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VOORWOORD 
 
 
 
De Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde (hierna de 
Commissie genoemd) werd opgericht bij wet van 20 juli 2006 1. 
 
In artikel 3 van deze wet worden de opdrachten van de Commissie omschreven. 
 
De leden van de Commissie, benoemd bij een in ministerraad overlegd koninklijk 
besluit van 30 januari 2007, hebben hun werkzaamheden aangevat op 1 maart 
2007. 
 
De Commissie heeft eerst in de loop van juli 2007 haar lokalen aan het 
Leuvenseplein te Brussel kunnen betrekken. 
 
Het eerste werkingsverslag zal omwille van deze moeilijke start betrekking 
hebben op de periode van 1 maart 2007 tot 29 februari 2008. 
 
Vanaf haar inwerkingtreding heeft de Commissie beslist om de grondslagen van 
haar werking vast te leggen door enerzijds een visie en een missie en anderzijds 
de voornaamste doelstellingen te bepalen die zouden worden gevolgd tijdens het 
verloop van de werkzaamheden. De Commissie heeft vervolgens op basis hiervan 
een werkwijze uitgewerkt die steunt op het bevorderen van bepaalde waarden en 
noties als “openbare dienst”, “transparantie”, “doelmatigheid en 
doeltreffendheid”, “afleggen van rekenschap” en “eerbiediging van de 
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht”. Deze elementen, evenals de voor 
haar werkwijze kenmerkende begrippen van “partnerschap” en “projectmatige 
benadering” zitten vervat in het eerste deel van het werkingsverslag. 
 
Het tweede deel stelt de verschillende lopende of reeds beëindigde projecten 
voor, ingedeeld volgens de beoogde doelstellingen. Naast deze met gerechtelijke 
of administratieve partners verwezenlijkte projecten, hecht de Commissie ook 
veel belang aan het creëren en in stand houden van netwerken met de 
verschillende actoren binnen het gerechtelijk landschap.  Zij doet dit vooral via 
haar voorzitter en ondervoorzitter. 
 
Net zoals andere actoren een adviesbevoegdheid hebben, voorziet de wet ook 
voor de Commissie dergelijke bevoegdheid. In dit stadium verkiest de Commissie 
deze bevoegdheid vooral aan de andere instellingen over te laten en zelf eerder 
een rol te spelen als drager van projecten veeleer dan als waarnemer van het 
gerechtelijk leven.   
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De wet die de Commissie heeft ingesteld vindt haar oorsprong in het Themisplan, 
aangenomen door de regering van de legislatuur 2003-2007. Bij die gelegenheid 
werd verduidelijkt dat de Commissie het orgaan zou kunnen zijn om dat 
ambitieus plan te verwezenlijken.  De lezer zou verwonderd kunnen zijn dat hij 
geen project terugvindt dat toegespitst is op de decentralisatie van het beheer 
van de Rechterlijke Orde. Rekening houdend met de afwezigheid van een 
duidelijk politiek standpunt over de voortzetting van die hervorming heeft de 
Commissie gewacht op een eenduidig signaal van de nieuwe regering om nieuwe 
projecten daaromtrent te ontwikkelen. De Commissie heeft zich bijgevolg eerder 
toegelegd op projecten die hoe dan ook dienen gevoerd te worden vooraleer men 
aan een omvangrijk decentralisatieprogramma kan beginnen.  
 
 
Brussel,  mei 2008 
 
 

 
Jean-Paul Janssens  Eric Beaucourt  
Voorzitter  Ondervoorzitter  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEEL I: ORGANISATIE EN MISSIE 
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1. ORGANISATIE 
 
 
 
1.1. Wettelijke basis 
 
 
De Commissie  werd opgericht in het kader van het Themisplan.  
 
Dit hervormingsplan werd beslist door de Ministerraad van 10 maart 2006, op 
voorstel van de Minister van Justitie. 
 
De hervormingsnota, resulterend uit een eerste nota van juni 2005 en aangepast 
als gevolg van overleg met de overheden en de actoren van het gerecht, bevat 
de grote politieke oriëntaties van deze belangrijke hervorming. 
 
Het plan wil een efficiënte en snelle justitie ter beschikking stellen van de burger, 
door een reorganisatie van de beheersstructuren van de Rechterlijke Orde. 
 
De voorziene reorganisatie huldigt het principe van de decentralisatie van het 
beheer ten voordele van de hoven en rechtbanken zowel op het niveau van de 
gerechtelijke arrondissementen als op het niveau van de hoven van beroep. 
 
 
1.2. Samenstelling 
 
 
 
1.2.1.  Volgens de wet 
 
 
Artikel 4 en volgende van de wet van 20 juli 2006 (zie bijlage 1) regelt de 
samenstelling van de Commissie. 
 

Art. 4. De Commissie bestaat uit een voorzitter en een ondervoorzitter die 
door de Koning worden benoemd bij een besluit vastgesteld na overleg in 
de Ministerraad, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. 
 
De voorzitter en de ondervoorzitter behoren tot een verschillende taalrol; 
het zijn magistraten, de ene van de zetel, de andere van het openbaar 
ministerie. 
 
Ze worden gekozen uit personen die verantwoordelijke functies hebben 
uitgeoefend met betrekking tot het beheer van de Rechterlijke Orde. 
 
Na drie jaar wisselen zij onderling van ambt. Een driejarig mandaat dat 
voortijdig wordt beëindigd, wordt voleindigd door een andere persoon die 
wordt aangewezen op de wijze waarop de te vervangen titularis is 
aangewezen. 
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Art. 5. Naast de voorzitter en de ondervoorzitter telt de Commissie zes 
leden die door de Koning worden benoemd bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad, voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. 
 
Onder deze leden beschikken twee leden over de hoedanigheid van 
magistraat, de ene van de zetel, de andere van het openbaar ministerie; 
twee hebben de hoedanigheid van lid van het personeel van de 
Rechterlijke Orde; twee leden zijn ambtenaren van niveau A van een 
federale overheidsdienst, minstens één van die twee is afkomstig van de 
federale overheidsdienst Justitie. 
 
De Commissie is samengesteld uit een gelijk aantal Nederlandstalige en 
Franstalige leden. 
 
Alle leden beschikken over een grondige ervaring die nuttig is voor het 
uitoefenen van de bevoegdheden van de Commissie. 
 
Ze oefenen hun functie voltijds uit. 
 
Art. 6. De Minister van Justitie ziet erop toe dat de vacante betrekkingen 
worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De kandidaatstellingen 
zijn gericht aan de voorzitter van het directiecomité van de federale 
overheidsdienst Justitie. 
 
Art. 7. De voorzitter en de ondervoorzitter oefenen hun functie voltijds uit. 
 
Zij mogen tijdens hun mandaat geen andere beroepswerkzaamheden 
verrichten, tenzij zij daartoe door de Minister van Justitie gemachtigd zijn. 
 
De voorzitter, de ondervoorzitter en de twee leden-magistraten worden 
voor deze opdracht van rechtswege door hun rechtscollege gedetacheerd. 
 
Art. 9. De Commissie beschikt over een secretariaat dat is samengesteld 
uit vier personen en dat geleid wordt door een diensthoofd, die door de 
Koning worden aangewezen voor een hernieuwbaar mandaat van zes jaar. 

 
Het K.B. van 23 maart 2007 2 geeft meer toelichting over de personeelsformatie: 
 

Art. 2. De personeelsformatie van het secretariaat van de Commissie voor 
de Modernisering van de Rechterlijke Orde, wordt vastgesteld als volgt: 
 
1 hoofd van dienst, van niveau B of C; 
 
3 assistenten, van niveau C. 
 
Het secretariaat telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige 
personeelsleden. 
 
Art. 4. Om aangewezen te kunnen worden tot de betrekkingen bedoeld in 
artikel 2, moet de kandidaat: 



 

  
Werkingsverslag Commissie Modernisering 2008 – werkingsjaar 2007              10

 
a) houder zijn van een diploma of een studiegetuigschrift dat overeenkomt 
met het te verlenen niveau; 
 
b) of bekleed zijn met een graad van het te verlenen niveau. 
 
De kandidaat moet een beroepservaring van minstens tien jaar hebben in 
het federaal administratief openbaar ambt zoals bepaald in artikel 1 van de 
wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake 
ambtenarenzaken of bij een dienst die de Rechterlijke Macht terzijde staat. 
 
Om aangewezen te worden tot de betrekking van hoofd van dienst, moet 
de kandidaat een beroepservaring hebben van minstens vijftien jaar in het 
federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de 
wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake 
ambtenarenzaken of een dienst die de Rechterlijke Macht terzijde staan. 

 
 
1.2.2.  In de praktijk 
 
 
De Commissie bestaat uit acht leden, zowel komende vanuit de magistratuur 
(zetel en openbaar ministerie) als van daarbuiten. De leden hebben een 
hernieuwbaar mandaat van zes jaar.   
 
Bij K.B. van 30 januari 2007 werden de leden van de Commissie benoemd 3. 
 
De Commissie wordt voorgezeten door Jean-Paul Janssens (Franstalig) en Eric 
Beaucourt (Nederlandstalig) die respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter zijn 
voor de drie eerste jaren van hun mandaat; nadien wisselen zij van ambt. 
 
De andere leden van de Commissie zijn Monique Beuken (Franstalig), Claudy 
Delaunoy (Franstalig), Xavier De Riemaecker (Franstalig), Patrick Meulepas 
(Nederlandstalig), Guido Sedeyn (Nederlandstalig) en Linda Van de Moortel 
(Nederlandstalig). 
 
De Commissie wordt administratief ondersteund door een secretariaat, 
bestaande uit Diane Bial (leiding) 4 en Andy Van Impe (assistent) 5. Er zijn nog 
twee plaatsen vacant van assistent. 
 
Bij K.B. van 23 maart 2007 werd het statuut van de personeelsleden bepaald 6. 
 
Hierna wordt kort een toelichting gegeven over ieder lid van de Commissie en 
het secretariaat (alfabetisch). 
 
Eric Beaucourt 
 
Begon zijn loopbaan als advocaat, om vervolgens voor de magistratuur te kiezen, 
waar hij een ruime ervaring opdeed in verschillende instanties: parket, rechtbank 
van eerste aanleg (als rechter, onderzoeksrechter, voorzitter) en hof van beroep 
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(raadsheer en magistraat-coördinator).  Heeft een bijzondere interesse voor 
management en informatica en volgde daartoe verschillende opleidingen. 
 
Monique Beuken 
 
Juriste en criminologe, met een diploma overheidsmanagement.  Was 
aanvankelijk onderzoekster op het terrein van de gerechtelijke statistieken, en 
bracht vervolgens meerdere jaren door op de Dienst voor het Strafrechtelijk 
Beleid, tot wanneer zij de leiding van het secretariaat van het College van 
Procureurs-generaal ging vervoegen.  Tenslotte werd zij op het kabinet Justitie 
belast met de dossiers i.v.m. de modernisering van de Rechterlijke Orde. 
 
Claudy Delaunoy 
 
Aanvankelijk contractueel bediende op het parket-generaal te Brussel.  
Bekleedde nadien achtereenvolgens de functies van bediende, opsteller, adjunct-
secretaris en secretaris op het parket van de Procureur des Konings.  Werd 
belast met de leiding van een administratieve sectie, de opleiding van het 
personeel en de verbetering van administratieve processen.  Werd tenslotte 
benoemd tot secretaris-hoofd van dienst op het federaal parket en leidde er het 
opstarten van de secretariaten en de interne organisatie. 
 
Xavier De Riemaecker 
 
Advocaat, gerechtelijk stagiair en substituut van de procureur des Konings 
gedurende acht jaar.  Vervolgens elf jaar raadsheer bij het hof van beroep 
(burgerlijke en handelsgeschillen) en negen jaar advocaat-generaal bij het Hof 
van cassatie.  Voor twee en een half jaar gedetacheerd naar de Hoge raad voor 
de Justitie, deels ook in de hoedanigheid van voorzitter van de HRJ en van haar 
advies- en onderzoekscommissie.  Specialist inzake interne audit en 
beheerscontrole. 
 
Jean-Paul Janssens 
 
Na een begin van loopbaan in de privé sector (sociaal domein), ging hij de kant 
op van de gerechtelijke wereld, eerst de advocatuur en vervolgens de staande 
magistratuur (arbeidsauditoraat).  In deze laatste hoedanigheid werd hij in 
eerste instantie naar een ministerieel kabinet Tewerkstelling en Sociaal overleg 
gedetacheerd, nadien naar een kabinet Justitie, waar hij alle dossiers i.v.m. de 
Rechterlijke Orde en haar modernisering behandelde.  Tegelijkertijd was hij ook 
actief als assistent aan de universiteit. 
 
Patrick Meulepas 
 
Psycholoog, criminoloog en licentiaat in overheidsmanagement en 
bestuurskunde.  Voerde gedurende 20 jaar consultancy-opdrachten uit voor o.a. 
de Belgische overheid, de Europese unie en de Wereldbank: modernisering, 
reorganisatie, modellen voor personeelsbehoeftenbepaling (o.a. strafinrichtingen 
en parketten).  Opleider interne controle, beheerscontrole en prestatiemeting. 
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Guido Sedeyn 
 
Begon zijn loopbaan als advocaat en bestuurder van economische en sociale 
verenigingen.  Vervolgens sloeg hij de richting in van de magistratuur, waar hij 
gedurende zeven jaar de functies van rechter, onderzoeksrechter en 
beslagrechter bekleedde.  Tenslotte was hij gedurende vijftien jaar voorzitter van 
een rechtbank van eerste aanleg. 
 
Linda Van de Moortel 
 
Jurist en sociaal assistent.  Acht jaar werkzaam als advocaat, om vervolgens 
benoemd te worden tot referendaris bij het hof van beroep en als dusdanig 
gedelegeerd naar de FOD Justitie, waar zij heeft meegewerkt aan het 
uitwerken van de reglementering inzake de modernisering van de Rechterlijke 
Orde (rechterlijke organisatie, gerechtspersoneel, gerechtelijke stagiairs en 
magistraten, opleidingscommissie, opleidingsinstituut, enz.). 
 
Diane Bial 

Begon haar loopbaan als contractueel bediende op het parket van de procureur 
des Konings te Brussel, om nadien benoemd te worden als bediende en 
vervolgens als opsteller op een arbeidsauditoraat.  Gedurende twee 
regeringstermijnen was zij gedetacheerd op ministeriële kabinetten 
(Tewerkstelling, Justitie), waar zij het secretariaat verzekerde van adviseurs, 
adjunct-directeurs en directeurs.   Op een van deze kabinetten stond zij ook in 
voor de opleiding van het personeel. 

Andy Van Impe 
 
Startte in 1994 als contractueel bediende bij de politierechtbank te Brussel, waar 
hij 7 jaar heeft gewerkt op de correctionele griffie.  Werd in 2001 benoemd tot 
opsteller bij het hof van beroep te Gent.  Doorliep verschillende diensten op de 
correctionele griffie en gaf ook bijstand aan de griffiers van de kamer van 
inbeschuldigingstelling en het secretariaat van de Eerste Voorzitter. 
 
 
1.3.  Werkingsmiddelen 
 
 
 
1.3.1.  Financiële middelen 
 
 
Artikel 9 van de wet van 20 juli 2006 (zie bijlage 1) bepaalt dat de Federale 
Overheidsdienst (FOD) Justitie de noodzakelijke materiële middelen ter 
beschikking stelt van de Commissie en haar secretariaat voor de uitoefening van 
haar opdrachten. 
 
Volgens artikel 2 van dezelfde wet worden de kredieten die vereist zijn voor de 
oprichting en de werking van de Commissie ingeschreven op de begroting van de 
F.O.D. Justitie. 
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1.3.2.  Ondersteuning 
 
 
Overeenkomstig artikel 2 derde alinea van de wet van 20 juli 2006 voert de 
Commissie haar opdrachten in alle onafhankelijkheid uit. 
 
Overeenkomstig artikel 3§2 van de wet van 20 juli 2006 stelt de FOD Justitie alle 
informatie ter beschikking van de Commissie die nodig is voor het uitvoeren van 
haar opdrachten. 
 
Het eerste werkjaar van de Commissie kan worden opgesplitst in twee periodes.  
 
De eerste periode kan als “homeless” worden bestempeld: de leden kenden geen 
ideale werkomstandigheden omdat zij gebruik moesten maken van verschillende 
vergaderzalen van de F.O.D. Justitie, zonder te beschikken over enige 
informatica. 
 
De tweede periode, toen de Commissie op het Leuvenseplein was ondergebracht, 
kende een moeilijke start omdat de materiële voorwaarden, in het bijzonder de 
informatica-uitrusting (verandering van individuele werkposten, 
netwerkverbinding tussen de leden en met de F.O.D. Justitie, toegang tot 
intranet en internet) niet waren vervuld.  
 
Het duurde weken eer de problemen opgelost waren. Het is ongetwijfeld 
onvermijdelijk dat iedere inrichting een enigszins trage start kent maar de 
Commissie heeft de ongelukkige samenloop van verschillende gebeurtenissen 
moeten ondergaan die de aanvang van de werkzaamheden ernstig hebben 
vertraagd. 
 
Spijts de goede wil van de meeste medewerkers van de F.O.D. Justitie moet de 
Commissie toch het gebrek aan steun op het vlak van de informatica betreuren.  
 
Toen de Commissie al heel vroeg de beslissing had genomen om een website te 
bouwen, heeft zij op de expertise van de betrokken directie beroep kunnen doen 
maar wanneer het er op aan kwam om de site op het internet te brengen, bleek 
dit onmogelijk (omwille van problemen met een beveiligd gedeelte) en heeft de 
Commissie, na wekenlang te hebben gewacht, uiteindelijk beroep moeten doen 
op een Nederlandse privé onderneming. Dit verklaart waarom er nu eigenlijk 
twee afzonderlijk te onderhouden sites zijn, toegankelijk via twee verschillende 
adressen: de ene voor Internet via http://www.cmro-cmoj.be , de andere voor 
Intranet via http://cm.just.fgov.be. 
 
De internetsite is noodzakelijk want de Commissie wil alle informatie niet alleen 
ter beschikking stellen van de magistraten die geen kantoor in het 
gerechtsgebouw (en dus ook geen toegang tot het intranet) hebben maar ook 
van andere actoren zoals de advocaten, de gerechtsdeurwaarders, de notarissen 
en niet in het minst de burger.  

http://www.cmro-cmoj.be/
http://cm.just.fgov.be/


 

  
Werkingsverslag Commissie Modernisering 2008 – werkingsjaar 2007              14

 
 
2. MISSIE, VISIE EN DOELSTELLINGEN 
 
 
 
 
2.1.  Missie en visie 
 
 
Zoals hierboven reeds vermeld, was één van de eerste activiteiten van de 
Commissie het uitklaren van haar missie en visie.  Uiteindelijk kwam zij tot 
volgende bepaling: 
 
Samen met alle betrokken actoren wil de Commissie bijdragen aan de 
ontwikkeling van een moderne Rechterlijke Orde die aangepast is aan een snel 
evoluerende samenleving. 
 
Een moderne Rechterlijke Orde voldoet in deze visie aan volgende criteria:  
 
• beantwoorden aan de noden van de burgermaatschappij; 
 
• beschikken over een grote autonomie in het beheer van haar middelen; 
 
• bereid zijn om verantwoordelijkheid op te nemen en te dragen voor het 

vervullen van de haar toebedeelde opdrachten en doelstellingen; 
 
• transparant werken; 
 
• afleggen van rekenschap over haar werking, in het bijzonder inzake haar 

doelmatigheid (= wat voortgebracht wordt, beantwoordt aan de criteria van 
productiviteit en zuinigheid) en doeltreffendheid (= wat voortgebracht wordt, 
beantwoordt beter dan welk ander alternatief aan wat men ermee wil 
bereiken); 

 
• gekenmerkt worden door leden die fier (kunnen) zijn deel uit te maken van 

deze belangrijke actor in de openbare dienstverlening; 
 
• nemen van rechterlijke beslissingen in alle onafhankelijkheid; 
 
• beschikken over de middelen (geschikte personen, methoden, structuren, 

materiële middelen) om het bovenstaande te realiseren. 
 
 
Met alle betrokken actoren bedoelt de Commissie in het bijzonder:  
 
• De Rechterlijke Orde (magistraten en gerechtspersoneel): zij vormt een 

primaire bron van input (vaststellingen, voorstellen, initiatieven op het 
terrein) en het onderwerp van de output van de Commissie. 
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• De Algemene Raad van de Partners van de R(echterlijke)O(rde), evenals de 
bestaande officiële of officieuze beslissing- en overlegkanalen van zetel, 
openbaar ministerie en gerechtspersoneel. 

 
• De Hoge Raad voor de Justitie (= HRJ) die van de Commissie ontwerpen van 

projecten en activiteitenverslagen ontvangt.  Voor de Commissie is deze 
instantie een partner in het streven naar de gemeenschappelijke doelstelling 
van een modern functionerende Rechterlijke Orde. 

 
• Het Parlement en de Minister van Justitie: zij zijn de bestemmelingen van 

concrete voorstellen van de Commissie evenals van haar jaarlijks 
activiteitenverslag. De bespreking van en feedback op deze voorstellen en 
verslagen kan voor de Commissie een belangrijke bron van inbreng en steun 
zijn. 

 
• Elk lid van de samenleving: of het nu als rechtzoekende en/of als 

belastingbetaler is, elk lid van de samenleving heeft recht op een goed 
werkend gerechtelijk apparaat.  Ofschoon de Commissie geen direct 
aanspreekpunt is voor de maatschappij, is wat de samenleving 
als voornaamste belanghebbende van de Rechterlijke Orde aan openbare 
dienstverlening mag verwachten, wel de leidraad bij de acties van de 
Commissie. 

 
• Het departement Justitie: dit behelst zowel de Federale Overheidsdienst 

(FOD) Justitie als een aantal andere organen.  Binnen de FOD hebben 
moderniseringsacties vooral implicaties voor het Directoraat-generaal 
Rechterlijke Organisatie, als ondersteuningsentiteit voor de Rechterlijke 
Orde.  Het functioneren van de Rechterlijke Orde beïnvloedt anderzijds ook de 
werking van de FOD als geheel.  Andere organen van het departement, zoals 
de Dienst van het Strafrechterlijk Beleid, de Opleidingscommissie voor de 
beroepsopleiding van sommige personeelsleden die de rechterlijke macht ter 
zijde staan, of het Nationaal Instituut voor de Criminalistiek en Criminologie, 
zijn elk op hun terrein belangrijke expertisebronnen en actoren. 

 
• Diverse “stakeholders”: de modernisering van de Rechterlijke Orde zal hoe 

dan ook implicaties hebben voor verschillende belanghebbenden van de 
Rechterlijke Orde, zoals advocatuur, notarissen, gerechtsdeurwaarders, 
politie,... 

 
• Expertisecentra: het betreft andere dan eerder genoemde deskundigen, op 

diverse expertisegebieden: instellingen voor wetenschappelijk onderzoek, 
overheidsinstanties als het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Federale 
overheidsdiensten B&B (Budget- en Beheerscontrole) en P&O (Personeel en 
Organisatie), de Regie der gebouwen, ... 
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2.2.  Doelstellingen 
 
 
Artikel 3 van de wet van 20 juli 2006 (zie bijlage 1) voorziet volgende 
opdrachten voor de Commissie: 
 

Art. 3. § 1. De Commissie is belast met elke actie die de modernisering 
van het beheer van de Rechterlijke Orde tot doel heeft. 
 
