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VOORWOORD 
 
 
De Commissie voor de Modernisering is opgericht op 1 maart 2007 en sloot 
zopas haar derde werkingsjaar af. 
 
Het eerste jaar werd gekenmerkt door materiële en administratieve obstakels bij 
de start van de activiteiten. In het tweede jaar werden zeer belangrijke 
samenwerkingsprotocollen gesloten. Door de tenuitvoerlegging ervan kon de 
Commissie zich volledig inzetten op het terrein. 
Het derde jaar kan worden beschouwd als een jaar van bevestiging en van 
uitdieping van de eerder begonnen werkzaamheden. 
 
Zo bevinden de met de minister van Justitie in juni 2008 ondertekende 
protocollen zich volop in de ontwikkelingsfase. Daarnaast hebben de leden van 
de Commissie verder gewerkt aan niet minder dan 17 andere projecten. 
Uiteraard hebben deze allemaal een verschillende omvang en aard en 
ontwikkelen zij zich volgens een eigen ritme. De bijdrage van de CMRO neemt 
zeer uiteenlopende vormen aan. Elk project dat is aangevat, voortgezet of 
beëindigd in de loop van de referentieperiode van 1 maart 2009 tot 28 februari 
2010 wordt beschreven en de stand van zaken ervan wordt gegeven. 
 
In 2009 werden twee nieuwe samenwerkingsprotocollen ondertekend. Het eerste 
protocol met betrekking tot het beheer van een onderzoekskabinet werd 
ondertekend op 27 april 2009 en werd gesloten met de rechtbank van eerste 
aanleg te Hoei, de FOD Justitie en het Instituut voor gerechtelijke opleiding. 
Het tweede protocol dateert van 30 juni 2009. Het heeft betrekking op de 
gerechtskosten in strafzaken en vult het algemene protocol aan dat een jaar 
eerder werd gesloten met de minister van Justitie. 
 
In de loop van de referentieperiode heeft de CMRO geprobeerd haar contacten 
met de gerechtelijke, administratieve en politieke overheden verder uit te 
bouwen. Zo werden er verschillende vergaderingen met de minister van Justitie 
georganiseerd, tijdens welke de werkzaamheden konden worden uiteengezet. 
Er waren eveneens ontmoetingen met de gerechtelijke overheden, zoals het 
College van eerste voorzitters van de hoven, het College van procureurs-
generaal en de voorzitter van de Raad van procureurs des Konings. 
Er zijn eveneens intensieve en kwaliteitsvolle relaties met de FOD Justitie en 
verschillende directoraten-generaal ervan, namelijk het directoraat-generaal 
Rechterlijke Organisatie en het directoraat-generaal Justitiehuizen, alsmede de 
stafdienst ICT. 
 
De CMRO wilde eveneens haar relaties met de wetenschappelijke wereld 
uitbouwen. In februari 2010 vond een ontmoeting plaats met professoren van 
het Instituut voor de Overheid van de KU Leuven, van de Solvay Business School 
van de ULB en van de ULg. 
In de toekomst zullen er bevoorrechte contacten worden uitgebouwd met 
academici, die bevoorrechte waarnemers zijn van het gerechtelijk leven.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEEL I: ORGANISATIE EN MISSIE 
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1. ORGANISATIE 
 
 
 
 
1.1. WETTELIJKE BASIS 
 
 
De Commissie werd opgericht in het kader van het Themisplan1. 
 
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 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 benoemd. 
 
Op dat ogenblik werd de Commissie voorgezeten door Jean-Paul Janssens 
(Franstalig) en Eric Beaucourt (Nederlandstalig) die respectievelijk voorzitter en 
ondervoorzitter waren voor de drie eerste jaren van hun mandaat; nadien 
wisselden 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 in rust gesteld en vanaf 1 mei 2009 vervangen 
door Freddy Troch (Nederlandstalig) die het initiële mandaat beëindigd op 28 
februari 20132 en Linda Van de Moortel (Nederlandstalig). 
 
De Commissie wordt administratief ondersteund door een secretariaat, 
bestaande uit Diane Bial (leiding) en Andy Van Impe (assistent). Er zijn nog twee 
plaatsen vacant van assistent. 
 
Bij K.B. van 23 maart 2007 werd het statuut van de personeelsleden bepaald. 
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Hierna wordt kort een toelichting gegeven over ieder lid van de Commissie en 
het secretariaat (alfabetisch). 
 
 
Eric Beaucourt 
 
Begon zijn loopbaan als advocaat, om vervolgens voor de magistratuur te kiezen, 
waar hij een ruime ervaring opdeed in verschillende instanties: parket, rechtbank 
van eerste aanleg (als rechter, onderzoeksrechter, voorzitter) en hof van beroep 
(raadsheer en magistraat-coördinator).  Heeft een bijzondere interesse voor 
management en informatica en volgde daartoe verschillende opleidingen. Hij 
oefent de functie van ondervoorzitter uit sinds 1 maart 2007. 
 
 
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. Zij is 
lid vanaf 1 maart 2007. 
 
 
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. Hij is lid vanaf 1 maart 
2007. 
 
 
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. Hij is lid vanaf 1 maart 2007. 
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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. Hij is voorzitter van de Commissie sinds 1 
maart 2007. 
 
 
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. . 
Hij is lid vanaf 1 maart 2007. 
 
 
Freddy Troch  
 
Is licentiaat in de rechten en de criminologie. Begon zijn loopbaan aan de balie te 
Dendermonde als advocaatstagiair, om daarna onmiddellijk voor de magistratuur 
te kiezen, waar hij een ruime ervaring opdeed bij het parket (als substituut-
procureur des Konings) en de rechtbank van eerste aanleg (als rechter, 
beslagrechter, onderzoeksrechter, persrechter, ondervoorzitter en waarnemend 
voorzitter van de rechtbank). Op basis van deze ervaring werkte hij mee aan 
voorstellen i.v.m. vervolging, berechting en magistratuur. Was tevens gedurende 
een zevental jaren voorzitter van het Vast Comité van Toezicht op de 
Politiediensten (Comité P). Was ten tijde van de politiehervorming lid van de 
Commissie voor een Efficiëntere Politiestructuur. Volgde een 
managementopleiding.  
 
 
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.). Zij is lid vanaf 1 
maart 2007. 
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Diane Bial 

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

 
Andy Van Impe 
 
Startte in 1994 als contractueel bediende bij de politierechtbank te Brussel, waar 
hij 7 jaar heeft gewerkt op de correctionele griffie.  Werd in 2001 benoemd tot 
opsteller bij het hof van beroep te Gent.  Doorliep verschillende diensten op de 
correctionele griffie en gaf ook bijstand aan de griffiers van de kamer van 
inbeschuldigingstelling en het secretariaat van de Eerste Voorzitter. 
 
