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VOORWOORD 
 
 
 
Na een eerste jaar werking dat gekenmerkt werd door een aantal problemen die 
inherent zijn aan elke nieuwe installatie, heeft de Commissie haar tweede 
werkingsjaar afgerond. 
 
Gelet op de beslissing die in het eerste jaar werd genomen in verband met het 
activiteitenverslag, heeft dit verslag betrekking op de werking van de Commissie 
gedurende de periode van 1 maart 2008 tot 28 februari 2009. 
 
Het eerste deel van dit verslag herneemt de organisatie en de missie van de 
Commissie. De lezer zal in dit deel alle informatie vinden met betrekking tot de 
aangenomen werkmethodes, de gevolgde doelstellingen en de essentiële 
waarden. In hetzelfde deel wordt ook de visie van de Commissie uiteengezet met 
betrekking tot haar plaats en rol in het gerechtelijk landschap. Er werden ook 
enkele bedenkingen geformuleerd over de beheersinstrumenten. 
 
Het tweede deel van het verslag herneemt de verschillende projecten die 
ontwikkeld werden door de Commissie. Sommige hiervan werden zowel gestart 
als beëindigd in de periode van maart 2008 tot eind februari 2009; andere 
projecten duren langer en zijn nog volop bezig. Van elk project wordt een korte 
beschrijving gegeven evenals de vooruitgang van de werkzaamheden. 
 
In de loop van 2008 heeft de Commissie aan meer dan 20 projecten gewerkt van 
verschillende omvang en van verschillende duur. 
 
In de loop van 2008 heeft de Commissie ook verder gewerkt aan het ontwikkelen 
en het in stand houden van netwerken met de verschillende gerechtelijke en 
administratieve actoren in het kader van de lopende projecten en bilaterale 
betrekkingen. 
 
De Commissie heeft verschillende ontmoetingen gehad met de vroegere Minister 
van Justitie en de huidige Minister van Justitie, alsook met de Staatssecretaris 
van Budget en Gezinsbeleid met de bedoeling hen op de hoogte te stellen van de 
werkzaamheden van de Commissie en hen tevens te wijzen op de nodige 
samenhang met projecten van verschillende instanties. 
 
In 2008  werden verschillende protocollen van samenwerkingsverbanden 
afgesloten. Op 4 juni 2008 heeft de Commissie een algemeen protocol 
ondertekend met de Minister van Justitie met betrekking tot 4 thema’s: de 
ontwikkeling van een werklastmetingsinstrument bij de zetel (magistraten en 
griffiers), de functiebeschrijving, de opstelling van de functiebeschrijving voor 
het gerechtspersoneel van niveau A en B, de verbetering van het beheer van de 
gerechtskosten en de bijdrage tot de transparantie op de produkten van de 
Rechterlijke Orde. 
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In tegenstelling tot de twee eerste thema’s, hebben de twee laatste thema’s nog 
geen verder gevolg gekend, wellicht te wijten aan de opeenvolging van Ministers 
van Justitie. 
 
Op 13 februari 2009 werd een protocol van samenwerking ondertekend met het 
parket van de Procureur des Konings te Brussel; een volledige beschrijving van 
dit project is terug te vinden in het tweede deel van dit verslag. 
 
De wet van 20 juli 2006 die de Commissie voor de Modernisering heeft opgericht, 
heeft een hele reeks van opdrachten toevertrouwd aan deze Commissie, maar 
haar niet de bevoegdheid gegeven om projecten van vernieuwing op te leggen 
aan het geheel van de Rechterlijke Orde. 
 
Dit brengt heel wat moeilijkheden mee bij het in werking stellen van sommige 
vernieuwingen. Wat voor sommigen goed is, wordt door anderen in vraag 
gesteld. 
 
De projecten van de Commissie vergen van de betrokken actoren ook een zeker 
engagement en de nodige discipline voor het naleven van termijnen. Maar al te 
vaak wordt de Commissie geconfronteerd met problemen, die vertragingen 
veroorzaken bij de uitvoering van de projecten of de projecten zelfs volledig lam 
leggen. 
  
Brussel,  mei 2009 
 
 

 
JEAN-PAUL JA SSENS  N
VOORZITTER  

ERIC BEAUCOURT  
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 1. 
 
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 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. 
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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. 
 
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. 
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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: 
 
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 benoemd3. 
 
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 bepaald6. 
 
Hierna wordt kort een toelichting gegeven over ieder lid van de Commissie en 
het secretariaat (alfabetisch). 
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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 
(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. 
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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. 
 
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. 
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1.3.  Werkingsmiddelen 
 
 
 
1.3.1.  Financiële middelen 
 
 
Artikel 9 van de wet van 20 juli 2006 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 
Federale Overheidsdienst Justitie. 
 
In de loop van 2008 heeft de Commissie 3.402,18 € gebruikt van haar totaal 
budget van 4.400 €, verdeeld over 570,13 € voor de aankoop van documentatie 
en 2.832,05 € voor de aankoop van diverse goederen en van 
bureeldbenodigdheden. 
 
Omdat de Commissie de beslissing genomen heeft om ook op het terrein 
aanwezig te zijn, vraagt het aan zijn leden om zich ook te verplaatsen. Deze 
verplaatsingskosten per voertuig of het openbaar vervoer vertegenwoordigen 
voor 2008 een totaal bedrag van 7.813,06 € (in deze bedragen zijn 
verblijfskosten en kosten van parking inbegrepen). 
 
 
 
1.3.2.  Ondersteuning 
 
 
Sinds 2007 is de Commissie gevestigd aan het Leuvenseplein, 4, 1000 Brussel.  
 
In de periode van maart 2008 tot en met februari 2009 hebben verschillende 
leden van de Commissie deelgenomen aan diverse vergaderingen in verband met 
de verhuis naar de Poelaertsite en meer bepaald naar het gebouw gelegen aan 
het Sint-Jacobsplein. Alhoewel op een gegeven ogenblik alles tot in de details 
geregeld was (het plaatsen van tussenschotten voor de burelen, de verdeling van 
de bureau’s), werd de verhuis plots geannuleerd. 
 
De Commissie beschikt momenteel ook over twee websites, de ene bereikbaar 
via het internet, de andere via het intranet. Aan de FOD Justitie werd van in den 
beginne de samensmelting van deze twee sites gevraagd omwille het 
voortdurend bijwerken van de site en het gebruiksgemak. 
 
Niettegenstaande verschillende aanvragen, is dit project nog altijd niet 
verwezenlijkt, hetgeen betreurenswaardig is. De Commissie heeft dan ook beslist 
beroep te doen op een externe firma om de twee sites samen te smelten en 
volledig te vernieuwen. 
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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 samenleving; 
 
• 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, 

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

primaire bron van input (vaststellingen, voorstellen, initiatieven op het 
terrein) en het onderwerp van de output van de Commissie. 

 



 

 .beWerkingsverslag CMRO 2009 – werkingsjaar 2008  16 

• 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, ... 
 

 
Op een aantal van deze actoren wordt verder ingegaan in punt 2.4, waar de visie 
van de Commissie op haar eigen plaats en op die van een aantal andere 
instanties binnen het gerechtelijk landschap verder wordt toegelicht.   
 
Hoe de Commissie haar eigen bijdrage ziet, wordt nader besproken in punt 2.3.   
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2.2.  Doelstellingen 
 
 
Artikel 3 van de wet van 20 juli 2006 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 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 wettelijke (Art. 259bis e.v. Ger.W.) als een 
grondwettelijke (Art. 151 G.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 Justitie7 
 
 
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. 
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Dergelijke instrumenten moeten het de managers van de Rechterlijke Orde 
mogelijk maken de beheersbaarheid van de door hen geleide entiteit te 
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 ARM.  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 ARM – is de Commissie niet representatief 
voor de magistratuur en beperkt haar onderzoeksterrein zich ook niet tot deze 
laatsten. 
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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”) 
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 één van de zeldzame 
organen die de gerechtelijke actoren in brede zin verenigt. 
 
De relatie tussen de Commissie en de ARP wordt geregeld door de wet van 20 
juli 2006: de ARP 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 ARP zou de plaats bij uitstek kunnen zijn om dit te 
bewerkstelligen. 
 
 
 
2.5.  De rol van de Commissie  
 
 
Er bestaat vandaag bij de gerechtelijke en politieke overheden een brede 
consensus over meer beheersautonomie bij de Rechterlijke Orde. Dergelijke 
verzelfstandiging kan slechts stapsgewijze ingevoerd worden en veronderstelt 
een degelijke voorafgaandelijke voorbereiding en de invoering in de wetgeving 
van een aantal nieuwe principes rond verantwoordelijkheid en verantwoording.  
 
Beheersautonomie vereist eveneens dat de verantwoordelijken van de 
Rechterlijke Orde beschikken over instrumenten die hen toelaten de hun 
toevertrouwde entiteiten te leiden met een grote graad van interne beheersing. 
Zoals de Hoge Raad voor de Justitie meermaals heeft onderstreept, ontbreken op 
dit moment dergelijke professionele eenvormige en gevalideerde instrumenten. 
Toch is het ontwikkelen en invoeren hiervan een noodzakelijke voorwaarde voor 
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meer verzelfstandiging: enkel op die manier is een optimale inzet van via 
objectieve criteria bepaalde middelen mogelijk.  
 
De Commissie streeft ernaar bij de stapsgewijze uitbouw van dergelijk nieuw 
beheersmodel een bepalende rol te spelen. De wet definieert weliswaar de 
opdrachten van de Commissie maar de formulering zoals weerhouden door de 
wet laat ook toe zeer gevarieerde stellingen daaromtrent in te nemen.  
 
 
Toen de Commissie haar missie en visie heeft ontwikkeld, was zij erom 
bekommerd een plaats in te nemen die haar duidelijk van andere instanties 
onderscheidt. Zij heeft zich dan ook eerder geprofileerd als actor dan als 
waarnemer van dit moderniseringsproces. Daarom ook heeft zij er in dit stadium 
voor gekozen geen adviezen uit te brengen maar dit over te laten aan andere 
instanties.  
 
Als actor wil de Commissie een “gangmaker” zijn van projecten, al dan niet in 
een partnerschap met anderen.  
De door de Commissie in overeenstemming met haar doelstellingen ontwikkelde 
projecten dienen te kaderen binnen het voorbereidend werk tot het opzetten van 
een samenhangend en geïntegreerd beheerssysteem. Alle projecten van de 
Commissie passen bijgevolg niet enkel binnen haar objectieven maar zijn ook 
onderling met elkaar verbonden.  
Er zijn vanzelfsprekend verschillende manieren om een actieve rol te spelen in de 
modernisering van de Rechterlijke Orde.  
Zo ook kan het begrip “gangmaker” van projecten op het terrein diverse vormen 
aannemen.  
 
In bepaalde gevallen ligt het initiatief en het conceptueel werk bij de Commissie 
zelf en zoekt zij vervolgens partners om dit project verder mee uit te werken. In 
dergelijk opzet is het conceptueel aandeel van de Commissie weliswaar 
aanzienlijk, toch is zij betrokken bij alle fasen van het project.  
In andere gevallen is het aandeel van de Commissie beperkter, soms ook 
directer en concreter, of komt zij slechts tussen in bepaalde stadia van een 
project. Zo kan zij een door derden opgezet en ontwikkeld project begeleiden en 
bijvoorbeeld enkel bepaalde aspecten voor haar rekening nemen, zoals het luik 
“aanpassing aan verandering” of de coördinatie tussen alle projectpartners.  
 
De rol van de Commissie kan ook de vorm aannemen van een aanbod tot 
ondersteuning: informatieverschaffing, bijstand bij vernieuwing, uitwerken van 
nieuwe methoden. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om beheersinstrumenten 
(meetinstrumenten, communicatiemiddelen enz.).  
Het dienstenaanbod van de Commissie is dus heel gevarieerd. Maar welke vorm 
de interventie ook aanneemt, steeds zal maatwerk een belangrijk aspect zijn 
want enkel op die manier kan op een adequate wijze tegemoet gekomen worden 
aan de behoeften van de gerechtelijke overheden.  
 
Naast de verscheidenheid moet het dienstenaanbod van de Commissie ook aan 
kwaliteitscriteria voldoen. Wie diensten aanbiedt dient over de nodige 
deskundigheid te beschikken, voortkomend uit kennis en ervaring met 
betrekking tot de gerechtelijke wereld, management en consultancy.  
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Opnieuw dient het positieve aspect van de gemengde samenstelling van de 
Commissie onderstreept te worden. Het laat haar toe om samen met de 
Rechterlijke Orde de noodzakelijke componenten te ontwikkelen voor de 
modernisering. De leden van de Commissie verenigen in dit opzicht verschillende 
competenties met als convergentiepunt de rechterlijke organisatie vertrekkende 
van verscheidene persoonlijke ervaringen i.v.m.  
- oordelen;  
- vorderen;  
- juridische adviezen verlenen;  
- een juridische entiteit leiden, ondersteunende diensten en werkgroepen leiden;  
- opleidingen verstrekken (betreffende beheer…);  
- opzoekingen leiden;  
- raad geven inzake strategie (ministerieel beleid); 
- opstellen van wettelijke en reglementaire teksten;  
- analyse van het beheer;  
- analyse van statistieken;  
- audit en controle van de Rechterlijke Orde. 
 