Met het oog hierop waakt zij er met name over: 
 
1° een algemene reflectie te leiden over de modernisering van het beheer 
van de Rechterlijke Orde; 
 
2° een reflectie te organiseren en te leiden over de structuren van de 
beheersorganen van de rechterlijke macht en de gerechtelijke ambten; 
 
3° projecten uit te werken voor de harmonisering, de verbetering en de 
modernisering van het beheer van de Rechterlijke Orde; 
 
4° experimentele projecten uit te denken inzake het beheer van de 
Rechterlijke Orde die op het federale of lokale niveau worden uitgewerkt 
en de ontwikkeling hiervan te ondersteunen; 
 
5° de experimenten te begeleiden van bevoegdheidsoverdrachten naar de 
rechtscolleges in het kader van een administratieve decentralisering; 
 
6° een methodologische ondersteuning te bieden aan de uitvoering van de 
experimentele projecten inzake het beheer van de Rechterlijke Orde; 
 
7° methodes voor te stellen om het gebruik van de middelen te 
optimaliseren die bestemd zijn voor de werking van het gerechtelijk 
apparaat; 
 
8° een netwerk op te richten en te leiden voor de uitwisseling van 
inlichtingen tussen de centrale administratie van de federale 
overheidsdienst Justitie en de korpschefs. 
 
§ 2. De federale overheidsdienst Justitie stelt alle informatie die nodig is 
voor het uitvoeren van haar opdrachten ter beschikking van de Commissie. 
 
§ 3. Alle overeenkomstig § 1 door de Commissie uitgebrachte projecten 
worden voor advies voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Justitie. 

 
Uitgaande van het “Mission Statement” en de visie op een moderne Rechterlijke 
Orde, zijn de operationele doelstellingen van de Commissie gericht op het 
moderniseren van het beheer van de Rechterlijke Orde, door deze laatste te 
ondersteunen. 
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De Commissie stelt zich in dit kader volgende doelstellingen: 
 
• bijdragen tot de verdeling en het optimaal gebruik van de middelen van de 

Rechterlijke Orde; 
 
• bijdragen tot de verbetering van de gerechtelijke en administratieve 

processen; 
 
• bijdragen tot de verbetering van de gerechtelijke en administratieve 

structuren; 
 
• bijdragen tot meer transparantie in de werking van de Rechterlijke Orde. 
 
Daarnaast heeft de Commissie ook een aantal (interne) doelstellingen, gericht op 
de eigen ontwikkeling (van middelen, communicatie, netwerken,...). 
 
Hoe elk van deze doelstellingen vertaald is of wordt in concrete projecten, wordt 
uitgelegd in de rubriek “Activiteiten”. 
 
 
 
2.3.  Werkwijze 
 
 
 
Dit gedeelte van het verslag legt uit voor welke benadering de Commissie heeft 
geopteerd en waarom. 
 
Er wordt ingegaan op de onderliggende waarden.  Centraal staat de 
projectmatige aanpak.  Tenslotte wordt ook de "partnerschapsovereenkomst" 
besproken, als middel om de verwachtingen en engagementen van de bij een 
project betrokken actoren te verduidelijken. 
 
 
2.3.1.  Benadering 
 
 
De Commissie is ervan overtuigd dat zowel buiten als binnen de Rechterlijke 
Orde heel wat ideeën en initiatieven bestaan omtrent de modernisering ervan. 
Het is eveneens de mening van de Commissie dat de slaagkansen van 
hervormingen recht evenredig zijn met de betrokkenheid, bereidheid en 
innerlijke overtuiging van de gefundeerdheid van de mensen op het terrein.  
 
Daarom heeft de Commissie voor een benadering gekozen die gaat in de richting 
van: 
 
• het oprichten en de ondersteuning van netwerken, 
 
• het begeleiden van plaatselijke initiatieven, 
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• het uitwerken en ter beschikking stellen van instrumenten die mensen op het 
terrein kunnen helpen hun doelstellingen te realiseren, 

 
• het opstarten en opvolgen van pilootprojecten, 
 
• het reflecteren over conceptuele vraagstukken, 
 
• het in voorstellen gieten van ideeën of initiatieven die leven op het terrein. 
 
De aanpak van de Commissie wordt eerder gekenmerkt door werkwoorden als 
"creëren", "initiëren", "bevorderen", "bemiddelen", dan door de werkwoorden 
"opleggen", "leiden" of "controleren". 
 
De Commissie is dan ook niet te zien als een controle- of audit-orgaan (hiervoor 
bestaan andere instanties zoals de Hoge Raad voor de Justitie) maar vervult 
eerder de rol van consultant, die eventueel wel instrumenten kan ontwikkelen die 
kunnen gehanteerd worden in het kader van een audit of die een (door derden) 
geauditeerde kan adviseren om te voldoen aan de eisen of verwachtingen van de 
auditor. In dergelijke gevallen zal een nauwe samenwerking tussen de Hoge 
Raad en de Commissie aangewezen zijn: het vermijdt dat de door de HRJ 
geauditeerde en de door de Commissie geadviseerde instantie met verschillende 
referentiekaders geconfronteerd, verschillende keren dezelfde uitleg moet doen 
maar via andere vragenlijsten, interviews, … 
 
 
2.3.2.  Waarden 
 
 
In het waardekader van de Commissie staat de notie "openbare dienst" centraal. 
Verder wordt veel belang gehecht aan de onafhankelijkheid, niet alleen van 
rechterlijke beslissingen, maar ook van de werking van de Commissie. Deze 
onafhankelijkheid is niet alleen van budgettaire aard maar heeft vooral 
betrekking op het denken en handelen.  
 
Onafhankelijkheid is daarbij niet in contradictie met het afleggen van 
rekenschap. Zo waakt de Commissie over haar eigen doelmatigheid en 
doeltreffendheid en legt zij hierover rekenschap af aan de daarvoor bij wet 
aangewezen instanties. De Commissie meent tenslotte ook dat zij een 
voorbeeldfunctie heeft te vervullen en dat zijzelf moet uitdragen wat men ook 
van een moderne Rechterlijke Orde inzake doelmatigheid, doeltreffendheid, 
transparantie e.d. mag verwachten.  
 
 
2.3.3.  Projectmatige aanpak 
 
 
Het merendeel van de activiteiten van de Commissie zijn van projectmatige aard.  
Net als bij traditionele werkingsprocessen gaat het bij projecten om een geheel 
van activiteiten die gericht zijn op het bereiken van een bepaald resultaat 
("producten"). Bij klassieke processen gaat het echter om dagdagelijkse 
activiteiten die continu worden verricht om de missie van de organisatie te 
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verwezenlijken. Bij projecten daarentegen betreft het eenmalige operaties die 
beperkt zijn in de tijd en gericht zijn op verandering. 
 
Ofschoon elk project zijn eigen karakteristieken heeft, zullen doorgaans een 
aantal stappen steeds terugkomen: 
 
• voorbereidende fase, 
 
• terreinwerk, 
 
• rapportering, 
 
• opvolging. 
 
 
2.3.4.  Partnerschapsovereenkomst 
 
 
Een aanpak per project impliceert dat men zich bij de start of het overwegen van 
elk project een aantal vragen zal stellen: 
 
• Wat is de bedoeling, m.a.w. wat wil men met het project bereiken? En 

daarmee verwant ook de vraag: past deze bedoeling wel in de doelstellingen 
en opdrachten van de Commissie? 

 
• Wat dient het project aan concrete producten voort te brengen (m.a.w. wat 

zijn de deliverables)? 
 
• Wie zijn de verschillende bij het project betrokken actoren, o.a. in termen van 

opdrachtgever, begunstigde, gebruiker, voorwerp, partner? 
 

Met opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die bij de 
Commissie komt aankloppen met een opdracht of die er door de Commissie 
van overtuigd wordt dat zij (instantie, persoon) er baat bij heeft dat een 
project gerealiseerd wordt. De opdrachtgever is de eigenlijke klant van de 
Commissie. Moest de Commissie een organisatie met winstbejag zijn, dan zou 
het de opdrachtgever zijn die zou betalen voor de geleverde diensten. 

 
Met gebruiker wordt de persoon of instantie bedoeld die de uit het project 
voortkomende producten zal hanteren. 

 
Met voorwerp wordt de persoon of instantie bedoeld die de gevolgen 
ondergaat van het feit dat de uit het project voortkomende producten worden 
gebruikt. 

 
Met partner wordt de persoon of instantie bedoeld die samen met de 
Commissie de eindproducten voortbrengt. 

 
In de realiteit kunnen meerdere van deze rollen samenvallen: opdrachtgever 
kan ook gebruiker zijn e.d. 
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• Wat zijn de verwachtingen van elk van deze actoren? 
 

Deze vraag is vanzelfsprekend voor de opdrachtgever, maar geldt evengoed 
voor elk van de andere actoren. De vraag dient gesteld in termen van 
realistisch en onrealistisch (in de zin van "daar kan de Commissie geen 
antwoord op bieden") en behelst zowel positieve (hoop, perspectief voor de 
actor om eigen doelstellingen te realiseren) als negatieve (vrees voor eigen 
positie of dwarsbomen van eigen doelstellingen) elementen. 

 
• Wat zijn de nodige middelen en randvoorwaarden opdat het project tot het 

gewenste resultaat zou leiden? 
 

Dit is deels gerelateerd aan de verwachtingen van de actoren (hoe kan vrees 
of wantrouwen worden weggenomen) maar slaat ook op de materiële noden 
(en daaraan verbonden de vraag wie deze middelen kan bezorgen of 
bekostigen). 

 
• In welke stappen dient gewerkt te worden? 
 

Als een project meer dan een half jaar overschrijdt, vergroot het risico op 
vervaging van doelstellingen, "moeheid" en verwaarlozing. Daarom is het 
beter dat wat niet binnen de zes maanden kan worden gerealiseerd op te 
splitsen in deelprojecten die wel een kortere uitvoeringstermijn hebben. 
Bovendien is het ook nuttig om elk project hoe dan ook op te splitsen in een 
aantal fasen (elk met een eigen uitvoeringstermijn) om het beheersbaar te 
maken of te houden. Op de voor elk project karakteristieke stadia kunnen 
veelal ook de klassieke fasen die eigen zijn aan elk project geënt worden: 
voorbereiding (afbakenen van onderzoeksdomein, doelstellingen, 
terreinverkenning, sensibilisering), veldwerk (inzameling, analyse, verwerking 
en validatie van gegevens), rapportering, opvolging (cf. infra). 

 
• Wanneer dient wat aan wie gecommuniceerd te worden en waar ligt de grens 

tussen openheid en confidentialiteit? 
 

Het beantwoorden aan (één) van de verwachtingen van de betrokkenen en 
het bewerkstelligen van de randvoorwaarden zal onvermijdelijk leiden tot de 
vragen naar communicatie. Een evenwicht zal moeten gevonden worden 
tussen openheid (inzake onderzoeksdoelstellingen, aanpak, resultaten, 
besluiten) en vertrouwelijkheid waar het op individuele gegevens of zelfs 
herkenbaarheid van diensten aankomt. 

 
Het antwoord op elk van deze vragen dient samen met de bij het project 
betrokken actoren te worden gevonden en vindt best zijn weerslag in een 
geschreven document: de partnerschapsovereenkomst. 
 
Een degelijk opgestelde partnerschapsovereenkomst zal dus een leidraad zijn bij 
het verloop van het project. 
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2.4.  Plaats van de Commissie in het gerechtelijk landschap 
 
 
 
 
2.4.1.  Inleiding 
 
 
Deze tekst is het resultaat van een reflectie binnen de Commissie over haar 
plaats en specificiteit binnen het gerechtelijk landschap. 
 
De Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde werd opgericht 
nadat het Themis Plan betreffende de decentralisatie van het beheer van hoven, 
rechtbanken, parketten en auditoraten was aangenomen.   
 
De vraag rees wie dergelijke modernisering van het beheer kon leiden.  De FOD 
Justitie?  De magistratuur zelf (en in bevestigend geval de zetel of het openbaar 
ministerie)?  In de er op volgende raadplegingen hebben de gerechtelijke 
autoriteiten de noodzaak benadrukt om rekening te houden met de 
onafhankelijkheid van de Rechterlijke Orde.  Toen is de idee gegroeid om een 
Commissie, halfweg tussen de Rechterlijke Orde en de FOD Justitie en deels 
samengesteld uit magistraten, op te richten en te belasten met de 
modernisering.  Toen de Raad van State het wetsontwerp dienaangaande 
onderzocht, vond hij dat de onafhankelijkheid van de Commissie in de wet moest 
worden opgenomen, hetgeen de wetgever ook heeft gedaan.  Aldus ontstond de 
Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde (hierna Commissie 
genoemd). 
 
De Commissie maakt geen deel uit van de FOD Justitie, zij heeft er wel een 
(louter) strikt functionele band mee. 
 
Sinds enige tijd wordt binnen de gerechtelijke en politieke wereld het te grote 
aantal commissies en raden aangeklaagd en vreest men dat dit leidt tot 
overlapping van bevoegdheden.  Men vraagt zich daarbij af wat de plaats is van 
de Commissie binnen het gerechtelijk landschap, in het bijzonder met betrekking 
tot drie wettelijke instellingen: de Hoge raad voor de Justitie (HRJ), de 
Adviesraad voor de Magistratuur (ARM), en Algemene Raad van de Partners van 
de Rechterlijke Orde (ARP). 
 
Er bestaan vanzelfsprekend nog andere wettelijke organen zoals het College van 
Procureurs-generaal, de Raad van Procureurs des Konings of de Raad van 
Arbeidsauditeurs.  En er is ook de Dienst Strafrechtelijk Beleid die met zijn 
deskundigheid de drie instellingen van het Openbaar Ministerie bijstaat en onder 
het directe gezag is geplaatst van de Minister van Justitie.  Al deze instellingen 
werken op het strafrechtelijke vlak en hun voornaamste opdracht heeft – in een 
directe relatie met de uitvoerende macht –  betrekking op de bepaling en de 
uitvoering van het strafrechtelijk beleid.  De relatie van de Commissie met deze 
organen wordt daarom hier niet verder behandeld. 
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De HRJ heeft zowel een grondwettelijke (Art. 151 G.W.) als een wettelijke (Art. 
259bis e.v. Ger.W.) basis.  De ARM, de Commissie en de ARP werden bij wet 
opgericht (Wet van 8 maart 1999 voor de ARM en Wet van 20 juli 2006 voor de 
beide andere instanties).  Het is de overtuiging van de Commissie dat deze vier 
instellingen elk een eigen rol hebben, verschillend van maar complementair aan 
de ander. 
 
 
2.4.2.  De Commissie en de Hoge Raad voor de Justitie 7 
 
 
Toen de wet tot instelling van de Commissie in het parlement werd besproken, 
werd de vraag gesteld waarin de Commissie verschilt van de HRJ. Immers, 
laatstgenoemde werd onder meer opgericht om adviezen te geven en voorstellen 
te doen  omtrent het algemeen functioneren en de organisatie van de 
Rechterlijke Orde. 
 
De HRJ is voor de Commissie een geprivilegieerde gesprekspartner gezien hij ook 
bevoegd is voor het beheer van de Rechterlijke Orde. 
 
De HRJ speelt een rol op diverse vlakken van het HR-beheer: benoeming, 
opleiding, evaluatie, opstellen van profielen voor korpsoversten,... 
 
Meer algemeen en los van zijn adviesbevoegdheden over wetgevende 
initiatieven, dient de HRJ de goede werking van de Rechterlijke Orde te 
bevorderen. 
 
Daartoe oefent de HRJ een controle uit op het functioneren van de Rechterlijke 
Orde, gebaseerd op gegevens die de gerechtelijke autoriteiten in hun 
jaarverslagen meedelen, tevredenheidsbevragingen (barometer), klachten van 
burgers en via specifieke controlemiddelen: de externe audit en het bijzonder 
onderzoek.  Vertrekkend van zijn vaststellingen, formuleert de HRJ 
aanbevelingen tot verbetering van het beheer van de Rechterlijke Orde. 
 
Reflecteren over de modernisering van de Rechterlijke Orde is dus inderdaad 
gemeenschappelijk aan beide instellingen; dergelijke reflectie staat trouwens 
open voor iedereen. 
 
Maar de Commissie is op dit vlak op een andere manier actief: zij ontvangt geen 
klachten van burgers en is evenmin een orgaan dat de Rechterlijke Orde 
controleert.  Zij werkt bijgevolg ook niet via aanbevelingen voor de Rechterlijke 
Orde, maar formuleert concrete moderniseringsvoorstellen, voornamelijk door 
het integreren van moderne beheersinstrumenten. 
 
De eerste taak van de Commissie is haar ondersteunende rol ten dienste van de 
Rechterlijke Orde.  Zoals blijkt uit diverse door de Commissie opgezette 
projecten, biedt zij de mogelijkheid om samen met de managers van de 
Rechterlijke Orde specifieke beheersinstrumenten uit te werken. 
 
Dergelijke instrumenten moeten het de managers van de Rechterlijke Orde 
mogelijk maken de beheersbaarheid van de door hen geleide entiteit te 
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verhogen, door een juist zicht te hebben op de processen van hun entiteit, op de 
diverse functies, op de kost van hun gerechtelijke producten, etc. 
 
Vandaag is er een duidelijk gebrek aan professionele tools, eenvormig en 
gevalideerd door de componenten van de Rechterlijke Orde. 
 
Toch zijn deze instrumenten nodig vooraleer men over enige vorm van 
beheersautonomie kan spreken: om te komen tot een objectieve verdeling van 
de middelen, om toe te laten rekenschap af te leggen van het gebruik van de 
middelen,... 
 
Dergelijke instrumenten zijn bovendien ook nuttig bij het op termijn instellen van 
een aan de Rechterlijke Orde eigen interne auditfunctie die het mogelijk maakt 
dat de instelling zelf de nodige aanpassingen automatisch doorvoert.  De aldus 
ingezamelde gegevens kunnen ook deel uitmaken van de door de diverse 
gerechtelijke entiteiten opgestelde rapporten.  De opdrachten van de HRJ 
(aanbevelingen & externe controle) zullen er door vergemakkelijkt worden. 
 
Juist om de HRJ toe te laten haar externe controle opdracht bij de Rechterlijke 
Orde in alle onafhankelijkheid uit te oefenen is het aangewezen dat een andere 
instantie de aangehaalde moderniseringsprocessen begeleidt.  Laatstgenoemde 
rol wil de Commissie vervullen.  Een functie van controleren is niet verenigbaar 
met een functie van ontwikkelen en dragen van projecten.  Het uitoefenen van 
een controlefunctie veronderstelt immers enige afstand t.o.v. de gecontroleerde: 
anders komen de voor dergelijke taak onmisbare onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid in het gedrang. 
 
 
2.4.3.  De Commissie en de Adviesraad voor de Magistratuur (ARM) 8 
 
 
De Commissie onderscheidt zich ook van de Adviesraad voor de Magistratuur.  
De Commissie biedt de managers (korpsoversten) van de Rechterlijke Orde haar 
diensten aan om met hen moderne beheersinstrumenten te ontwikkelen die 
aangepast zijn aan de eigenheid van de Rechterlijke Orde.  De Commissie is 
geen orgaan dat opkomt voor de algemene belangen van de magistratuur en 
brengt evenmin adviezen uit over het statuut van magistraten; desgevallend zal 
zij voorstellen formuleren om het beheer te verbeteren. 
 
Bovendien – dit in tegenstelling tot de Adviesraad – is de Commissie niet 
representatief voor de magistratuur en beperkt haar onderzoeks- en 
bevoegdheidsterrein zich ook niet tot deze laatsten. 
 
 
2.4.4.  De Commissie en de Algemene Raad van de Partners van de 
Rechterlijke Orde (ARP) 
 
 
Tenslotte dient onderstreept dat naast de Commissie ook de Algemene Raad van 
de Partners van de Rechterlijke Orde werd opgericht.  De samenstelling van dit 
orgaan illustreert de wil van de wetgever om er alle partners (“stakeholders”) 
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van de Rechterlijke Orde in bijeen te brengen.  Het voorzitterschap van de HRJ 
maakt er als waarnemer deel van uit, en onlangs besliste de ARP ook om twee 
vertegenwoordigers van de ARM en twee vertegenwoordigers van de Raad van 
Arbeidsauditeurs in haar rangen op te nemen.  De ARP is een van de zeldzame 
organen die de gerechtelijke actoren in brede zin verenigt. 
 
De relatie tussen de Commissie en de Algemene Raad van de Partners wordt 
geregeld door de wet van 20 juli 2006: de Algemene Raad van de Partners is 
ermee belast aan de Commissie initiatieven ter bevordering van de 
modernisering van Justitie voor te stellen. 
 
 
2.4.5.  Besluit 
 
 
Uit voorgaande mag blijken dat de bevoegdheden van de vier besproken 
instellingen elkaar aanvullen en de door deze instanties genomen initiatieven niet 
overlappend zijn.  Dit is niet verwonderlijk: de wetgever heeft elk van deze 
organen op verschillende momenten opgericht.  De verschillende 
verantwoordelijken zullen er wel moeten op letten dat er een goede 
communicatie is tussen elk van deze entiteiten en dat zij werken in de grootst 
mogelijke transparantie.  De Algemene Raad van de partners zou de plaats bij 
uitstek kunnen zijn om dit te bewerkstelligen.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEEL II : ACTIVITEITEN 
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3. PROJECTEN 
 
 
 
De projecten van de Commissie kunnen ondergebracht worden in een 
aantal categorieën, uitgaande van de doelstellingen die van de missie werden 
afgeleid. 
 
 
• Projecten die bijdragen tot de verdeling en het optimaal gebruik van de 

middelen van de R.O. (rubriek 3.1.) 
  

• Projecten die bijdragen tot de verbetering van de gerechtelijke en 
administratieve processen (rubriek 3.2.) 

 
• Projecten die bijdragen tot de verbetering van de gerechtelijke en 

administratieve structuren (rubriek 3.3.) 
  

• Projecten die bijdragen tot meer transparantie in de werking van de R.O. 
(rubriek 3.4.) 
 

• Interne projecten (rubriek 3.5.) 
 
De bij de projecten opgegeven informatie over het eventuele verdere verloop zijn 
louter ter indicatie en kunnen nog gewijzigd worden, te wijten aan de 
beschikbaarheid van betrokkenen, de prioriteiten van de Commissie… 
 
Wat hieronder wordt vermeld zijn projecten die gerealiseerd zijn of worden.  Niet 
alle initiële voorstellen of aanvragen blijken in de praktijk haalbaar of doenbaar.  
Toch wordt aan dergelijk overleg en haalbaarheidsonderzoek ook veel tijd 
besteed.   
 
Er dient ook opgemerkt dat de Commissie zelf instaat voor al het aan de 
projecten inherente vertaalwerk, met als voornaamste voordelen snelheid en 
kwaliteitscontrole.  
   
 
 
3.1. Projecten i.v.m. het gebruik van middelen 
 
 
 
 
3.1.1.  Analyse evolutie toebedeling middelen aan de Rechterlijke Orde 
 
 
Dit project, gestart in november 2007 en waarvan de rapportering naar de 
beleidsverantwoordelijken binnen en buiten de Rechterlijke Orde is voorzien voor 
juni 2008, maakt een analyse van de evolutie van het budget van de Rechterlijke 
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Orde gedurende de periode 1995 tot 2007 (de regeringen Dehaene II, 
Verhofstadt I & Verhofstadt II).   
 
Er wordt nagegaan wat de evolutie is van de omvang van de kredieten, hoe ze 
zich onderling verhouden en hoe ze zich verhouden tot het totale budget van 
justitie.  
 
Naar aanleiding van de analyse van de materiële middelen is van de gelegenheid 
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.  

 
Voor de personele middelen wordt  – weliswaar niet exhaustief – een overzicht 
gegeven van regelgevende initiatieven, prioriteiten en beleidsaccenten. 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.  
 