 
 
1.3.  WERKINGSMIDDELEN 
 
 
 
1.3.1.  Financiële middelen 
 
 
Artikel 9 van de wet van 20 juli 2006 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 2009 werd aan de Commissie hetzelfde werkingskrediet toegekend als in het 
jaar voordien, te weten 4.400 euro. 
 
In september 2009 is de Commissie, net als de andere gerechtelijke entiteiten, 
overgestapt op een computersysteem voor het beheer van haar facturen, te 
weten het CGAB-systeem. 
Door dit systeem kon het ons toegekende budget in twee grote categorieën 
worden opgedeeld, te weten “kleine uitgaven” en “werkvergaderingen”. Het 
bedrag van 4.400 euro werd over deze twee categorieën verdeeld. 
 
Wat de kleine uitgaven betreft, heeft de Commissie een bedrag van 2.041,41 
euro gebruikt voor de aankoop van kleine kantoorbenodigdheden en 791,66 euro 
voor de aankoop van documentatie. Daarenboven werd 1.108,06 euro 
uitgegeven voor de organisatie van talrijke werkvergaderingen in verband met 
de verschillende projecten van de CMRO. 
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De leden van de Commissie hebben 6.467 kilometer afgelegd met hun eigen 
voertuig voor verplaatsingen die verband houden met de activiteiten. Voor tal 
van verplaatsingen werd tevens gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. De 
totale kostprijs van alle verplaatsingen in 2009 bedraagt 5.125,51 euro, 
daaronder begrepen de verblijfsvergoedingen en parkingkosten.  
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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 en gerechtspersoneel): zij vormt een 

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

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

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

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

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

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

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

 
• Het departement Justitie: dit behelst zowel de Federale Overheidsdienst 

(FOD) Justitie als een aantal andere organen. Binnen de FOD hebben 
moderniseringsacties vooral implicaties voor het Directoraat-generaal 
Rechterlijke Organisatie, als ondersteuningsentiteit voor de Rechterlijke Orde. 
Het functioneren van de Rechterlijke Orde beïnvloedt anderzijds ook de 
werking van de FOD als geheel. Andere organen van het departement, zoals 
de Dienst van het Strafrechterlijk Beleid en 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 de advocatuur, de notarissen, de 
gerechtsdeurwaarders, de 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. 
 
 



  

 

 .beWerkingsverslag CMRO 2010 – werkingsjaar 2009  17 

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 onder punt 3 “Projecten”. 
 
 
 
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; 
 
• het uitwerken en ter beschikking stellen van instrumenten die mensen op het 

terrein kunnen helpen hun doelstellingen te realiseren; 
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• 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; 
zij vormt een leidraad bij al haar werkzaamheden.  
 
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 
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("producten"). Bij klassieke processen gaat het echter om dagdagelijkse 
activiteiten die continu worden verricht om de missie van de organisatie te 
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. ENKELE BEDENKINGEN IN VERBAND MET DE COMMISSIE 
 
 
In haar activiteitenverslag van 2008 gaf de Commissie een nadere omschrijving 
van haar visie op de plaats die zij inneemt in het Belgisch gerechtelijk landschap 
en werden de verbanden en de relaties met andere actoren op het vlak van 
modernisering, de Hoge Raad voor de Justitie, de Adviesraad van de 
magistratuur en de Algemene Raad van de partners nader omschreven. De 
nadruk werd gelegd op de complementariteit van de bevoegdheden van de 
verschillende instellingen. 
Bovendien werd het wenselijk geacht haar rol in het project voor de 
modernisering van de rechterlijke orde nader te omschrijven. Het is niet 
verwonderlijk dat haar rol als actor en gangmaker van projecten naar voren werd 
geschoven, waarbij werd onderstreept dat zij diensten “op maat” aanbiedt. 
Er werden eveneens bedenkingen uitgewerkt over het beheer van de 
beheersinstrumenten waarbij de nadruk werd gelegd op de noodzakelijke 
voorwaarden en op de middelen die nodig zijn voor de ontwikkeling van een 
beheersautonomie. 
Deze drie bijdragen zijn thans beschikbaar op de website van de CMRO, waar zij 
kunnen worden gedownload. 
 
Aan het einde van een periode van drie werkingsjaren, die overigens samenvalt 
met het alternerende voorzitterschap, werd beslist grondig na te denken over de 
ondernomen activiteiten en een eerste analyse ervan te maken. De leden van de 
Commissie hebben in februari 2010 een eerste analyse gemaakt teneinde de 
pluspunten, zwakten, kansen en risico’s te identificeren en de strategische 
keuzes die voor de toekomst in overweging kunnen worden genomen, te 
bepalen. Het is een proces dat zich over verscheidene maanden uitstrekt en kan 
leiden tot nieuwe krachtlijnen. 
 
De definitie van de visie en de missie van de Commissie, opgesteld bij het begin 
van het mandaat, werd na deze eerste analyse bevestigd en blijft dus actueel. 
Alle lopende en beëindigde projecten werden doorgelicht. De daaruit 
voortvloeiende opmerkingen zullen grondiger worden geanalyseerd. Nu al kan 
het belang naar voren worden geschoven van de omgeving waarin de activiteiten 
van de CMRO zich ontwikkelen. De omgeving speelt een niet te verwaarlozen rol 
en heeft een invloed op het verloop van de activiteiten. De omgeving kan als 
onstabiel en fragiel worden bestempeld. De Commissie werd immers 
geconfronteerd met een grote onstabiliteit op politiek vlak, drie ministers van 
Justitie op drie jaar, maar ook bij de bevoorrechte partners zoals de FOD Justitie, 
waar twee betrekkingen van directeur-generaal – Rechterlijke Organisatie en 
Stafdienst ICT – sinds enige tijd niet ingevuld blijven, en bij de HRJ, waarvan de 
samenstelling in 2008 is vernieuwd. 
 
Deze opeenvolgende wijzigingen hebben vertragingen tot gevolg, beslissingen 
worden opnieuw in vraag gesteld en dossiers worden afgeremd. Door de 
voortdurende turnover is er een aanzienlijk verlies van expertise bij de 
gesprekspartners  
Aan de andere kant kan op het terrein worden vastgesteld dat hier en daar 
talrijke moderniseringsinitiatieven worden genomen, maar zonder enige 
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coördinatie, wat leidt tot een versnippering van inspanningen en middelen. De 
Commissie heeft geprobeerd een balans op te maken van de verschillende - 
lopende of beëindigde - initiatieven om deze te identificeren, bekend te maken 
en vooral om overlappingen te voorkomen. Jammer genoeg heeft dit project niet 
tot een resultaat geleid wegens het gebrek aan respons van de bevraagde 
instanties! 
 