De Commissie Modernisering moet - om het vertrouwen te winnen van alle 
betrokkenen, om de medewerking en steun te bekomen en te behouden -, niet 
alleen het bewijs leveren van een technische competentie maar vooral rekening 
houden met de menselijke dimensie.  
Elke situatie moet bijgevolg met de nodige openheid tegemoet getreden worden, 
met aandacht voor de houding en gevoelens die achter de geuite ideeën en 
woorden schuilgaan, zonder zich in details te verliezen en met enig 
“fingerspitzengefühl” voor wat niet meetbaar is.  
Een klare communicatie ontdaan van alle franjes draagt eveneens bij tot het 
succes.  
 
 
 
2.6.  Bedenkingen over het beheer van de beheersinstrumenten. 
 
 
Zoals hierboven reeds onderlijnd, is het onontbeerlijk dat de korpsoversten een 
zekere graad van bekwaamheid bereiken in het beheer van de hun 
toevertrouwde entiteit.  Dit impliceert dat hij een goed beeld heeft van de door 
de organisatie (zetel of parket) voortgebrachte producten, evenals van de 
middelen om dit te bewerkstelligen, van de kosten en van de doelstellingen.  
 
Daartoe zullen zij over degelijke beheersinstrumenten moeten beschikken. 
 
In een organisatie als de R.O., bestaande uit verschillende geledingen, is een 
eenvormig gebruik van dergelijke professionele beheersinstrumenten een 
waarborg voor succes.   
 
Een eerste instrument zal moeten toelaten een specifieke visie en missie uit te 
werken voor de betreffende entiteit (rechtbank, hof, parket).  Deze wordt dan 
een permanent referentiekader, vanzelfsprekend te integreren binnen de globale 
visie van de gehele organisatie (Rechterlijke Orde).   
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Uit deze missie en visie zullen dan doelstellingen en te ondernemen acties (voort 
te brengen producten) kunnen afgeleid worden.   
 
Om de werking van een organisatie te beheersen is het dus nodig om de voor die 
organisatie betekenisvolle gerechtelijke producten te identificeren: bijv. bepaalde 
soorten vonnissen, verzoeningen, adviezen,....   Producten vormen het 
scharnierconcept tussen enerzijds de missie (wat moet voortgebracht worden 
[=outcome] om de missie effectief te vervullen) en anderzijds de organisatie 
(samenbrengen van input en middelen om de producten [output] voort te 
brengen). 
 
Een eerste instrument in het zichtbaar maken van hoe producten tot stand 
komen, vormt het organogram, de grafische weergave van waar in de 
organisatie welke (onderdelen van) producten worden voortgebracht.   
Dit beeld kan aangevuld worden met informatie over taakverdeling, 
verantwoordelijkheden en eventuele delegaties.   
 
Een tweede hulpmiddel om de totstandkoming van producten te verduidelijken 
zijn de processchema’s of stroomdiagrammen (flowcharts).    
 
Processchema’s vormen een grafische weergave van de verschillende 
opeenvolgende (sub)activiteiten(blokken) die zich afspelen tussen de start van 
een productieproces (inleiding van een zaak) en de aflevering van het 
gerechtelijk product (de gerechtelijke beslissing).    
 
Al dan niet aan de processchema's gekoppeld, zullen functiebeschrijvingen het 
productiebeeld vervolledigen: zij geven aan over welke 
kwalificaties/competenties de ingezette/in te zetten menselijke middelen 
(moeten) beschikken.   Generieke functiebeschrijvingen scheppen een 
referentiekader dat kan gebruikt worden op verschillende domeinen van het 
human ressources management : aanwerving, opleiding, loopbaanontwikkeling, 
individuele functiebeschrijving voor evaluatie,… 
 
De bovenvermelde instrumenten (missie, productenlijst, organogram, flowcharts, 
functiebeschrijvingen), zullen noodzakelijke tools zijn om de werklast  en de 
kostprijs van de (categorieën van) producten in kaart te brengen en te verklaren. 
 
De kennis van de werklast en de kostprijs zijn niet alleen noodzakelijke 
voorwaarden om tot een objectieve en eerlijke toekenning van de (materiële, 
budgettaire, menselijke) middelen te komen in een scenario van decentralisatie 
of beheersautonomie.  Zij geven ook belangrijke indicaties over hoe efficiënt een 
organisatie werkt. 
 
Samen met indicatoren over de kwaliteit van de producten 
(afhandelingtermijnen, fouten,…) en de mate waarin deze beantwoorden aan de 
verwachtingen van de belanghebbenden (resultaten van 
tevredenheidsonderzoek,...), zullen kost en werklast (en de verklarende factoren 
ervan) een geheel van prestatie-indicatoren vormen.   
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Voornoemde instrumenten en indicatoren kunnen vervolgens samengebracht 
worden in een geheel van boordtabellen (cockpit), die het management in één 
oogopslag een beeld geven van de toestand en toelaten de passende 
beslissingen te nemen.   
 
Boordtabellen kunnen naast "key performance indicators" (KPI)(= kritische 
prestatie-indicatoren) die een meetbaar beeld geven van de "critical succes 
factors" (CSF)(=kritische succesfactoren, datgene wat essentieel is om een 
doelstelling te realiseren) ook indicaties bevatten van risicofactoren (die onder 
controle moeten gehouden worden wil men ongewenste situaties vermijden).  
Bovengenoemde processchema's kunnen bijzonder nuttig zijn bij de identificatie 
van dergelijke risico's en het opbouwen van een intern controlesysteem.   
 
Onder een intern controlesysteem wordt dan een systeem verstaan dat een 
redelijke zekerheid verschaft over de beheersing van de risico’s die een 
bedreiging vormen voor opdracht, doelstellingen, patrimonium/imago en/of 
welzijn van de personeelsleden van de organisatie, en met bijzondere aandacht 
voor juistheid van informatie, naleving van regelgeving en performant gebruik 
van middelen. 
 
Wanneer een entiteit van de R.O. zich bekommert om de interne beheersing, zal 
zij ook baat hebben bij een interne auditdienst, die niet alleen voor de entiteit 
zelf maar ook voor de externe auditinstantie, de Hoge Raad voor de Justitie, een 
belangrijke rol zal vervullen.   
 
Vanuit de loutere opsomming van de noodzakelijke instrumenten voor de 
beheersing van de Rechterlijke Orde, blijkt voldoende dat de werkzaamheden die 
in werking moeten gesteld worden, belangrijk zijn. Sommige van de ons 
omringende landen, zoals Nederland, hebben 20 jaar nodig gehad om een aantal 
beheersinstrumenten op punt te stellen en zetten nu nog hun werkzaamheden 
verder om deze instrumenten te vervolmaken. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
kwaliteit(scontrole).  
 
De lezer wordt erop attent gemaakt dat voor zijn gemak en in de mate van het 
mogelijke, in dit verslag niet verwezen wordt naar het eerste verslag. Voor 
bepaalde projecten wordt de beschrijving uit het eerste verslag gewoon 
overgenomen. 
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3.1. Projecten i.v.m. het gebruik van middelen 
 
 
 
3.1.1.  Analyse evolutie toebedeling middelen aan de Rechterlijke Orde  
 
 
Dit project beoogde een analyse van de evolutie van de toebedeling van de 
middelen aan de Rechterlijke Orde gedurende de periode 1995 tot 2006 (de 
regeringen Dehaene II, Verhofstadt I & Verhofstadt II). Het project is gestart in 
november 2007. De publicatie en de verspreiding van het rapport vond plaats in 
mei 2008. 
 
In het rapport werd 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.  
 
Van de analyse van de materiële middelen is gebruik gemaakt om de lezer te 
begeleiden in de 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 werd getracht om trends te achterhalen en afwijkingen te begrijpen en 
dit alles zo leesbaar mogelijk weer te geven.  

 
Voor de personele middelen werd een overzicht gegeven van regelgevende 
initiatieven, prioriteiten en beleidsaccenten. Daarbij werd, zij het in zeer grote 
lijnen, gekeken naar de huidige mogelijkheden en beperkingen om tot een 
evenwichtige en optimale verdeling te komen. Hierbij kwamen de aspecten 
evaluatie en controle - a priori en a posteriori – aan bod.  
 
Dit project beoogde een “eerste aanloop” voor een verdere reflectie door alle 
betrokken actoren (RO, regelgevende en uitvoerende organen….) over 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. 
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Deze hervorming zal moeten worden geïntegreerd in de overige organisatorische 
en structurele hervormingen binnen de RO (uitbreiding van beleids- en 
beheersbevoegden inzake personeel, materieel en middelen). 
 
De CMRO stelde het rapport o.a. voor:  
 

- naar aanleiding van de ondertekening van de diverse protocollen op 4 juni 
2008;  

- aan de Algemene Raad van de Partners op 27 november 2008; 
- aan de Hoge Raad voor de Justitie op 19 februari 2009. 

 
 
 
3.1.2. Budgettaire middelen 2007-2009 – Elementen van vergelijking. 
 
 
Nadat dit rapport was beëindigd, wou de Commissie haar reflectie met 
betrekking tot de financiële vraagstukken verder zetten en er tegelijk ook een 
vergelijkende dimensie aan toevoegen. Voor dit laatste onderdeel, worden de 
opzoekingen geconcentreerd op Nederland en Frankrijk. 
 
Voor de Commissie, zijn deze werkzaamheden een voorwaarde voor de 
ontwikkeling van nieuwe modellen in België. Anders gezegd, voor de Commissie 
lijkt het noodzakelijk om deze wijzigingen , de weerhouden opties en de hieraan 
verbonden gevolgen te begrijpen in het vooruitzicht van de aangekondigde 
voorstellen van de Regering, die ook door de Belgische gerechtelijke overheden 
gewenst worden. 
 
Parallel met deze werkzaamheden heeft de Commissie haar inspanningen met 
betrekking tot de analyse van de budgettaire middelen toegekend aan de 
Rechterlijke Orde voor de periode 2007-2009 verder gezet. Een nieuw rapport 
zal eind 2009 beschikbaar zijn. 
 
 
 
3.1.3.  Meetinstrument kostprijs gerechtelijke activiteiten – eerste project 
(JustPax) 
 
 
Het in september 2007 gestarte project JustPax heeft tot doel een instrument te 
ontwikkelen dat zicht moet geven op: 

 
1. de totale kostprijs van de vredegerechten; 
2. de kostprijs per vredegerecht; 
3. de kostprijs per product; 
4. de kostprijs per product per vredegerecht. 
 
Samen met het instrument wordt ook een handleiding voorzien en wordt een 
rapport opgesteld.   
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Tussen maart 2008 en maart 2009: 
 
• werden de tijdens de eerdere plaatsbezoeken ingezamelde gegevens verwerkt 

tot een productenlijst (tot 18 maart 2008); 
• werd dit ontwerp van lijst voorgelegd aan de 19 pilootsites en werden hun 

reacties verwerkt tot een definitieve lijst (van 18 maart tot een afsluitende 
vergadering met de pilootsites op 5 mei 2008); 

• werd een tweede reeks bezoeken aan de pilootsites doorgevoerd (9/5-
27/6/08), waarin, naast het vergaren van een aantal gegevens over materiële 
aspecten, vooral de verdeling van de personeelskost (en dus –tijd) over de 
diverse producten centraal stond; in totaal werden meer dan 120 gesprekken 
gevoerd, op de 25 zetels van de 19 pilootsites; 

• werd de toegang bewerkstelligd tot de voor de kostprijsberekening benodigde 
personeelsgegevens (weddenschalen,…) en materiële gegevens 
(telefoonrekeningen, prijs van papier, onderhoudskosten,…) (mei – augustus 
2008); 

• werd aan de beleidscel van de Minister van Justitie toelichting gegeven over 
het project (30/05/08); 

• werd met Koninklijk Verbond van Vrederechters en Politierechters (KVVP) de 
stand van zaken besproken (18/06/08); 

• werden teksten opgesteld om het geheel van de vrederechters en griffiers te 
informeren over het project, o.a. via het bulletin van de KVVP en De Schakel 
(wegens moeilijkheden om laatstgenoemd blad uit te geven, werd het 
betreffende artikel hier niet in gepubliceerd) (juni 2008); 

• werden de via de plaatsbezoeken ingezamelde gegevens rond personeel, 
materieel en gebouwen vergeleken met de langs andere bronnen verkregen 
data, waarbij verschillen en tegenstrijdigheden werden opgespoord en 
opgelost (september - oktober 2008); 

• werd met het CIV een eerste zoekopdracht op de gegevensbank losgelaten en 
werden de resultaten hiervan (beschikbaar in september 2008) geanalyseerd 
en besproken met een aantal pilootsites (oktober 2008) waarna het CIV werd 
gevraagd een aangepaste zoekopdracht uit te voeren (resultaten pas 
beschikbaar eind december 2008); 

• werden de pilootsites punctueel bevraagd (telefonisch of schriftelijk) rond de 
tellerstanden van printers (oktober 2008), gebruikte ‘aard-van-zaak-codes’ 
(oktober-november 2008), betrouwbaarheid van via diverse bronnen 
bekomen gegevens (februari 2009); 

• werd het skelet van het JustPaxmodel opgesteld en verder uitgebouwd en 
aangevuld met de reeds beschikbare gegevens (gedurende de gehele 
periode); 

• werd deel I van het rapport geschreven (december 2008 – maart 2009): dit 
eerste deel geeft aan hoe een theoretisch kader van kostprijsberekening kan 
toegepast worden op de concrete realiteit van de vredegerechten.   
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3.1.4. De gerechtskosten in strafzaken. 
 
 
Met dit project wil de Commissie de korpschefs een hele reeks financiële 
inlichtingen met betrekking tot de gerechtskosten in strafzaken ter kennis 
brengen. 
 