Het is de bedoeling dat dit project dienstig is als “eerste aanloop” voor een 
verdere reflectie door alle betrokken actoren (RO, regelgevende en uitvoerende 
organen….) omtrent het gewenste systeem in het kader van de budgettaire 
decentralisatie van de Rechterlijke Orde.  

 
Een afzonderlijk gedecentraliseerd beheer van zetel en parket veronderstelt 
immers dat de Rechterlijke Orde meer armslag krijgt om de begrotingsmiddelen 
te beheren en er de verantwoordelijkheid voor draagt (accountability).  

 
Dit impliceert een hervorming van de financiële beleids- en beheerscyclus: 
begroting, boekhouding en audit, die moet worden ingebed in de aan de gang 
zijnde hervormingen binnen de federale overheid betreffende de federale 
boekhouding. 

 
Deze hervorming zal moeten worden geïntegreerd in de overige organisatorische 
en structurele hervormingen binnen de Rechterlijke Orde (uitbreiding van 
beleids- en beheersbevoegdheden inzake personeel, materieel en financiële 
middelen). 
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3.1.2.  Meetinstrument kostprijs gerechtelijke activiteiten – eerste project 

(JustPax) 
 
 
De Commissie wil een instrument ontwikkelen voor het meten van de kostprijs 
van de gerechtelijke activiteiten, zodat de budgetten kunnen toegewezen worden 
volgens verschillende criteria. 
 
Een eerste bouwsteen daarin vormt JustPax, de ontwikkeling van een tool voor 
de vredegerechten, die zicht moet geven op: 

 
1. de totale kostprijs van de gehele module (in casu vredegerechten); 
2. de kostprijs per entiteit van de module ("per vredegerecht"); 
3. de kostprijs per product (materie) van de module (en eventueel later over de 
modules heen); 
4. de kostprijs per product per entiteit. 
 
Dit project past in de bekommernis van efficiëntie; dergelijk instrument dient op 
termijn niet alleen zicht te geven op de kost maar (bij vergelijking van 
verschillende entiteiten) ook toe te laten de juiste vragen te stellen over 
eventuele verschillen in (eenheids)kost en mogelijke verbanden met manier van 
werken (processen & structuren) en/of verschillen in kwaliteit. 

 
Het zal uiteindelijk resulteren in: 
 
1. Een instrument ("tool") of "Boordtabel Kosten", zowel voor de direct bij het 

project betrokken vredegerechten (pilootsites/steekproef) als voor het geheel 
van de vredegerechten (eerst via extrapolatie, nadien via reële input); 

 
2. Een handleiding voor het opstellen en gebruik van de boordtabel; 

 
3. Een rapport aangaande de gevolgde methodologie, met het oog op de 

uitbreiding naar andere echelons (bijv. politierechtbanken, rechtbanken van 
eerste aanleg,...); 

 
4. Een summier rapport over mogelijke pistes voor uitdieping (op het echelon 

vredegerechten). 
 

Het project is gestart op 1 september 2007.  De concrete resultaten worden 
verwacht tegen het gerechtelijk verlof.  De vredegerechten zijn zowel het 
"lijdend" voorwerp als de eerste belanghebbende bij de ontwikkeling van 
dergelijk instrument.  Gezien de schaal, wordt vooral gewerkt met een 
steekproef  van vredegerechten, samengesteld o.a. in overleg met “het 
Koninklijk verbond van vrederechters en politierechters van België” en met “de 
Koninklijke federatie der hoofdgriffiers van de vredegerechten en 
politierechtbanken”.  In het laatste kwartaal van 2007 werd dan ook vooral tijd 
en energie gestoken in het creëren van een samenwerkingsverband met dit 
verbond en deze federatie (diverse vergaderingen en een uiteenzetting voor het 
bureau van het verbond), in het samenstellen van de steekproef en het  
informeren van de 19 in de steekproef opgenomen pilootsites (3 
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informatiesessies van een halve dag, artikel in het tijdschrift van het Verbond en 
creëren van een beveiligd gedeelte op het internet en intranet ter uitwisseling 
van informatie).   
 
Van december 2007 tot februari 2008 werden elk van deze vredegerechten 
bezocht en werd (minstens met) de vrederechter en hoofdgriffier een eerste 
oriënterend gesprek gevoerd, met de bedoeling elementen in te zamelen die 
moeten toelaten te komen tot een eerste ontwerp van lijst met gerechtelijke 
producten.  Tegelijk werd ook aandacht besteed aan de specifieke kenmerken 
van de betreffende vredegerechten. 
 
Parallel hiermee werden ook contacten gelegd met andere actoren (diensten P&O 
en Dienst Gebouwen en Materieel van de FOD Justitie, Regie der gebouwen,…) 
om de voor de kostprijsberekening benodigde gegevens te bekomen. 
 
 
 
3.2. Projecten ter verbetering van de processen 
 
 
 
 
3.2.1. Begeleiding van de studie naar de haalbaarheid van een 

werklastmeetsysteem voor de zetel (universiteiten van Leuven en Luik) 
 

 
Er bestaat vandaag geen uniform instrument om de werklast van de magistraten 
van de zetel te meten. 
 
Sinds de wet van 29 november 2001 heeft de wetgever het behoud of de 
toekenning van bijkomende posten meermaals verbonden aan het evalueren van 
de werklast via een uniform meetinstrument. Vermits op middellange termijn een 
aantal evaluaties moeten gebeuren, dient een instrument te worden opgesteld.  
De bestaande systemen voor de magistraten van de zetel werden echter nooit 
wetenschappelijk doorgelicht. 
 
Deze haalbaarheidsstudie moest dan ook leiden tot: 
 
 een wetenschappelijk gefundeerde evaluatie van de door de zetel voor zijn 

eigen behoefte opgesteld instrument van werklastmeting en van andere reeds 
intern doorgevoerde experimenten dienaangaande; 

 
 een evaluatie van de mogelijkheden om het voor de staande magistratuur 

uitgewerkte instrument over te nemen door de zetel; 
 
 het formuleren - op basis van het voorgaande - van een aantal voorstellen en 

pistes om een uniform instrument van werklastmeting in te voeren voor de 
zittende magistraten en eventueel ook het griffiepersoneel. 

 
De studie kaderde in de "Actie ter ondersteuning van de strategische prioriteiten 
van de Federale Overheid" van de Programmatorische Federale Overheidsdienst 
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(POD) Wetenschapsbeleid.  Het project werd gezamenlijk gefinancierd door de 
POD Wetenschapsbeleid en de Federale Overheidsdienst Justitie.   
 
De studie, uitgevoerd door het Instituut voor de Overheid (K.U.Leuven) en de 
Unité de sociologie des RH van het Institut des Sciences humaines et sociales 
(U.Liège), startte op 1 maart 2007 en duurde zes maanden . 

 
De Commissie nam deel aan het begeleidingscomité: 

 
• zij gaf adviezen over de rapporten; 
 
• via individuele gesprekken en deelname aan een focusgroep maakte zij 

informatie over aan de onderzoekers. 
 
De resultaten van het onderzoek zullen uiteindelijk de Rechterlijke Orde zelf en 
wie zich in de toekomst met de problematiek van de werklastmeting zal 
bezighouden, ten goede komen. 
 
 
3.2.2.  Overzicht van bestaande "Best practices" in de jurisdicties 
 

 
Overeenkomstig artikel 340 Gerechtelijk Wetboek  moet elk rechtscollege ieder 
jaar een werkingsverslag opstellen nopens de activiteiten van het voorbije jaar. 
Dit verslag moet een aantal punten behandelen waaronder desgevallend 
voorstellen om de werking van het rechtscollege te verbeteren. 

 
Op 27 juni 2007 heeft de Hoge Raad voor de Justitie een verslag goedgekeurd 
over de algemene werking van de Rechterlijke Orde gedurende de jaren 2004 en 
2005. 

 
In deel VI van dit verslag heeft de Hoge Raad voor de Justitie de initiatieven en 
projecten bijeengebracht die als voorbeeld kunnen dienen en die in 2004 en/of 
2005 het grootste aantal tastbare resultaten hebben geproduceerd. 

 
In navolging van dit verslag wilde de Commissie de werkingsverslagen van het 
jaar 2006 onderzoeken van de rechtbanken van eerste aanleg en van de hoven 
van beroep, omdat de grootste gerechtelijke achterstand zich in een aantal 
gevallen situeert op dit niveau. 

 
Uit deze verslagen zullen een aantal initiatieven gelicht worden die als goede 
praktijken zouden kunnen worden omschreven en die een aanzet zouden kunnen 
zijn voor andere rechtscolleges om deze praktijken, voor zoveel als mogelijk en 
wenselijk, over te nemen. 
 
Door de lectuur te beperken tot de rechtbanken van eerste aanleg en de hoven 
van beroep kunnen de initiatieven veel vlugger ter kennis gebracht worden van 
de andere korpsoversten, die het meest met gerechtelijke achterstand te 
kampen hebben. 
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Het project werd gestart in november 2007. De laatste werkingsverslagen 
werden ter beschikking gesteld in februari 2008. Eén werkingsverslag van een 
kleine rechtbank ontbreekt nog steeds. Een kort verslag van de goede praktijken 
die gelicht werden uit de werkingsverslagen van de rechtscolleges van de 
rechtbanken van eerste aanleg en de hoven van beroep, zal in de lente van 2008 
ter beschikking worden gesteld van de korpsoversten van alle rechtscolleges en 
alle geïnteresseerde magistraten. 
 
 
3.2.3.  JustScan 
 

 
Het project JustScan werd opgestart door de stafdienst ICT van de FOD Justitie.  
Het beoogt het omzetten van papieren gerechtelijke dossiers naar een 
elektronische drager en het ter beschikking stellen van een zoekinstrument voor 
magistraten en andere interne (griffie- en parketpersoneel) en externe 
klanten. Het moet het mogelijk maken om kopieën van gerechtelijke dossiers via 
elektronische weg af te leveren (DVD) en het ter beschikking stellen van 
papieren kopieën te vergemakkelijken. Via het verbeteren van de 
informaticamiddelen van de R.O. wil JustScan de werkprocessen optimaliseren. 
Aan de magistraten wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden om specifieke 
elementen op te zoeken in omvangrijke dossiers ; tevens wordt het aantal 
procedurehandelingen (overmaken dossier van een instantie naar een andere, 
meedelen van het dossier aan de partijen) verminderd. 
 
In het huidige stadium is het project gericht op strafdossiers, vanaf hun 
aankomst op het parket bij de rechtbank van eerste aanleg tot het hof van 
beroep (vanzelfsprekend met inbegrip van de assisenzaken). 
 
De archivering van de gerechtelijke dossiers valt momenteel buiten de 
doelstelling van het project. 
 
De integratie van het project JustScan binnen het toekomstige 
informatiseringsplan van de Rechterlijke Orde werd reeds voorgesteld. 

 
Via een overheidsopdracht werd het project gegund aan de firma IRIS.    
 
De Commissie stuurt JustScan samen met de stafdienst ICT van de FOD Justitie, 
en staat in het bijzonder in voor de organisatieaspecten (de technische en 
operationele aspecten ressorteren onder de projectleiding van de stafdienst ICT 
van de FOD): 

 
• mee beslissen over de te varen koers en de opvolging (monitoring) daarvan; 
• netwerking binnen de RO ten behoeve van het project. 
 
Het project is gestart op 1 maart 2007 en bevindt zich momenteel in de 
pilootfase.  De pilootsites zijn Antwerpen, Brugge, Brussel, Luik en Bergen. 
 
Verschillende opeenvolgende versies van de software werden uitgewerkt en ter 
beoordeling voorgelegd aan de lokale actoren. De versie die in Brussel werd 
geïnstalleerd, heeft het voorwerp uitgemaakt van drie weken tests in vivo in 
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twee kabinetten van onderzoeksrechters, om concreet de mogelijkheden van het 
systeem uit te testen en een eerste verslag op te stellen van de impact van dit 
nieuw instrument op de werkprocessen van de griffie van het onderzoek.  Deze 
tests hebben de aandacht gevestigd op enkele tekortkomingen in verband met 
het gebruiksgemak van de applicatie, waarvan aan IRIS werd gevraagd om deze 
te verbeteren. 
 
De opleiding is eveneens bezig en dit zowel voor de personen die de 
verschillende noodzakelijke handelingen in verband met het scannen zullen 
moeten uitvoeren als deze van de personen die zullen moeten werken met de 
gescande dossiers. Deze opleiding gebeurt in etappes en zal verder gezet worden 
in de loop van de volgende maanden en dit voor de verschillende personen die 
zullen moeten tussenkomen en voor de verschillende pilootsites. 
 
In de vier andere pilootsites werd het materiaal om te scannen geleverd. Bergen 
zal de volgende site zijn waar zal gestart worden met JustScan. De installatie van 
de applicatie en in de ingebruikstelling zullen gebeuren in functie van het op punt 
stellen van een verbeterde versie en van de vooruitgang van de vereiste 
verhuiswerken.  
 
Na verloop van één jaar kan een eerste belangrijke les getrokken worden uit dit 
project, namelijk dat het van enorm belang is, voor de dienst die van het project 
zal genieten, erover te waken dat een aantal voorwaarden verenigd zijn om de 
slaagkans van het project te bevorderen. Een actieve ondersteuning door de 
verantwoordelijken, een goede interne communicatie in verband met het project, 
een ingesteldheid om te vernieuwen, bijvoorbeeld om vlug bepaalde onderdelen 
van het betreffende werkproces te reorganiseren, een opbouwende interactie 
tussen de verschillende organisatorische eenheden die bij het project betrokken 
zijn, zijn allemaal evenzeer succesfactoren. 
  
 
3.2.4.  Functiebeschrijvingen 
 
 
Dit project beoogt de Rechterlijke Orde te ondersteunen bij de opmaak van 
functiebeschrijvingen. Zij vormen een essentieel element bij het voeren van een 
modern integraal personeelsbeleid. De generieke functiebeschrijvingen zijn het 
referentiepunt bij uitstek bij: 
 

- de positionering in de organisatie (niveau, klasse, graad en het daaraan 
gekoppelde inkomen); 

- de selectie en de aanwerving (noodzakelijk profiel -specialisatie); 
- evaluatie;  
- noodzakelijke opleiding (prestatieniveau - facilitatie functiewijziging - 

loopbaanplanning).  
 
Het project beoogt in eerste instantie op een professionele manier een 
betrouwbare methodologie te ontwikkelen en in een later stadium een concreto 
toepassing ervan. De Commissie werkt “met” en “voor” de Rechterlijke Orde; 
deze laatste erkent en valideert het instrument.  
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Voor wat betreft het gerechtspersoneel is de opmaak van functiebeschrijvingen 
voorzien in de recent gewijzigde regelgeving van hun statuut. Deze wijzigingen 
zijn - gelet op de toekomstige wederzijdse mobiliteit - in aanzienlijke mate 
geïnspireerd op de regelgeving van de rijksambtenaren. 
 
Voor het niveau A, de griffiers en secretarissen (niveau B) dienen nog 
functiebeschrijvingen te worden opgemaakt. Voor het gerechtspersoneel van het 
niveau B, C en D zijn reeds functiefamilies opgemaakt. 
 
Bij de ontwikkeling van de methodologie wordt rekening gehouden met de ruime 
ervaring die de FOD P&O ondertussen heeft opgebouwd: zij heeft al haar functies 
in kaart gebracht. De Commissie heeft contact opgenomen met de Voorzitter van 
het Directiecomité van de FOD P&O. Zij kreeg de garantie dat haar de nodige 
ondersteuning zou worden gegeven door middel van documentatie en opleiding.  
 
De Commissie heeft van het parket van Charleroi een verzoek gekregen dat 
kadert in dit project. Het verzocht om bijstand van de Commissie bij haar 
reorganisatie van de taakverdeling tussen het niveau A (parketjuristen) en het 
niveau B (professionele bachelors). Er werd een partnerschapsovereenkomst 
voorgesteld. Het parket van Charleroi accepteerde eveneens om in een ruimer 
kader als pilootsite te fungeren.  
 
Voor wat betreft de magistraten zijn er - buiten de profielen voor de korpschefs, 
opgemaakt door de Hoge Raad voor de Justitie - nog geen generieke 
functiebeschrijvingen. 
 
De Commissie bood hiertoe haar diensten aan de Rechterlijke Orde aan; zij 
wendde zich tot de Vaste Conferentie van de korpschefs en bracht de Hoge Raad 
voor de Justitie hiervan op de hoogte. Dit initiatief resulteerde in een nadere 
uiteenzetting de Commissie op vraag van de Eerste Voorzitters. De Hoge Raad 
voor de Justitie engageerde zich om zelf de functiebeschrijvingen voor 
magistraten op te stellen. Hierbij moet worden opgemerkt dat er ook een 
consistentie dient te bestaan bij de afbakening van de taken van de magistraten 
enerzijds en de judiciële taken van het gerechtspersoneel anderzijds.  
 

 
 
3.2.5.  Modernisering van de bode- en onthaaldienst - parket Charleroi 
 

 
Zoals blijkt uit het laatste activiteitenrapport van het parket van Charleroi, vormt 
de reorganisatie en modernisering van de bode- en onthaaldienst een belangrijke 
bekommernis en doelstelling voor het parket: deze dienst is voor de 
buitenwereld immers het eerste contactpunt met het parket en vormt tevens een 
kruispunt dat onontbeerlijk is voor een goed verkeer van de dossiers. 
 
Een verantwoordelijke voor die dienst, die voorheen afhing van de 
hoofdsecretaris, werd recent aangewezen. 
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Er werden reeds verschillende initiatieven genomen: verspreiding van een 
vragenlijst omtrent de tevredenheid binnen het parket, vergaderingen met de 
leden van de betreffende dienst, begin van herinrichting van het onthaallokaal.  
Toch vindt men de tot op heden bekomen resultaten nog onvoldoende.  Het 
hoofd van deze dienst wil de modernisering nog verder doorzetten, o.a. via het 
organiseren van een opleiding voor het betreffende personeel, ter plaatse en op 
maat. 
 
De initiatiefnemers, de Procureur des Konings en de Hoofdsecretaris van 
Charleroi, hebben ook de wens geuit dat de reorganisatie van de dienst zou 
gepaard gaan met een herwaardering ervan. 
 
De Commissie heeft in dit project een go-between functie tussen het betreffende 
parket en het Opleidingsinstituut voor de Rechterlijke Orde, om een aan de 
behoeften van het betreffende  personeel aangepaste opleiding te bepalen en te 
organiseren.  Tevens is voorzien in een voorstel van functiebeschrijving.  
Mogelijk zal zij ook ondersteuning leveren bij het formuleren van de 
communicatie over het project aan de leden van het parket.     
 
Het project is pas gestart sinds december 2007; binnen een termijn van drie 
maanden zal het resulteren in een rapport waarin een analyse wordt gemaakt 
van zowel de actuele situatie als de verwachtingen (as is, to be), gebaseerd op 
de verwerking van de op lokaal initiatief verspreide vragenlijst evenals op de 
gesprekken met personen op het parket (personeelsleden van de bode- en 
onthaaldienst, andere te bepalen sleutelpersonen), en een aantal daaruit 
afgeleide voorstellen.   
 
Op langere termijn wil de Commissie in de mate van het mogelijke de in dit 
project verkregen positieve ervaringen en resultaten exporteren naar andere 
diensten die diezelfde taken hebben. 
 
 
3.2.6.  Ontwikkeling van een boordtabel – Rechtbank eerste aanleg Charleroi 
 

 
Dit project zit in zijn voorbereidende fase. In opdracht van de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg van Charleroi en de hoofdgriffier,  wordt  een 
geïnformatiseerd hulpmiddel “type boordtabel” opgesteld, dat aan de voorzitter 
van de rechtbank en later aan andere door hem aangewezen personen een 
onmiddellijk en actueel overzicht – hetzij globaal, hetzij per kamer – zal bieden 
van het verloop van de burgerlijke zaken. Deze boordtabel zal ondermeer de 
verschillende reeds op papier bestaande meetinstrumenten omvatten. 
 
Het is de bedoeling dat voor burgerlijke zaken de codering van de verschillende 
beslissingen van de rechter (uitstel op vaste datum, verzending naar de rol, 
kalender, beraad) in “real time” worden gecodeerd, zodat de behandeling van de 
registers van de kamerrollen vereenvoudigd wordt.  

 
De rol van de Commissie zal bestaan uit: 
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• de begeleiding van het plaatselijk project, vanuit het perspectief dat het zal 
kunnen overgedragen worden naar alle andere hoven en rechtbanken, 

• de coördinatie van de door de bij het betrokken project verbonden actoren 
ontwikkelde acties. 

 
 

Dit project kadert in een meer algemeen programma dat in verschillende stadia 
zal verlopen en tot doel heeft een boordtabel te maken die vele kwalitatieve en 
kwantitatieve indicatoren bevat.  
 
Het project zal moeten worden uitgevoerd in samenspraak met de F.O.D. Justitie 
(en in het bijzonder het C.I.V.), het beheerscomité van Phenix en het Instituut 
voor de Gerechtelijke Opleiding. 

 
Verschillende vergaderingen vonden reeds plaats te Charleroi (28 juni, 3 en 24 
oktober, 14 november, 6 december 2007), met de F.O.D. Justitie (13 november 
en 4 december 2007), met Phenix (15 januari 2008) en met het Instituut voor de 
Gerechtelijke Opleiding (24 januari 2008 en 11 maart 2008) en met het kabinet 
van de Minister van Justitie (6 maart 2008). 

 
In de lopende voorbereidende fase werd reeds aandacht besteed aan: 

 
1. De algemene toestand van de griffie, 
2. Codering van de gegevens door het griffiepersoneel (balans), 
3. Betrouwbaarheid van de codering, 
4. Identificatie van de pertinente indicatoren, 
5. Plan van vorming van het griffiepersoneel.  

 
 
3.2.7.  Ter beschikking stellen van documentatie voor alle magistraten 

(KnowledgeTree) 
 

 
De magistraten worden voornamelijk via allerlei nieuwsbrieven, websites en mail 
overspoeld met informatie en documentatie. Door deze overvloed worden 
belangrijke inlichtingen soms over het hoofd gezien of geraken regelmatig 
geraadpleegde gegevens verloren. 
 
In het kader van één van haar doelstellingen (informatie en communicatie) wil 
de Commissie de magistraten een instrument aanbieden waardoor er 
gemakkelijk en op een beveiligde manier veel gebruikte gegevens ter 
beschikking kunnen gesteld en bewaard worden zonder dat de magistraten zelf 
een programma moeten installeren of zich zorgen moeten maken over de plaats 
waar deze gegevens moeten bewaard worden. 

 
In oktober 2007 startte de Commissie een proefperiode waarin ze zelf het 
programma KnowledgeTree intern gebruikte. Het betreft een document 
management systeem, waarmee ook het C.I.V. van de FOD Justitie (dat voor de 
technische ondersteuning zorgde) experimenteert. Na deze testfase werd de 
toepassing, samen met een gebruikershandleiding voor de meest essentiële 
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functies, in december ter beschikking gesteld van de magistraten van zetel en 
parket. 
 
De Commissie staat in voor het bijhouden van de gegevens. 
 
 
3.2.8.  Ter beschikking stellen van KnowledgeTree voor rechtscolleges 
 

 
Vanuit de onder 3.2.7 geschetste context, wilde de Commissie het in vorig punt 
omschreven instrument eveneens ter beschikking stellen van rechtscolleges, 
waardoor deze gemakkelijk en op een beveiligde manier gegevens kunnen 
bewaren en toegankelijk maken voor hun leden zonder dat zij zelf een 
programma moeten installeren of zich zorgen moeten maken over de plaats waar 
deze gegevens moeten bewaard worden. 