Hoe kan dit gebrek aan coördinatie worden verklaard?  
 
Het gebrek aan coördinatie vloeit gedeeltelijk voort uit de pluraliteit van de bij 
hervormingen betrokken actoren, uit de versnippering van het gerechtelijk 
landschap en uit het ontbreken van een cultuur van dialoog tussen de 
gerechtelijke overheden. 
 
Indien men deze situatie wil verhelpen, zal onvermijdelijk in verschillende 
richtingen moeten worden gewerkt. Het zal in de eerste plaats noodzakelijk zijn 
om de zetel te structureren naar het voorbeeld van wat bestaat op het niveau 
van het openbaar ministerie, zodat deze goed kan worden georganiseerd en 
beheerd. De autoriteiten van de zetel, die op die wijze zijn voorzien van een 
institutioneel kader en een besluitvormingsstructuur, zouden de aangewezen 
partner worden voor dit soort projecten. Deze nieuwe entiteit zou op adequate 
wijze tegemoetkomen aan de huidige gebreken die te wijten zijn aan de 
bestaande versnippering. 
Om het gebrek aan dialoog te verhelpen, zou ook de oprichting van een federaal 
beleidsorgaan moeten worden overwogen, waarin de autoriteiten van de zetel en 
van het openbaar ministerie zouden zetelen. De toegekende bevoegdheden 
zouden voornoemd orgaan de mogelijkheid moeten bieden om alle beslissingen 
met betrekking tot het beheer van de administratie van de Rechterlijke Orde te 
nemen. 
 
Bovendien zou ook de inventaris moeten worden opgemaakt van de materiële en 
personele middelen, die thans zijn verspreid over verschillende organen, te 
weten directoraten-generaal, organen, commissies, instituten en diensten, en die 
spoedig ter beschikking kunnen worden gesteld van de nieuwe beheersstructuren 
van de Rechterlijke Orde. 
 
De Commissie is bereid een ondersteunende rol te spelen in deze belangrijke 
structureringsoefening en heeft dit al laten weten aan de verschillende 
autoriteiten. 

 
 
 
 

* * * 
 
 

* * 
 
 
*



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  stand van zaken en de duurtijd zijn louter ter 
indicatie en kunnen nog gewijzigd worden, naargelang 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 een groot deel van 
het aan haar 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.  Meetinstrument kostprijs gerechtelijke activiteiten – eerste project 
             (JustPax) 
 
 
Het in september 2007 gestarte project JustPax werd in het voorjaar van 2010 
beëindigd.  
 
Tussen maart 2009 en maart 2010: 

• werd de constructie van het JustPax-model (onder Excel-formaat) verder 
afgewerkt en toegepast op de 19 pilootsites (met de gegevens van 2007); 

• werd de reactie van de pilootsites op deel I van het rapport verwerkt en 
werd aan diezelfde vredegerechten de draftversies van de delen II en III 
bezorgd; 

• kreeg elke pilootsite ook kennis van zijn resultaten en van het 
vergelijkingsmateriaal; 

• werden de reacties van de pilootsites op deel I van het rapport verwerkt; 
• werden met de 19 vredegerechten vergaderingen georganiseerd om het 

gedane werk te bespreken en van gedachten te wisselen over wenselijke 
ontwikkelingen; 

• werd het vierde en laatste deel van het rapport geschreven; 
• werd het rapport gefinaliseerd en werden een aantal spin-offs opgemaakt: 

synthesetekst, websitetekst, nieuwsbrieftekst,… 

Het JustPax project heeft volgende producten voortgebracht: 

1. Een model, opgesteld in Excel, dat: 

• toelaat per vredegerecht de kostprijs van de gerechtelijke producten te 
berekenen 

• bestaat uit: 
• een aantal outputbladen, waarop de kostprijs wordt weergeven: 

o voor elk van de ca. 30 producten en voor het geheel 
ervan; 

o berekend vanuit verschillende uitgangspunten (lokale 
efficiëntie, kost voor de FOD Justitie, kost voor de 
samenleving); 

o per kostensoort (personeel, hardware, …) en subsoort 
(magistratenkost, griffierskost, … computerkost, 
printerkost,…); 

o in absolute termen, procentueel en per volume-eenheid; 
• een aantal inputbladen waar gegevens over productvolumes, 

tijdsbesteding etc. dienen ingevoerd te worden; 
• een aantal hulpbladen (productenlijst, scenariolijst,…); 

http://www.cmro-cmoj.be/pdf/justpax/JP_MOD.zip
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• een aantal intermediaire bladen met berekeningen.  

2. Statistisch materiaal in Excelbestanden, bekomen door toepassing van het 
model op de 19 pilootsites: dit materiaal kan zowel gebruikt worden voor 
benchmarking als voor extrapolatie. In beide gevallen kan men daarbij 
eventueel ook onderscheid maken tussen diverse types van 
vredegerechten. Er is eveneens een lijst gemaakt van alle Belgische 
vredegerechten, waarbij voor elk van hen is aangegeven tot welke 
categorieën van de gehanteerde typologie het behoort. 
 

3. De resultaten van de extrapolatieoefeningen. 
 
4. Een rapport bestaande uit vier delen: 

• een eerste deel, waar een aantal theoretische concepten (product, 
kostprijs,…) worden vertaald naar de concrete realiteit van de 
(vrede)gerechten;  

• een tweede deel, waarin het model voor de kostprijsberekening wordt 
beschreven en het gebruik ervan wordt toegelicht; 

• een derde deel, waarin door het model gegenereerde resultaten worden 
toegelicht: 

o resultaten voor het geheel van de steekproef (19 
vredegerechten), die tevens de basis vormen voor het statistisch 
materiaal dat kan gebruikt worden voor benchmarking en 
extrapolatie; 

o resultaten voor een individueel vredegerecht: in dit gedeelte 
wordt op basis van de resultaten van het fictieve vredegerecht 
“Pax” geïllustreerd hoe men een reflectie kan voeren over een 
efficiënte werking;  

o extrapolatieresultaten, die een beeld geven van de kostprijs 
(berekend op verschillende manieren) van de 
vredegerecht(product)en in België; 

• een vierde deel, waarin verdere acties worden aangegeven en 
geanalyseerd; deze acties betreffen zowel het uitdiepen van het actuele 
model voor de vredegerechten (bijv. toevoeging van indicatoren) als 
het exporteren van deze aanpak naar andere rechtsinstanties. 

5. Een synthesetekst om het project te situeren en de geïnteresseerde lezer 
te oriënteren. 

Al deze producten kunnen (steeds als pdf-documenten en soms ook als Excel-
bestand) gedownload worden van de website van de Commissie.  