Niettegenstaande het belang dat veel korpschefs aan deze thematiek hechten, 
hebben zij nooit de gelegenheid gehad om de cijfers per arrondissement of per 
ressort te raadplegen. De Commissie wou hieraan verhelpen door dit verslag op 
te stellen. 
 
Uit het rapport “Analyse evolutie toebedeling middelen aan de Rechterlijke Orde” 
blijkt dat de gerechtskosten de laatste jaren letterlijk zijn geëxplodeerd. 
 
Het gebrek aan beheersing van deze uitgaven roept vragen op in hoofde van de 
verantwoordelijken van de Rechterlijke Orde. 
 
Van diverse zijden rijzen essentiële vragen: het strafrecht heeft een kostprijs, 
kan men deze kost beperken, kunnen budgettaire beperkingen de beslissing van 
een magistraat beïnvloeden, wat moet men doen om de juiste prijs te betalen 
aan een derde die een prestatie uitvoert, hoe kan men aan de magistraten de 
kwaliteit van expertises of andere prestaties garanderen. 
 
Kortom hoe kan men het beheer van de gerechtskosten verbeteren om te 
streven naar een beheersing van de kosten, moet men nadenken over de 
bestaande processen, op welke onderdelen moet gewerkt worden, hoe kan men 
de informatica hiervoor beter gebruiken, moet er vernieuwd worden enz. 
 
Vooraleer zich in te schrijven in dergelijk project, heeft de Commissie het nodig 
geoordeeld om de magistraten te sensibiliseren en te informeren door een studie 
te maken over de gerechtskosten in de periode van 2000 tot 2007 en de cijfers 
voor te stellen per ressort, per arrondissement en per soort uitgavenpost met 
betrekking evenwel tot de 11 voornaamste posten. De dienst gerechtskosten van 
de FOD Justitie heeft de globale cijfers meegedeeld aan de Commissie, die hieruit 
de cijfers per ressort en per arrondissement heeft gedistilleerd en die de 
tendensen en verdelingen heeft onderlijnd. 
 
Het rapport bevat twee delen. Het eerste deel, dat afkomstig is van de “Analyse 
van de toebedeling van de middelen aan de Rechterlijke Orde” bevat een reeks 
algemene inlichtingen evenals de voornaamste tendensen voor het geheel van 
het land en per uitgavenpost. Het tweede deel is gewijd aan de analyse per 
ressort, per arrondissement en per uitgavenpost. 
 
In juni 2008 werd het rapport opgesteld en ter beschikking gesteld in een 
papieren versie en in een elektronische versie. Het rapport werd op zeer ruime 
basis verspreid om tegemoet te komen aan het vastgestelde objectief. 
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Het rapport werd voorgesteld aan de pers, naar aanleiding van een bijeenkomst 
op 4 juni 2008. Ter gelegenheid van deze bijeenkomst, werd een 
samenwerkingsprotocol gesloten met de Minister van Justitie met betrekking tot 
de verbetering van het beheer van de gerechtskosten. Niettegenstaande 
herhaalde vragen vanwege de Commissie werd dit tot op heden nog altijd niet 
omgezet in een concreet project. 
 
Ondanks het feit dat het protocol niet is ondertekend, heeft de Commissie zich 
geëngageerd om een vervolg te maken aan het eerste rapport in verband met de 
gerechtskosten en dit met betrekking tot 2008. Dit belangrijk werk van 
inzameling van gegevens en analyse van de cijfers is momenteel bezig. 
 
 
 
3.2. Projecten ter verbetering van de processen 
 
 
 
3.2.1.  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. 

 
Het project werd gestart in november 2007. De laatste werkingsverslagen 
werden ter beschikking gesteld in februari 2008.  
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Het rapport werd uiteindelijk gepubliceerd in december 2008 en ter kennis 
gebracht van de korpsoversten en andere instanties, zoals de Hoge Raad voor de 
Justitie, de Algemene Raad van de Partners enz. Het werd tevens gepubliceerd 
op de website van de Commissie. 
 
In de inleiding werd uiteengezet wat onder goede praktijken wordt verstaan. 
Tevens werd de aandacht gevestigd op een aantal punten, namelijk dat de goede 
praktijken niet aan een waardeoordeel werden onderworpen, dat wat in één 
rechtscollege een goede praktijk is, niet noodzakelijk een goede praktijk is in een 
ander rechtscollege en dat de goede praktijken zelf niet verder onderzocht 
werden. 
 
Voor de overzichtelijkheid werden de praktijken geordend volgens bepaalde 
thema’s. Deze indeling is louter subjectief en zeker voor verbetering vatbaar. De 
indeling werd gemaakt om de lectuur van het verslag te vergemakkelijken. Er 
werd ook gewezen op het feit dat bepaalde praktijken onder diverse rubrieken 
konden vallen. 
 
 
 
3.2.2.  JustScan 
 

 
In de loop van het voorbije jaar heeft de Commissie de actieve begeleiding van 
het project JustScan verder gezet door o.a. deel te nemen aan het nemen van 
beslissingen over essentiële aspecten van dit project. 
 
Zoals men weet heeft dit project, geïnitieerd door de stafdienst ICT van de FOD 
Justitie, tot doel het omzetten van de gerechtelijke dossiers van papieren drager 
naar informatie op elektronische drager en het verschaffen van een 
opzoekingsmiddel te gebruiken door magistraten en andere interne cliënten (het 
griffiepersoneel of het parket) en externe cliënten (advocaten, 
rechtsonderhorigen). Het project moet het eveneens mogelijk maken om kopijen 
van gerechtelijke dossiers af te leveren op elektronische drager (DVD) en het 
afleveren van papieren kopijen te vergemakkelijken. Door de verbetering van de 
informatica middelen van de RO beoogt dit project een optimalisering van de 
werkprocessen. Het gaat om het ter beschikking stellen aan de magistraten van 
mogelijkheden om bijvoorbeeld specifieke elementen op te zoeken in lijvige 
dossiers en eveneens de omvang van de verwerkingstaken verbonden aan de 
noodzaak van de procedures (het overmaken van dossiers van de ene instantie 
naar de andere, mededeling van het dossier aan partijen) te verminderen.         
 
Tijdens het tweede werkingsjaar heeft het project JustScan een belangrijke 
ontwikkeling gekend in vijf pilootsites (Brussel, waar het gebruik al was gestart, 
Bergen, Antwerpen, Brugge, Luik). 
 
° De ergonomische problemen vastgesteld bij de eerste tests te Brussel werden 
behandeld. Een oplossing werd op punt gesteld ten einde de codering van de 
gegevens van verschillende stukken, bundels, onderkaften te vergemakkelijken 
en het creëren van de samenhangende barcodes. Het opmaken en correct tonen 
van de inventaris, ongeacht het besturingssysteem (Linux, Windows 2000 of XP) 
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of de gebruikte kantoorautomatisering, zijn eveneens mogelijk gemaakt (Office 
2000, 2003 of Open Office). 
° De noodzakelijke aanpassingswerken om het systeem te installeren werden in 
de vier andere pilootsites verder gezet: tussenwanden, bekabeling, airco, 
elektriciteit, enz. 
° Eind april 2008 was de installatie te Bergen volledig en kon, na de eerste 
opleidingen, de werking beginnen. 
Bij de opstart werd bijstand verleend door de scanneroperatoren van Brussel. 
° Op 28 mei werd er aan de magistraten en aan het gerechtspersoneel van het 
ressort een voorstelling van het lopende project gedaan. 
° In de loop van de maand mei werd het dossier Ghislenghien gescand door 
middel van een voorlopige versie van de applicatie. In Brussel werd het 
zogenaamde dossier van Lot als één van de eerste dossiers volledig in het 
systeem ingebracht. 
° Tegen het einde van de zomer werden de voorbereidende installeringswerken 
in Brugge en vervolgens in Antwerpen beëindigd en werd de definitieve 
toepasselijke versie eveneens gefinaliseerd. De omzetting naar deze versie kon 
dan ook worden gerealiseerd op de pilootsites Brussel en Bergen. Begin oktober 
werd op de pilootsites Brugge en Antwerpen deze versie onmiddellijk 
geïnstalleerd. 
° Eind september werden personen, komende uit de pilootsites, gevormd om op 
hun beurt het gebruik van het nieuwe systeem aan te leren (methode “train the 
trainer”). 
° De opleidingen van de eindgebruikers konden dus worden verder gezet of 
gestart in het spoor van de aangehaalde pilootsites, met uitzondering van 
Antwerpen waar men enkele van de voorziene opleidingen eventjes wilde 
uitstellen. 
° De noodzakelijk ontwikkelingen, om via de bij de rechtsmachten geïnstalleerde 
multifunctionele fotokopieerapparaten te scannen, werd gerealiseerd: wel te 
verstaan dat het hier gaat om kleine hoeveelheden, is het dus ook mogelijk te 
scannen vanuit deze toestellen en de gescande documenten onmiddellijk te 
verzenden naar het systeem JustScan.     
° Op 20 en 21 oktober hadden er respectievelijk te Antwerpen en te Brugge 
informatievergaderingen plaats met de voornaamste verantwoordelijken. Deze 
vergaderingen hadden eveneens tot doel het bespreken van de verschillende 
organisatorische vragen die zich stelden of zich zouden kunnen stellen bij de 
opstart van het project in deze plaatsen. 
° Ongeacht enkele moeilijkheden bij de opstart van de voorbereidende werken 
bij de installatie van JustScan, werd er te Luik op 3 november een gelijkaardige 
vergadering gehouden om het project voor te stellen. In de daarop volgende 
weken werden de werken gefinaliseerd en werden de vormingen geleidelijk 
ingericht om het mogelijk te maken het project effectief op te starten.  
 
Anders gezegd, begin 2009, zijnde iets minder dan twee jaren na de 
inwerkingstelling van JustScan, zijn de vijf pilootsites te minste begonnen met 
het scannen van bepaalde van hun dossiers. Op datum van de redactie van dit 
verslag haalde de scanner in Brussel zijn volledig rendement. Zeven 
onderzoekskabinetten nemen deel aan het project en meer dan 400.000 stukken 
werden al gescand. Ook in Bergen wordt de scanner ruim gebruikt, gedeeltelijk 
ten gunste van de twee andere REA van het ressort, en, op een ondertussen 
systematische manier, voor het scannen van de dossiers die voor het Hof van 
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Assisen zullen worden behandeld. In Antwerpen is het scannen eveneens 
begonnen voor de afgehandelde onderzoeksdossiers en is het tevens de 
bedoeling om systematisch alle assisendossiers van  het ressort te scannen. In 
Brugge werd het systeem met succes getest en wekte veel interesse op. Het 
gebruik is echter uitgehold door personeelsmoeilijkheden, welke al fundamenteel 
aanwezig waren vóór het begin van het project JustScan. In Luik was de opstart 
een beetje trager in vergelijking met de ander plaatsen, niettemin worden er op 
de dag van vandaag afgesloten onderzoeksdossiers gescand. 
 
De vooruitgang van het project is dus op de vijf pilootsites niet juist hetzelfde. 
Bovendien heeft de projectploeg gekozen om een grote manoeuvreerruimte aan 
de pilootsites te laten ten einde op die wijze het project op lokaal vlak op de 
beste manier te organiseren. Het basisidee bestond erin dat tijdens de pilootfase 
het aan de sites toekwam om actief mee te werken naar het zoeken (en 
implementeren) van betere organisatorische oplossingen voor het realiseren en 
het ontwikkelen van het systeem op een wijze dat het werkelijk tot positieve 
voordelen  resulteert.       
 
Deze verantwoordelijkheid, toevertrouwd aan de pilootsites, kan niet worden 
gerealiseerd zonder een aanhoudende begeleiding, op diverse manieren,  in 
hoofde van de projectploeg. Deze ploeg dient zich steeds in te spannen om 
tegenwoordig te zijn en te luisteren, te informeren naar de staat van vooruitgang 
van het project, zich te verzekeren (of te laten verzekeren) van de noodzakelijke 
opleidingen (vormingen) en het aanbieden van een ondersteuning aan de 
medewerkers van de Rechterlijke Orde op elk ogenblik van het project. 
Van de initiatieven die in die context worden genomen kan men, naast de reeds 
aangehaalde bijeenkomsten, eveneens vermelden de opname van verschillende 
artikelen over JustScan in het tijdschrift JustNews van de FOD Justitie, de 
voorbereiding en de inwerkingstelling (op 3 november 2008) van een video van 
een tiental minuten om het project JustScan en zijn voordelen voor te stellen, 
het creëren van een interactieve helpdesksite die de gebruikers de mogelijkheid 
biedt om een snelle oplossing te vinden voor bepaalde van hun moeilijkheden of 
een bericht te verzenden om hulp wanneer de eerste oplossing niet van 
toepassing is. De regelmatige aanwezigheid op het terrein van verschillende 
leden van de ploeg en de presentaties van de helpdesk vervolledigen de 
mogelijkheden tot informatie en communicatie rond dit project, waarbij de 
mogelijkheid wordt geboden op snelle technische tussenkomsten, gericht op de 
noden en de vragen. 
Meer nog, de reflectie op de organisatorische omstandigheden van het werk, die 
het meest geschikt zijn om bij te dragen tot de positieve evolutie van het 
project, werd steeds aangemoedigd en ook begeleid door de bijgevoegde 
stuurgroep van het project, die werd gevormd door de stafdienst van ICT en de 
Commissie voor Modernisering.  
Om deze gedachte te voeden of in bepaalde gevallen te vergemakkelijken, 
werden volgens de noden specifieke vergaderingen gehouden. De projectgroep 
kon, met het oog hierop, in bepaalde gevallen rekenen op de persoonlijke inzet 
van de Voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie en de Voorzitter 
voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde. 
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Naast de kwaliteit van de middelen en de informaticadiensten geleverd door 
dienstverlener, hebben wij de zekerheid dat het de goed gevulde voorziening tot 
begeleiding van de verandering is die heeft toegelaten aan JustScan om zich te 
profileren als een vruchtbaar informaticaproject voor de bestemmelingen en 
meer en meer door hen wordt gewaardeerd. 
 