 
De korpsoverste moet immers heel wat informatie ter beschikking stellen van de 
leden van zijn korps: nieuwsbrieven, vormingen, dienstnota’s, dienstregelingen, 
nieuwe wetgeving, rechtspraak, enz. Vandaag gebeurt dit meestal nog door 
middel van brieven, mails of elektronische nieuwsgroepen, waarbij de gegevens 
niet worden bewaard op een centrale voor iedere belanghebbende toegankelijke 
plaats. 

  
Alle korpsoversten werden in kennis gesteld van de mogelijkheid om gebruik te 
maken van de KnowledgeTree als een soort intranet. Verschillende rechtscolleges 
hebben reeds een aansluiting gevraagd.  Er wordt tevens een handleiding ter 
beschikking gesteld van de korpsoversten en de leden van het korps zodat het 
intranet kan aangevuld worden zowel door de korpsoverste als de leden van het 
korps zelf. 

 
De Commissie zorgt verder voor de aansluiting van de korpsen en de begeleiding 
bij het werken met het programma. 
 
 
3.2.9.  Modernisering van de gerechtsbrief 
 

 
Vandaag wordt de kennisgeving per gerechtsbrief geregeld door de bepalingen 
van een ministerieel besluit uit 1987.  De door alle gerechtelijke diensten wel 
bekende ”blauwe kaart” voldoet echter nog maar nauwelijks aan de behoeften 
van gerechtelijke diensten of De Post.  
 
Vandaar dat een project werd gestart ter modernisering en vereenvoudiging van 
de gerechtsbrieven, met de bedoeling het afdrukken (door de diensten van de 
RO) en behandelen (door diezelfde diensten en door De Post) ervan te 
vergemakkelijken. 
 
De basisgedachte hierachter is het formaat en de kenmerken van de 
hedendaagse  aangetekende zending als inspiratiebron te nemen, maar met 
behoud van een aantal eigenheden (bijv. de blauwe kleur) die een aangepaste 
afhandeling mogelijk maken.  In een eerste fase dient dus het ministerieel 
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besluit van 1987 te worden aangepast en het nieuwe formaat ingevoerd.  In een 
tweede fase wordt voorzien in de wijziging van artikel 46 van het Gerechtelijk 
Wetboek, zodat het verschil in afhandeling tussen gerechtsbrieven in burgerlijke 
en gerechtsbrieven in strafzaken wegvalt. 

 
Het project werd opgestart door het Beheerscomité van het Phenix 
informatiesysteem en door het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie.  
 
De Commissie neemt deel aan dit project en legt zich als deelnemer aan het 
project vooral toe op de communicatieaspecten: zij neemt deel aan een 
werkgroep ad hoc en aan de besluitvorming. 
 
Andere betrokken partijen zijn de Rechterlijke Orde (zetel en openbaar 
ministerie, griffies en parketsecretariaten), de stafdienst ICT van de FOD Justitie 
en De Post. 
 
Het prototype van het nieuwe formaat is klaar en wordt momenteel getest op de 
verschillende printertypes die binnen de Rechterlijke Orde worden gebruikt. 
 
Er werd een communicatieplan opgesteld dat eerlang zal worden uitgevoerd. 
 
Het overschakelen op het nieuwe formaat is voorzien voor het begin van het 
gerechtelijk jaar 2008-2009. 

 
 
3.2.10.  Opvolging van het “samenwerkingsverband inzake milieudossiers in het 

gerechtelijk ressort Gent” 
 

 
De idee om samenwerkingsverbanden op te stellen tussen de parketten van zijn 
ambtsgebied, maakt deel uit van het beleidsplan van de procureur-generaal van 
het ressort Gent. Het is ingegeven vanuit de overweging om de beschikbare 
(personele) middelen zo doeltreffend en doelmatig mogelijk in te zetten. Tegelijk 
is men aldus ook optimaal voorbereid op een mogelijke reorganisatie van de 
gerechtelijke arrondissementen wanneer die er vroeg of laat zou komen. 

 
In de loop van het jaar 2007 werd door het parket-generaal en de parketten van 
het betreffende ressort van gedachten gewisseld over hoe en rond welke 
gebieden samenwerking boven de parketgrenzen heen een meerwaarde zou 
kunnen hebben voor de werking van het openbaar ministerie. 
 
Uiteindelijk werd beslist te starten met een proefproject waarbij het parket van 
Ieper zijn milieuzaken delegeert naar Kortrijk dat zijn dossiers inzake hormonen 
en FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid) delegeert aan Ieper. 

 
De Commissie volgt deze werkzaamheden op met een tweeledig doel: 

 
 Met het oog op de exporteerbaarheid: ook binnen andere ressorten worden 

samenwerkingsverbanden overwogen; het is dan ook belangrijk dat uit dit 
project kan geleerd worden vooraleer het in één of andere vorm elders toe te 
passen; 
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 Faciliteren binnen het actuele project: ook al is dit tot op heden weinig nodig 

gebleken, kan de Commissie een rol spelen rond sensibilisering, wegwerken 
van weerstanden, advisering rond organisatieproblemen,… 

 
Na de reflectiefase in 2007, zijn Ieper en Kortrijk sinds 2008 gestart met het 
experiment op het terrein.  De concrete problemen die zich daarbij stellen (bv. 
over hoe registreren in de databank,…) worden daarbij continu geïnventariseerd 
en aangepakt. Wanneer al deze problemen zullen weggewerkt zijn, is moeilijk in 
te schatten omdat men daarbij ook afhankelijk is van derden: dergelijk 
arrondissementsoverschrijdend initiatief heeft immers ook gevolgen voor de zetel 
en de politiediensten en impliceert eveneens de betrokkenheid van de FOD 
Justitie, in het bijzonder van het C.I.V. 
 
 
3.2.11.  Ter beschikking stellen van het kwalificatiehandboek van het openbaar 

ministerie aan de magistraten van de zetel 
 

 
De magistraten van het parket beschikken over een eigen intranet waarop 
verschillende gegevens beschikbaar zijn voor alle leden van het parket over gans 
het land. Sinds jaren werd door het openbaar ministerie gewerkt aan een 
kwalificatiehandboek dat zowel in het Nederlands als het Frans beschikbaar is. 

 
Dit kwalificatiehandboek geeft de tekst van de kwalificatie weer, de toepasselijke 
artikels, de strafmaat, de bijkomende straffen enz. 

 
Verschillende korpsen van de zetel proberen zelf een kwalificatiehandboek op te 
stellen in de taal van het rechtscollege. Dit, maar meer nog het voortdurend 
actualiseren ervan, vergt veel tijd en energie. 

 
Wanneer magistraten van de zetel het kwalificatiehandboek van het openbaar 
ministerie vrijblijvend kunnen gebruiken, besparen zij op die manier tijd die dan 
vrijkomt voor andere opdrachten. 

 
Op 12 februari 2008 rondde de Commissie dit in november 2007 gestarte project 
af, door het voorzien van een toegang voor de magistraten van de zetel tot het 
kwalificatiehandboek van het openbaar ministerie via een beveiligd gedeelte van 
de website van de Commissie. 
De magistraten die wensen aan te sluiten moeten enkel een login en paswoord 
vragen waarna zij onmiddellijk toegang hebben. 
 
 
3.2.12.  Verbinding tussen de arbeidsgerechten en de kruispuntbank van de 

sociale zekerheid (KBSZ) 
 

 
In het kader van de burgerrechtelijke en strafrechtelijke werkzaamheden van de 
arbeidsgerechten (zetel en arbeidsauditoraten) is het van belang dat 
gerechtelijke overheden snel kunnen beschikken over inlichtingen uit de 
gegevensbanken van de sociale instellingen. 
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Deze instellingen zijn onder elkaar verbonden via een performant 
verbindingsinstrument: de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid, ingesteld bij 
de wet van 15 januari 1990. 

 
Dit project wil dan ook de arbeidsgerechten (27 arrondissementen) de 
mogelijkheid bieden om verbonden te worden met deze KBSZ.  Het biedt hen 
nieuwe vooruitzichten van samenwerking en verzekert hen van een snelle 
uitwisseling van gegevens en een juridische en technische beveiliging die 
noodzakelijk is bij dergelijk soort uitwisselingen. 

 
Een dergelijk project bevindt zich in het centrum van de betrekkingen tussen de 
gerechtelijke overheden, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het 
beheerscomité van Phenix, de F.O.D. Justitie (C.I.V.) en de F.O.D. 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO). 

 
De Commissie vervult in het project een coördinerende rol: het stelt zijn ervaring 
en zijn kunde ten dienste van de verschillende betokken partijen, organiseert en 
begeleidt de vergaderingen, enz. 

 
Bilaterale contacten tussen de arbeidsgerechten en de Commissie werden 
gevolgd door een bijeenkomst met de KBSZ.  Deze voorafgaande 
werkzaamheden hebben toegelaten om een eerste voltallige vergadering te 
houden. Een verbindingsdemonstratie zal ingericht worden door de F.O.D. 
Tewerkstelling en Arbeid met het doel de behoeften van de gerechtelijke 
overheden te bepalen. 
 
 
 
3.3.  Projecten ter verbetering van de structuren 
 
 
 
 
3.3.1.  Deelname aan het project van de Hoge Raad voor de Justitie 

"Hertekening van het gerechtelijk landschap” 
 

De voorzitter en de ondervoorzitter van de Commissie nemen deel aan het door 
de Hoge Raad voor de Justitie gevoerd project  “Hertekening van het gerechtelijk 
landschap”. 

Deze deelname blijft momenteel beperkt tot het volgen van de vergaderingen 
van de centrale groep bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende 
organen van de zittende en staande magistratuur, vertegenwoordigers van 
hoofdgriffiers en –secretarissen en leden van de Hoge Raad voor de Justitie. 

De Hoge Raad voor de Justitie wil op een proactieve wijze nadenken over de 
hervorming van het gerechtelijk landschap met alle gerechtelijke actoren met 
beslissingsbevoegdheid, daarbij pogend de zwakke punten te onderkennen en 
vervolgens te komen tot voorstellen van oplossing die aan de regering kunnen 
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worden overgemaakt. De eenheidsrechtbank is niet het doel van de HRJ: de HRJ 
verlangt oplossingen te  kunnen voorstellen over de vastgestelde problemen en 
nieuwe doelstellingen te kunnen formuleren. 

De HRJ wil de rol van begeleider vervullen en deelnemen aan de debatten. 

De vertrekpunten voor de bezinning zijn drievoudig: het Themisplan, de binnen 
het openbaar ministerie begonnen bezinning alsmede deze gevoerd binnen 
verschillende geledingen van de zetel. 

Twee vergaderingen van de centrale groep vonden plaats op 14 november 2007 
en 3 maart 2008. De HRJ heeft reeds een reeks interviews gehouden met diverse 
verantwoordelijken en maakt daarvan een syntheseverslag. 
 
 
 
3.4.  Projecten ter verbetering van de transparantie 
 
 
 
3.4.1.  Oprichten en ter beschikking stellen van een e-groep informatie (in het 

kader van de externe communicatie) 
 

De e-groep informatie (type nieuwsbrief) zendt op bepaalde tijdstippen juridische 
informatie aan de aangesloten leden (magistraten, advocaten, notarissen, 
gerechtsdeurwaarders, parketsecretarissen, griffiers enz.). Er kan niet 
gereageerd worden op de verzonden berichten, tenzij aan de moderator van de 
e-groep. 

Het oprichten van e-groepen is bedoeld als een aanzet tot het creëren van e-
groepen informatie op het niveau van de korpsen. 

 “Communicatie en voorlichting zijn meer dan ooit essentiële factoren voor het 
vertrouwen in de instelling van het gerecht en haar werking.” 

Niet alleen uit de “justitiedialogen” van Fred Erdman en Georges De Leval, maar 
ook uit diverse activiteitenverslagen blijkt dat er een duidelijke behoefte is aan 
interne en externe informatie en communicatie. 

Op 23 november 2007 werd er, via een extern bedrijf (Yahoo) dat gratis software 
en opslagruimte ter beschikking stelt,  reeds gestart met twee e-groepen 
informatie: 
 
• magistrates_belgium@yahoogroups.com: een type nieuwsbrief groep, 

bestemd voor Nederlandstalige en Franstalige magistraten; 
• lawyers_belgium@yahoogroups.com: een type nieuwsbrief groep, bestemd 

voor Nederlandstalige en Franstalige advocaten.   

De e-groepen worden op termijn uitgebreid voor andere doelgroepen. 

mailto:magistrates_belgium@yahoogroups.com
mailto:lawyers_belgium@yahoogroups.com
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3.4.2.  Oprichten en ter beschikking stellen van een e-groep communicatie 

(externe communicatie) 
 

Vanuit de onder 3.4.1 geciteerde bekommernis werd ook gewerkt aan e-groepen 
communicatie.   

De e-groep communicatie wil de magistraten de gelegenheid bieden om 
elektronisch met elkaar van gedachten te wisselen over allerlei problemen 
waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden en allerlei informatie uit te 
wisselen eigen aan de beroepsgroep. 

Veel personen zien het ontbreken of de slechte werking van de communicatie als 
de basis van talrijke werkingsproblemen. Daar waar de communicatie 
georganiseerd werd, heeft zij de samenwerking en de doeltreffendheid 
verbeterd. 

Het oprichten van de e-groepen is bedoeld als aanzet tot het creëren van e-
groepen communicatie op het niveau van de korpsen. 

In november 2007 nam de Commissie de reeds eerder gestarte e-groep Vlaamse 
magistraten (type discussiegroep – bestemd voor Nederlandstalige magistraten) 
over. 

De e-groepen worden op termijn uitgebreid voor andere doelgroepen. 

Ook hier wordt gewerkt via de gratis software en opslagruimte van Yahoo.   

 
3.4.3.  Brochure over de nieuwe loopbaan van het gerechtspersoneel 
 

 
Recente regelgeving wijzigde de rechtspositieregeling van het gerechtspersoneel 
(de selectie, de werving en de ontwikkeling binnen de loopbanen, wedde, …) 
fundamenteel. Zij past volledig in de moderniseringsprocessen van de 
Rechterlijke Orde (nadruk op inhoud van de functie in het kader van de 
doelstellingen, flexibiliteit, mobiliteit.) 
 
De communicatie van de (nieuwe) regelgeving betreffende de rechtspositie van 
het gerechtspersoneel gebeurt actueel als volgt:  

 
•   (hoofdzakelijk) via omzendbrieven, die per email aan de leidinggevenden 

(hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen) worden overgemaakt; 
•   door middel van een arbeidsreglement (enkel opgesteld voor het 

administratief gerechtspersoneel en de secretarissen en niet voor griffiers, 
referendarissen of parketjuristen) dat aan elk personeelslid ter beschikking 
wordt gesteld en dat op het intranet kan worden geraadpleegd;  

•   via opleiding bij indiensttreding van nieuwkomers.  
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Deze informatie bereikt niet steeds alle eindbestemmelingen, is niet meer 
actueel, of is niet aangepast aan het doelpubliek (waaronder 6185 personen van 
niveau C en D).    
 
Daarom werd in november 2007 gestart met dit project.  In overleg met de FOD 
Justitie wordt een brochure opgemaakt, zowel in gedrukte vorm als in pdf-
formaat voor o.m. op de website van de Commissie, die op een toegankelijke en 
gevulgariseerde wijze het gerechtspersoneel in kennis stelt van deze nieuwe 
regelgeving.  

 
De publicatie is voorzien voor juni 2008. 

 
Het gewijzigde statuut van het administratief gerechtpersoneel niveau B, C en D 
neemt de belangrijkste plaats in; deze regelgeving is immers reeds in werking 
getreden.  

 
Voor wat betreft de wijzingen in het statuut van het gerechtspersoneel van 
niveau A, de griffiers en secretarissen, worden enkel de hoofdlijnen aangehaald. 
De regelgeving treedt hier immers slechts in werking ten laatste in december 
2008 en tal van uitvoeringsbesluiten moeten nog worden opgemaakt.  

 
 
3.4.4.  Voorstel betreffende het versturen van vonnissen en arresten in 

burgerlijke zaken en strafzaken aan de partijen 
 

 
In februari 2008 maakte de Commissie, als resultaat van een in oktober 2007 
gestart project, aan de minister van Justitie op diens verzoek, een nota over 
i.v.m. het versturen van de uitspraken aan partijen. 

 
In de huidige stand van de wetgeving wordt een uitspraak in burgerlijke zaken 
enkel verstuurd naar de advocaat van de partij. Slechts wanneer een partij geen 
advocaat heeft, wordt de uitspraak rechtstreeks aan de partij verstuurd. 

 
In strafzaken wordt geen enkele uitspraak aan de partijen verstuurd, of zij nu 
een advocaat hebben of niet. 

 
In de nota werd rekening gehouden met het feit dat diverse instanties zich reeds 
over de problematiek hebben uitgesproken (zie o.a. jaarverslag Hoge Raad voor 
de Justitie 2005, blz. 96). 
 
 
3.4.5.  Publicatie van de studie “Profiel van de ‘administratieve manager’ in de 

context van verzelfstandiging binnen justitie” 
 
 
In de loop van de vorige legislatuur heeft de Minister van Justitie door 
tussenkomst van de dienst Federaal Wetenschapsbeleid de financiering bekomen 
van een universitaire studie met betrekking tot het profiel voor de managers 
belast met het gedecentraliseerd of gedeconcentreerd beheer van de rechterlijke 
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orde. Deze studie werd toevertrouwd aan het Instituut voor de Overheid. Het 
nam een aanvang op 1 oktober 2005 en werd afgesloten op 31 augustus 2006. 
 
Het hieruit resulterend rapport dat gesteund is op een vergelijkende studie van 
de nabuurlanden stelt een wetenschappelijke reflectie voor over de autonomie 
van het beheer van de Rechterlijke Orde, vertrekkend van het Themisplan dat 
voorgesteld werd door de vorige minister van Justitie. 
 
De cel modernisering van de Rechterlijke orde, opgericht in de schoot van de 
dienst van de Voorzitter van het directiecomité van de F.O.D. Justitie, heeft het 
initiatief genomen voor een project om dit document zo ruim mogelijk te 
verspreiden in de schoot van de Rechterlijke Orde. Eenmaal dit gebeurd was, 
heeft de Commissie dit project overgenomen. 
 
Dankzij de zeer vruchtbare samenwerking met de diensten van de Voorzitter van 
het Directiecomité, werd de tekst van het rapport vertaald door de 
vertaaldiensten van het departement. De twee versies zowel de Nederlandstalige 
als de Franstalige versie zullen binnenkort gepubliceerd worden dank zij de niet 
aflatende inzet van de dienst communicatie. 
 
De Commissie, die gezorgd heeft voor de opvolging en de coördinatie van dit 
project, houdt eraan de verschillende partners te bedanken die de 
verwezenlijking van dit project mogelijk hebben gemaakt, alsook de nieuwe 
Minister van Justitie, die nu al zijn akkoord heeft betuigd voor het opstellen van 
een voorwoord voor dit rapport. 
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3.5.  Interne projecten 
 
 
 
 
3.5.1.  Uitwerken van missie en visie ("mission statement") 
 
 
Gedurende de periode dat de Commissie nog over geen locatie beschikte, werd 
de tijd genomen om een missie en visie te ontwikkelen. De uiteindelijke missie 
en visie zijn terug te vinden onder deel I, rubriek missie, visie en doelstellingen. 
 
 
3.5.2.  Opstellen van projectfiche en (vooruitgangs)verslagen 
 
 
In Deel I van dit verslag werd al aangegeven dat  het merendeel van de 
activiteiten van de Commissie van projectmatige aard is: eenmalige operaties die 
beperkt zijn in de tijd en gericht zijn op verandering.   

 
In de eerste maanden van haar bestaan heeft de Commissie dan ook getracht 
deze projectmatige aanpak te systematiseren en daarbij twee belangrijke 
hulpmiddelen ontwikkeld: de projectfiche en de partnerschapsovereenkomst (zie 
2.3.4).   
 
De projectfiche geeft per project in één oogopslag een beeld over doelstellingen 
van het project (en hoe die passen binnen de opdrachten van de Commissie), af 
te leveren producten, termijnen en planning, bij het project betrokken actoren 
(en hun rol) en een aantal evaluatie-elementen.    
 
Op basis van de ervaring van het voorbije jaar zullen daarbij ook de 
verschillende rubrieken van de fiche getoetst worden op hun bruikbaarheid.   
 
De projectfiche is niet alleen een instrument om op eender welk moment zicht te 
krijgen op welke projecten lopende zijn en in hoeverre men op schema zit 
(vooruitgangsverslagen), tegelijk levert zij ook de ingrediënten voor de 
partnerschapsovereenkomst en geeft ze bouwstenen voor  het activiteitenrapport 
en voor de communicatie via de website. 
 
 
3.5.3.  Opstellen van model(len) van partnerschapsovereenkomst(en) 
 
 
Parallel aan het in 3.5.2 vermelde project “projectfiche” werd, op basis van de 
ervaring van de Commissieleden in eerdere functies, een canvas van 
partnerschapsovereenkomst opgesteld. Een model van dergelijke 
partnerschapsovereenkomst is terug te vinden als bijlage 6 9. 
De bedoeling hiervan werd reeds geschetst in deel I (punt 2.3.4). 
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3.5.4.  Ontwikkelen en lanceren van de eigen website 
 

 
Elke organisatie, die zichzelf respecteert, moet zo transparant mogelijk werken 
en uitleg geven over haar werking en doelstellingen. Ook de Commissie wil 
hieraan voldoen door een website uit te bouwen. 
 
De primaire doelstelling van deze website is de direct betrokkenen en andere 
geïnteresseerden in te lichten over de identiteit, de werking en het verloop van 
de  werkzaamheden van de Commissie. Daarnaast, in afwachting van de 
oprichting van een juridisch portaal, wil de Commissie via haar website ook de 
magistraten, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, het personeel van de 
F.O.D. Justitie en het publiek allerlei inlichtingen verstrekken met betrekking tot 
de werking van het gerecht in het algemeen. Het is ook via de website (versie 
intranet) dat aan zetelende magistraten toegang wordt geboden tot het 
kwalificatiehandboek van het openbaar ministerie (zie hierboven onder 3.2.11). 
 
Met de website werd gestart in mei 2007. In december van datzelfde jaar was 
vorm en inhoud zodanig gevorderd dat vanaf dan het gewone onderhoud (zie 
infra onder punt 4.  permanente activiteiten) volstaat.  Wegens technische 
problemen (voorlopig geen mogelijkheid om een website met een beveiligd 
gedeelte via de servers van de F.O.D. Justitie ter beschikking te stellen op het 
internet), bestaat de website momenteel uit twee gelijkaardige maar los van 
elkaar te voeden en te onderhouden delen die respectievelijk te bereiken zijn via 
het intranet (http://cm.just.fgov.be) en het internet (http://www.cmro-cmoj.be). 

 
Het is de bedoeling dat er op termijn één website komt, die zowel via het 
intranet als het internet te bereiken is, met een beveiligd gedeelte voor onder 
meer de magistraten. De Commissie is voor de realisatie hiervan afhankelijk van 
het C.I.V. van de F.O.D. Justitie.  
 
 
3.5.5.  Ontwikkelen en lanceren van een e-groep voor de leden van de 

Commissie 
 
 
Deze e-groep (cmro-cmoj@yahoogroups.com) kan worden gebruikt om tussen 
de leden van de Commissie onderling informatie uit te wisselen, evenals om 
onder elkaar van gedachten te wisselen over bepaalde projecten. 
  