 

http://www.cmro-cmoj.be/pdf/justpax/Statistics_1_and_2.zip
http://www.cmro-cmoj.be/pdf/justpax/Typology.zip
http://www.cmro-cmoj.be/pdf/justpax/Extrapolations.zip
http://www.cmro-cmoj.be/pdf/justpax/JustPax%20NL%20Rapport.pdf
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3.1.2. De gerechtskosten in strafzaken 
 
 
Op 30 juni 2009 werd er een partnerschapsovereenkomst ondertekend tussen de 
Minister van Justitie, de FOD Justitie en de Commissie voor de Modernisering van 
de Rechterlijke Orde betreffende de gerechtskosten in strafzaken. 
 
De nagestreefde doelstellingen in het kader van dit partnerschap hebben 
betrekking op het indijken van de hoge uitgaven van de gerechtskosten, het 
beter beheersen van deze uitgaven en tegelijkertijd een verhoging van de 
transparantie.  
 
Een eerste actie in het kader van het protocol bestaat in het informeren, het 
bewustmaken en de medewerking aan een opleiding 
 
Volgende acties werden er in dit kader reeds ondernomen: 
 

 Vergaderingen met de referentiemagistraten “gerechtskosten” 
 
Een van de acties die de CMRO in het kader van het beheersen van de 
gerechtskosten onderneemt betreft het organiseren van informatievergaderingen 
in elk gerechtelijk arrondissement. 
Alvorens naar de verschillende gerechtelijke entiteiten te gaan, achtte de CMRO 
het nuttig om met de referentiemagistraten “gerechtskosten” van de vijf 
rechtsgebieden een vergadering te houden per rechtsgebied. 
Deze vergaderingen gingen door in de lokalen van de CMRO op 15/09/2009 
(rechtsgebied Brussel), op 17/09/2009 (rechtsgebied Antwerpen), op 
23/09/2009 (rechtsgebied Bergen), op 24/09/2009 (rechtsgebied Gent) en op 
29/09/2009 (rechtsgebied Luik). 
 
Tijdens die vergaderingen schetste de CMRO de problematiek aangaande de 
gerechtskosten, waarbij o.a. werd benadrukt dat de laatste jaren de uitgaven 
aan gerechtskosten gevoelig hoger lagen dan het hiervoor door de overheid 
voorziene budget (het te kort werd gedicht met gelden voorzien voor andere 
posten, zoals de personeelspost). Gezien de blijvende stijgende tendens van de 
gerechtskosten en de status-quo van het door de overheid voorziene budget, 
meldde de CMRO aan de referentiemagistraten “gerechtskosten” dat het thans 
het ogenblik is om te ageren. De CMRO benadrukte haar overtuiging dat de 
referentiemagistraten hierbij een belangrijke rol kunnen en dienen te spelen. 
 
Van deze vergaderingen werd er in oktober 2009 een synthese verslag gemaakt 
dat overgemaakt werd aan de Minister van justitie. Het kan worden 
geraadpleegd op de KnowledgeTree onder de rubriek “Gerechtskosten-Frais de 
Justice”. 
 

 Campagne tot sensibiliseren 
 
De CMRO is ondertussen gestart met zijn bewustmakingsvergaderingen in de 
verschillende gerechtelijke arrondissementen.   
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Op die vergaderingen is er, naast de CMRO, ook de medewerking van het CTIF 
van de federale politie (telefonie), het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming 
en de Verbeurdverklaring, de FOD Justitie (dienst gerechtskosten) en de 
Commissie Gerechtskosten. 
 
De vergaderingen zijn voor iedereen die met gerechtskosten in strafzaken  
te maken heeft (magistraten/griffiers/parketsecretarissen), alsook politie-
ambtenaren. 
 
De dagorde van de vergaderingen ziet er als volgt uit: 
 
- de CMRO geeft een korte toelichting over het protocol gerechtskosten dat op 30 
juni 2009 met de Minister van Justitie, de CMRO en de FOD Justitie werd 
afgesloten en een motivering (via cijfers en voorbeelden) met betrekking tot de 
noodzaak om, waar mogelijk, de gerechtskosten te beheersen; tevens wordt er 
een korte toelichting gegeven over het documenten beheerssysteem Knowledge 
Tree, waarin ook een rubriek “GERECHTSKOSTEN - FRAIS DE JUSTICE” is 
opgenomen; 
 
- het CTIF van de federale politie snijdt daarna de problematiek met betrekking 
tot de telefonie aan en dit via een praktische toelichting met 
besparingsvoorstellen; 
 
- hierna legt het COIV, op een praktische wijze, nog eens het accent op de 
geldende basisregels met betrekking tot de inbeslagnemingen, inzonderheid met 
betrekking tot het waardevast beheer van in beslag genomen 
vermogensvoordelen; 
 
- vervolgens is het de bedoeling dat de FOD Justitie, dienst gerechtskosten, de 
nieuwe algemene reglementering op de gerechtskosten zou toelichten; gezien 
deze nieuwe reglementering er nog steeds niet is, heeft deze dienst het o.a. over 
enkele goede en slechte praktijken met betrekking tot de beheersing van de 
gerechtskosten; 
 
- tot slot licht de Commissie Gerechtskosten kort haar rol toe; daarna heeft deze 
Commissie het uitgebreider over ‘de verantwoordelijkheid van de magistraat met 
betrekking tot de gerechtskosten’, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de 
administratieve en gerechtelijke takelingen;  
 
- tijdens of na elke uiteenzetting kunnen er uiteraard vragen worden gesteld  
 
- voor de aanwezigen is er een documentatiemap voorzien; 
 
De planning van de vergaderingen: 
 
Antwerpen: 26/11/2009 
Brugge: 10/12/2009 
Dendermonde: 21/01/2010 
Brussel: 04/02/2010 
Hasselt-Tongeren (Hasselt): 11/02/2010 
Luik – Huy (Luik): 25/02/2010 
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De tot op dit ogenblik gehouden vergaderingen waren succesvol zowel naar 
bereikbaarheid (een gemiddelde van 30 aanwezigen per vergadering) als naar de 
te realiseren doelstellingen (informeren en sensibiliseren).  
 

 Opleiding 
 
Er werd op initiatief van het CMRO een samenwerking met het IGO op gang 
gebracht om een studieprogramma “gerechtskosten” uit te werken. Een 
programma van een opleiding over de gerechtskosten in strafzaken is in 
voorbereiding. Normaliter start de opleiding vanaf einde september 2010. 
 
Een tweede aspect in het kader van het protocol bestaat in acties ter verbetering 
van de uitgaven keten 
 
Het is de bedoeling dat de CMRO en de dienst Gerechtskosten aan de Minister 
een voorstel doet van een nieuw administratief proces om de doelstellingen van 
het protocol te realiseren. 
 