Voor de rest heeft JustScan, gedurende de afgelopen periode, zich tweemaal 
onderscheiden: 
° Op 3 februari: IRIS kende de prijs toe van de beste toepassing IDR (Intelligent 
Document Recognition) en ECM (Enterprise Content Management) in de publieke 
sector; 
° Op 12 februari: het Nederlandse magazine VIP kende op zijn beurt aan 
JustScan de prijs toe van de beste toepassing in het documentiebeheer en 
content management, door dit project te weerhouden uit een reeks Nederlandse 
projecten. 
 
Ondanks deze belovende vooruitzichten en het reeds behaalde succes, blijft het 
project JustScan onderhevig aan bepaalde risico’s. 
 
De belangrijkste risico’s hebben betrekking op de capaciteit (of het gebrek 
hieraan) van onze organisaties om de middelen vrij te maken die het mogelijk 
maken dat het project zich geleidelijk transformeert naar een werkroutine die 
goed geïntegreerd is in het geheel van de processen van de Rechterlijk Orde.          
Dit geldt voor de stafdienst ICT van de FOD Justitie, die geconfronteerd wordt 
met twee problemen namelijk het toewijzen van de eigen middelen en het 
duurzaam maken van deze middelen. 
Dezelfde opmerking kan worden gemaakt in verband met de middelen vereist 
voor de opleiding (vorming): de periode van installatie, waarin zich thans het 
Instituut voor gerechtelijke opleiding bevindt, bevoordeelt niet de klaarheid op 
dat punt. 
Dit geldt eveneens voor de verschillende entiteiten betrokken bij de Rechterlijke 
Orde: de voordelen die uit JustScan te halen zijn, zullen zich geleidelijk laten 
voelen op verschillende niveaus van het gerechtelijk apparaat of op verschillende 
momenten van de werkprocessen, terwijl de gedane inspanning om het project 
te doen functioneren zwaar wegen op bepaalde diensten (Kabinetten van de OR 
en de griffies van het onderzoek in het bijzonder). Om het project te doen 
functioneren op een duurzame en bevredigende wijze voor iedereen, is het meer 
dan waarschijnlijk dat de middelen op de één of de andere manier 
gemeenschappelijk worden gemaakt. Om dit te realiseren zal men blijk moeten 
geven van vindingrijkheid. Men zal zich dienen te plaatsen in een perspectief tot 
oplossing van de problemen en van dialoog er rond om op de beste manier de 
moeilijkheden op te lossen. 
 
Op een ogenblik dat men over een zekere ondervinding beschikt en het een 
ruime positieve ondervinding betreft, past het dat de overheid effectief een 
antwoord geeft op de vraag of men een meer systematisch beroep op JustScan 
wenst te steunen (bevorderen) ten einde er de volledige voordelen uit te halen, 
en, in dat geval, welke prioriteit er kan worden gegeven aan de waardering en de 
mobilisatie van de specifieke hulpbronnen welke met dat doel kunnen worden 
voorzien. 
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De nieuwe ontwikkelingen die men vanaf heden voor dit project kan voorzien, 
situeren zich voornamelijk op de volgende twee punten: 
Langs de ene kant, wanneer de actuele toestand zich heeft kunnen consolideren, 
zal het nuttig en noodzakelijk zijn te waken over de uitwisseling van de beste 
praktijken in het kader van een geleidelijke uniformering hiervan: de actuele 
grote diversiteit, welke te begrijpen is in een stadium waarin het er op aankomt 
om nieuwe werkformules met een nieuw werktuig te ontwikkelen, kan, op 
termijn, zich omvormen als een rem of een obstakel. 
 
Langs de andere kant bestaat er nu reeds een grote vraag naar een grotere 
integratie van JustScan met de reeds gebruikte toepassingen in de entiteiten 
voor het beheer van gerechtelijke dossiers: JIOR op de eerste plaats, maar ook 
REA. 
De evolutie van JustScan in deze richting komt effectief als een noodzakelijkheid 
voor met het oog op het beperken, met alle mogelijke middelen, van dubbele 
registratie.  
 
 
 
3.2.3.  Functiebeschrijvingen gerechtspersoneel niveau A, griffiers en 
secretarissen  
 
 
In een hedendaags integraal personeelsbeleid vormen functiebeschrijvingen een 
centraal aanknopingspunt; zij zijn immers de basis voor de selecties, de 
evaluaties, de weddeniveau’s, de opleiding, enz. 
 
Het in 2007 opgestarte project beoogde in eerste instantie de ontwikkeling van 
een professionele en betrouwbare methodologie voor de opmaak ervan. De 
CMRO kon daarvoor ondermeer een beroep doen op de kennis en de expertise 
van de FOD P&O.  
 
De CMRO sloot op 4 juni 2008 een protocol af met de toenmalige minister van 
Justitie, de vertegenwoordigers van de Rechterlijke Orde en de FOD Justitie 
waarbij zij zich engageerde de functiebeschrijvingen / functiefamilies op te 
maken voor het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de 
secretarissen. Deze beschrijvingen worden opgesteld in uitvoering van de 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 (in het 
bijzonder de artikelen 15 en 16) 
 
Verschillende pilootsites werden weerhouden: de hoven, de arbeidshoven, de 
parketten-generaal en de auditoraten-generaal te Antwerpen en te Bergen; 
de rechtbanken, het parket en het auditoraat van de arrondissementen 
Antwerpen, Charleroi, Doornik en Mechelen; de vredegerechten van Charleroi II 
en Antwerpen V, de politierechtbanken van Charleroi en Antwerpen. 
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Politieke en gerechtelijke overheden reflecteren volop over de modernisering van 
het beheer van hoven en rechtbanken. Hierbij komen tal van aspecten aan bod: 
responsabilisering en verzelfstandiging (met verschuiving van 
beslissingsbevoegdheden en aanpassing gezagstructuren), aanpassing van 
schaalgroottes van de entiteiten, verdere uitbouw en reorganisatie van 
ondersteunende processen (ICT, kennisbeheer, statistiek…), enz..  
 
Het is evident dat het personeelsbeleid een wezenlijk deel uitmaakt van deze 
reflectie. De juiste inzet op de juiste niveaus van de juiste medewerkers in de 
diverse sleutelprocessen (beslissen/beleid, kernactiviteiten, ondersteuning) is 
een belangrijke uitdaging. De beschrijving van de rollen en de 
verantwoordelijkheden van de diverse functies binnen deze sleutelprocessen en 
van hun specifieke bijdrage voor de organisatie zijn het aanknopingspunt bij 
uitstek in een hedendaags integraal personeelsbeleid; zij zijn immers de basis 
voor de selecties, de evaluaties, de weddeniveau’s, de opleiding, enz. 
  
Er bestaat een algemene consensus om de inhoud van de functies al ten dele af 
te stemmen op de toekomst. De CMRO onderstreept de noodzaak om een 
stappenplan te ontwikkelen met het oog op de evolutie van de bestaande situatie 
(het actuele menselijke potentieel in de bestaande processen “as is”) naar de 
toekomstige ‘’to be). Hierbij dienen alle actoren nauw te worden betrokken 
(beleidsverantwoordelijken RO, kabinet, DGRO, IGO, enz.).  
 
Het project omvat drie fases. In een eerste fase (aanvang juni 2008) komt het 
gerechtspersoneel van het openbaar ministerie aan bod, in een tweede fase het 
gerechtspersoneel van de zetel en in een laatste fase zullen tegelijkertijd aan de 
twee validatiecomités de ontwerpen van functiebeschrijvingen en functiefamilies 
worden voorgelegd, vergezeld van begeleidende rapporten.  
 
Presentatie project aan pilootsites zetel en parket (mei 2008) 
Informatieronde in de pilootsites (juni – juli 2008) 
Eerste identificatie van functies “as is”:  
 
Schriftelijke vragen aan contactpersonen pilootsites:  

 voor het niveau A: ondermeer op basis van wegingscriteria  
 voor de secretarissen: op basis van de reeds bestaande functiefamilies 
administratief gerechtspersoneel niveaus B  

 
Bespreking synthese antwoorden in werkgroep dd. 30 september 2008 
Opstelling werkdocument met inventaris van te interviewen functiehouders:  

 voor het niveau A: lijst met voorlopig weerhouden functies 
 voor de secretarissen: op basis van hun inschakeling in de 
sleutelprocessen. 

 
Vergadering overlegplatform (23 oktober 08):  
 
Vertegenwoordigers van de ondertekenaars van het protocol 
Wederzijdse uitwisseling informatie – verloop project  
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Interview 52 functiehouders (november – december 2008):  
 
Interview ter plaatse  
Opmaak individueel verslag (januari-februari 2009) 
Overmaking ter goedkeuring functiehouders  
Uitbreiding scope project:   

 
Uitbreiding scope met diverse functies die niet terug te vinden zijn in pilootsites 
(bijv. de coördinatoren statistisch analisten/criminologen, de hoofdsecretarissen 
van het Hof van Cassatie en het federaal parket).  
Methodologie cf. functies in pilootsites  
Ontwerp van addendum aan protocol werd op 05.01.09 voorgelegd aan het 
kabinet.  
 
Werkdocument per functie (februari-maart 2009) 
 
Vaststellingen en bedenkingen van de CMRO, gebaseerd op interviews 
functiehouders en diverse beleidsdocumenten 
Uitgangsbasis voor bespreking met beleidsverantwoordelijken van het OM 
(korpschefs en/of hun vertegenwoordigers en de hoofdsecretarissen) met het 
oog op de functies “to be”.  
 
De CMRO hoopt dat zij bij de opstelling van een ontwerp van 
functiebeschrijvingen al rekening kan houden met de resultaten van de reflecties 
van de politieke en gerechtelijke overheden over de modernisering van het 
beheer van hoven en rechtbanken. Het is immers weinig opportuun om 
functiebeschrijvingen te maken die de bestaande situatie bestendigen en die niet 
gericht zijn op de toekomst.  
 
Het is uiterst belangrijk dat er nauwlettend wordt over gewaakt dat de stap van 
de “as is” naar de “to be” situatie wordt begeleid en geleid door alle betrokken 
actoren. Het scheppen van verwachtingen en toekomstbeelden zonder de nodige 
ondersteuning kan enkel leiden tot demotivatie. Anderzijds dient de continuïteit 
verder te worden verzekerd. 
 
In deze fase van het project komt al tot uiting dat er tal van 
functieoverlappingen bestaan, zowel binnen het gerechtspersoneel als tussen de 
magistratuur en het gerechtspersoneel. De Hoge Raad voor de Justitie heeft een 
project “functiebeschrijvingen van de magistratuur” aangekondigd. Onderling 
overleg tussen de Hoge Raad en de CMRO is bijgevolg ten zeerste aangewezen.  
 
De CMRO werkt bij al haar projecten zeer nauw samen met het terrein 
(voortdurende duiding project, interviews, werkgroepen, …). Deze werkwijze is 
zeer tijdrovend, maar loont op termijn. De kans dat het project wordt gedragen 
en dat er voldoende wordt ingespeeld op de behoeftes vergroot immers 
aanzienlijk.  
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De CMRO heeft reeds op 5 januari 2009 een ontwerp van aanhangsel aan het 
protocol overgemaakt aan het kabinet, waarbij ondermeer, gelet op de 
uitbreiding van de scope, de timing werd aangepast. Tot op heden heeft de 
CMRO nog geen officiële reactie gekregen. De CMRO zet haar activiteiten 
desalniettemin verder cf. de aangepaste timing. 
 
Cf. het protocol dient het kabinet de  nodige initiatieven te nemen voor de 
samenstelling van de respectievelijke validatiecomités.  
 
 
 
3.2.4.  Modernisering van de bode- en onthaaldienst - parket Charleroi 
 

 
De bode- en onthaaldienst is het eerste contactpunt tussen de buitenwereld en 
het parket en als dusdanig in de schoot van het parket te Charleroi belast met de 
verzending van de dossiers tussen de verschillende burelen en de 
bestemmelingen. 
 
In het perspectief van de modernisering en de reorganisatie van deze dienst, 
werd in 2007 een verantwoordelijke van de dienst aangesteld en daarop werden 
verschillende initiatieven genomen: verspreiding van een vragenlijst in de schoot 
van het parket, organisatie van bijeenkomsten met de leden van de betrokken 
dienst, aanvang van materiële reorganisatie van het lokaal bestemd voor deze 
dienst. 
 
Om nog verder te gaan in de modernisering van deze dienst, werd de wens 
uitgedrukt ter plaatse een vorming op maat te organiseren ten behoeve van het 
betrokken personeel. 
 
Het vooropgesteld doel was, ook op langere termijn, dat de reorganisatie een 
opwaardering zou uitmaken van de dienst, die in zijn geheel genomen op weinig 
waardering kon rekenen van het parket. 
 
Ten gevolge van de eerste contacten die plaats grepen eind 2007 tussen de 
verantwoordelijken van het project en de CMRO had op 15 april 2008 een 
vergadering plaats om meer duidelijkheid te krijgen omtrent de vraag van het 
parket in verband met de vorming van het personeel van de bode- en 
onthaaldienst en tevens om van gedachten te wisselen omtrent deze vorming, 
die zou kunnen uitgebreid worden tot andere diensten van het parket. Aan deze 
vergadering heeft de Adjunct-Directeur van het Instituut voor Gerechtelijke 
Opleiding deelgenomen, die aan het hoofd staat van de afdeling “gerechtelijk 
personeel”. 
 