 
3.5.6.  Opzetten van een systeem van documentatiebeheer 
 
 
De Commissie wil alle, o.a. in het kader van de diverse projecten vergaarde 
informatie, beschikbaar houden voor haar leden en eventueel ook voor derden.  
In een bescheiden bibliotheek zullen ook werken ondergebracht worden die niet 
terug te vinden zijn in de bibliotheek van de FOD Justitie. 
 
 

http://cm.just.fgov.be/
http://www.cmro-cmoj.be/
mailto:cmro-cmoj@yahoogroups.com
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Diverse systemen van documentatiebeheer werden onderzocht:  
 
• bibliotheek FOD Justitie, 
• bibliotheek Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding,  
• Documentatiecentrum, Bibliotheek en Archief voor Gelijke Kansen, Feminisme 

en Vrouwenstudies,   
• Bibliotheek van het Hof van Cassatie.   
 
Ook werd er geëxperimenteerd met een door het C.I.V. van de FOD Justitie 
opgestelde software. Samen met nog een aantal andere potentiële gebruikers 
nam de Commissie deel aan een aantal vergaderingen met als bedoeling na te 
gaan hoe dit programma kan aangepast worden aan de specifieke noden van 
deze gebruikers. Het C.I.V. onderzoekt dit vraagstuk verder. 
 
De nood aan intern documentatiebeheer wordt intussen ook al ten dele via de 
KnowledgeTree (cf. supra) opgevangen. 
 
 
3.5.7.  Ontwikkelen van een eigen huisstijl 
 
 
Een huisstijl wordt vaak de “corporate identity” genoemd. Het gaat over de stijl 
van het huis, waarmee niet alleen het visuele bedoeld wordt maar ook de 
communicatie en het gedrag van de organisatie en haar medewerkers. 

 
De drie elementen (design, communicatie en gedrag) dienen evenveel aandacht 
te krijgen. Het visuele wordt gebruikt voor de naam, het logo, de kleur, het 
lettertype en de fotografiestijl. Al de elementen worden consistent gebruikt op 
briefpapier, visitekaartjes, enveloppen, website, e-mails, powerpointpresentaties 
enz. 

 
Als een eerste stap, werd aan een privéonderneming opdracht gegeven om een 
logo voor de Commissie te ontwikkelen. Dit logo wordt zowel in briefwisseling, 
mails, verslagen als presentaties gebruikt. Het uiteindelijk weerhouden logo is 
reeds terug te vinden op de eerste bladzijde van dit verslag. 
 
Alvorens volgende stappen binnen dit project te zetten, worden de resultaten 
afgewacht van de opdracht die de FOD Justitie heeft toevertrouwd aan een 
externe firma voor het ontwikkelen van een huisstijl voor het gehele 
departement.   
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4.  PERMANENTE ACTIVITEITEN 
 
 
Naast de projecten, die de hoofdmoot van de activiteiten van de Commissie 
uitmaken, zijn er ook een aantal activiteiten met een meer permanent of 
langdurig karakter. 
 
 
 
4.1.   Activiteiten binnen de doelstelling "Bijdragen tot de verbetering van de 

gerechtelijke en administratieve processen" 
 
 
 
 
4.1.1.  Deelname aan het wegingscomité 10 
 
 
In de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 
inzonderheid met betrekking tot de bepalingen inzake het gerechtspersoneel van 
het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke 
organisatie wordt in artikel 15 het begrip type-functies ingevoerd. Type-functies 
zijn de functies die de meeste representatieve zijn van het geheel van de 
functies voorkomend in de hoven en rechtbanken. 
 
De type-functies maken het voorwerp uit van een weging, op basis van een 
wegingsmatrix. De weging van de functies wordt uitgevoerd door een 
wegingscomité. De voorzitter en de ondervoorzitter van de Commissie 
Modernisering van de Rechterlijke Orde maken samen met andere personen deel 
uit van dit wegingscomité. 
 
 
4.1.2.  Deelname aan de vergaderingen van het begeleidingscomité van het 

Vast Bureau Werklastmeting (College Procureurs-generaal) 
 
 
De activiteiten van de Commissie in het kader van het begeleidingscomité 
bestonden uit: 

 
• een verkennend gesprek met het Vast Bureau Werklastmeting (31/8/2007), 
• kennisname van de gevolgde methodologie, 
• doornemen en becommentariëren van de voorlopige versie van het “Rapport 

Werklastmeting Politieparketten 2004-2006” (september 2007), 
• vergadering van het begeleidingscomité werklastmeting (26/11/07) waar o.a. 

het concept werd besproken van het eerste rapport werklastmeting 
correctionele parketten en parketten-generaal. 
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4.1.3.  Begeleiden van de “KnowledgeTree” 
 
 
Diverse projecten maken van de KnowledgeTree - applicatie  gebruik (zie o.a. 
onder punt 3.2.7 en 3.2.8 supra). 
  
Het begeleiden heeft betrekking op het maken van specifieke “folders” voor 
bepaalde rechtscolleges of groepen (bv. de HR-Managers), het toekennen van 
toegangsrechten en het verlenen van bijstand in geval van problemen met het 
programma. Op aanvraag, wordt de werking van de KnowledgeTree ook ter 
plaatse uitgelegd. 
 
 
 
4.2.  Activiteiten binnen de doelstelling  "Bijdragen tot meer transparantie in de 

werking van de Rechterlijke Orde" 
 
 
 
 
4.2.1.  Begeleiden van de e-groepen 
 
 
Het begeleiden van de e-groepen gebeurt door een lid van de Commissie en 
vergt zeer veel werk. 

 
Op de verschillende e-groepen wordt informatie verspreid die eerst moet 
vergaard worden via verschillende kanalen. Daarnaast moeten er nieuwe 
aansluitingen gebeuren, mailadressen veranderd worden, info verstrekt worden 
aan de leden buiten de e-groep omwille van bepaalde problemen, berichten aan 
goedkeuring onderworpen worden in geval van virussen enz. De technische kant 
van de aansluiting en de wijzigingen van de mailadressen zal in de toekomst 
overgelaten worden aan de administratieve assistent van de Commissie. Het 
juridische aspect zal verder verzorgd worden door een lid van de Commissie. 
 
 
4.2.2.  Actualisering van de website 
 
 
De Commissie moet zowel de website onderhouden via het intranet als het 
internet. De redenen hiervoor werden hierboven vermeld. Dit houdt in dat de 
informatie telkens tweemaal moet verwerkt worden. Er moet ook allerlei recente 
informatie vergaard worden zowel voor de burger als de professioneel (nieuwe 
wetgeving, wetsvoorstellen, wetsontwerpen, nieuwsbrieven in verband met 
opleidingen enz.). 
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4.3.  Activiteiten binnen de doelstelling "De ontwikkeling van de Commissie" 
 
 
 
4.3.1.  Deelname aan opleidingsinitiatieven 
 
 
In functie van haar behoeften hebben de leden en medewerkers van de 
Commissie diverse opleidingen gevolgd in verschillende domeinen: informatica, 
taalcursussen.  
 
De leden van de Commissie hebben ook een belangrijk deel van hun tijd besteed 
aan het opzoeken en opvolgen van initiatieven rond modernisering, zowel in 
binnen- als buitenland, via literatuur en internet.  
 
Tevens informeerden de Commissieleden zich ook op diverse studiedagen 
 
 
4.3.2.  Onderhouden en verder uitbouwen van contacten en netwerken 
 
 
De voorzitter en de ondervoorzitter hebben talrijke korpschefs ontmoet: de 
Eerste Voorzitter en de Procureur-generaal van het Hof van Cassatie, de eerste 
voorzitters van de hoven van beroep en van de arbeidshoven, de procureur-
generaal van Gent, de voorzitters van de raden van procureurs des Konings en 
de arbeidsauditeurs, de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg van 
Brussel, Charleroi, Mechelen, Bergen, Namen en Doornik, de procureur des 
Konings van Charleroi, de voorzitster van de arbeidsrechtbank van Brussel en de 
voorzitter van de rechtbank van koophandel van Tongeren. 

 
Blijvende contacten werden gelegd met de bestuurlijke overheden van de F.O.D. 
Justitie, de voorzitter van het directiecomité maar ook met de directeurs-
generaal van de rechterlijke organisatie, van begroting, van informatica. Als 
gevolg van die aangehouden samenwerking werden stevige banden gesmeed 
met andere verantwoordelijken van het departement. 

 
Er werd ook een opbouwende dialoog tot stand gebracht met de leden van het 
bureau van de Hoge Raad voor de Justitie, het Instituut voor de Gerechtelijke 
Opleiding, het bestuurscomité “Phenix”, de Adviesraad voor de magistratuur, de 
Dienst voor het strafrechtelijk beleid, de representatieve syndicale organisaties 
van het personeel van de Rechterlijke Orde en de Human Ressources Managers 
van de Rechterlijke Orde. 

 
Naast deze gerechtelijke actoren heeft de Commissie zich ook gericht naar de 
wetenschappelijke waarnemers van de gerechtelijke wereld (de universiteit van 
Luik), en naar huidige en zelfs toekomstige partners (de F.O.D. Tewerkstelling en 
Werk, de Kruispuntbank van de Sociale zekerheid, Assuralia, de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening).  
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De Commissie heeft ook de politieke gebeurtenissen op de voet gevolgd en heeft 
aldus de informateur, de uittredende Minister van Justitie en de nieuwe Minister 
van Justitie ontmoet.   
 
Diverse oriënterende werkvergaderingen met de medewerkers van de minister 
vonden plaats. 

 
De Commissie nam ook deel aan de werkgroep van multidisciplinaire experten 
met het oog op het verder zetten van de informatisering van het gerecht. 

 
Leden van de Commissie hebben ook deelgenomen – als spreker en/of als 
deelnemer -  aan verschillende studiedagen over onderwerpen die de 
modernisering aanbelangen;  hierbij kunnen worden vermeld: 
 
• “Recht en onafhankelijkheid” ingericht door de KUB, 
• het colloquium “De Belgen en het gerecht in 2007”,  
• de resultaten van de tweede barometer van het gerecht, ingericht door de 

HRJ, 
• het colloquium “De hervorming van de Raad van State”, ingericht door het 

tijdschrift Administation publique, tussenkomst toegespitst op het thema “Het 
evaluatiesysteem van de titularissen van een ambt in de Raad van State in 
het licht van het systeem toepasselijk op de magistraten van de Rechterlijke 
Orde, 

• de studiedag over de werklastmeting binnen het openbaar ministerie, 
ingericht door het College van Procureurs-generaal,  

• de studiedag ingericht door de KULeuven en de ULG over de “Haalbaarheid 
van de werklastmeting in de zetel”,  

• de studiedag gewijd aan “De organisatie-ethiek”, ingericht door de ULg, het 
internationaal colloquium door de Unie van Consulaire Rechters van België.  

 
 
De Commissie heeft het ook nuttig geacht dat haar leden kunnen deelnemen aan 
beroepsactiviteiten (opleiding geven, gerechtelijke activiteiten,…) die voor de 
Commissie een meerwaarde kunnen betekenen. 
 
 
4.3.3.  Redactie van de newsletters 
 
 
De Commissie wil op korte termijn starten met een nieuwsbrief waarin 
vermoedelijk maandelijks meer uitleg zal gegeven worden over een project van 
de Commissie. Momenteel worden de nodige contacten gelegd voor de 
technische kant van de nieuwsbrief. 
 



 

  
Werkingsverslag Commissie Modernisering 2008 – werkingsjaar 2007              51

 
 
4.4. Deelname aan vergaderingen van de Algemene Raad van de Partners  
 
 
 
Bij wet van 20 juli 2006 (zie bijlage 1) werd door artikel 10 een Algemene Raad 
van de Partners van de Rechterlijke Orde opgericht. 

 
Overeenkomstig ditzelfde artikel zijn de voorzitter en de ondervoorzitter van de 
Commissie van rechtswege lid van deze Raad. 
 
De interventies van de Commissie op de vergaderingen (20/06, 8/11, 13/12, 
17/01, 21/02) van de Raad zijn niet beperkt tot ad hoc tussenkomsten, maar 
betreffen ook presentaties (Mission statement en doelstellingen van de 
Commissie, KnowledgeTree, hoe tot een Mission statement komen,…).  Ter 
voorbereiding van de vergadering werden ook teksten geproduceerd, o.a. i.v.m. 
de partijprogramma’s en memoranda, een intern reglement voor de Algemene 
Raad, etc. 
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CONTACT 
 
 
 

 
 
 
 
1. Bezoek 
 
 
De Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde is gelegen aan 
het Leuvenseplein 4 (7de verdieping) te 1000 Brussel. 

Het gebouw ligt op loopafstand van het Centraal Station. U neemt de zijuitgang 
van het Centraal Station, om via Putterij of Metrostation uit te komen in 
de Koloniënstraat, waarna U rechtdoor via Jonkersstraat en Treurenberg links het 
Leuvenseplein bereikt. 

Heel waarschijnlijk zal de Commissie in oktober 2008 verhuizen naar het Jan 
Jacobsplein 10 te 1000 Brussel.   

 
2. Schriftelijk 
 

Zolang de Commissie zich op het Leuvenseplein bevindt, dient de briefwisseling 
gericht te worden aan : Commissie Modernisering Rechterlijke Orde, 
Waterloolaan 115, 1000 Brussel. 

 
3. Telefoon en fax 
 

Het algemeen telefoonnummer van de Commissie is 02/210.55.11. 

Het faxnummer is 02/210.55.50 

http://maps.google.nl/maps?f=q&hl=nl&geocode=&q=Leuvenseplein+4+1000+Brussel&sll=52.469397,5.509644&sspn=2.161669,4.855957&ie=UTF8&ll=50.850987,4.362473&spn=0.008751,0.018969&z=15&iwloc=addr&om=1
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3. Mail 
 
 
Het e-mailadres is cmro.cmoj@just.fgov.be 
 
 
4. Website 
 
 
De website is via het internet te bereiken op http://www.cmro-cmoj.be 
 
De website is via het intranet te bereiken op http://cm.just.fgov.be 
 

mailto:cmro.cmoj@just.fgov.be
http://www.cmro-cmoj.be/
http://cm.just.fgov.be/
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BIJLAGEN 
 
Bijlage 1 
 
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 
 
Bijlage 2 
 
K.B. van 23 maart 2007 tot uitvoering van de artikelen 7 en 9 van de 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 
 
Bijlage 3 
 
K.B. van 30 januari 2007 houdende benoeming van de voorzitter, 
ondervoorzitter en leden van de Commissie Modernisering 
 
Bijlage 4 
 
K.B. van 25 april 2007 houdende aanwijzing van het hoofd van dienst van het 
secretariaat van de Commissie voor de Modernisering van Rechterlijke Orde 
 
Bijlage 5 
 
K.B. van 20 december 2007 houdende aanwijzing van een administratief 
assistent voor de Commissie 
 
Bijlage 6 
 
Model partnerschapsovereenkomst 
 
Bijlage 7 
 
29 juni 2007 - Aanwijzing van de leden van de Algemene Raad van de Partners 
 
Bijlage 8 
 
24 augustus 2007 - Aanwijzing van de leden van de Algemene Raad van de 
Partners 
 
Bijlage 9 
 
26 oktober 2007 - Aanwijzing van de leden van de Algemene Raad van de 
Partners 
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NOTEN 
                                                 
 
1  20 juli 2006 - Wet tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke 
Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde (B.S. 1 september 2006, blz. 
43773) (bijlage 1) 
 
2  K.B. van 23 maart 2007 tot uitvoering van de artikelen 7 en 9 van de 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 (B.S. 26 maart 2007 – ed. 2 – blz. 16659) (bijlage 2) 
 
3 30 januari 2007 - Koninklijk besluit betreffende de benoeming van de voorzitter, de 
ondervoorzitter en de leden van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde 
(B.S. 2 februari 2007, blz. 5566) (bijlage 3) 
 
4  25 april 2007 - Koninklijk besluit tot aanwijzing van het hoofd van dienst van het secretariaat 
van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijk Orde (B.S. 27 april 2007, blz. 22853) 
(bijlage 4) 
 
5 20 december 2007 – Koninklijk besluit tot aanwijzing van de heer Andy Van Impe om tijdelijk het 
ambt te vervullen bij het secretariaat van de Commissie Modernisering van de Rechterlijke Orde 
(B.S. 18 januari 2008, ed. 3, blz. 1902 – bijlage 5) 
 
6 23 maart 2007 - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 7 en 9 van de 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 (B.S. 26 maart 2007, blz. 16658) (bijlage 
2) 
 
7  22 december 1998 – 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 (B.S. 2 februari 1999, blz. 2922 e.v.) 
 
8  8 maart 1999 – Wet tot instelling van een adviesraad van de magistratuur (B.S. 19 maart 1999, 
blz. 8801 e.v.) 
 
9  Model van partnerschapsovereenkomst (bijlage 6) 
 
10 Artikel 15 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 (B.S. 1 juni 2007 blz. 29681 e.v.) 



FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2006/09617]N. 2006 — 3355
20 JULI 2006. – Wet tot instelling van de Commissie voor de

Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van
de partners van de Rechterlijke Orde (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 77 van de Grondwet.

HOOFDSTUK II. — De Commissie voor de Modernisering
van de Rechterlijke Orde

Art. 2. Bij de federale overheidsdienst Justitie wordt de Commissie
opgericht voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde, hierna de
Commissie genoemd. De samenstelling en de bevoegdheden van de
Commissie worden door deze wet vastgesteld.

De kredieten die zijn vereist voor de oprichting en de werking van de
Commissie worden ingeschreven op de begroting van de federale
overheidsdienst Justitie.

De Commissie voert haar opdrachten in alle onafhankelijkheid uit.

Jaarlijks brengt de Commissie een activiteitenverslag uit aan de
Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat, aan de Hoge Raad
voor de Justitie en aan de Minister van Justitie.

HOOFDSTUK III. — Opdrachten van de Commissie

Art. 3. § 1. De Commissie is belast met elke actie die de modernise-
ring van het beheer van de Rechterlijke Orde tot doel heeft.

Met het oog hierop waakt zij er met name over :

1° een algemene reflectie te leiden over de modernisering van het
beheer van de Rechterlijke Orde;

2° een reflectie te organiseren en te leiden over de structuren van de
beheersorganen van de rechterlijke macht en de gerechtelijke ambten;

3° projecten uit te werken voor de harmonisering, de verbetering en
de modernisering van het beheer van de Rechterlijke Orde;

4° experimentele projecten uit te denken inzake het beheer van de
Rechterlijke Orde die op het federale of lokale niveau worden
uitgewerkt en de ontwikkeling hiervan te ondersteunen;

5° de experimenten te begeleiden van bevoegdheidsoverdrachten
naar de rechtscolleges in het kader van een administratieve decentra-
lisering;

6° een methodologische ondersteuning te bieden aan de uitvoering
van de experimentele projecten inzake het beheer van de Rechterlijke
Orde;

7° methodes voor te stellen om het gebruik van de middelen te
optimaliseren die bestemd zijn voor de werking van het gerechtelijk
apparaat;

8° een netwerk op te richten en te leiden voor de uitwisseling van
inlichtingen tussen de centrale administratie van de federale overheids-
dienst Justitie en de korpschefs.

§ 2. De federale overheidsdienst Justitie stelt alle informatie die nodig
is voor het uitvoeren van haar opdrachten ter beschikking van de
Commissie.

§ 3. Alle overeenkomstig § 1 door de Commissie uitgebrachte
projecten worden voor advies voorgelegd aan de Hoge Raad voor de
Justitie.

HOOFDSTUK IV. — Samenstelling en functionering van de Commissie

Art. 4. De Commissie bestaat uit een voorzitter en een ondervoor-
zitter die door de Koning worden benoemd bij een besluit vastgesteld
na overleg in de Ministerraad, voor een hernieuwbare termijn van zes
jaar.

De voorzitter en de ondervoorzitter behoren tot een verschillende
taalrol; het zijn magistraten, de ene van de zetel, de andere van het
openbaar ministerie.

Ze worden gekozen uit personen die verantwoordelijke functies
hebben uitgeoefend met betrekking tot het beheer van de Rechterlijke
Orde.

Na drie jaar wisselen zij onderling van ambt. Een driejarig mandaat
dat voortijdig wordt beëindigd, wordt voleindigd door een andere
persoon die wordt aangewezen op de wijze waarop de te vervangen
titularis is aangewezen.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2006/09617]F. 2006 — 3355
20 JUILLET 2006. – Loi instaurant la Commission de Modernisation

de l’Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de
l’Ordre judiciaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la
Constitution.

CHAPITRE II. — La Commission de Modernisation
de l’Ordre judiciaire

Art. 2. Il est institué, auprès du Service public fédéral Justice, la
Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire, dénommée ci-après
la Commission. La composition et les compétences de la Commission
sont fixées par la présente loi.

Les crédits nécessaires à la création et au fonctionnement de la
Commission sont inscrits au budget du Service public fédéral Justice.

La Commission exerce ses missions en toute indépendance.

Annuellement, la Commission soumet un rapport d’activités à la
Chambre des Représentants et au Sénat, au Conseil Supérieur de la
Justice et au Ministre de la Justice.

CHAPITRE III. — Missions de la Commission

Art. 3. § 1er. La Commission est chargée de toute action ayant pour
objet de moderniser la gestion de l’Ordre judiciaire.

A cette fin, elle veille notamment à :

1° mener une réflexion générale portant sur la modernisation de la
gestion de l’Ordre judiciaire;

2° organiser et mener une réflexion portant sur les structures des
organes de gestion du pouvoir judiciaire et les fonctions judiciaires;

3° élaborer des projets d’harmonisation, d’amélioration et de moder-
nisation de la gestion de l’Ordre judiciaire;

4° concevoir des projets expérimentaux en matière de gestion de
l’Ordre judiciaire élaborés au niveau fédéral ou local et en soutenir le
développement;

5° accompagner les expériences de transfert de compétences aux
juridictions dans le cadre d’une décentralisation administrative;

6° apporter un soutien méthodologique à la mise en œuvre des
projets expérimentaux en matière de gestion de l’Ordre judiciaire;

7° proposer des méthodes pour optimiser l’utilisation des moyens
consacrés au fonctionnement de l’institution judiciaire;

8° créer et animer un réseau d’échange d’informations entre l’admi-
nistration centrale du Service public fédéral Justice et les chefs de corps.

§ 2. Le Service public fédéral Justice met à disposition de la
Commission toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de
ses missions.

§ 3. Tous les projets émis par la Commission conformément au § 1er

sont transmis au Conseil supérieur de la Justice qui peut rendre un avis.

CHAPITRE IV. — Composition et fonctionnement de la Commission

Art. 4. La Commission comprend un président et un vice-président
nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour
un terme de six ans, renouvelable.

Le président et le vice-président sont de rôle linguistique différent; ils
sont magistrats, l’un du siège, l’autre du ministère public.

Ils sont choisis parmi des personnes ayant exercé des responsabilités
en rapport avec la gestion de l’Ordre judiciaire.

Ils échangent leur fonction au terme de trois ans. Un mandat de trois
ans interrompu avant terme est achevé par une autre personne
désignée selon les modalités utilisées pour désigner le titulaire
remplacé.
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Art. 5. Naast de voorzitter en de ondervoorzitter telt de Commissie
zes leden die door de Koning worden benoemd bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor een hernieuwbare
termijn van zes jaar.

Onder deze leden beschikken twee leden over de hoedanigheid van
magistraat, de ene van de zetel, de andere van het openbaar ministerie;
twee hebben de hoedanigheid van lid van het personeel van de
Rechterlijke Orde; twee leden zijn ambtenaren van niveau A van een
federale overheidsdienst, minstens één van die twee is afkomstig van
de federale overheidsdienst Justitie.

Er wordt aan de ambtenaren van de federale overheid verlof
toegekend voor een opdracht van algemeen nut, in overeenstemming
met artikel 102, § 2, van het koninklijk besluit van 19 november 1998
betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeels-
leden van de rijksbesturen.