In het kader hiervan werden er in de loop van 2009 en begin 2010 volgende 
acties ondernomen: 
 

 Het softwareprogramma “gerechtskosten” 
 
De Minister van Justitie wil een beter overzicht krijgen over de uitgaven in 
verband met de gerechtskosten om een efficiënter beleid te kunnen voeren. Met 
het oog hierop werd een softwareprogramma “gerechtskosten” gecreëerd. 
 
Het softwareprogramma “gerechtskosten” werd in opdracht van de toenmalige 
Minister van Justitie, mevrouw L. Onkelinx, geïmplementeerd in twee pilootsites, 
namelijk Leuven en Nijvel, nadat hieromtrent op 28 september 2005 een vraag 
werd verstuurd naar de voorzitter van de Raad van de Procureurs en nadat de 
voorzitter van de Raad van de Procureurs op 4 oktober 2005 aan de Minister had 
laten weten dat de parketten van Leuven en Nijvel bereid waren gevonden om 
hieraan mee te werken. 
 
Op 12 maart 2006 werd door de stafdienst ICT van de FOD Justitie een nota 
verstuurd aan de Minister van Justitie in verband met de mogelijkheden van het 
programma “gerechtskosten” in de bestaande applicaties. Deze nota geeft tevens 
een overzicht weer van de vergaderingen die werden gehouden en van de 
uiteindelijke afspraken die werden gemaakt. 
 
Het softwareprogramma werd in het arrondissementen Leuven en Nijvel begin 
2007 ingevoerd in verschillende applicaties, namelijk REA/TPI (parket eerste 
aanleg), MAMMOET (parket politierechtbank) en JIOR (onderzoeksrechters eerste 
aanleg).  
 
In de tweede helft van 2009 ging de CMRO over tot evaluatie van het gebruik 
van het voornoemde programma, wat in oktober 2009 resulteerde in een 
evaluatieverslag dat aan de Minister van Justitie werd overgemaakt.  



  

 

 .beWerkingsverslag CMRO 2010 – werkingsjaar 2009  30 

In dit evaluatieverslag wijst de CMRO o.a. op de absolute noodzaak om in het 
kader van een strikte beheerspolitiek zowel op lokaal als op centraal niveau te 
kunnen steunen op een modern en doeltreffend informaticasysteem, onder meer 
in verband met de gerechtskosten. 
 
Om reden van de grote verscheidenheid in informaticatoepassingen in de schoot 
van de rechterlijke orde en de noodzaak om hierop een dringend antwoord te 
geven, dient de oplossing te worden gezocht in een webapplicatie.  
 
Een webapplicatie biedt een groot aantal voordelen: 
 

- er is geen installatie nodig in de diverse rechtscolleges; de installatie 
gebeurt centraal; 

- het programma kan beveiligd worden via een token of een elektronische 
identiteitskaart, waardoor de opdrachtgever gemakkelijk kan 
geïdentificeerd worden; 

- wijzigingen moeten slechts eenmaal en centraal doorgevoerd worden; 
- het ingeven van de gegevens kan vanuit verschillende locaties gebeuren, 

zodat men niet gebonden is aan het bureau van diegenen die de gegevens 
moet invoeren; 

- de structuur en de lay-out zouden voor alle rechtscolleges dezelfde zijn, 
uitzonderingen niet te na gesproken omdat meer of minder gegevens 
moeten ingevuld worden, naargelang van het rechtscollege. 

 
Welke keuze de overheden ook zullen maken, het nieuwe instrument zal in elk 
geval ook een antwoord moeten geven op de kritieken en verwachtingen van de 
gebruikers van het pilootprogramma in de pilootsites te Leuven en Nijvel; meer 
bepaald zal het programma moeten resulteren in:  
 

- een nuttig beheer van alle kosten (dus ook deze gemaakt door de 
politiediensten) en van de vorderingen/documenten; 

- een automatisch genereren van modellen, die betrekking hebben op de 
gemaakte kosten (bijvoorbeeld een modelformulier voor aanstelling van 
een deskundige); 

- één module die gaat van de te voorziene kosten tot de taxatie en de 
uiteindelijke betaling, met mogelijkheid voor de gebruiker om op elk 
moment de stand van zaken weer te geven; 

- een gebruiksvriendelijke en aangepaste NADEP-lijst; 
- eventueel, een eenvormig beheer van de experts via één nationale lijst. 

 
Er zal ook een opleiding moeten voorzien worden die best centraal gebeurt. Zo 
wordt vermeden dat slechte gewoontes worden overgenomen door de 
plaatselijke gebruikers. Tevens zal een helpdesk noodzakelijk zijn. Tenslotte 
moeten gerechtvaardigde voorgestelde wijzigingen vlug doorgevoerd worden en 
gecommuniceerd worden naar alle gebruikers. 
 
Het volledige evaluatieverslag is terug te vinden op de KnowledgeTree onder de 
rubriek ‘Gerechtskosten-Frais de Jusitice’. 
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 Het volgen van de processen 
 
Voor wat betreft de dringende gerechtskosten worden in een aantal 
arrondissementen en hoven van beroep de verschillende processen geanalyseerd 
(vanaf de vordering tot de eigenlijke uitbetaling en dit zowel bij het parket als de 
zetel). 
 
Dit zal ook gebeuren bij de FOD Justitie (dienst gerechtskosten) met betrekking 
tot de niet dringende gerechtskosten. 
 

 Samenwerking met het NICC 
 
Op 09 februari 2010 had op het NICC een vergadering plaats tussen de CMRO en 
het NICC. 
 
Op deze vergadering werden de volgende samenwerkingsafspraken gemaakt 
tussen de CMRO en het NICC: 
 

- de door het NICC in het kader van de gerechtskosten gemaakte nuttige 
studies of verslagen worden meegedeeld aan de CMRO; 

- het NICC gaat zijn studie actualiseren en verder zetten met betrekking tot 
het DNA en de invloed op de gerechtskosten; 

- het NICC gaat zijn studie verder zetten met betrekking tot de aspecten die 
kunnen bijdrage tot kwalitatieve deskundigen en expertises (statuut, 
controle, communicatie met magistraten, … ). 

 
Deze samenwerking verloopt vlot. 
 

 Telefonie en DNA 
 
De CMRO wees in haar brief aan de Minster van Justitie van 18 januari 2010 
opnieuw op de te hoge telefoniekosten. Zij refereerde hierbij naar de 
aangekondigde besparingen bij Justitie. Bovendien herinnerde zij aan haar 
rapport d.d. 20 november 2009 over de vergaderingen met de 
referentiemagistraten ‘gerechtskosten’.  
 