Naar aanleiding van deze vergadering heeft de Commissie herhaaldelijk vragen 
gestuurd naar de dienst van de FOD Justitie  die destijds bevoegd was voor de 
vorming en vervolgens ook aan het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding. 
Deze aanvragen hadden tot doel de aangepaste vormingen te organiseren in 
samenspraak met de verantwoordelijken van het parket van Charleroi. 
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Spijtig genoeg werd nooit gereageerd op deze aanvragen, zodat het project 
voorlopig niet werd verder gezet. 
 
 
 
3.2.5.  Ontwikkeling van een boordtabel – Rechtbank eerste aanleg Charleroi 
 

 
Dit project werd opgestart begin 2007. 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.  

 
Ter herinnering, de rol van de Commissie zal bestaan uit: 
 
• 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 uitgevoerd worden in samenspraak met de FOD Justitie (en in het 
bijzonder het CIV), het beheerscomité van Phenix (intussen het BIRO) en het 
Instituut voor de gerechtelijke opleiding. 

 
 

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.  
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Sinds het begin van het project, heeft de Commissie de mogelijke partners willen 
informeren; zo hadden verschillende vergaderingen plaats te Charleroi (28 juni, 
3 en 24 oktober, 14 november, 6 december 2007), op de FOD Justitie (13 
november en 4 december 2007), op de CMRO met het BIRO. (15 januari 2008), 
met het IGO (24 januari 2008 en 11 maart 2008), met het kabinet van de 
Minister van Justitie (6 maart 2008). 
 
In de lente van 2008, heeft de Commissie een nieuw initiatief genomen en op 15 
april 2008 een bezoek georganiseerd voor het IGO aan Charleroi. Op 21 april 
2008 heeft de Minister van Justitie te Charleroi de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg ontmoet en de hoofdgriffier. 
 
Bij deze gelegenheid heeft de Minister van Justitie zijn interesse betoond voor dit 
project en de wens uitgedrukt om een werkvergadering te houden om de 
haalbaarheid van dit initiatief te onderzoeken. De vergadering ging door op 29 
april 2008 op het kabinet van de Minister en een inventaris van de behoeften 
werd overgemaakt aan de vertegenwoordigers van de Minister. De wens werd 
uitgedrukt om een tweede pilootsite te hebben en de Commissie heeft de 
rechtbank van eerste aanleg van Mechelen voorgesteld. 
 
Niettegenstaande verschillende herinneringen, werd geen verder gevolg gegeven 
aan dit project. 
 
 
 
3.2.6.  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 CIV van de FOD Justitie (dat voor de 
technische ondersteuning zorgt) experimenteert.  
 
Na deze testfase door de Commissie werd de toepassing, samen met een 
gebruikershandleiding voor de meest essentiële functies, in december 2007 ter 
beschikking gesteld van de magistraten van zetel en parket. 
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De Commissie staat op regelmatige tijdstippen verder in voor het bijhouden van 
de gegevens. 
 
Op de KnowledgeTree worden verscheidene rubrieken bijgehouden, waaronder 
de nieuwsbrieven in verband met opleidingen, syllabussen van opleidingen die 
werden gegeven door de FOD Justitie, wetboeken die werden omgezet in PDF-
formaat, enz. en dit telkens in beide nationale landstalen.  
 
 
3.2.7. Ter beschikking stellen van KnowledgeTree voor rechtscolleges 
 

 
Vanuit de onder 3.2.6 geschetste context, wil 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 begin 2008 in kennis gesteld van de mogelijkheid om 
gebruik te maken van de KnowledgeTree als een soort intranet, dat evenwel van 
thuis bereikbaar is.  
 
In de loop van de tweede helft van 2008 werden de korpsoversten opnieuw in 
kennis gesteld van de mogelijkheden van de KnowledgeTree.  
 
Aan korpsoversten die een aanvraag indienden werd ter plaatse de werking 
uitgelegd van de KnowledgeTree, indien zij dit wensten. Er werd voor de korpsen 
een uitgebreide handleiding opgesteld, waarin de meest bruikbare mogelijkheden 
werden uitgelegd zowel in het Nederlands als in het Frans. Daarnaast werd ook 
een summiere handleiding opgesteld voor de gebruikers die enkel documenten 
wilden uploaden en downloaden. 
 
Verschillende rechtscolleges hebben reeds een aansluiting gevraagd en bekomen. 
 
Het succes van het gebruik van de KnowledgeTree hangt af van het gebruik 
ervan door de korpsoverste en/of van het feit of door de korpsoverste een 
medewerker wordt aangesteld om de KnowlegdeTree te voeden met allerlei 
gegevens. 
 
 
 
 
 



 

 .beWerkingsverslag CMRO 2009 – werkingsjaar 2008  48 

In de huidige stand van zaken wordt de KnowledgeTree door de geïnteresseerde 
korpsen op verschillende manieren gebruikt: 
 

- het doorgeven van projecten van uitspraken door de magistraat aan de 
griffier; 

 
- het doorgeven van projecten van uitspraken aan de leden van een 

meervoudige kamer; 
 

- het bewaren van allerlei gegevens hetzij van een rechtscollege, hetzij van 
een kamer van een rechtscollege. 
 

De Commissie zorgt verder voor de aansluiting van de korpsen en de begeleiding 
bij het werken met het programma, wanneer er zich problemen voordoen. 
 
De Commissie heeft reeds herhaaldelijk aangedrongen bij het CIV om de 
nieuwste versie van de software te installeren. Momenteel is dit nog altijd niet 
gebeurd omdat – gelet op het regelmatig gebruik van het programma – de kans 
bestaat dat uiteindelijk toch de betalende versie wordt gekocht die heel wat meer 
mogelijkheden biedt dan de thans gebruikte niet betalende versie. 
 
 
 
3.2.8. Modernisering van de gerechtsbrief 
 

 
Tot voor kort werd de kennisgeving per gerechtsbrief geregeld door de 
bepalingen van een ministerieel besluit uit 1987. De door alle gerechtelijke 
diensten wel bekende “blauwe kaart” voldeed echter nog nauwelijks aan de 
behoeften van de gerechtelijke diensten of de Post. 
 
Er werd dus beslist om de gerechtsbrief te moderniseren en te vereenvoudigen 
met de bedoeling het afdrukken ervan door de diensten van de Rechterlijke Orde 
te vereenvoudigen alsook de behandeling ervan zowel door dezelfde diensten als 
de dienst van de Post. De basisgedachte achter de modernisering en 
vereenvoudiging 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. 
 
Dit project dat tot doel had het ministerieel besluit van 1987 te wijzigen en een 
nieuw formaat aan te nemen werd gestart in 2007 door het Beheerscomité 
Phenix en het Directoraat-generaal van de Rechterlijke Orde. 
 
De Commissie heeft deel genomen aan een werkgroep die werd opgericht met 
het oog op de verwezenlijking van dit project en legt zich in het bijzonder toe op 
de communicatieaspecten. 
 
De overgang naar het nieuw formaat was voorzien voor het begin van het 
gerechtelijk jaar 2008-2009 en het nieuw ministerieel besluit van 4 augustus 
2008, verscheen in het Belgisch Staatsblad op 13 augustus 2008. 



 

 .beWerkingsverslag CMRO 2009 – werkingsjaar 2008  49 

 
In de loop van de maand augustus 2008 hebben de korpsoversten een eerste 
brief ontvangen van de Voorzitter van het Beheerscomité. 
 
Op 25 augustus  werd de omzendbrief nummer 122(ns) die de grote lijnen 
weergaf van het nieuw systeem, gepubliceerd en verdeeld in de schoot van de 
Rechterlijke Orde. 
 
Door de Post werden er didactische posters opgemaakt en op 12 september 
verspreid naar alle entiteiten om te worden opgehangen in de verschillende 
lokalen. Op 26 september werd een film, die door de Post was gemaakt en die 
het gebruik van het nieuwe formulier uitlegde, verspreid via het intranet van de 
FOD Justitie en de website van de Commissie Modernisering. 
 
Deze film was aangekondigd aan de betrokken verantwoordelijken in een mail, 
die tevens een antwoord bevatte op een aantal vragen, die zich stelden op het 
ogenblik van de overgang. 
 
Gedurende de periode voorafgaand aan de overgang werden de verschillende 
entiteiten voorzien van een eerste stock met de nieuwe formulieren om testen uit 
te voeren. 
 
Dank zij dit goed georganiseerd overleg, kon de overgang plaatsgrijpen op 1 
oktober 2008, zoals voorzien, zonder dat er zich nog grote problemen hebben 
voorgedaan. 
 
Dit project is thans beëindigd. 
 
Over de grond van de zaak deelt de Commissie de mening dat een rationalisatie 
van het gebruik van de gerechtsbrief noodzakelijk is omwille van de 
doeltreffendheid en de kost. 

 
 

 
3.2.9.  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. 
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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; 

 
 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 CIV. 
 
Uit de inlichtingen die werden ingewonnen bij het parket-generaal is dit 
samenwerkingsverband volledig operationeel sinds 1 januari 2008, afgezien van 
enkele problemen in verband met het inbrengen de notitienummers. Aan die 
problemen werd inmiddels verholpen. 
 
Het is de bedoeling van het parket-generaal om nieuwe gelijkaardige 
samenwerkingsverbanden tussen parketten van het ressort van het Hof van 
Beroep te Gent op te starten. 
 
 
 
3.2.10.  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. 
 
Deze instellingen zijn onder elkaar verbonden via een performant 
verbindingsinstrument: de KBSZ, ingesteld bij de wet van 15 januari 1990. 
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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 KBSZ, het beheerscomité van Phenix, de FOD 
Justitie (CIV) en de FOD 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 FOD 
Tewerkstelling en Arbeid met het doel de behoeften van de gerechtelijke 
overheden te bepalen. 
 
Na een reeks bilaterale contacten tussen de verschillende partijen, werd een 
demonstratie georganiseerd door de FOD Tewerkstelling en Arbeid op 27 juni 
2008, gevolgd door verschillende vergaderingen teneinde de behoeften van de 
verschillende gerechten vast te leggen (4 en 15 juli 2008 en 25 november 2008).  
Uit een vergadering die plaats vond met het kabinet van de Minister van Justitie 
(13 november 2008) bleek dat dit project als prioritair mocht beschouwd worden 
omdat het kon ingeschreven worden in het plan van de Regering van 2 juli 2008 
betreffende de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. 
 
Er werd een haalbaarheidsstudie gevraagd aan de FOD Justitie met betrekking 
tot de technische aspecten en de budgettaire weerslag. 
 
Parallel met dit project, heeft de Commissie Modernisering, op vraag van de 
Minister van Justitie zich bezig gehouden met een ander initiatief dat tot doel had 
de verbinding te verwezenlijken tussen de Rechterlijke Orde en de Kruispuntbank 
van Ondernemingen, ingesteld bij wet van 16 januari 2003 (zie ook K.B. 15 juni 
2003 met betrekking tot de modernisering van het handelsregister). 
 
Door de FOD Justitie werden in 2005 een aantal initiatieven genomen, doch deze 
hadden niet het verhoopt resultaat bij gebrek aan opvolging. 
 
De Commissie Modernisering is belast met de coördinatie van dit project. Een 
eerste algemene vergadering op het Kabinet van de Criminele Politiek op 8 
oktober 2008 heeft toegelaten de precieze rol te bepalen van alle betrokkenen. 
Verschillende contacten met de gerechtelijke overheden (3 oktober 2008, 18 
december 2008) en met de FOD Justitie (16 januari 2009) hebben ervoor 
gezorgd dat de juiste behoeften konden worden bepaald evenals de 
mogelijkheden. Er is een vergadering voorzien met de FOD Economie op 31 
maart 2009. 
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3.2.11 Versturen aan alle korpsoversten van een rapport van “La Revue 
française d’Administration publique”. 
 
 
In perfecte samenwerking met de voorzitter van het directiecomité van de FOD 
Justitie, heeft de Commissie een rapport, gewijd aan “L’Administration de la 
Justice”, verstuurd aan alle korpsoversten van de zetel en het parket. 
 
Het nagestreefde doel was tweeërlei: de gerechtelijke overheden inlichten over 
de problemen waarmee men geconfronteerd werd, de gemaakte vooruitgang, 
evenals van bepaalde vaststellingen in naburige landen met betrekking tot de 
administratie van Justitie en tenslotte de reflectie voeden van de korpsoversten 
met betrekking tot de modernisering van de justitie. 
 
Dit rapport werd in de loop van de maand januari 2009 verspreid. 
 
 
 
3.2.12 Analyse van de afwezigheden om medische redenen in de hoven van 
beroep, de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de 
arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel en de parketten-generaal 
en de parketten van eerste aanleg. 
 

De doelstelling van dit project is drieledig: 

1. Terbeschikkingstelling van gegevens aan de korpsoversten van de hoven, de 
rechtbanken, de procureurs des Konings, de arbeidsauditeurs, de hoofdgriffiers 
en de hoofdsecretarissen met betrekking tot de afwezigheid in hun dienst; 
2. Mededeling aan de eerste voorzitters van de hoven van beroep en de 
arbeidshoven en de procureurs-generaal van gegevens met betrekking tot de 
afwezigheid in de diensten van hun ressort; 
3. Sensibiliseren van de korpschefs van de thematiek van de afwezigheid. 