De Commissie is samengesteld uit een gelijk aantal Nederlandstalige
en Franstalige leden.

Alle leden beschikken over een grondige ervaring die nuttig is voor
het uitoefenen van de bevoegdheden van de Commissie.

Ze oefenen hun functie voltijds uit.

Art. 6. De Minister van Justitie ziet erop toe dat de vacante
betrekkingen worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. De
kandidaatstellingen zijn gericht aan de voorzitter van het directie-
comité van de federale overheidsdienst Justitie.

Art. 7. De voorzitter en de ondervoorzitter oefenen hun functie
voltijds uit.

Zij mogen tijdens hun mandaat geen andere beroepswerkzaamheden
verrichten, tenzij zij daartoe door de Minister van Justitie gemachtigd
zijn.

Zij hebben recht op dezelfde bezoldiging als die van de eerste
advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, evenals op de daaraan
verbonden verhogingen en voordelen.

De voorzitter, de ondervoorzitter en de twee leden-magistraten
worden voor deze opdracht van rechtswege door hun rechtscollege
gedetacheerd.

De voorzitter leidt de Commissie en neemt er het dagelijks beheer
van waar, hij leidt het secretariaat, hij zit de vergaderingen van de
Commissie voor en vertegenwoordigt ze.

De voorzitter wordt in zijn functies bijgestaan door de ondervoorzit-
ter.

Zo de voorzitter verhinderd is, neemt de ondervoorzitter zijn functies
waar.

De Koning bepaalt de wijze waarop dit artikel ten uitvoer wordt
gelegd.

Art. 8. De leden van de Commissie ontvangen een maandelijkse
weddebijslag van 400,00 euro. Dit bedrag is gekoppeld aan het
spilindexcijfer 138,01.

Ze genieten vergoedingen voor verblijfs- en reiskosten overeenkom-
stig de bepalingen die van toepassing zijn op het personeel van de
federale overheidsdiensten.

Art. 9. De Commissie beschikt over een secretariaat dat is samenge-
steld uit vier personen en dat geleid wordt door een diensthoofd, die
door de Koning worden aangewezen voor een hernieuwbaar mandaat
van zes jaar.

De Koning bepaalt het bedrag van de bezoldiging van de leden van
het secretariaat en bepaalt de wijze waarop dit artikel ten uitvoer wordt
gelegd.

De federale overheidsdienst Justitie stelt de noodzakelijke materiële
middelen ter beschikking van de Commissie en haar secretariaat voor
de uitoefening van haar opdrachten.

Art. 5. La Commission comprend, outre le président et le vice-
président, six membres, nommés par le Roi, par arrêté délibéré en
Conseil des ministres, pour un terme de six ans, renouvelable.

Parmi ces membres, deux membres ont la qualité de magistrat, l’un
du siège, l’autre du ministère public; deux ont la qualité de membre du
personnel de l’Ordre judiciaire; deux membres sont des agents de
niveau A d’un Service public fédéral, l’un des deux au moins provenant
du Service public fédéral Justice.

Il est accordé aux agents de la fonction publique fédérale un congé
pour mission d’intérêt général conformément à l’article 102, § 2, de
l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences
accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat.

La Commission est composée d’un nombre égal de membres
d’expression française et d’expression néerlandaise.

Tous les membres disposent d’une expérience approfondie utile à
l’exercice des compétences de la Commission.

Ils exercent leur fonction à temps plein.

Art. 6. Le Ministre de la Justice veille à ce que les places vacantes
soient publiées au Moniteur belge. Les candidatures sont adressées au
président du Comité de direction du Service public fédéral Justice.

Art. 7. Le président et le vice-président exercent leur fonction à
temps plein.

Pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent exercer aucune autre
activité professionnelle, sauf autorisation du Ministre de la Justice.

Ils jouissent d’un traitement égal à celui du premier avocat général
près la Cour de cassation, ainsi que des augmentations et des avantages
y afférents.

Le président, le vice-président et les deux membres magistrats sont
pour cette mission détachés de droit par leur juridiction.

Le président dirige la Commission et assume la gestion quotidienne
de celle-ci, dirige le secrétariat, préside les réunions de la Commission
et la représente.

Le président est assisté dans ses fonctions par le vice-président.

En cas d’empêchement du président, le vice-président assure ses
fonctions.

Le Roi précise les modalités d’exécution du présent article.

Art. 8. Les membres de la Commission perçoivent un supplément
de traitement mensuel de 400,00 euros. Ce montant est lié à l’évolution
de l’indice pivot 138,01.

Ils bénéficient des indemnités pour frais de séjour et de parcours
conformément aux dispositions applicables au personnel des Services
publics fédéraux.

Art. 9. La Commission dispose d’un secrétariat composé de quatre
personnes et dirigé par un chef de service, désignés par le Roi pour un
mandat de six ans, renouvelable.

Le Roi fixe le montant de la rémunération des membres du secrétariat
et précise les modalités d’exécution du présent article.

Le Service public fédéral Justice met à la disposition de la Commis-
sion et de son secrétariat les moyens matériels nécessaires à l’exercice
de ses missions.
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HOOFDSTUK V. — De Algemene Raad
van de partners van de Rechterlijke Orde

Art. 10. Er wordt een Algemene Raad van de partners van de
Rechterlijke Orde opgericht, hierna de Algemene Raad genoemd, die
ermee wordt belast aan de Commissie initiatieven ter bevordering van
de modernisering van Justitie voor te stellen.

Hij kan uit zijn leden werkgroepen samenstellen waaraan hij
bijzondere taken toevertrouwt.

Deze Raad is samengesteld uit :

— twee leden aangewezen door het Hof van Cassatie; het eerste
maakt deel uit van de zetel en is aangewezen door de eerste voorzitter,
het andere maakt deel uit van het parket van het Hof en is aangewezen
door de procureur-generaal;

— vier leden aangewezen door de eerste voorzitters van de hoven
van beroep en van de arbeidshoven; twee van de vier komen uit een
rechtbank van eerste aanleg;

— twee leden aangewezen door het College van procureurs-generaal;

— twee leden aangewezen door de Raad van de procureurs des
Konings;

— een vrederechter en een politierechter aangewezen door de
minister van Justitie;

— de directeur-generaal van de Rechterlijke Orde van de federale
overheidsdienst Justitie;

— een lid aangewezen door de Orde van Vlaamse Balies;

— een lid aangewezen door de Ordre des barreaux francophones et
germanophone;

— twee leden aangewezen door de Nationale Kamer van Gerechts-
deurwaarders;

— twee leden aangewezen door de Nationale Kamer van notarissen;

— twee leden van het personeel van de secretariaten van de
parketten en van de auditoraten, aangewezen door de Minister van
Justitie;

— twee leden van het personeel van de griffies, aangewezen door de
Minister van Justitie;

— twee personen die beschikken over een grondige ervaring die
nuttig is voor het uitoefenen van de bevoegdheden van de Algemene
Raad van de partners van de Rechterlijke Orde, aangewezen door de
Minister van Justitie.

Aan deze Raad worden twee leden van de Hoge Raad voor de
Justitie, aangewezen door de algemene vergadering, toegevoegd als
waarnemer zonder stemrecht.

De voorzitter en de ondervoorzitter van de Commissie zijn van
rechtswege lid van de Algemene Raad van de partners van de
Rechterlijke Orde.

Art. 11. De Algemene Raad en zijn werkgroepen kunnen desgeval-
lend alle deskundigen uitnodigen waarvan ze denken dat het nuttig is
hen te horen of hun adviezen in te winnen.

Art. 12. Iedere vertegenwoordiging van de Algemene Raad, met
uitzondering van die van de Orde van Vlaamse Balies en van de Ordre
des barreaux francophones et germanophone, en de directeur-generaal
van de Rechterlijke Orde van de federale overheidsdienst Justitie,
bestaat uit een Nederlandstalig lid en een Franstalig lid.

CHAPITRE V. — Le Conseil général des partenaires
de l’Ordre judiciaire

Art. 10. Il est institué un Conseil général des partenaires de l’Ordre
judiciaire, dénommé ci-après le Conseil général, chargé de proposer à la
Commission toute initiative de nature à promouvoir la modernisation
de la Justice.

Il peut créer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des
tâches particulières.

Ce Conseil est composé de :

— deux membres désignés par la Cour de cassation; le premier
appartenant au siège, désigné par le premier président, l’autre appar-
tenant au parquet de la Cour, désigné par le procureur général;

— quatre membres désignés par les premiers présidents des cours
d’appel et du travail; deux des quatre étant issus d’un tribunal de
première instance;

— deux membres désignés par le Collège des procureurs généraux;

— deux membres désignés par le Conseil des procureurs du Roi;

— un juge de paix et un juge de police désignés par le ministre de la
Justice;

— du directeur général de l’Ordre judiciaire du Service public fédéral
Justice;

— un membre désigné par l’Orde van Vlaamse Balies;

— un membre désigné par l’Ordre des barreaux francophones et
germanophone;

— deux membres désignés par la Chambre nationale des huissiers de
Justice;

— deux membres désignés par la Chambre nationale des notaires;

— deux membres du personnel des secrétariats des parquets et des
auditorats, désignés par le Ministre de la Justice;

— deux membres du personnel des greffes, désignés par le Ministre
de la Justice;

— deux personnes disposant d’une expérience approfondie utile à
l’exercice des compétences du Conseil général des partenaires de
l’Ordre judiciaire, désignées par le Ministre de la Justice.

À ce Conseil sont adjoints deux membres du Conseil supérieur de la
Justice, désignés par l’assemblée générale, en qualité d’observateurs
sans voix délibérative.

Le président et le vice-président de la Commission sont d’office
membres du Conseil général des partenaires de l’Ordre judiciaire.

Art. 11. Le Conseil général et ses groupes de travail peuvent inviter,
le cas échéant, tous les experts qu’il leur semble utile d’entendre ou
solliciter leurs avis.

Art. 12. Chaque représentation du Conseil général, à l’exception de
celles de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone et de
l’Orde van Vlaamse Balies, et le directeur général de l’Ordre judiciaire
du Service public fédéral Justice, est composée d’un membre d’expres-
sion française et d’un membre d’expression néerlandaise.
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De Algemene Raad kiest uit zijn leden een voorzitter en een
ondervoorzitter, de ene Nederlandstalig, de andere Franstalig, voor een
hernieuwbaar mandaat van drie jaar.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

Met ’s Lands zegel gezegeld :

Voor de Minister van Justitie, afwezig,
De Minister van Landsverdediging,

A. FLAHAUT

Nota

(1) Zitting 2005-2006.
Senaat.

Documenten. — Wetsontwerp, nr. 3-1720/001. — Amendementen,
nr. 3-1720/002. — Verslag, nr. 3-1720/003. — Tekst geamendeerd door
de commissie, nr. 3-1720/004.

Handelingen. — 29 juni 2006.
Kamer van volksvertegenwoordigers.

Documenten. — Ontwrp overgezonden door de Senaat,
nr. 51-2595/001. — Advies van de Hoge Raad voor de Justitie,
nr. 51-2595/002. — Verslag, nr. 51-2595/003. – Tekst verbeterd door de
commissie, nr. 51-2595/004. —– Tektst aangenomen in plenaire verga-
dering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgeleg, 51-2595/005.

Integraal verslag. — 13 juli 2006.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2006/09642]N. 2006 — 3356

22 AUGUSTUS 2006. — Koninklijk besluit betreffende de beroeps-
opleiding van sommige personeelsleden van de diensten die de
rechterlijke macht terzijde staan

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

De bedoeling van het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer
heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, bestaat erin
om de opleiding van het personeel van de rechterlijke organisatie te
institutionaliseren en te officialiseren.

Een gedegen en een weloverwogen opleiding van dit personeel is een
conditio sine qua non voor het welslagen van de aan de gang zijnde
modernisering van het personeelsbeleid en de toekomstige hervorming
van de rechterlijke organisatie.

De regelgevende initiatieven met het oog op deze modernisering zijn
in aanzienlijke mate geïnspireerd op de nieuwe loopbanen van de
rijksambtenaren, waarbij de nadruk wordt gelegd op de uitbouw van
een competentiegericht loopbaan- en ontwikkelingsbeleid. Ook in het
voorliggende besluit worden een groot aantal principes omtrent
opleiding overgenomen van deze van de rijksambtenaren.

De regering is zich bewust van het feit dat de opleiding van het
personeel in kwestie in het verleden vrij stiefmoederlijk is behandeld.
Het competentieniveau van het personeel kan pas worden geoptimali-
seerd indien meer prioriteit aan opleiding wordt gegeven.

In artikel 1 wordt bepaald op welke personeelsleden het besluit van
toepassing is.

In artikel 2 wordt expliciet gesteld dat opleiding een recht is. Het
spreekt voor zich dat deze opleiding wordt beperkt tot diegene die
nuttig is voor het functioneren in de rechterlijke organisatie.

In de artikelen 3 tot 6 worden de instanties bepaald die een rol spelen
bij de opleiding en hun bevoegdheden.

De minister van Justitie keurt het opleidingsprogramma goed. Hij
heeft immers een globaal overzicht over de budgetten en hij bepaalt of
één en ander kan kaderen in zijn algemene beleidsopties.

Le Conseil général choisit en son sein un président et un vice-
président, l’un francophone, l’autre néerlandophone, pour un mandat
de trois ans, renouvelable.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l’Etat :

Pour la Ministre de la Justice, absente,
Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Note

(1) Session 2005-2006.
Sénat.

Documents. — Projet de loi, n° 3-1720/001. — Amendements,
n° 3-1720/002. — Rapport, n° 3-1720/003. — Texte amendé par la
commission, n° 3-1720/004.

Annales. — 29 juin 2006.
Chambre des représentants.

Documents. — Projet transmis par le Sénat, n° 51-2595/001. — Avis du
Conseil supérieur de la Justice, n° 51-2595/002. — Rapport, 51-2595/003.
Texte corrigé par la commission, n° 51-2595/004. — Texte adopté en
séance pléniaire et soumis à la sanction royalle, n° 51-2595/005.

Compte rendu integral. — 13 juillet 2006.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2006/09642]F. 2006 — 3356

22 AOUT 2006. — Arrêté royal relatif à formation professionnelle de
certains membres du personnel des services qui assistent le
pouvoir judiciaire

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d’arrêté royal que j’ai l’honneur de soumettre à la signature
à Votre Majesté a pour objet d’institutionnaliser et d’officialiser la
formation du personnel de l’organisation judiciaire.

Une formation sérieuse et réfléchie de ce personnel est une condition
sine qua non pour la réussite de la modernisation de la politique du
personnel en cours de la future réforme de l’organisation judiciaire.

Les initiatives réglementaires visant cette modernisation s’inspirent,
dans une large mesure, des nouvelles carrières des agents de l’Etat;
l’accent est mis sur le développement d’une politique de carrière et de
développement axée sur les compétences. Le présent arrêté contient
également de nombreux principes relatifs à la formation empruntés à
ceux des agents de l’Etat.

Le gouvernement est conscient du fait que dans le passé la formation
du personnel en question a fait figure de parent pauvre. Le niveau de
compétence du personnel ne peut être optimisé que si une meilleure
place est accordée dans les priorités à la formation.

L’article 1er détermine à quels membres du personnel l’arrêté
s’applique.

L’article 2 prévoit explicitement que la formation est un droit. Il va de
soi que seule est concernée la formation utile au fonctionnement au sein
de l’organisation judiciaire.

Les articles 3 à 6 déterminent les instances qui jouent un rôle dans la
formation ainsi que leurs compétences.

Le ministre de la Justice approuve le programme de formation. Il
dispose en effet d’un aperçu global des budgets et détermine s’il peut
cadrer dans ses options de politiques générales.
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§ 15. Elk jaar, vóór 1 mei, bezorgt de ombudsdienst voor energie aan
de minister een verslag van zijn activiteiten. Het verslag vermeldt
inzonderheid de verschillende klachten of typen klachten, een duide-
lijke opdeling naargelang de klachten en vragen betrekking hebben op
federale of gewestelijke bevoegdheden, en het gevolg dat werd gegeven
aan die klachten, zonder de aanklagers rechtstreeks of onrechtstreeks te
identificeren. De minister maakt het verslag over aan de Wetgevende
Kamers. Het wordt ter beschikking gesteld van het publiek. »

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met ’s Lands zegel zal worden
bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 16 maart 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Energie,
M. VERWILGHEN

Met ’s Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,

Mevr. L. ONKELINX

Nota

(1) Zitting 2006-2007.
Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire stukken. — Wetsontwerp, nr. 51-2710/001. — Amende-
ment, nr. 51-2710/002. — Amendement, nr. 51-2710/003. — Verslag
namens de commissie, 51-2710/004. — Tekst aangenomen door de
commissie, nr. 51-2710/005. — Tekst aangenomen in plenaire vergade-
ring en overgezonden aan de senaat, nr. 51-2710/006.

Senaat.
Parlementaire stukken. — Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat,

nr. 3-2058/1.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09296]N. 2007 — 1344

23 MAART 2007. — Koninklijk besluit tot uitvoering van de
artikelen 7 en 9 van de 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

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107 van de Grondwet;

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid op artikel 354;

Gelet op de 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, inzonderheid de artikelen 7 en 9;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 en
28 februari 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van
20 maart 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze de Minister van Ambtena-
renzaken van 19 maart 2007;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van
4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de 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 reeds in
werking is getreden;

Overwegende dat de leden van voornoemde commissie bij koninklijk
besluit tot de benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden
van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde van
30 januari werden benoemd en dat de commissie op 1 maart 2007 haar
activiteiten aanving;

§ 15. Chaque année, avant le 1er mai, le service de médiation pour
l’énergie fait rapport de ses activités au ministre. Le rapport fait état
notamment des différentes plaintes ou types de plaintes, d’une
répartition claire selon que les plaintes et questions portent sur des
compétences fédérales ou régionales et de la suite donnée à ces plaintes,
sans identifier directement ou indirectement les plaignants. Le ministre
communique le rapport aux Chambres Législatives. Il est mis à la
disposition du public. »

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau
de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Energie,
M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l’Etat :
La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Note

(1) Session 2006-2007.
Chambre des représentants.

Documents parlementaires. — Projet de loi, n° 51-2710/001. — Amen-
dement, n° 51-2710/002. — Amendement, n° 51-2710/003. — Rapport
fait au nom de la commission, n° 51-2710/004. — Texte adopté par la
commission, n° 51-2710/005. — Texte adopté en séance plénière et
transmis au Sénat, n° 51-2710/006.

Sénat.
Documents Parlementaires. — Projet non évoqué par le Sénat,

n° 3-2058/1.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09296]F. 2007 — 1344

23 MARS 2007. — Arrêté royal portant exécution des articles 7 et 9 de
la loi du 20 juillet 2006 instaurant la Commission de Modernisation
de l’Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de
l’Ordre judiciaire

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 107 de la Constitution;

Vu le Code judiciaire, notamment l’article 354;

Vu la loi du 20 juillet 2006 instaurant la Commission de Modernisa-
tion de l’Ordre judiciaire et le Conseil général des partenaires de l’Ordre
judiciaire, notamment les articles 7 et 9;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné les 7 et 28 février 2007;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 mars 2007;

Vu l’accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le
19 mars 2007;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l’urgence;

Considérant que la loi du 20 juillet 2006 instaurant la Commission de
Modernisation de l’Ordre judiciaire et le Conseil général des partenai-
res de l’Ordre judiciaire est déjà entrée en vigueur;

Considérant que les membres de la commission précitée ont été
nommés par arrêté royal du 30 janvier 2007 portant nomination du
président, du vice-président et des membres de la commission de
Modernisation de l’Ordre judiciaire et que la commission a débuté ses
activités le 1er mars 2007;
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Overwegende dat de Commissie voor de Modernisering van de
Rechterlijke Orde onverwijld moet ondersteund kunnen worden door
haar secretariaat;

Overwegende dat hiervoor zonder uitstel het statuut van de
personeelsleden die het samenstellen, moet bepaald worden;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Tijdens de duur van de opdracht genieten de ambtenaren
die benoemd zijn tot lid van de Commissie voor de Modernisering van
de Rechterlijke Orde, een bezoldiging gelijk aan deze waarop zij in hun
dienst van herkomst recht zouden hebben.

Art. 2. De personeelsformatie van het secretariaat van de Commissie
voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde, wordt vastgesteld als
volgt :

1 hoofd van dienst, van niveau B of C;

3 assistenten, van niveau C.

Het secretariaat telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige perso-
neelsleden.

Art. 3. De openstaande betrekkingen worden aangekondigd via een
bericht dat in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Dat bericht
nodigt de kandidaten uit hun titels en verdiensten te doen gelden,
bepaalt de termijn waarin de kandidaturen moeten worden neergelegd
en wijst de overheid aan bij wie de kandidaturen moeten worden
ingediend.

Art. 4. Om aangewezen te kunnen worden tot de betrekkingen
bedoeld in artikel 2, moet de kandidaat :

a) houder zijn van een diploma of een studiegetuigschrift dat
overeenkomt met het te verlenen niveau;

b) of bekleed zijn met een graad van het te verlenen niveau.

De kandidaat moet een beroepservaring van minstens tien jaar
hebben in het federaal administratief openbaar ambt zoals bepaald in
artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen
inzake ambtenarenzaken of bij een dienst die de Rechterlijke Macht
terzijde staat.

Om aangewezen te worden tot de betrekking van hoofd van dienst,
moet de kandidaat een beroepservaring hebben van minstens vijftien
jaar in het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in
artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen
inzake ambtenarenzaken of een dienst die de Rechterlijke Macht
terzijde staan.

Art. 5. Het hoofd van dienst en de assistenten zijn onderworpen aan
de bezoldigingsregeling van het administratief personeel van de
diensten die de Rechterlijke Macht terzijde staan.

Het personeelslid, aangewezen in niveau B, geniet de wedde-
schaal B1 zoals bijgevoegd in het koninklijk besluit van 10 novem-
ber 2006, betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsrege-
ling van het personeel van griffies en parketsecretariaten. De perso-
neelsleden aangewezen in niveau C, genieten de weddeschaal C1, zoals
bijgevoegd in voornoemd besluit.

In afwijking van het 2e lid, als de personeelsleden in hun dienst van
herkomst een weddeschaal genieten die hen gunstiger is, behouden ze
deze. In voorkomend geval behouden de personeelsleden hun compe-
tentietoelage met haar geldigheidsduur of hun premie voor competen-
tieontwikkeling.

Art. 6. Het hoofd van dienst ontvangt een maandelijkse wedden-
bijslag van 400,00 euro.

De assistenten ontvangen een maandelijkse weddenbijslag van
200,00 euro.

Bij onvolledige prestaties worden de maandelijkse weddenbijslagen
naar rata van de geleverde dienstprestaties uitbetaald. De mobiliteits-
regeling die geldt voor de wedden van het personeel van de federale
overheidsdiensten gelden eveneens voor deze weddenbijslagen. Zij
wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 138,01.

Considérant que la Commission de Modernisation de l’Ordre
judiciaire doit pouvoir bénéficier du soutien de son secrétariat dans les
plus brefs délais;

Considérant qu’il convient pour ce faire de déterminer sans plus
tarder le statut des membres du personnel qui le composent;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pendant la durée de la mission, les agents de la fonction
publique fédérale nommés en qualité de membres de la Commission de
Modernisation de l’Ordre judiciaire, bénéficient d’un traitement égal à
celui auquel ils auraient droit dans leur service d’origine.

Art. 2. Le cadre du secrétariat de la Commission de Modernisation
de l’Ordre judiciaire est déterminé comme suit :

1 chef de service, du niveau B ou C;

3 assistants, du niveau C.