Deze uitgavenpost is namelijk, tegenover 2008, in 2009 opnieuw sterk gestegen. 
Daar waar in 2008 er voor 16.108.705,08 euro aan telefoniekosten werd 
gefactureerd, stellen wij vast dat in 2009 er voor 19.512.081,97 euro werd 
gefactureerd of een stijging van 3.403.376,89 euro. 
 
In haar brief van 18 januari 2010:  
 

- wees de Commissie op de te hoge en onverantwoorde tarieven voor de 
telefonie. Zij drong er bij de bevoegde politieke overheden op aan dat zij 
dringend de onderhandelingen met de operatoren zouden aanvatten. Wat 
in onze buurlanden Frankrijk en Nederland kan (onderhandelde verlaagde 
tarieven en het gratis geven van enkele basisgegevens) zou toch ook in 
België moeten kunnen.  
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Het is moeilijk verdedigbaar om o.a. op de personeelskosten te besparen 
en tegelijkertijd vele miljoenen € te veel te betalen aan de operatoren, 
zijnde privaatondernemingen. 

 
- verzocht ze om de gevraagde tariefinspanning met betrekking tot de 

telefoniekosten uit te breiden naar de betaalde honoraria voor genetische 
analyse. In 2009 werd er hiervoor meer dan 7 miljoen euro betaald.  

 
Er dient vastgesteld dat in 2007 de regering een technische werkgroep oprichtte 
om naar alternatieve pistes te zoeken en deze voor te stellen vóór 31 januari 
2008. 
Tot vandaag zijn noch de magistraten noch de op de hoogte van de 
onderzoeksresultaten. Ook hier dient een tariefinspanning te worden overwogen. 
 
Gezien het tariferen inzake telefonie niet uitsluitend tot de bevoegdheid van de 
Minister van Justitie behoort, werd een kopie van de brief van 18 januari 2010 
overgemaakt aan de Eerste Minister en aan de Vice-Eerste Ministers van de 
federale regering  
 
In het kader van de sensibiliseringscampagne tot beheersing van de 
gerechtskosten, voorzien in de door de CMRO ondertekende 
partnerschapsovereenkomst, werd eveneens een kopie van voormeld schrijven 
overgemaakt aan de referentiemagistraten ‘gerechtskosten’ en aan de 
korpschefs.  
 
Buiten een persmededeling, naar aanleiding van de media-aandacht op dit 
schrijven, kreeg de CMRO nog geen antwoord op voornoemd schrijven. 
 
Vaststellende dat het totaal voorziene bedrag voor de gerechtskosten de laatste 
jaren telkens met vele miljoenen euro’s werd overschreden (in 2008: voorziene 
bedrag 89,6 miljoen euro – betaalde bedrag: 105,1 miljoen euro, waarvan 21,2 
miljoen euro aan telefoniekosten) en de tekorten deels worden aangezuiverd met 
andere werkingskosten (o.a. personeelsenveloppe) en deels niet worden betaald 
en dus schulden worden opgestapeld, dient de politieke overheid niet langer te 
talmen om ernstig met de telecom-operatoren te onderhandelen. 
De ernst van de toestand wordt nog benadrukt door het feit dat op 30 april 2010 
reeds 50 miljoen euro van het totale beschikbare budget voor de gerechtskosten 
van 89,454 miljoen euro werd opgesoupeerd.  
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3.2. PROJECTEN TER VERBETERING VAN DE PROCESSEN 
 
 
 
3.2.1.  Overzicht van bestaande "Best practices" in de jurisdicties 
 

 
Overeenkomstig artikel 340 van het 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 heeft de Commissie de werkingsverslagen van het 
jaar 2006 onderzocht 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 werden een aantal initiatieven gelicht 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. 
 
Het project werd gestart in november 2007. De laatste werkingsverslagen 
werden ter beschikking gesteld in februari 2008. 
  
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 navolging van dit verslag heeft de Commissie de verslagen onderzocht van het 
jaar 2008 van de rechtbanken van eerste aanleg, de rechtbanken van 
koophandel, de arbeidsrechtbanken, de hoven van beroep en de arbeidshoven. 
 
Zoals voor het eerste rapport zullen hieruit opnieuw een aantal initiatieven 
gelicht worden die als goede praktijken zouden kunnen worden omschreven.  
 
Het is de bedoeling om hieromtrent eind april 2010 een rapport te publiceren, 
waarbij dezelfde indeling zal gevolgd worden als diegene die gebruikt werd voor 
het eerste rapport. 
 



  

 

 .beWerkingsverslag CMRO 2010 – werkingsjaar 2009  34 

 
 
3.2.2.  JustScan 
 
 
Het project JustScan, dat op 1 maart 2007 van start ging, is inmiddels 
welbekend. De voornaamste voordelen van het systeem zijn dat evenzeer: 
vereenvoudiging en beperking van het kopieerwerk, aanzienlijke 
papierbesparingen, vermindering van de aan de noodzaak van de procedures 
verbonden verwerkingstaken van de dossiers, onmiddellijke en gelijktijdige 
toegang tot het dossier voor de actoren van de Rechterlijke Orde die houder zijn 
van de passende rechten, zeer uitgebreide mogelijkheden voor het opzoeken van 
stukken of inhoudelijke elementen van een dossier en bescherming tegen de 
risico’s van vernietiging van de “papieren” dossiers. 
 
In de loop van het voorbije jaar werd de implementatie van de definitieve versie 
van JustScan in de vijf pilootsites afgerond. Op technisch vlak geeft de 
toepassing veel voldoening.  
De gebruiksveiligheid ervan werd verhoogd door de gecentraliseerde organisatie 
van de back-up van de lokale gegevensbanken, nadat er is vastgesteld dat er 
bepaalde tekortkomingen of onregelmatigheden waren in de verwezenlijking van 
de back-ups door de lokale leidinggevenden. De onvermijdelijke kleine 
technische moeilijkheden die af en toe opduiken, worden nauwlettend gevolgd, 
zowel door de helpdesk in de stafdienst ICT van de FOD Justitie, als door de 
dienstverlener. 
 
Wat het gebruik van het systeem betreft, verschilt de situatie per pilootsite 
aanzienlijk. 
 
In Brussel nemen zes van de drieëntwintig onderzoekskabinetten die de 
rechtbank van eerste aanleg telt actief deel aan het project. Hierbij is het de 
bedoeling te onderzoeken en aan te tonen hoe groot het absorptievermogen is 
van het systeem en in hoever de organisatie het systeem kan dragen. In 
beginsel worden alle binnenkomende dossiers van deze kabinetten dan ook 
gescand. Hoewel deze doelstelling in de realiteit niet volledig wordt bereikt, 
waren op 1 maart 2010 op die manier al 837 dossiers, die samen meer dan 1 
miljoen bladzijden vertegenwoordigen, gescand. Daartoe werden meer dan 
73.000 barcodes, die elk een stuk identificeren, gegenereerd.  
Dit meer dan bemoedigende resultaat werd echter lang niet probleemloos 
bereikt. 
 