Het project vindt zijn oorsprong in het onderzoek dat de Commissie 
Modernisering gedaan heeft met betrekking tot de werkingsverslagen van de 
hoven van beroep, de arbeidshoven, de parketten-generaal, de rechtbanken van 
eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel, de 
parketten van de procureur des Konings en de auditoraten van de 
arbeidsauditeurs. 

Omdat de Commissie zich bewust is van de impact van de afwezigheid op de 
goede werking van de gerechten, heeft de Commissie beslist de beschikbare 
gegevens te analyseren en deze om te zetten in cijfers en op die manier de 
aandacht van de verantwoordelijken van de gerechten op deze problematiek te 
wijzen. 
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De heer Minister van Justitie, geïnterpelleerd door de Kamer op 14 april 2008, 
heeft reeds enkele gegevens meegedeeld betreffende het aantal ziektedagen 
(Vraag nr. 27 van P-Y Jeholet). De gepubliceerde cijfers verbazen niet alleen 
maar roepen ook vragen op. Een kopie van dit parlementair stuk wordt hierbij 
gevoegd. 
 
De gegevens verstrekt in het antwoord zijn onvolledig en te algemeen. 
 
Om dit onderzoek te doen, heeft de Commissie zich gebaseerd op de 
werkingsverslagen van de twee laatste jaren (2006-2007). 
Daarbij werd rekening gehouden met de gegevens die onder de rubriek 
afwezigheden werden vermeld, welke de oorzaak hiervan ook moge zijn. 
 
 
De vermelde dagen werden, zowel voor de magistraten als voor het personeel 
van de griffies en de parketten, samengevoegd. 
 
Het totaal werd gedeeld door het gemiddeld aantal gepresteerde werkdagen per 
jaar, hetzij 220 dagen. 

De Commissie heeft het aantal personen in aanmerking genomen op basis van 
de inlichtingen die in het rapport werden verstrekt. 

De Commissie heeft het percentage afwezigheid berekend per gerecht en 
omgezet in voltijdse equivalenten (VTE). 

Deze manier van berekenen is zeker vatbaar voor discussie omdat de Commissie 
geen enkele garantie heeft over de manier van inzameling van de gegevens, 
meer bepaald of dit overal eenvormig gebeurde. De betrouwbaarheid van de 
gegevens is dus niet verzekerd. De doelstelling van de Commissie was niet om 
een wetenschappelijke studie te verwezenlijken. De Commissie wil enkel de 
aandacht van de verantwoordelijken en de korpsoversten vestigen op een 
situatie die een korps ernstig kan ontwrichten. 

Door de cijfers om te zetten in VTE, wil de Commissie de aandacht vestigen op 
de moeilijkheden voor de korpschef om zijn korps goed te laten functioneren. In 
veel gevallen kan hij immers geen beroep doen op een belangrijk aantal 
personeelsleden, die gedurende lange tijd niet worden vervangen. 

Deze afwezigheid vertaalt zich in termen van organisatie door een ontregeling 
van het werk en door een overbelasting van het aanwezige personeel. 

Het fenomeen van de afwezigheid komt in alle jurisdicties voor doch niet in 
dezelfde mate; het varieert, dikwijls opvallend, van de ene jurisdictie tot de 
andere en van jaar tot jaar. 

Zo bedroeg het aantal dagen afwezigheid wegens ziekte in 2006 113.202, 
hetgeen neerkomt op 516,79 VTE en een gemiddelde voor het geheel van de 
onderzochte juridicties van 6,44%. 
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In 2007 bedroeg het aantal dagen afwezigheid 111.593, hetgeen neerkomt op 
507,02 VTE en een gemiddelde voor het geheel van de onderzochte jurisdicties 
van 6,38%. 

Zijn er vergelijkingen mogelijk met andere korpsen? Deze vergelijkingen zijn in 
elk geval zeer delicaat, want de gepubliceerde werken maken geen gewag van 
de methode die werd gevolgd voor het inzamelen van de gegevens, van de 
gebruikte bronnen en van de validatie van de gebruikte gegevens. 
 
Vergelijken is bijgevolg delicaat en moeilijk. 
 
Niettegenstaande dit alles moet vastgesteld worden dat er bepaalde cijfers 
circuleren. Zo heeft de FOD Economische Zaken statistieken gepubliceerd met 
betrekking tot de afwezigheden in de private sector naar gelang het statuut voor 
de periode van 2001 tot 2007. Men kan er lezen dat wat de bedienden betreft de 
afwezigheidsgraad in 2006 5,38% bedroeg en in 2007 5,52% en dat deze 
getallen in stijgende lijn gaan sinds 2001. Verschillende sociale secretariaten 
hebben eveneens studies ondernomen die de trend van 2007 blijken te 
bevestigen. 
 
Zoals altijd het geval is met cijfers, nodigen deze gegevens in eerste instantie uit 
om na te denken veeleer dan dat zij een antwoord geven. 
 
Deze gegevens zijn dus belangrijk voor allen die zich bezighouden met het 
beheer van de human ressources. 
 
De gegevens met betrekking tot elke jurisdictie werden meegedeeld aan de 
korpsoverste afzonderlijk evenals aan de eerste voorzitter van de hoven van 
beroep en de arbeidshoven en aan de procureurs-generaal. 
 
 
 
3.2.13 Vergelijking van de burgerlijke en strafrechtelijke activiteiten van de 
drie rechtbanken van eerste aanleg van het ressort Bergen. 
 
 
De rol van de Commissie in dit project bestaat erin om een vergelijking te maken 
tussen de burgerlijke en strafrechtelijke activiteiten van de drie rechtbanken van 
eerste aanleg van het ressort Bergen. 

Het beoogde doel van dit project is tweeledig: 

1. Een "foto" ter beschikking stellen van de eerste voorzitter van het Hof van 
Beroep te Bergen en van de drie voorzitters van de rechtbanken van eerste 
aanleg die een weergave is van de burgerlijke en strafrechtelijke activiteiten van 
de rechtbanken op een bepaald moment. 

2. De korpsoversten toelaten om een verdeelsleutel te vinden voor de 
toebedeling van de toegevoegde rechters in de drie rechtbanken volgens criteria 
die objectiever zijn dan diegenen die vandaag gehanteerd worden. 
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Het project vindt zijn oorsprong in een vraag die door de Eerste Voorzitter van 
het Hof van Beroep te Bergen en de drie Voorzitters van de rechtbanken van 
eerste aanleg werd gesteld. Zij wensen te beschikken over een objectieve en 
evenwichtige verdeelsleutel voor de personele middelen, meer bepaald een 
verdeelsleutel die kan gebruikt worden voor de toewijzing van een toegevoegde 
rechter aan de drie rechtbanken van eerste aanleg van het ressort. 

Het criterium dat vandaag gebruikt wordt, namelijk het aantal inwoners, is één 
criterium onder andere criteria dat volgens de korpschefs onvoldoende is, omdat 
het onvoldoende rekening houdt met de gerechtelijke activiteit en bepaalde 
bijzonderheden die verbonden zijn aan deze gerechtelijke activiteit. Deze 
bijzonderheden kunnen betrekking hebben op concrete gegevens of een tijdelijk 
of permanent karakter hebben, zoals de graad van criminaliteit (arrondissement 
Charleroi), de verplichtingen waaraan een arrondissement moet tegemoet komen 
(Hof van Assisen en fiscale bevoegdheid voor de rechtbank van eerste aanleg 
van Bergen), het houden van buitengewone processen (zaak Ghislengien voor 
Doornik) of dossiers die een belangrijke interesse vertonen voor de media 
(politiek-financiële dossiers Charleroi). 
 
Het is dus noodzakelijk om andere criteria in acht te nemen waarvan de 
voornaamste betrekking hebben op het volume van de activiteiten, te weten het 
aantal nieuw ingeleide zaken, het aantal uitgesproken vonnissen enz. 
 
Eén van de moeilijkheden zal dus het vergelijken van gegevens zijn; het zal dus 
noodzakelijk zijn een vergelijking te doen tussen dezelfde volumes van 
activiteiten van de drie entiteiten. Er zal tevens moeten gewerkt worden op basis 
van de bestaande gegevens. 
 
Om dit te doen zal een voorbereidend werk nodig zijn in samenwerking met 
diensten van het CIV. Er zal ook een validatie moeten gebeuren door de 
voorzitters en de hoofdgriffiers van de drie rechtbanken om tot onweerlegbare en 
getrouwe gegevens te komen van de drie rechtbanken. 
 
Dit project dat in een eerste fase beperkt was tot de burgerlijke activiteit van de 
rechtbanken, werd verlengd. In de tweede fase zal de strafrechterlijke activiteit 
nagegaan worden. Bij het einde van de tweede fase zal een volledig beeld 
opgesteld worden van de drie entiteiten. 
 
Dit project hangt ook samen met een ander project, namelijk de werklastmeting 
van de zetel, waarin de Commissie en het Hof van Beroep van Bergen zijn 
betrokken. De Commissie moet oog hebben voor het feit dat de werken die 
geleid worden in het kader van dit project kunnen gebruikt worden voor de 
werklastmeting die later zal gestart worden in de rechtbanken van eerste aanleg. 
 
Er werden reeds verschillende vergaderingen gehouden : te Brussel op 30 
januari 2008 (met de korpsoversten), te Bergen op 20 mei 2008 (met de 
korpsoversten), te Doornik (met de voorzitter en de hoofdgriffier ) op 6 juni 
2008 en 9 september 2008, te Charleroi (met de hoofdgriffier) op 3 juli en 23 
september 2008, te Bergen (met de voorzitter) op 18 augustus, 29 september en 
3 oktober 2008. 



 

 .beWerkingsverslag CMRO 2009 – werkingsjaar 2008  56 

 
Een eerste rapport met betrekking tot de burgerlijke activiteiten werd 
overgemaakt aan de korpsoversten in november 2008. 
 
Een tweede rapport met betrekking tot de strafrechtelijke activiteiten wordt 
opgesteld. 
 
 
 
3.2.14. Partnerschapsovereenkomst met het parket van Brussel  
 
 
Het parket van Brussel ontwikkelt een reeks projecten die erop gericht zijn de 
werking van de eigen instelling te verbeteren. In een context gekenmerkt door 
onderbezetting, stelt het parket voor om het beheer van de instroom van 
dossiers te herbekijken. Concreet wordt een efficiëntere behandeling van deze 
instroom beoogd die tevens getuigt van grotere coherentie en kwaliteit, alsook 
een verdere optimalisering van het menselijk potentieel. Momenteel heeft het 
parket te kampen met een onvolledige invulling van het personeelskader omwille 
van de tweetaligheidvereisten, de voortdurende ‘turn-over’  en de afwezigheden 
van het personeel.  
 
Om voormelde doelstellingen te verwezenlijken werden reeds diverse initiatieven 
genomen. 
 
De organisatiestructuur werd gewijzigd. Op strategisch niveau werd een 
beheerscomité opgericht. Bovendien werd een juridische en administratieve 
steundienst gecreëerd waarin verschillende (nieuwe) functies werden 
ondergebracht ter ondersteuning van het uitgetekende beleid, zoals informatici, 
kennisbeheerders, gebouwbeheerders, communicatiespecialisten, enz.  
 
Op initiatief van de Minister van Justitie werd een overeenkomst gesloten tussen 
de FOD P&O en het parket, onder meer met het oog op de uitwerking van een 
missie en visie, de uitvoering van een swot-analyse en het doorvoeren van een 
BPR.     
 
Er wordt getracht de juiste mensen op de juiste plaats in te schakelen door het 
opstellen van functiebeschrijvingen en competentieprofielen, waaraan 
opleidingen en functioneringsgesprekken worden gekoppeld.  
 
Een doelmatige communicatie zal een belangrijk onderdeel van het 
veranderingsmanagement uitmaken.  
 
Op 13 februari 2009 sloot de CMRO een partnerschapsovereenkomst af met het 
parket Brussel waarbij zij zich engageerde om deel uit te maken van de 
stuurgroep die werd opgericht ter begeleiding van alle voornoemde initiatieven. 
 
Voor de uitvoering van een eerste fase werd een duurtijd voorzien van ongeveer 
15 tot 18 maanden. 
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De inbreng van de CMRO in deze stuurgroep bestaat onder meer uit:  
 

. het geven van feedback over de ontwikkelingen van het project in kwestie;  
 
. de overdracht van relevante informatie afgeleid uit de eigen projecten die 

nuttig kan zijn voor de projecten van het parket;  
 
. de overdracht van “best practices” van andere parketten waarvan de CMRO 

kennis heeft genomen tijdens de uitvoering van haar andere projecten;  
. het delen van de eigen praktijkervaring op vlak van veranderingsmanagement 

opgedaan tijdens de uitvoering van eigen projecten;  
 
. de opleidingsbehoeften van het parket kenbaar maken aan het Instituut voor 

gerechtelijke opleiding. 
 
Het parket verbond zich tot de overdracht van kennis, hetzij mondeling, hetzij 
schriftelijk, die verworven werd tijdens de projecten die het op touw heeft gezet. 
Zo wenste het bij te dragen tot de algemene modernisering van de rechterlijke 
organisatie door zowel de “best practices” als de implementeringmethodes, de 
elementen die de verwezenlijking van het project hebben vergemakkelijkt maar 
ook de weerstanden, over te brengen. 
 
De stuurgroep is begin januari 2009 voor de eerste maal samengekomen en 
vergaderde ongeveer om de 6 weken. De Commissie is steeds met één lid 
vertegenwoordigd.  
 