Le secrétariat compte autant de membres du personnel d’expression
française que d’expression néerlandaise.

Art. 3. Les vacances d’emploi sont annoncées par un avis publié au
Moniteur belge. Cet avis invite les candidats à faire valoir leurs titres et
mérites, fixe le délai pour le dépôt des candidatures et désigne l’autorité
auprès de laquelle ces candidatures doivent être introduites.

Art. 4. Pour pouvoir être désigné aux emplois visés à l’article 2, le
candidat doit :

a) être porteur d’un diplôme ou certificat d’études en rapport avec le
niveau à conférer;

b) ou être doté d’un grade du niveau à conférer.

Le candidat doit compter une expérience professionnelle d’au moins
dix ans dans la fonction publique administrative fédérale, prévu dans
l’article 1er de la loi de 22 juillet 1993 portant certaines mesures en
matière de fonction publique, ou dans un service qui assiste le pouvoir
judiciaire.

Pour être désigné dans l’emploi de chef de service, le candidat doit
compter une expérience professionnelle de quinze ans au moins dans la
fonction publique administrative fédérale, prévu dans l’article 1er de la
loi de 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction
publique, ou dans un service qui assiste le Pouvoir judiciaire.

Art. 5. Le chef de service et les assistants sont soumis au statut
pécuniaire des membres du personnel administratif des services qui
assistent le Pouvoir judiciaire.

Le membre du personnel désigné dans le niveau B, bénéficie de
l’échelle de traitement B1 inséré à l’arrêté royal du 10 novembre 2006
portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et
secrétaires de parquet. Les membres du personnel désignés dans le
niveau C bénéficient de l’échelle de traitement C1, telle qu’insérée à
l’arrêté mentionné ci-dessus.

Par dérogation à l’alinéa 2, si les membres du personnel bénéficient
d’une échelle de traitement plus favorable dans leur service d’origine,
celle-ci leur est maintenue. Ils conservent également, le cas échéant, le
bénéfice d’une allocation de compétences ou d’une prime de dévelop-
pement des compétences.

Art. 6. Le chef de service perçoit un supplément de traitement
mensuel de 400,00 euros.

Les assistants perçoivent un supplément de traitement mensuel de
200,00 euros.

En cas de prestations incomplètes les suppléments de traitement
mensuel sont payés au prorata des prestations fournies. Le régime de
mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics
s’applique également à ces suppléments. Il est lié à l’évolution de
l’indice pivot 138,01.
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Art. 7. Het besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de
afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de dien-
sten die de Rechterlijke Macht terzijde staan is van toepassing op het
hoofd van dienst en op de assistenten, met uitzondering van de
bepalingen betreffende :

a) het verlof tijdens de duur van een stage of proefperiode en tijdens
de duur van een verkiezingscampagne;

b) de afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke aangelegen-
heden;

c) de verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid.

Voor wat het verlof voor loopbaanonderbreking betreft, zijn uitslui-
tend de bepalingen betreffende het verlof voor palliatieve zorg en het
ouderschapsverlof op hen van toepassing.

Art. 8. Er kan door Ons een einde gemaakt worden aan het mandaat
van een lid van het secretariaat :

1° op verzoek van het betrokken lid mits vooropzeg van een maand
gegeven door het lid;

2° op met redenen omkleed voorstel van de Minister van Justitie, op
verzoek van de voorzitter van de Commissie voor Modernisering van
de Rechterlijke Orde.

De voorzitter van de Commissie stelt daartoe vooraf een met redenen
omkleed verslag op dat ter kennis wordt gebracht van de belangheb-
bende.

De belanghebbende wordt over dit verslag gehoord door de Minister
van Justitie binnen de maand na kennisgeving. Hij kan zich laten
bijstaan door een persoon naar keuze.

Het definitieve voorstel wordt schriftelijk geformuleerd, met redenen
omkleed, en aan de belanghebbende medegedeeld binnen de tien
dagen na het verhoor.

Art. 9. Er wordt aan de ambtenaren, benoemd binnen het federaal
administratief openbaar ambt in de zin van artikel 1 van de wet van
22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken,
die aangewezen wordt tot een van de betrekkingen bedoeld in artikel 2,
verlof toegekend voor een opdracht van algemeen nut, in overeenstem-
ming met artikel 102, § 2, van het koninklijk besluit van 19 novem-
ber 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de
personeelsleden van de rijksbesturen.

Art. 10. De secretaris of het personeelslid van de griffies of de
parketten aangewezen tot een van de betrekkingen bedoeld in artikel 2,
die zich in een statutair verband bevindt, wordt ter beschikking gesteld
en vervangen in zijn oorspronkelijke betrekking.

Deze periode van de opdracht of de terbeschikkingstelling wordt
echter gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit gedurende
dewelke hij zijn rechten op bevordering en op bevordering in zijn
weddeschaal behoudt.

Art. 11. Indien de het personeelslid zich in een contractueel verband
bevindt met de Minister van Justitie, biedt zijn werkgever hem een
schorsing van zijn arbeidsovereenkomst aan voor de gehele duur van
zijn terbeschikkingstelling.

Gedurende deze periode behoudt hij evenwel zijn rechten op
bevordering in zijn weddeschaal.

Art. 12. Tijdens de opdracht of de terbeschikkingstelling behoudt
het personeelslid van het secretariaat de laatste evaluatievermelding
die hem werd toegekend

Art. 7. L’arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux
absences accordés à certains membres du personnel des services qui
assistent le Pouvoir judiciaire s’applique au chef de service et aux
assistants, à l’exception des dispositions relatives :

a) au congé pendant la durée d’un stage ou d’une période d’essai et
pendant une campagne électorale;

b) à l’absence de longue durée pour raisons personnelles;

c) aux prestations réduites pour convenance personnelle.

En ce qui concerne le congé pour interruption de la carrière
professionnelle, seules les dispositions relatives au congé pour soins
palliatifs et au congé parental leur sont applicables.

Art. 8. Il peut être mis fin par Nous au mandat d’un membre du
secrétariat :

1° sur demande du membre concerné, moyennant préavis d’un mois
donné par le membre;

2° sur proposition motivée du Ministre de la Justice, sur la demande
du président de la Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire.

A cette fin, le Président de la Commission établit préalablement un
rapport motivé qui est notifié à l’intéressé.

L’intéressé est entendu par le Ministre de la Justice sur ce rapport,
dans le mois de la notification. Il peut se faire assister par la personne
de son choix.

La proposition définitive est formulée par écrit, motivée et commu-
niquée à l’intéressé dans les dix jours de l’audition.

Art. 9. L’agent nommé à titre définitif au sein de la fonction
publique administrative fédérale au sens de l’article 1er de la loi du
22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction
publique, désigné à l’un des emplois visés à l’article 2 reçoit un congé
pour mission d’intérêt général conformément à l’article 102, § 2, de
l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences
accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat.

Art. 10. Le secrétaire ou le membre du personnel des greffes et des
parquets désigné à l’un des emplois visés à l’article 2, qui se trouve
dans un lien statutaire, est mis à disposition et est remplacé dans son
emploi d’origine.

Toutefois, cette période de mission ou de la mise à disposition est
assimilée à une période d’activité de service durant laquelle il garde ses
titres à la promotion et à l’avancement dans son échelle de traitement.

Art. 11. Lorsque le membre du personnel, à la date de sa première
désignation, se trouve dans un lien contractuel avec le Ministre de la
Justice, son employeur lui propose une suspension de son contrat pour
toute la durée de son mandat.

Toutefois, durant cette période, il garde ses titres à l’avancement dans
son échelle de traitement.

Art. 12. Durant la mission ou la mise en disposition le membre du
personnel du secrétariat conserve la dernière mention d’évaluation qui
lui a été attribuée.
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Art. 13. De personeelsleden van het secretariaat zijn onderworpen
aan het hiërarchisch gezag van de voorzitter. Het personeelslid blijft
echter onderworpen aan de regels van de tuchtregeling die van
toepassing waren in zijn dienst van herkomst. In geval van tuchtpro-
cedure wordt de voorzitter gehoord door de bevoegde tuchtoverheden.

Art. 14. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 15. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 maart 2007.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

Mevr. L. ONKELINX

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE — BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE
VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2007/31112]N. 2007 — 1345

9 JANUARI 2007. — Ministerieel besluit tot toekenning van een
afwijking van de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de
bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de
bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht, inzonderheid
op artikel 3;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van
18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de
ondertekening van de akten van de Regering, inzonderheid op artikel 5;

Overwegende het verzoek d.d. 17 januari 2006 waarbij de heer
D. Strubbe, vorser aan de Universiteit van Antwerpen, de toelating
vraagt bepaalde manipulaties op nesten van wilde vogels uit te voeren
met het oog op onderzoek en onderwijs;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu van 11 april 2006;

Art. 13. Les membres du personnel du secrétariat sont soumis à
l’autorité hiérarchique du président. Toutefois, le membre du personnel
reste soumis aux règles relatives au régime disciplinaire applicable
dans son service d’origine. En cas de procédure disciplinaire le
président est entendu par les autorités disciplinaires compétentes.

Art. 14. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge.

Art. 15. Notre Ministre de la Justice est chargée de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2007.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

MINISTERE
DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2007/31112]F. 2007 — 1345

9 JANVIER 2007. — Arrêté ministériel autorisant une dérogation à
l’ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune
sauvage et à la chasse

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l’ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la
faune sauvage et à la chasse, notamment l’article 3;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la
signature des actes du Gouvernement, notamment l’article 5;

Considérant la demande en date du 17 janvier 2006, par laquelle
M. D. Strubbe, chercheur à l’Université d’Anvers, sollicite l’autorisation
de procéder à certaines manipulations sur des nids d’oiseaux sauvages,
à des fins de recherche et d’enseignement;

Vu l’avis du Conseil de l’Environnement du 11 avril 2006;
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09132]
Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde

Benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden

Bij koninklijk besluit van 30 januari 2007 dat in werking treedt op
1 maart 2007, worden benoemd tot :

Voorzitter van de Commissie voor de Modernisering van de
Rechterlijke Orde :

— de heer Jean-Paul Janssens, voor de eerste drie jaar van het
mandaat van zes jaar. Hij zal het vice-voorzitterschap waarnemen
gedurende de drie laatste jaren van het mandaat, overeenkomstig het
artikel 4, vierde lid, van de 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;

Vice-voorzitter van de Commissie voor de Modernisering van de
Rechterlijke Orde :

— de heer Eric Beaucourt, voor de eerste drie jaar van het mandaat
van zes jaar. Hij zal de voorzitterschap waarnemen gedurende de drie
laatste jaren van het mandaat, overeenkomstig het artikel 4, vierde lid,
van de 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;

Leden van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke
Orde :

1° in de hoedanigheid van magistraat van de zetel :
— de heer Guido Sedeyn;
2° in de hoedanigheid van magistraat van het openbaar ministerie :
— de heer Xavier De Riemaecker;
3° in de hoedanigheid van lid van het personeel van de Rechterlijke

Orde :
— Mevr. Alina Van de Moortel;
— de heer Claude Delaunoy;
4° in de hoedanigheid van ambtenaar van niveau A van een federale

overheidsdienst :
— Mevr. Monique Beuken;
— de heer Patrick Meulepas.
Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met indivi-

duele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van
State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het
verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van
State (adres : Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09116]
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie

Mandaten

Bij koninklijk besluit van 15 januari 2007 wordt een derde bijkomend
mandaat van assistent in het Franse taalkader van het Nationaal
Instituut voor Criminalistiek en Criminologie voor de heer Renard,
Bertrand, toegekend voor een periode van één jaar met ingang van
16 december 2005.

Bij koninklijk besluit van 15 januari 2007 wordt het mandaat van
assistent in het Nederlandse taalkader van het Nationaal Instituut voor
Criminalistiek en Criminologie van de heer Maes, Eric, verlengd met
twee jaar met ingang van 1 december 2005.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king. Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief
aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel, te worden
toegezonden.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09132]
Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire

Nomination des président, vice-président et membres

Par arrêté royal du 30 janvier 2007 entrant en vigueur le 1er mars 2007,
sont nommés en qualité de :

Président de la Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire :

— M. Jean-Paul Janssens, pour les trois premières années du mandat
de six ans. Il assurera la vice-présidence durant les trois dernières
années du mandat, conformément à l’article 4, alinéa 4 de la loi du
20 juillet 2006 instaurant la Commission de Modernisation de l’Ordre
judiciaire et le Conseil général des partenaires de l’Ordre judiciaire;

Vice-président de la Commission de Modernisation de l’Ordre
judiciaire :

— M. Eric Beaucourt, pour les trois premières années du mandat de
six ans. Il assurera la présidence durant les trois dernières années du
mandat, conformément à l’article 4, alinéa 4 de la loi du 20 juillet 2006
instaurant la Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire et le
Conseil général des partenaires de l’Ordre judiciaire;

Membres de la commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire :

1° en qualité de magistrat du siège :
— M. Guido Sedeyn;
2° en qualité de magistrat du ministère public :
— M. Xavier De Riemaecker;
3° en qualité de membre du personnel de l’ordre judiciaire :

— Mme Alina Van de Moortel;
— M. Claude Delaunoy;
4° en qualité d’agent de niveau A d’un service public fédéral :

— Mme Monique Beuken;
— M. Patrick Meulepas.
Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut

être soumis à la section d’administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli
recommandé à la poste.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09116]
Institut national de Criminalistique et de Criminologie

Mandats

Par arrêté royal du 15 janvier 2007 un troisième mandat supplémen-
taire d’assistant dans le cadre linguistique français de l’Institut national
de Criminalistique et de Criminologie est accordé à M. Renard,
Bertrand, pour une période d’un an à partir du 16 décembre 2005.

Par arrêté royal du 15 janvier 2007 le mandat d’assistant dans le cadre
linguistique néerlandais de l’Institut national de Criminalistique et de
Criminologie de M. Maes, Eric, est renouvelé pour deux ans à partir du
1er décembre 2005.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication. La
requête doit être envoyée sous pli recommandé à la poste, au Conseil
d’Etat, rue de la Science 33, à 1040 Bruxelles.
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Overwegende dat geen enkele kandidatuur als ontvankelijk werd
beschouwd voor de functie van expert in internationale betrekkingen;
dat een nieuwe oproep tot kandidaten derhalve bekendgemaakt werd
in het Belgisch Staatsblad van 16 februari 2007; dat een tweede rapport
van het Selectiecomité op 26 april 2007 werd overgemaakt aan de
Minister van Justitie, inzake de selectie van de kandidaten voor de
functie van expert in internationale betrekkingen; dat uit deze selectie
blijkt dat de heer Carl Peeters, ambtenaar van niveau A, diplomaat van
de Nederlandse taalrol, over alle vereiste kwaliteiten beschikt om deze
functie van expert in internationale betrekkingen uit te oefenen; dat het
Selectiecomité van mening was dat deze kandidaat ten zeerste geschikt
was, omdat hij over alle technische competenties beschikt die nodig zijn
voor de functie, dat hij zich kan beroepen op een goede ervaring van
het werk met de inlichtingendiensten, dat hij het bewijs van een grote
loyaliteit leverde in zijn manier om zijn rol te zien, dat hij over een
goede kennis beschikt van de sectoren waarin hij zal moeten werken,
dat hij de strategische actoren kent waarmee hij zal moeten samenwer-
ken, dat hij over een voldoende strategische visie beschikt, dat hij
uitstekend communiceert en dat zijn taalkennis, onder meer van het
Engels, optimaal is.

Overwegende dat het onmisbaar is dat de Ondersteuningscel zo snel
mogelijk kan werken om zo goed mogelijk de algemene directie van de
Veiligheid van de Staat te ondersteunen, onder meer bij het uitwerken
van een strategisch vierjarenplan dat de prioriteiten vastlegt van de
Veiligheid van de Staat, evenals de operationele strategieën om deze
prioriteiten te bereiken; dat het derhalve passend is om onverwijld de
vier experts aan te wijzen die geschikt geacht werden om hun functie
binnen de Ondersteuningscel uit te oefenen,

Besluit :

Artikel 1. De volgende personen worden aangewezen als expert in
de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat, bedoeld in arti-
kel 5 van het koninklijk besluit van 5 december 2006 :

1. De heer Jean-Jacques Legrand, als expert in management;

2. Mev. Françoise Lejeune, als juridisch expert, in het bijzonder in
grondwettelijk en administratief recht;

3. De heer Sven Lemmens, als expert in operationele strategieën.

4. De heer Carl Peeters, als expert in internationale betrekkingen.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2007.

Gegeven te Brussel, op 26 april 2007.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09403]
Rechterlijke Orde

Bij Koninklijk besluit van 25 april 2007, wordt Mevr. Bial, D., assistent
bij het parket van de arbeidsauditeur te Nijvel, aangewezen, voor een
termijn van zes jaar, tot hoofd van dienst van het secretariaat van de
Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijk Orde.

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2007.
Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met

individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad
van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden
toegezonden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09391]
Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind

Aanwijzing

Bij koninklijk besluit van 25 april 2007, wordt Mevr. D’HONDT,
Sarah, geboren te Kortrijk op 25 december 1974, aangewezen als
Voorzitter van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind
met ingang van 2 mei 2007 voor een mandaat van vijf jaar.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Van State kan
beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendma-
king.

Considérant qu’aucune candidature n’a été jugée recevable pour la
fonction d’expert en relations internationales; qu’un nouvel appel à
candidats a dès lors été publié au Moniteur belge du 16 février 2007;
Qu’un second rapport du Comité de sélection a été transmis à la
Ministre de la Justice ce 26 avril 2007 relatif à la sélection des candidats
à la fonction d’expert en relations internationales; qu’il ressort de cette
sélection que Monsieur Carl Peeters, agent de niveau A, diplomate
appartenant au rôle linguistique néerlandophone, présente toutes les
qualités requises pour occuper cette fonction d’expert en relations
internationales; que le Comité de sélection a estimé qu’il s’agit d’un
candidat tout à fait apte parce qu’il dispose de toutes les compétences
techniques nécessaires pour la fonction, qu’il peut se prévaloir d’une
bonne expérience du travail avec les services de renseignement, qu’il
fait preuve d’une très grande loyauté dans sa manière de concevoir son
rôle, qu’il a une bonne connaissance des secteurs dans lesquels il devra
travailler, qu’il connaît les acteurs stratégiques avec lesquels il devra
collaborer et établir des relations, qu’il dispose d’une vision stratégique
suffisante et est un excellent communicateur et que ses connaissances
linguistiques notamment de l’anglais sont optimales.

Considérant qu’il est indispensable que la Cellule d’appui puisse le
plus rapidement possible fonctionner pour assister au mieux la
direction générale de la Sûreté de l’Etat notamment dans l’élaboration
d’un plan stratégique quadriennal déterminant les priorités de la Sûreté
de l’Etat ainsi que les stratégies opérationnelles pour atteindre ces
priorités; qu’il convient dès lors, sans tarder, de désigner les quatre
experts qui ont été considérés comme aptes à remplir leur fonction au
sein de la Cellule d’appui,

Arrête :

Article 1er. Sont désignés en qualité d’expert au sein de la Cellule
d’appui de la Sûreté de l’Etat prévue à l’article 5 de l’arrêté royal du
5 décembre 2006, les personnes suivantes :

1. M. Jean-Jacques Legrand, en tant qu’expert en management;

2. Mme F. Lejeune, en tant qu’expert en droit et en particulier en droit
constitutionnel et en droit administratif;

3. M. Sven Lemmens, en tant qu’expert en stratégies opérationnelles;

4. M. Carl Peeters, en tant qu’expert en relations internationales.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2007.

Bruxelles, le 26 avril 2007.

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09403]
Ordre judiciaire

Par arrêté royal du 25 avril 2007, Mme Bial, D., assistant au parquet
de l’auditeur du travail de Nivelles, est désignée, pour un terme de
six ans, aux fonctions de chef de service du secrétariat de la
Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2007.
Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut

être soumis à la section administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat (adresse : rue de la Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli
recommandé à la poste.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09391]
Commission nationale pour les Droits de l’Enfant

Désignation

Par arrêté royal du 25 avril 2007, Mme D’HONDT, Sarah, née à
Courtrai le 25 décembre 1974, est désignée comme Président de la
Commission nationale pour les Droits de l’Enfant à partir du 2 mai 2007
pour un mandat de cinq ans.

Conformément aux lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, un recours
peut être introduit endéans les soixante jours après cette publication.
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Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is
haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2007, in werking tredend op
31 januari 2008 ’s avonds, is de heer Scheerlinck, F., griffier bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is
hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 juli 2007, in werking tredend op
30 januari 2008 ’s avonds, is Mevr. Vaes-Vanesse, R., griffier bij de
arbeidsrechtbank te Nijvel, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is
haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2007, in werking tredend op
12 februari 2008 ’s avonds, is de heer Willems, J., griffier bij de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is
hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 20 december 2007, is de heer Van Impe, A.,
assistent bij de griffie van het hof van beroep te Gent, aangewezen om
tijdelijk zijn ambt te vervullen bij het secretariaat van de Commissie
voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde.

Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2007, is de heer Van de
Cruys, D., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het
hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om zijn ambt te vervullen
bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen.

Bij ministerieel besluit van 7 januari 2008, is aan Mevr. D’Hont, S.,
medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht
van het derde kanton Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van
adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 14 januari 2008, is aan Mevr. Tas, C.,
assistent bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Aalst,
opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier bij het
vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met
individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad
van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking.
Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad
van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschaps-
straat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2008/09028]
Rechterlijke Orde. — Vacante betrekkingen. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2008, bladzijde 922, regel 25,
is de vacante plaats van griffier bij het vredegerecht van het
vijfde kanton Gent, geannuleerd.

L’intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est
autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 29 juin 2007, entrant en vigueur le 31 janvier 2008
au soir, M. Scheerlinck, F., greffier au tribunal de première instance de
Bruxelles, est admis à la retraite à sa demande.

L’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est
autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 11 juillet 2007, entrant en vigueur le 30 jan-
vier 2008 au soir, Mme Vaes-Vanesse, R., greffier au tribunal du travail
de Nivelles, est admise à la retraite.

L’intéressée est admise à faire valoir ses droits à la pension et est
autorisée à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 21 octobre 2007, entrant en vigueur le 12 février 2008
au soir, M. Willems, J., greffier au tribunal de première instance de
Bruxelles, est admis à la retraite.

L’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la pension et est
autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.

Par arrêté royal du 20 décembre 2007, M. Van Impe, A., assistant au
greffe de la cour d’appel de Gand, est temporairement désigné pour
exercer ses fonctions auprès de la Commission de Modernisation de
l’Ordre judiciaire.

Par arrêté ministériel du 15 octobre 2007, M. Van de Cruys, D., juriste
sous contract dans le ressort de la cour d’appel d’Anvers, est désigné
pour exercer ses fonctions près le parquet du procureur du Roi près le
tribunal de première instance d’Anvers.

Par arrêté ministériel du 7 janvier 2008, Mme D’Hont, S., collabora-
teur sous contrat au greffe de la justice de paix du troisième canton de
Gand, est temporairement déléguée aux fonctions de greffier adjoint à
la justice de paix de ce canton.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.

Par arrêté ministériel du 14 janvier 2008, Mme Tas, C., assistant au
greffe de la justice de paix du premier canton d’Alost, est temporaire-
ment déléguée aux fonctions de greffier adjoint à la justice de paix de ce
canton.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la prestation de serment.