In mei 2009 heeft de griffie van het onderzoek zelfs zeer ernstig overwogen om 
het gebruik van JustScan eenvoudigweg stop te zetten vanaf het begin van de 
gerechtelijke vakantie. De voorzitter van de rechtbank en de hoofdgriffier hadden 
beslist om zoveel mogelijk een medewerker toe te wijzen aan de 
onderzoekskabinetten die in het project waren gestapt. In de realiteit was deze 
evenwel niet continu beschikbaar. De griffiers hadden het erg moeilijk met de 
creatie van de barcodes van elk document en het inbrengen van de nodige 
metadata (identificatiegegevens van de documenten) met het oog op de 
invoering van het document in het gedigitaliseerde dossier. 
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De scanneroperatoren behielden bovendien andere taken, zodat ze deze moeilijk 
konden combineren met hun scanningstaken. Het laatste maar niet het 
onbelangrijkste probleem bestond in het feit dat de digitalisering - die met veel 
goodwill en in moeilijke omstandigheden was tot stand gekomen - in de latere 
fasen van de procedure niet voortgezet.  
Erger nog, het digitale dossier werd in een aantal gevallen geweigerd door de 
instanties die onder de griffie van het onderzoek staan. De demotivering nam 
dan ook toe en het vooruitzicht van de gerechtelijke vakantie met de daarbij 
horende afwezigheden maakte de situatie bijna onhoudbaar. Uiteindelijk 
aanvaardden de bij het project betrokken personen toch om door te gaan, 
waarbij zij blijk gaven van plichtsbesef en verantwoordelijkheidszin die hen tot 
eer strekt. 
 
Na deze episode, vanaf eind juli, nodigde de CMRO, met de goedkeuring van het 
DGRO en de projectleider van ICT, de Brusselse partners (rechtbank van eerste 
aanleg, parket van de procureur des Konings, hof van beroep, parket-generaal 
en het federaal parket) uit om deel te nemen aan een werkgroep die na de 
vakantie van start zou gaan. Het was de bedoeling tot duidelijke standpunten en 
beslissingen te komen met betrekking tot de concrete betrokkenheid van alle 
uitgenodigde entiteiten bij het project JustScan. Tussen oktober 2009 en eind 
januari 2010 vonden drie vergaderingen plaats bij de CMRO. In januari werd een 
aanvullende vergadering georganiseerd op initiatief van de hoofdsecretaris van 
het parket van de procureur des Konings. 
 
Deze verschillende ontmoetingen hebben al resultaat opgeleverd. Zij hebben de 
vertegenwoordigers van de betrokken entiteiten de mogelijkheid geboden om 
van de FOD aanvullend materiaal te verkrijgen, in het bijzonder een tweede 
scanner voor het Portalisgebouw en een andere nog te installeren scanner in het 
gerechtsgebouw aan het Poelaertplein, zodat de instap in het systeem van 
nieuwe onderzoekskabinetten kan worden opgevangen en zodat het scannen van 
de stukken die worden toegevoegd aan het dossier in de opeenvolgende fasen 
van de procedure wordt vergemakkelijkt. Er is overigens een discussie gestart 
met alle partners teneinde te onderzoeken in welke mate en onder welke 
voorwaarden de andere entiteiten personeel ter beschikking zouden kunnen 
stellen van de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, opdat er voldoende 
teams van operatoren voor het scannen zouden kunnen zorgen en de scanners 
langer zouden worden gebruikt. Het is de bedoeling in het JustScansysteem een 
zeer groot aantal dossiers in te voeren, die bovendien volledig gedigitaliseerd 
zijn, opdat het gebruik van de toepassing – eindelijk – zou uitbreiden. De 
samenbrenging van middelen in dit perspectief is zeer zinvol wanneer,  zoals 
vorig jaar reeds werd onderstreept, wordt uitgegaan van het volgende: “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 weegt op bepaalde diensten (kabinetten van de OR’s 
en de griffies van het onderzoek in het bijzonder).” Het zou overdreven zijn te 
zeggen dat alle partners zeer enthousiast waren over het idee om deze nieuwe 
organisatiewijze te testen. Zij benadrukten over het algemeen dat hun voorkeur 
veeleer uitging naar de werving van extra personeel. Niettemin stonden zij open 
voor discussie.  
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De CMRO heeft zich dan ertoe verbonden om hen kort daarna een ontwerp van 
samenwerkingsprotocol voor te leggen, waarin is bepaald dat de inspanning van 
iedereen evenredig aan zijn mogelijkheden zou zijn. De Commissie spreekt de 
wens uit dat de verschillende betrokken entiteiten zullen aanvaarden dit protocol 
te ondertekenen en zo te tonen dat alle begunstigden ervan daadwerkelijk 
zorgen voor de toekomst van het JustScan-project. Anticiperend op de 
ondertekening van dit protocol heeft het parket van de procureur des Konings 
evenwel beslist dat voortaan voorlopig twee personeelsleden van zijn 
secretariaat ter beschikking worden gesteld van de griffie van het onderzoek 
voor het gebruik van één van de nieuwe scanners. De formule zal na enkele 
weken worden geëvalueerd. 
 
In Bergen wordt JustScan sinds het begin van het project gebruikt voor het 
scannen van de dossiers waarvan het gerechtelijk onderzoek is afgesloten. Het 
scanningcentrum werd geïnstalleerd in de gerechtshoven, inzonderheid om de 
dossiers van het hof van assisen stelselmatig te kunnen scannen. Dossiers van 
de twee andere arrondissementen worden dan ook eveneens gedigitaliseerd. In 
beginsel worden de barcodes gecreëerd in het arrondissement waarvan het 
dossier afkomstig is. Bovendien “begeleidt” in Bergen een personeelslid dat het 
dossier goed kent, het dossier normaal voor de scanning.  
Al in de loop van 2008 werd ook hier een vorm van samenwerking voorgesteld 
van dezelfde soort als die welke men thans op punt probeert te stellen in 
Brussel, om het scanningteam te versterken en de mogelijkheden ervan dan ook 
te doen toenemen. Deze kon evenwel niet worden ingevoerd wegens de 
weigering door bepaalde partners. In de loop van het voorbije jaar is de 
organisatie van het werk goed- of kwaadschiks behouden, maar in een precair 
evenwicht. De griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen moet voor 
JustScan immers een inspanning leveren op het stuk van personeel, die op 
bepaalde tijdstippen overdreven is gebleken, gelet op het gegeven dat een aantal 
jammerlijke omstandigheden zich ophoopten zodat de griffie geen beroep kon 
doen op een aanzienlijk aantal medewerkers ervan, terwijl het werk in het kader 
van JustScan overigens ten goede komt aan alle entiteiten van het rechtsgebied. 
Ondanks deze problemen blijft het enthousiasme ten aanzien van JustScan 
groot, want men heeft ingezien dat het systeem belangrijke diensten verleent.  
 