 
 
3.2.15. Project werklastmeting. 
 
 
Op 4 juni 2008 werd een protocol in verband met de werklastmeting bij de hoven 
en rechtbanken afgesloten tussen: 
 
- de heer Jo Vandeurzen, Minister van Justitie; 
 
- de heer Ghislain Londers, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, optredend 
als Voorzitter van de (uitgebreide) Vaste vergadering van de korpschefs van de 
zetel; 
 
- mevrouw Beatrice Homans, eerste voorzitter van het Arbeidshof te Antwerpen 
& mevrouw Lola Boeykens, raadsheer in het Arbeidshof te Antwerpen, 
magistraat-projectleider 'werklastmeting bij de hoven en rechtbanken'; 
 
- de heer Alain Bourlet, voorzitter van het directiecomité van de FOD Justitie, 
bijgestaan door de heer Claude Cheruy, directeur-generaal van het DG 
Rechterlijke Organisatie en de heer Dirk Minnaert, directeur van de stafdienst 
ICT; 
 
- de heer Jean-Paul Janssens, Voorzitter van de Commissie voor de 
Modernisering van de Rechterlijke Orde (verder afgekort als CMRO); 
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- de heer Hans Van Bossuyt, voorzitter van het Beheerscomité Informatica van 
de Rechterlijke Orde (verder afgekort BIRO); 
 
- de heer Christian De Vel, eerste voorzitter van het Hof van Beroep te 
Antwerpen, en de heer Jean-Louis Franeau, eerste voorzitter van het Hof van 
Beroep te Mons. 
 
De volledige tekst van het protocol is onder meer terug te vinden op de website 
van de Commissie onder: 
 
http://www.cmro-cmoj.be/pdf/werklastmetingNL.pdf 
 
Ter uitvoering van dit protocol worden tegen eind 2009 drie concrete resultaten 
verwacht: 
 
- een concreet uitgewerkt voorstel van een orgaan dat als vertegenwoordiger 
van de korpschefs van alle hoven en rechtbanken én als aanspreekpunt van de 
minister geldt betreffende, onder meer, het optimaliseren van de werkprocessen 
en van de organisatie van de rechtscolleges, overeenkomstig de aanbevelingen 
van de wetenschappelijke studie uitgevoerd door de KU Leuven en de Université 
de Liège; 
 
- een voorstel van een generiek werklastmeetinstrument waarin de krijtlijnen 
van dergelijk instrument voor alle hoven en rechtbanken zijn vastgelegd; 
 
- een eerste uitgewerkt resultaat van een werklastmeting in de hoven van 
beroep. 
 
De doelstellingen van de werklastmeting zijn – volgens het protocol - tweeërlei, 
namelijk  
 

- het kwantificeren van de personeelsbehoefte; 
- het vergelijken en optimaliseren van de werkwijzen en werkprocessen. 

 
De doelgroep van de werklastmeting zijn de magistraten van de zetel, de 
referendarissen, de griffiers en het administratief personeel. 
 
De ondersteuning van de Commissie kadert binnen het algemeen protocol 
werklastmeting van 4 juni 2008 en de partnerschapsovereenkomst die werd 
gesloten met het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting op 2 oktober 2008. 
 
Los van deze ondersteuningstaak maakt de Commissie volgens het algemeen 
protocol ook deel uit van het Begeleidingscomité en de expertengroepen (zie 
verder). 
 
 
 
 
 

http://www.cmro-cmoj.be/pdf/werklastmetingNL.pdf
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Ter uitvoering van het algemeen protocol werklastmeting heeft de Commissie 
Modernisering zich verbonden om: 
 

- de zetel bij te staan in de opbouw van een instrument van werklastmeting, 
in het bijzonder voor wat betreft de te volgen methodologie; 

- het product van haar werkzaamheden over te maken aan het Vast Bureau 
van Statistiek en Werklastmeting; 

- voor dit project aanzienlijke middelen vrij te maken, die kunnen begroot 
worden op 2 voltijds equivalenten voor de gehele looptijd van het project; 

- met de magistraat projectleider werkafspraken te maken vóór 1 
september 2008. 

 
Tevens werd ter uitvoering van voornoemd protocol werklastmeting een 
partnerschapsovereenkomst gesloten met het Vast Bureau voor Statistiek en 
Werklastmeting. 
 
De volledige tekst van de partnerschapsovereenkomst is onder meer terug te 
vinden op de website van het Vast Bureau voor de Statistiek en Werklastmeting 
onder 
 
http://www.vbsw-bpsm.be/pdf/partnershipVBSW_CMRO.pdf 
 
In deze partnerschapsovereenkomst wordt uitgelegd wat onder het begrip 
ondersteuning door de Commissie dient verstaan te worden, tot welke 
investering de Commissie zich verbindt in het kader van het protocol en hoe de 
taakverdeling eruit ziet tussen de partijen in het kader van de ondersteuning. 
 
Op het einde van het project zal de Commissie het navolgende afleveren aan het 
Vast Bureau van de Statistiek en Werklastmeting, namelijk: 

- een voorstel van methodologie; 
- een voorstel van lijst van kernproducten; 
- een voorstel van productfiche per type kernproduct; 
- een verslag over de behandeltijden per kernproduct. 

 
De Commissie zal tevens instaan voor de ondersteuning bij de communicatie. 
 
Einde februari 2008 werden reeds volgende producten afgeleverd: 

- methodologische tekst “Constructie van een instrument voor 
werklastmeting”, die werd overgemaakt aan het VBSW en deel uitmaakt 
van de partnerschapsovereenkomst; 

- een schema “Mogelijkheden van informatie en communicatie” (enkel voor 
intern gebruik binnen VBSW); 

- de volledige website voor het VBSW (lay-out en onderhoud); 
- draaiboek Aequus (enkel voor intern gebruik door VBSW); 
- de KnowledgeTree, ingericht voor de pilootsites en de andere Hoven van 

Beroep; 
- uiteenzetting voor het VBSW over de toepassing van de KnowledgeTree; 
- het opstellen van een handleiding voor het gebruik door de Hoven van 

Beroep van de KnowledgeTree in het kader van de werklastmeting; 
- het in werking stellen van de e-groep VBSW-BPSM; 
 

http://www.vbsw-bpsm.be/pdf/partnershipVBSW_CMRO.pdf
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Met het oog op de ontwikkeling en implementatie van het 
werklastmeetinstrument werd er een overlegstructuur voorzien, bestaande uit 
verschillende instanties, namelijk een overkoepelend begeleidingscomité, een 
expertengroep per soort rechtbank of hof, pilootsites, een Vast Bureau Statistiek 
en Werklastmeting en een secretariaat. 
 
De Commissie Modernisering maakt deel uit van het begeleidingscomité en de 
expertengroep. 
 
De volledige samenstelling van het begeleidingscomité is voorzien in het 
protocol. Het begeleidingscomité heeft volgende opdrachten: 

- de validatie van het generieke werklastmeetsysteem voor alle soorten 
hoven en rechtbanken; 

- de validatie van de kernproducten en behandeltijden, na de validatie door 
de expertengroep; 

- de validatie van de rapportering van de resultaten. 
 
Het begeleidingscomité is samengekomen op 22 september 2008 en 15 februari 
2009 
 
Ter voorbereiding van deze vergadering werd door de Commissie meegewerkt 
onder meer aan het opstellen van een reglement van inwendige orde voor het 
begeleidingscomité. 
 
De Commissie Modernisering maakt eveneens deel uit van de expertengroep, 
waarvan de volledige samenstelling terug te vinden is in het protocol. 
 
De opdracht van de expertengroep omvat: 
 

- definitie van de kernproducten van een bepaald soort rechtbank en hof; 
- de definitie van de volumes en bijhorende behandeltijden van de 

kernproducten van een bepaald soort rechtbank of hof; 
- bepaling van het gemiddeld aantal onbeschikbaarheden en niet-

dossiergebonden activiteiten van een bepaald soort rechtbank of hof. 
 
 
 
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”. 
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Deze deelname gedurende de periode waarover dit verslag gaat, blijft 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 Commissie vervult er een rol van actieve 
waarnemer.  

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 
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. 

Er waren vergaderingen van de centrale werkgroep op 3 maart 2008, 7 april 
2008, 9 juni 2008, 26 juni 2008, 4 september 2008 en 4 december 2008. 
 
Een tussentijds rapport werd overgemaakt aan de Minister van Justitie in 
september 2008. Als gevolg van de overhandiging van dit rapport, werden de 
werkzaamheden verder gezet in thematische werkgroepen (mobiliteit, bijzondere 
entiteiten en budgettaire haalbaarheid) die op verschillende tijdstippen zijn 
samengekomen (4 november 2008, 6, 7 en 26 januari 2009, 9, 18 en 19 februari 
2009). 
 
Naar aanleiding van de laatste bijeenkomst, heeft de Commissie Modernisering 
haar rapport “Analyse van de toebedeling van de middelen aan de Rechterlijke 
Orde” voorgesteld. 
 
De volgende stap is een eindrapport. 
 
 
 
3.3.2. Deelname aan het begeleidingscomité met betrekking tot het 
onderzoeksproject “Basisconcepten voor de uitwerking van een kwaliteitsvolle 
parketwerking binnen een gemoderniseerde justitie”. 
 
 
Van december 2007 tot december 2008 en in uitvoering van een opdracht die 
werd toevertrouwd door de Dienst Crimineel Beleid aan het Instituut voor de 
Overheid van de KU Leuven, heeft dit Instituut een onderzoek gedaan met als 
doel een transversale analyse te maken van de verschillende projecten van het 
openbaar ministerie en basisconcepten te ontwikkelen voor het openbaar 
ministerie als professionele organisatie die oog heeft voor de principes van een 
modern management. 
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De Commissie heeft actief deelgenomen aan het begeleidingscomité van dit 
onderzoek, dat momenteel beëindigd is en waarvan het rapport in principe zal 
verschijnen in een editoriaal van de DSB. 
 
 
 
3.3.3. Recherche sur la prospective de la pénalité 
 
 
De Commissie werd betrokken bij een onderzoek dat geleid wordt zowel door de 
ULB als de Solvay Business School. De doelstelling van dit onderzoek bestaat in 
de ontwikkeling van scenarios van mogelijke evoluties van strafrechtelijke 
instanties, in een specificiteit maar ook in een onderlinge samenhang. 
 
 
Voor elke instantie, namelijk de politie, het openbaar ministerie, de zetel, de 
gevangenissen en de justitiehuizen, werden een tiental experten aangesproken 
teneinde scenarios te ontwikkelen door middel van een groepsdynamiek. 
 
 
De Commissie werd betrokken bij de groep van het openbaar ministerie en heeft 
deelgenomen aan twee vergaderingen (22 januari en 12 februari 2009). De 
werkzaamheden van de experten zijn inmiddels beëindigd. Een eindrapport zal 
door de universitaire medewerkers worden opgesteld 
 
 
 
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. 
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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. 

Hierna volgt een overzicht van het aantal berichten dat werd verspreid voor de 
e-groep magistrates_belgium: 
 

- tussen 12 december 2007 en 31 december 2007: 15 berichten 
- tussen 1 januari 2008 en 31 december 2008: 188 berichten 
- tussen 1 januari 2009 en eind februari 2009: 39 berichten. 

 
Op vandaag zijn er 538 leden. 
 
Hierna volgt een overzicht van het aantal berichten dat werd verspreid voor de 
e-groep lawyers_belgium: 
 

- tussen 12 december 2007 en 31 december 2007: 12 berichten 
- tussen 1 januari 2008 en 31 december 2008: 99 berichten 
- tussen 1 januari 2009 en eind februari 2009: 21 berichten. 

 
Op vandaag zijn er 491 leden. 
 
De berichten hebben betrekking op nieuwe wetgeving, belangrijke rechtspraak, 
belangrijke opleidingen enz. 
 
Het bestaan van de e-groepen en de mogelijkheid tot aansluiting wordt op 
regelmatige tijdstippen ter kennis gebracht van de korpsoversten. Deze 
berichten bereiken kennelijk niet altijd de magistraten van het korps. 
 
Vandaar dat de mogelijkheid tot aansluiting op een e-groep ook ter kennis wordt 
gebracht op de website van de Commissie Modernisering. 
 
 
 
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. 
 
 
 

mailto:magistrates_belgium@yahoogroups.com
mailto:lawyers_belgium@yahoogroups.com
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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. 

Het aantal aangesloten leden op vandaag bedraagt 478. 

Tussen 1 januari 2008 en 31 december 2008 werden 433 berichten verstuurd. 

Naarmate de eigen korpsen zelf e-groepen oprichten om onder elkaar van 
gedachten te wisselen, vermindert het aantal berichten op deze e-groep. 
Problemen worden dan in de eigen e-groep behandeld. 
 
 
 
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 RO 
(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 e-mail 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 werd een brochure opgemaakt, die op een toegankelijke en 
gevulgariseerde wijze het gerechtspersoneel in kennis stelt van deze nieuwe 
regelgeving.  

 
De verspreiding van de brochure vond plaats in december 2008. 
Drieduizendvijfhonderd exemplaren werden verstuurd naar de korpschefs. 
Bovendien werd ze online geplaatst op de website van de Commissie. 
 
Het initiatief werd op het terrein zeer positief onthaald.  

 
 

 
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. 
 
Het is de bedoeling van de Commissie om dit voorstel zo vlug als mogelijk aan 
de Minister van Justitie over te maken, na een vergelijkende studie met Frankrijk 
en Nederland te hebben gemaakt en na een onderzoek van het budgettaire 
impact van dit initiatief op de kosten van de werking van de Rechterlijke Orde. 
 