Le recours en annulation des actes précités à portée individuelle peut
être soumis à la section administration du Conseil d’Etat endéans les
soixante jours après cette publication. La requête doit être envoyée au
Conseil d’Etat, section du contentieux administratif (adresse : rue de la
Science 33, 1040 Bruxelles), sous pli recommandé à la poste.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2008/09028]
Ordre judiciaire. — Places vacantes. — Erratum

Au Moniteur belge du 11 janvier 2008, page 922, ligne 23, la place
vacante de greffier à la justice de paix du cinquième canton de Gand,
est annulée.
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PROJECT  “X” 
 

 Partnerschapsovereenkomst met…. 
 

      Ter inleiding 
 

De partnerschapsovereenkomst is de schriftelijke weerslag van de wederzijdse 
verwachtingen en mogelijke verbintenissen van de partijen, met het oog op het 
realiseren van de doelstellingen van een project dat past binnen het 
bevoegdheidskader van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke 
Orde (hierna “Commissie” genoemd).  Het betreft geen contract in de juridische 
zin van het woord maar een door de partijen opgestelde tekst om twijfels of 
onduidelijkheden weg te nemen inzake verwachtingen en inbreng van de partijen 
en voort te brengen producten. 

 
1. Reglementaire grondslag  

 
Deze overeenkomst wordt opgesteld ter uitvoering van de aan de Commissie 
toevertrouwde opdrachten, krachtens artikel 3, §1 van de 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 (BS van 1 
september 2006).   
 
2. Betrokken partijen 

 
Deze overeenkomst wordt gesloten tussen  ……, vertegenwoordigd door  …. en  
de Commissie, vertegenwoordigd door haar voorzitter. 
 
3. Context van het project 
 
Hier wordt aangeduid hoe project “X” kadert binnen de doelstellingen van de 
Commissie zoals die in haar mission statement zijn bepaald.    
 
Desgevallend kan hier ook vermeld worden in welk stadium het betreffende 
project zich bevindt op het moment van het opstellen van onderhavige 
overeenkomst. 

 
 

4. Doelstellingen van het project 
 
 

Hier wordt omschreven wat men met project “X” wil bereiken.   
 
Voorbeelden van dergelijke doelstellingen zijn voor projecten waar de commissie 
bij betrokken is te vinden op haar website (commissie > activiteiten > projecten). 
 
Eventueel kan hier ook gepreciseerd worden wat niet tot de doelstellingen van 
project “X” behoort.   
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5. Uitvoering van de overeenkomst 
 
 

Stappenplan : 
 

In deze rubriek wordt een opsomming gemaakt van te ondernemen stappen en de 
handelingen die in elke stap dienen ondernomen te worden.   
 
Dit komt neer op een meer gedetailleerde beschrijving van de algemene stappen 
die in elk project zijn terug te vinden : voorbereiding, terreinwerk, rapportering, 
opvolging.   
 
Zie voor meer details het document “étapes à suivre par projet” [nog te vertalen 
tekst en op dat moment titel te bekijken] op de website van de Commissie 
(commissie > activiteiten > werkwijze). 
 

 
Timing : 
 
 
Hier worden de uitvoeringstermijnen, eventueel per stap of handeling, vermeld.  
Het kan dat een tijdsaanduiding niet in absolute termen wordt gesteld maar 
afhankelijk is van het resultaat van een vorige stap (bijv. gegevensinzameling 
waarvoor men aangewezen is op derden).   

 
 

6. Eindproduct(en) 
 
Hier wordt de aard aangeduid van wat op het eind van het project aan producten 
dient afgeleverd te worden : een instrument, een verslag, een voorstel,…). 

 
 

7. Samenstelling van het team van de Commissie 
 
Wie van de leden van de commissie rechtstreeks bij het project zal betrokken 
worden, evenals de coördinaten van deze personen worden hier vermeld.   
 
8. Waarborgen 
 
Het projectteam waarborgt de anonimiteit in de door haar (in het kader van het 
project) voortgebrachte documenten, evenals de vertrouwelijke behandeling van 
alle gegevens die ingewonnen werden om de opdracht te volbrengen.   
 
Met in achtneming van voorgaande bepaling, kan de Commissie, bijv. op haar 
website en in haar activiteitenverslagen, melding maken van doelstellingen, de 
uitvoering, de voortgang en de voortgebrachte producten (rapporten 
boordtabellen, voorstellen…) van de door haar gevoerde projecten.   

 
 
9. Aanpassingen 



 
De overeenkomst dient rekening te houden met de realiteit op het terrein en kan 
desgevallend met instemming van alle partijen aangepast worden in functie van 
nieuwe of voor een optimaal verloop van het project nuttige elementen.   
 
 
Deze overeenkomst wordt opgesteld in evenveel exemplaren als er partijen zijn.   
 
Opgemaakt te Brussel, op  
 
 

 
 



FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2007/22900]
30 MEI 2007. — Richtlijn houdende verscheidene maatregelen met

betrekking tot de stage tot het verkrijgen van de bijzondere
beroepstitel van algemeen tandarts

Aan het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisis-
beheer, aan de Raad van de Tandheelkunde, aan de
Erkenningscommissie voor algemene tandartsen, aan de
stagemeesters, aan de kandidaten algemene tandartsen,

Hierna volgt de richtlijn betreffende de opleiding van kandidaten
algemene tandartsen in het kader van het stagejaar, op voorstel van de
Raad van de Tandheelkunde overeenkomstig artikel 4, § 4, 4°, van het
koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de
erkenningsmodaliteiten van de beoefenaars van de tandheelkunde,
houders van een bijzondere beroepstitel :

Artikel 1. De stagemeester en de kandidaat algemeen tandarts
sluiten een opleidingsovereenkomst af waarvan het model door de
Raad van de Tandheelkunde wordt vastgelegd.

Art. 2. Alvorens de erkende stagemeester voor een eerste maal een
kandidaat algemeen tandarts begeleidt, zal hij een opleiding volgen
zoals voorzien in artikel 4, § 2, 3°, van het ministerieel besluit van
29 maart 2002 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van
beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroeps-
titel van algemeen tandarts.

Deze opleiding wordt georganiseerd door de universiteiten in
samenspraak met de representatieve beroepsorganisaties en duurt
minimaal 3 uren en maximaal 6 uren. De opleiding zal de stagemeester
onder andere een inzicht geven in zijn pedagogische taken, in de
juridische verplichtingen en in de wettelijke bepalingen.

Tijdens de loop van hun erkenning kunnen stagemeesters worden
opgeroepen voor een vervolgopleiding die maximaal 3 uur per jaar kan
bedragen.

Art. 3. Met inachtneming van alle andere bepalingen zal een
stagemeester maximaal 2 kandidaten algemene tandartsen gelijktijdig
kunnen begeleiden.

Aangezien de voorbereiding tot de autonome beroepsuitoefening
voor een periode van minstens twee derden van de totale opleidings-
duur, of het equivalent daarvan, moet plaatsvinden in een praktijkcon-
cept waar de kandidaat algemeen tandarts op autonome wijze kan
functioneren in de algemene geïntegreerde tandheelkunde, wordt de
minimale duur van een stageonderdeel vastgelegd op één derde van de
totale duur van de opleiding.

Brussel, 30 mei 2007.

De Minister van Volksgezondheid,
R. DEMOTTE

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09625]
Rechterlijke Orde

Algemene Raad van de Parteners
van de Rechterlijke Orde- samenstelling

Overeenkomstig artikel 10 van de Wet van 20 juli 2007 tot instelling
van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en
de Algemene Raad van de partners van de Rechtelijke Orde, is de
Algemene Raad van de partners van de Rechtelijke Orde samengesteld
als volgt :

1° In hoedanigheid van leden aangewezen door het Hof van
Cassatie :

de heer Ivan Verougstraete, voorzitter,
de heer André Henkes, advocaat- generaal;
2° In hoedanigheid van leden aangewezen door de eerste voorzitters

van de hoven van beroep en van de arbeidshoven :
de heer Gregor Van de Vyver, kamervoorzitter in het hof van beroep

te Gent,
de heer Gustave Steffens, kamervoorzitter in het hof van beroep te

Luik,
de heer Alain Nicolas, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg

te Bergen,

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2007/22900]
30 MAI 2007. — Directive portant différentes mesures relatives à

l’année de stage pour l’obtention du titre professionnel particulier
de dentiste généraliste

A la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de
Crise, au Conseil de l’Art dentaire, à la Commission
d’agrément dentistes généralistes, aux maîtres de stage, aux
candidats dentistes généralistes,

Il y a lieu de trouver ci-dessous la directive relative à la formation de
candidats dentistes généralistes dans le cadre de l’année de stage, sur
proposition du Conseil de l’Art dentaire, conformément à l’article 4, § 4,
4°, de l’arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de
l’agrément des praticiens de l’art dentaire titulaires d’un titre profes-
sionnel particulier :

Article 1er. Le maître de stage et le candidat dentiste généraliste
concluent un contrat de formation dont le modèle est fixé par le Conseil
de l’Art dentaire.

Art. 2. Avant que le maître de stage agréé ne suive pour la première
fois un candidat dentiste généraliste, il suivra une formation telle que
prévue dans l’article 4, § 2, 3°, de l’arrêté ministériel du 29 mars 2002
fixant les critères d’agrément des praticiens de l’art dentaire, porteurs
du titre professionnel particulier de dentiste généraliste.

Cette formation est organisée par les universités en concertation avec
les organisations professionnelles représentatives et a une durée de
3 heures au minimum et de 6 heures au maximum. La formation
donnera au maître de stage entre autres une idée de ses tâches
pédagogiques, des obligations juridiques et des dispositions légales.

En cours d’agrément, les maîtres de stage peuvent être convoqués à
une formation complémentaire de 3 heures par an au maximum.

Art. 3. En considération de toutes les autres dispositions, le maître
de stage pourra accompagner un maximum de 2 candidats dentistes
généralistes en même temps.

Vu que la préparation à l’exercice autonome de la profession doit
avoir lieu pendant une période minimale de deux tiers de la formation
complète, ou l’équivalent, dans une pratique qui permet au candidat
dentiste généraliste de pratiquer de façon autonome en dentisterie
générale intégrée, la durée minimale d’une partie de stage est fixée à un
tiers de la durée totale de la formation.

Bruxelles, le 30 mai 2007.

Le Ministre de la Santé publique,
R. DEMOTTE

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09625]
Ordre judiciaire

Conseil général des partenaires
de l’Ordre judiciaire-composition

Conformément à l’article 10 de la loi du 20 juillet 2006 instaurant la
Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire et le Conseil
général des partenaires de l’Ordre judiciaire, le conseil général des
partenaires de l’Ordre judiciaire est composé de :

1° En qualité de membres désignés par la Cour de cassation :

M. Ivan Verougstraete, président,
M. André Henkes, avocat général;
2° En qualité de membres désignés par les premiers présidents des

cours d’appel et du travail :
M. Gregor Van de Vyver, président de chambre à la cour du travail de

Gand,
M. Gustave Steffens, président de chambre à la cour d’appel de Liège,

M. Alain Nicolas, président du tribunal de première instance de
Mons,
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de heer Antoon Lysens, voorzitter van de rechtbank van koophandel
te Tongeren;

3° In hoedanigheid van leden aangewezen door het College van
procureurs-generaal :

de heer Cédric Visart de Bocarmé, procureur-generaal bij het hof van
beroep te Luik,

de heer Frank Schins, procureur generaal bij het hof van beroep te
Gent;

4° In hoedanigheid van leden aangewezen door de Raad van de
procureurs des Konings :

de heer Ivo Carmen, procureur des Koning te Leuven,

de heer Pierre Romijn, procureur des Koning te Hoei;

5° In hoedanigheid van lid aangewezen door de Orde van Vlaamse
Balie :

de heer Hugo Lamon, advocaat;

6° In hoedanigheid van lid aangewezen door de Ordre des barreaux
francophones et germanophone :

de heer Pierre Corvilain, advocaat;

7° In hoedanigheid van leden aangewezen door de Nationale Kamer
van Gerechtsdeurwaarders :

de heer Patrick Vanbuggenhout, gerechtsdeurwaarder,

de heer Quentin Debray, gerechtsdeurwaarder;

8° In hoedanigheid van leden aangewezen door de Nationale Kamer
van notarissen :

de heer Jean-Paul Declairfayt, notaris,

de heer Michel Brandhof, notaris;

9° In hoedanigheid van leden aangewezen bij ministerieel besluit van
19 juni 2007 :

de heer Vincent Bertouille, vrederechter van het kantoon van Vorst;

10° In hoedanigheid van leden van het personeel van de griffies
aangewezen bij ministerieel besluit van 19 juni 2007 :

de heer Daniel Bierlaire, hoofdgriffier van de rechtbank van eerste
aanleg te Bergen,

de heer Walter Verhaegen, hoofdgriffier van het arbeidshof te
Antwerpen;

11° In hoedanigheid van lid van het personeel van de parkettense-
cretariaten en auditoraten aangewezen bij ministerieel besluit van
19 juni 2007 :

Mevr. Nathalie Vanempten, secretaris bij het arbeidsauditoraat te
Luik;

12° In hoedanigheid van personen die beschikken over een grondige
ervaring die nuttig is voor het uitoefenen van de bevoegdheden van de
Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde aangewezen
bij ministerieel besluit van 19 juni 2007 :

de heer Christian Jassogne, ere- eerste voorzitter van het hof van
beroep te Bergen,

de heer Fred Erdman, ere-senator, advocaat;

13° In hoedanigheid van leden van de Hoge Raad voor justitie :

de heer Jacques Hamaide, voorzitter,

de heer Geert Vervaeke, voorzitter;

14° In hoedanigheid van directeur-generaal van de Rechterlijke Orde
van de féderale overheidsdienst justitie :

de heer Claude Chéruy, directeur- generaal;

15° In hoedanigheid van leden aangeduid bij wet :

de heer Jean-Paul Janssens, voorzitter van de Commissie voor de
Modernisering van de Rechterlijke Orde,

de heer Eric Beaucourt, ondervoorzitter van de Commissie voor de
Modernisering van de Rechterlijke Orde.

M. Antoon Lysens, président du tribunal de commerce de Tongres;

3° En qualité de membres désignés par le Collège des procureurs
généraux :

M. Cédric Visart de Bocarmé, procureur général près la cour d’appel
de Liège,

M. Frank Schins, procureur général près la cour d’appel de Gand;

4° En qualité de membres désignés par le Conseil des procureurs du
Roi :

M. Ivo Carmen, procureur du Roi de Louvain,

M. Pierre Romijn, procureur du Roi de Huy;

5° En qualité de membre désigné par l’Orde van Vlaamse Balies :

M. Hugo Lamon, avocat;

6° En qualité de membre désigné par l’Ordre des barreaux franco-
phones et germanophone :

M. Pierre Corvilain, avocat;

7° En qualité de membres désignés par la chambre nationale des
huissiers de Justice :

M. Patrick Vanbuggenhout, huissier,

M. Quentin Debray, huissier;

8° En qualité de membres désignés par la chambre nationale des
notaires :

M. Jean-Paul Declairfayt, notaires,

M. Michel Brandhof, notaire;

9° En qualité de membre désigné par arrêté ministériel du 19 juin 2007 :

M. Vincent Bertouille, juge de Paix du canton de Forest;

10° En qualité de membres du personnel des greffes désignés par
arrêté ministériel du 19 juin 2007 :

M. Daniel Bierlaire, greffier en chef du tribunal de première instance
de Mons,

M. Walter Verhaegen, greffier en chef de la cour du travail d’Anvers;

11° En qualité de membre du personnel des secrétariats de parquet et
des auditorats désignés par arrêté ministériel du 19 juin 2007 :

Mme Nathalie Vanempten, secrétaire près de l’auditorat du travail de
Liège;

12° En qualité de personnes disposant d’une expérience approfondie
utile à l’exercice des compétences du conseil général des partenaires de
l’Ordre judiciaire désignés par arrêté ministériel du 19 juin 2007 :

M. Christian Jassogne, premier président honoraire de la cour
d’appel de Mons,

M. Fred Erdman, sénateur honoraire, avocat;

13° En qualité de membres du conseil supérieur de la justice :

M. Jacques Hamaide, président,

M. Geert Vervaeke, président;

14° En qualité de directeur général de l’Ordre judiciaire du service
public fédéral justice :

M. Claude Chéruy, directeur général;

15° En qualité de membres désigné par la loi :

M. Jean-Paul Janssens, président de la Commission de Modernisation
de l’Ordre judiciaire,

M. Eric Beaucourt, vice-président de la Commission de Modernisa-
tion de l’Ordre judiciaire.
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FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09752]
Rechterlijke orde

Algemene Raad van de partners
van de Rechterlijke Orde. — Samenstelling

Overeenkomstig artikel 10 van de 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 Rechtelijke Orde, is de
Algemene Raad van de partners van de Rechtelijke Orde samengesteld
als volgt :

1° In hoedanigheid van lid aangewezen bij ministerieel besluit van
16 juli 2007 :

de heer Dirk Van Trimpont, rechter in de politierechtbank te Gent.
2° In hoedanigheid van lid van het personeel van de parketten-

secretariaten en auditoraten aangewezen bij ministerieel besluit van
16 juli 2007 :

de heer Jozef Van Nuffel, secretaris bij het parket van de procureur
des Konings te Dendermonde.

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09753]
Rechterlijke Orde. — Notariaat

Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2007 zijn benoemd tot
kandidaat-notaris :

Voor de Nederlandse taalrol :
de heer Berlengé, K.;
Mevr. Podevyn, A.;

de heren :
— Parmentier, J.;
— Van Thielen, B.;
— Taelman, W.;
— Quipor, F.;

Mevrn. :
— Blervacq, H.;
— Geens, V.;

de heren :
— Goddeeris, F.;
— Van den Bossche, H.;

Mevrn. :
— Vranken, A.;
— De Brakeleer, I.;

de heren :
— Aerts, Ph.;
— Flemings, J.;
Mevr. Redel, E.;
de heer Maes, D.;
Mevr. Flies, E.;
de heer Deckers, Ch.;
Mevr. Cabes, N.;

de heren :
— De Meutter, J.;
— Binnemans, S.;
— Van Moffaert, P.;

Mevrn. :
— Engels, H.;
— Muller, L.;
— Boere, V.;

de heren :
— Heyvaert, S.;
— Herzeel, T.;
— De Clercq, M.;
— Vanhout, N.;
Mevr. Buytaert, L.;
de heer Busschaert, J.;

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09752]
Ordre judiciaire

Conseil général des partenaires
de l’Ordre judiciaire. — Composition

Conformément à l’article 10 de la loi du 20 juillet 2006 instaurant la
Commission de Modernisation de l’Ordre judiciaire et le Conseil
général des partenaires de l’Ordre judiciaire, le conseil général des
partenaires de l’Ordre judiciaire est composé de :

1° En qualité de membre désigné par arrêté ministériel du 16 jui-
llet 2007 :

M. Dirk Van Trimpont, juge au tribunal de police de Gand.
2° En qualité de membre du personnel des secrétariats de parquet et

des auditorats désigné par arrêté ministériel du 16 juillet 2007 :

M. Jozef Van Nuffel, secrétaire au parquet du procureur du Roi de
Termonde.

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09753]
Ordre judiciaire. — Notariat

Par arrêtés royaux du 17 août 2007 sont nommés candidat-notaire :

Pour le rôle linguistique néerlandais :
M. Berlengé, K.;
Mme Podevyn, A.;

MM. :
— Parmentier, J.;
— Van Thielen, B.;
— Taelman, W.;
— Quipor, F.;

Mmes :
— Blervacq, H.;
— Geens, V.;

MM. :
— Goddeeris, F.;
— Van den Bossche, H.;

Mmes :
— Vranken, A.;
— De Brakeleer, I.;

MM. :
— Aerts, Ph.;
— Flemings, J.;
Mme Redel, E.;
M. Maes, D.;
Mme Flies, E.;
M. Deckers, Ch.;
Mme Cabes, N.;

MM. :
— De Meutter, J.;
— Binnemans, S.;
— Van Moffaert, P.;

Mmes :
— Engels, H.;
— Muller, L.;
— Boere, V.;

MM. :
— Heyvaert, S.;
— Herzeel, T.;
— De Clercq, M.;
— Vanhout, N.;
Mme Buytaert, L.;
M. Busschaert, J.;
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Anlage zum Rundschreiben GPI 55 vom 9. Januar 2007

Erklärungsformular für einen privaten Unfall, der auf den Fehler eines Dritten zurückzuführen ist
1. BETROFFENES PERSONALMITGLIED
Name:
Vorname:
Erkennungsnummer:
Statut: statutarisch/vertraglich angestellt (Unzutreffendes streichen)
Adresse:
Telefonnummer:
Versicherungsgesellschaft + Adresse und Policenummer:
2. ARBEITGEBER:
Bezeichnung:
Dienst:
Adresse:
Telefonnummer:
3. UNFALL
Datum:
Uhrzeit:
Ort:
Umstände (kurzer Bericht):
Ursache des Unfalls (Wer ist Ihrer Meinung nach verantwortlich und warum?)
Falls ein Protokoll erstellt worden ist, Protokollnummer:
4. BETROFFENE(R) DRITTE(R): Name, Vorname, Adresse, Versicherungsgesellschaft + Adresse und Policenum-

mer
5. ZEUGEN: Name, Adresse, Telefonnummer

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

[C − 2007/09918]
Rechterlijke Orde. — Algemene Raad van de Partners van de

Rechterlijke Orde. — Wijziging van de samenstelling gepubliceerd
in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2007

De heer Jean-Claude Elslander, procureur des Koning te Nijvel,
vervangt de heer Pierre Romijn, procureur des Koning te Hoei, in
hoedanigheid van lid aangewezen door de Raad van de procureurs des
Konings.

*

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING

[C − 2007/07286]

Werving van kandidaat-beroeps-
en korte termijn vrijwilligers in 2008. — Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr 292 van 5 oktober 2007, bladzijde 52450,
dient men het officieel bericht betreffende de « Werving van kandidaat
beroeps- en korte termijn vrijwilligers in 2008 » te vervangen door de
volgende tekst :

Werving van kandidaat beroeps- en korte termijn vrijwilligers
in 2008.

1. In 2008 worden wervingssessies van kandidaat-beroepsvrijwilligers
en wervingssessies van kandidaat-vrijwilligers korte termijn georgani-
seerd.

2. Inschrijvingen

a. De inschrijvingsdossiers moeten ingediend worden bij een Defen-
siehuis.

b. De voorwaarden tot deelneming aan de wedstrijd, de toelatings-
voorwaarden en de vakken van de wedstrijd kunnen worden bekomen
bij de Defensiehuizen of op het Groene Nummer 0800/14936.

3. Programma van de proeven en examens

SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE

[C − 2007/09918]
Ordre judiciaire. — Conseil général des partenaires de l’Ordre

judiciaire. — Modification de la composition publiée au Moniteur
belge du 29 juin 2007

M. Jean-Claude Elslander, procureur du Roi de Nivelles, remplace
M. Pierre Romijn, procureur du Roi de Huy, en qualité de membre
désigné par le Conseil des procureurs du Roi.

MINISTERE DE LA DEFENSE

[C − 2007/07286]

Recrutement de candidats volontaires de carrière
et court terme en 2008. — Erratum

Au Moniteur belge n° 292 du 5 octobre 2007, page 52450, il y a lieu de
remplacer l’avis officiel relatif au « Recrutement de candidats volontai-
res de carrière et court terme en 2008 » par le texte suivant :

Recrutement de candidats volontaires de carrière et court terme
en 2008.

1. Des sessions de recrutement de candidats volontaires de carrière et
court terme sont organisées en 2008.

2. Inscriptions

a. Les dossiers d’inscription doivent être introduits dans une Maison
de la Défense.

b. Les conditions de participation au concours, les conditions
d’admission et les branches du concours peuvent être obtenues auprès
des Maisons de la Défense ou au Numéro vert 0800/14936.

3. Programme des épreuves et examens
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