 
 
3.4.5. Publicatie van de studie “Profiel van de administratieve manager in de 
context van verzelfstandiging binnen justitie” 
 
 
Gedurende de vorige legislatuur had de Minister van Justitie de financiering 
bekomen door POD Wetenschapsbeleid van een universitaire studie met 
betrekking tot het profiel dat een manager zou moeten hebben, die belast werd 
met het gedecentraliseerd of gedeconcentreerd beheer van de Rechterlijke Orde. 
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Deze studie werd verwezenlijkt in de periode van 1 oktober 2005 tot 31 augustus 
2006 door het Instituut voor de Overheid van de KU Leuven. 
 
Het eindrapport, dat gesteund was op een vergelijkende studie met de ons 
omringende landen, stelde een wetenschappelijke reflectie voor over het 
autonoom beheer van de Rechterlijke Orde, vertrekkend van het Themisplan, 
zoals voorgesteld door de vorige Minister van Justitie. 
 
In 2007 heeft de Commissie een initiatief opgenomen dat gegroeid was in de 
schoot van de diensten van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD 
Justitie en tot doel had dit document op een zo ruim mogelijke basis te 
verspreiden. 
 
Dankzij de vruchtbare samenwerking met de diensten van de Voorzitter van het 
Directiecomité, werd de tekst van het rapport vertaald in het Frans door toedoen 
van de vertaaldiensten van het departement. De dienst communicatie van de 
FOD Justitie heeft van zijn kant het aanbod aanvaard om voor de uitgave te 
zorgen zowel van de Nederlanstalige als Franstalige versie, waarin Minister  
Vandeurzen trouwens een voorwoord heeft geschreven. 
 
De Commissie heeft voor de opvolging en de coördinatie van dit project gezorgd. 
Zij heeft tevens voor de finalisering van het project gezorgd door de verspreiding 
ervan in de schoot van de Rechterlijke Orde en dit in juni 2008 en aan externen 
(universitaire bibliotheken, onderzoekscentra enz. ) in september 2008. 
 
 
 
3.5.  Interne projecten 
 
 
 
3.5.1.  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.   

 
Sinds 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 
3.5.2).   
 
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.    
 
 
 



 

 .beWerkingsverslag CMRO 2009 – werkingsjaar 2008  67 

De projectfiches werden aanvankelijk opgemaakt in Access, thans wordt (omdat 
merendeel van de Commissie er meer vertrouwd mee is) overgeschakeld op 
Excel. 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. 
 
 
 
3.5.2.  Opstellen van model(len) van partnerschapsovereenkomst(en) 
 
 
Parallel aan het in 3.5.1 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). 
 
 
 
3.5.3.  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 
FOD 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 verleend voor de 
raadpleging van het kwalificatiehandboek van het openbaar ministerie.  
 
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 2.  permanente activiteiten) volstaat.  Wegens technische 
problemen (voorlopig geen mogelijkheid om een website met een beveiligd 
gedeelte via de servers van de FOD 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). 
 

http://cm.just.fgov.be/
http://www.cmro-cmoj.be/
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Momenteel is de website op het internet (http://www.cmro-cmoj.be) de site die 
het best wordt onderhouden en het meest up-to-date is. 
 
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 CIV van de FOD Justitie.  
 
Na twee jaar gebruik zal de Commissie haar website vernieuwen, met dien 
verstande dat er slechts één website overblijft die overal bereikbaar is. Hierover 
worden momenteel onderhandelingen gevoerd. 
 
 
 
3.5.4.  Ontwikkelen en lanceren van een e-groep voor de leden van de 
Commissie. 
 
 
Deze e-groep (cmro-cmoj@yahoogroups.com) wordt gebruikt om tussen de 
leden van de Commissie onderling informatie uit te wisselen, evenals om onder 
elkaar van gedachten te wisselen over bepaalde projecten. 
 
Tussen 1 januari 2008 en 31 december 2008 werden 151 berichten verspreid. 
 
 
 
3.5.5.  Het in gebruik nemen van een systeem van documentatiebeheer. 
 
 
De Commissie wil alle documentatie die zij heeft verzameld in het kader van haar 
projecten ter beschikking stellen van haar leden en eventueel derden. Zij wil ook 
langzamerhand een kleine bescheiden bibliotheek opbouwen van werken die van 
belang zijn voor de uitoefening van haar opdrachten. Het gaat over werken die 
niet noodzakelijk deel uitmaken van de bibliotheek van de FOD Justitie. 
 
In dit perspectief heeft de Commissie sinds haar oprichting meerdere 
documentatiesystemen onderzocht om uiteindelijk te kiezen voor de nieuwe 
applicatie die de dienst omkadering ICT van de FOD Justitie heeft ontwikkeld ten 
behoeve van verschillende bibliotheken. 
 
De reden van deze keuze is dat de Commissie op termijn documentatie ter 
beschikking wil stellen van Justitie evenals toegang wil krijgen tot de bronnen die 
terug te vinden zijn in de aangesloten systemen. 
 
Als gevolg van een aantal testen die werden uitgevoerd, heeft de Commissie 
vanaf mei 2008 het systeem in gebruik genomen voor het inventariseren van 
haar aanwinsten. Het aantal aanwinsten is evenwel dermate klein en zo 
algemeen dat zij tot op heden niet ter beschikking werden gesteld van Justitie. 
 

http://www.cmro-cmoj.be/
mailto:cmro-cmoj@yahoogroups.com
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Het programma schenkt momenteel voldoening voor het intern gebruik. Wanneer 
evenwel moet gezocht worden in de andere bibliotheken, worden een aantal 
gebreken vastgesteld, die hopelijk kunnen verbeterd worden. 
 
De documentenstroom met betrekking tot de dossiers van de Commissie 
(projecten, permanente activiteiten enz.) wordt beheerd door middel van de 
KnowledgeTree; dit onderdeel van de documentatie heeft in één jaar tijd een 
belangrijke toevloed gekend. 
 
 
 
3.5.6.  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 de firma “The Big Bang Co SPRL” te 1330 
Rixensart 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. 
 
Intussen heeft de FOD Justitie een nieuwe huisstijl aangenomen die werd 
ontwikkeld door een privé onderneming. 
 
De Commissie heeft beslist om sommige onderdelen hiervan, zoals de tekening 
onderaan de pagina en de aanwezigheid van .be en het kleurenpalet over te 
nemen. 
 
Op deze manier wil de Commissie de verbondenheid met het departement 
onderstrepen maar tegelijk ook haar onafhankelijkheid door de aanwezigheid van 
haar logo. 
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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 het voorbereiden en bijwonen van volgende vergaderingen van het 
begeleidingscomité: 

 
• 19/3/2008, met op de agenda o.a. 

o stand van zaken metingen (parketten-generaal 2005-2007, 
politieparketten 2007, correctioneel 2005-2007); 

o meetvraagstukken (quid parketjuristen, quid personen die enkel 
niet-dossiergebonden activiteiten uitoefenen). 
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• 15/10/2008, met op de agenda o.a. 
o installatie van het ressortelijk bureau werklastmeting (Gent); 
o wijzigingen i.v.m. onbeschikbaarheden; 
o stand van zaken metingen (nulmeting parketten-generaal en meting 

politieparketten); 
o evolutie van het instrument. 

• 16/2/2009, met op de agenda o.a.  
o resultaten nulmeting parketten-generaal (2005-2007);  
o resultaten opvolgmeting politieparketten (2007); 
o planning voor 2009 doornemen en becommentariëren van de 

voorlopige versie van het “Rapport Werklastmeting Politieparketten 
2004-2006” (september 2007). 

 
 
 
4.1.3.  Begeleiden van de “KnowledgeTree” 
 
 
Diverse projecten maken van de KnowledgeTree - applicatie  gebruik (zie o.a. 
onder punt 3.2.6 en 3.2.7 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. In de loop van 2008 gebeurde dit op verschillende plaatsen 
zowel in Wallonië als Vlaanderen.  
 
In Luik voor het Hof van Beroep, het Arbeidshof en de Arbeidsrechtbank ; in 
Brussel voor het Hof van Beroep en de Arbeidsrechtbank ; voor de rechtbanken 
van eerste aanleg te Oudenaarde, Brugge, Mechelen en Namen ; in Gent voor 
het Arbeidshof en de Arbeidsrechtbank; in Bergen voor het Arbeidshof en de 
arbeidsrechtbanken van het ressort Bergen; voor de vrederechter van Eupen; 
voor de Arbeidsrechtbank van Verviers; voor het directoraat-generaal van de 
FOD Justitie en voor het Vast Bureau voor de statistieken en de werklastmeting. 
 
De ondervinding toont aan dat, naast hetgeen hierboven reeds werd uiteengezet, 
het gebruik belangrijker is wanneer de uitleg ter plaatse werd gegeven. 
 
In het kader van het project « Werklastmeting van de zetel » wordt via de 
KnowledgeTree niet alleen informatie uitgewisseld tussen het Vast Bureau voor  
de Statistiek en de Werklastmeting, de CMRO en de pilootsites maar ook tussen 
het Vast Bureau, de CMRO en de andere Hoven van Beroep. Hiervoor werden 
zelfs specifieke handleidingen opgesteld en ter beschikking gesteld op de 
KnowledgeTree. 
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4.1.4. Deelname aan de Raad van Bestuur van het Instituut voor gerechtelijke 
opleiding. 
 
 
Ingevolge een wetswijziging van de wet van 31 januari 2007 over de 
gerechtelijke opleiding en houdende oprichting van het Instituut voor de 
gerechtelijke opleiding, is de Commissie voor de Modernisering, door de 
aanwezigheid van haar voorzitter of haar ondervoorzitter, lid geworden van de 
Raad van bestuur. 
 
In de loop van de periode waarover dit activiteitenverslag gaat, werden twee 
vergaderingen gehouden (14 en 22 januari 2009). 
 
 
 
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. 
 
Vermits het CIV nog altijd geen alternatief ter beschikking heeft gesteld ten 
behoeve van de magistraten, wordt het gebruik van de e-groepen door de 
Commissie gepromoot en ter plaatse uitgelegd, wanneer daarom gevraagd 
wordt. 
 
Voor het starten van een e-groep is er een handleiding beschikbaar zowel in het 
Nederlands als het Frans. 
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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.). 
 
Voor de burger werden volgende grote onderafdelingen gemaakt: 
 

- algemene inlichtingen 
- FAQ in verband met burgerlijke en handelszaken 
- klachten 
- uitleg juridische begrippen. 

 
Voor de professioneel werden volgende grote onderafdelingen gemaakt: 
 

- algemene juridische inlichtingen 
- discussiegroepen 
- handleidingen 
- libercas 
- links 
- nieuwsgroepen 
- tarieven 
- varia 
- vertalingen 
- wijzigende regelgeving. 

 
Zoals hoger reeds gezegd zijn er onderhandelingen omtrent de vernieuwing van 
de website. 
 
 
 
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.   
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De leden van de Commissie hebben daarenboven deelgenomen aan 
verschilllende studiedagen (deontologie, strafuitvoeringsrechtbank, 
inbeslagneming en verbeurdverklaring…). 
 
 
 
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 procureurs des 
Konings van Brussel, Charleroi, Leuven en Nijvel de voorzitster van de 
arbeidsrechtbank van Brussel en de voorzitter van de rechtbank van koophandel 
van Tongeren. 
 
De Commissie heeft ook beslist om een constructieve dialoog aan te knopen met 
de leden van de Hoge Raad voor de Justitie, het Instituut voor de gerechtelijke 
opleiding (lid van de Raad van Bestuur sinds 1 januari 2009), het BIRO (vroegere 
Phenixcomité), de Adviesraad voor de Magistratuur, het Nationaal Instituut voor 
de Criminalistiek en de Criminologie en de representatieve syndicale organisaties 
van het personeel van de Rechterlijke Orde 
 
Naast deze juridische actoren, heeft de Commissie ook contact gezocht met de 
wetenschappelijke waarnemers van de juridische wereld – de universiteit van 
Luik, maar ook de actuele en toekomstige partners – de FOD Tewerkstelling, 
Arbeid en Sociaal Overleg en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
 
De Commissie is ook zeer waakzaam gebleven ten opzichte van de politieke 
gebeurtenissen en heeft zowel de vorige als huidige Minister van Justitie 
ontmoet. Om de werkzaamheden van de Commissie te oriënteren, werden 
werkvergaderingen gehouden met de medewerkers van de Minister. 
 
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 4 maal per jaar meer uitleg zal gegeven worden over de werking 
van de Commissie en de projecten, waarbij zij betrokken is. Momenteel worden 
de nodige contacten gelegd voor de technische kant van de nieuwsbrief.  
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Het logo is reeds beschikbaar voor het starten van een nieuwsbrief. 
 
Intussen worden er op regelmatige tijdstippen via de e-groepen 
magistrates_belgium en lawyers_belgium flashberichten verstuurd. Deze 
berichten hebben betrekking op nieuwe wetgeving, belangrijke rechtspraak, 
opleidingen enz. 
 
 
 
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 (17/1/2008, 13/3/2008, 
24/4/2008, 18/9/2008, 23/10/2008, 27/12/2008, 29/1/2009) van de Raad zijn 
niet beperkt tot ad hoc tussenkomsten, maar betreffen ook presentaties van de 
verschillende rapporten die door de Commissie worden opgesteld. Ter 
voorbereiding van de vergadering werden ook teksten geproduceerd en/of 
powerpresentaties getoond. 
 
De volledige tussenkomsten van de Commissie Modernisering blijken uit het 
activiteitenverslag 2008 dat werd opgesteld door de Algemene Raad van de 
Partners. 
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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. 
 
 
 
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.) 
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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.

BIJLAGE 6



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
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