Toen in juni 2009 het proces van de ramp te Gellingen van start ging, konden de 
ongeveer 800 betrokken partijen kennis nemen van het dossier via dvd’s  en een 
behoorlijk beveiligd ad-hocintranet. Er moet worden onderstreept dat de 
JustScan-techniek, in het geval van een zo omvangrijk en complex dossier als 
dit, de mogelijkheid heeft geboden het recht op toegang tot het dossier zeer 
efficiënt te maken, wat zeker niet de kleinste verdienste ervan is. 
De politiek-financiële dossiers van Charleroi en het dossier van de Bende van 
Nijvel werden gedigitaliseerd. Bij een uitbreiding van het project lijkt het evident 
te zijn dat Charleroi zijn eigen materiaal zou moeten kunnen krijgen. 
 
In het arrondissement Bergen zelf wordt gewacht op de zeer spoedige levering 
van een tweede scanner die in het voormalige gerechtsgebouw moet worden 
geïnstalleerd, teneinde de scanning van nieuwe dossiers van de 
onderzoekskabinetten te kunnen starten, wat logischerwijs de volgende stap is in 
de uitwerking van het systeem. 
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In Brugge, dat – ter herinnering – had aanvaard om te fungeren als piloot voor 
het rechtsgebied Gent, is de situatie slechts weinig geëvolueerd ten opzichte van 
vorig jaar, toen wij schreven: “het systeem wordt met succes getest en wekt 
veel interesse op. Het gebruik is echter uitgehold door personeelsmoeilijkheden, 
welke al fundamenteel aanwezig waren vóór het begin van het project JustScan”.  
Er werden slechts enkele dossiers gescand. Er moet evenwel aan worden 
toegevoegd dat de arrondissementen Kortrijk en Gent in de loop van dit jaar 
groeiende interesse hebben getoond voor het systeem en dat in enkele gevallen 
dossiers van deze arrondissementen werden gescand in Brugge. Kort geleden 
werd de (weinig gebruikte) scanner van Brugge naar Hasselt gebracht, om de 
dringende digitalisering van een dossier van Hasselt mogelijk te maken. Een 
dergelijke oplossing is uiteraard verre van ideaal, maar kon het probleem 
evenwel onmiddellijk verhelpen. 
 
In Antwerpen en vooral in Luik (dat om materiële redenen na de andere 
pilootsites van start ging) is de vooruitgang eveneens minder spectaculair dan in 
Brussel en in Bergen. Bij die pilootsites hebben de opleidingen plaatsgevonden 
voor de scanneroperatoren en voor de griffiers en magistraten. Er werden 
dossiers gescand, maar in veel mindere mate dan op de eerste twee sites. Het 
ging om dossiers waarvan het gerechtelijk onderzoek is afgesloten. Gemiddeld 
waren deze dossiers omvangrijker dan de Brusselse dossiers (hetzelfde geldt 
overigens voor Brugge), wat uiteraard logisch is, aangezien het in Brussel 
ontwikkelde scanningbeleid erin bestaat binnenkomende dossiers systematisch te 
scannen, zonder dus a priori dossiers te sorteren die – op basis van hun omvang 
of andere criteria – het al dan niet zouden “verdienen” om te worden gescand. 
 
In Antwerpen en in Luik hebben de lokale actoren duidelijk verklaard dat zij zelf, 
op volledig autonome wijze, willen zorgen voor de concrete en dagelijkse 
organisatie van het gebruik van JustScan. De stafdienst ICT en de CMRO wensen 
niet in te gaan – en zouden dit overigens niet kunnen – tegen deze wil die 
integendeel zeer welkom lijkt te zijn in het huidige perspectief van een 
geleidelijke decentralisatie van het beheer van de RO. Blijkbaar verloopt de start 
in deze twee entiteiten die hebben aanvaard als piloot te fungeren evenwel 
uiterst langzaam en blijft de wijze waarop het werkproces concreet wordt 
georganiseerd ondoorzichtig. 
 
De rol van “piloot” lijkt ons in dit geval niet volledig te worden opgenomen en 
vervuld. Dat levert problemen op, want daardoor zijn er slechts weinig 
aanwijzingen over de mate waarin het materiaal werkelijk wordt gebruikt en dus 
ook over het effectieve vermogen ervan om het werk te absorberen. Aan de 
andere kant worden de pilootsites die nieuwe organisatievormen testen die 
verband houden met de invoering van de toepassing, geacht feedback te geven 
en een evaluatie mogelijk te maken, teneinde de voorwaarden voor een 
veralgemening van het systeem te helpen opstellen. In dit geval is er geen 
feedback, zodat het moeilijk is voldoende informatie te verzamelen voor een echt 
gegronde besluitvorming met betrekking tot de mogelijkheden en de risico’s van 
de uitbreiding van het systeem.  
 
Een eerste les die uit deze vaststelling kan worden getrokken (voor de toekomst, 
en voor nieuwe projecten), is dat zij ongetwijfeld ertoe aanzet om met mogelijke 
pilootsites duidelijke overeenkomsten te sluiten, waarin uitdrukkelijk wordt 
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geformuleerd wat van hen wordt verwacht. Bovendien toont dit volgens ons ook 
hoe belangrijk het aspect "begeleiding" van projecten is om deze tot een goed 
einde te brengen. Het gaat er uiteraard niet om de RO “onder voogdij” te 
plaatsen. Het is meer de bedoeling dat de betrokkenen hun dagdagelijkse 
realiteit meer van op afstand kunnen bekijken om een echte evaluatie mogelijk 
te maken, bepaalde problemen te deblokkeren en nieuwe creatieve oplossingen 
op punt te stellen. Het spreekt voor zich dat deze vorm van begeleiding middelen 
en tijd vereist, en dit bovenop de louter technische implementatie van 
informaticaoplossingen. Dit laatste punt is ongetwijfeld de achilleshiel van veel 
informaticaprojecten. En JustScan ontsnapt, ondanks het belangrijke werk dat al 
is gerealiseerd, evenwel niet aan dit probleem. Een dergelijk project vereist een 
constante begeleiding door een projectteam gedurende verschillende jaren, wat 
niet steeds evident is.  
 
Dit brengt ons ertoe andere risico’s ter sprake te brengen waaraan JustScan is 
onderworpen. De tot dusver opgedane ervaring toont op voldoende wijze aan 
dat, hoewel de techniek voldoening geeft, JustScan daarentegen een niet te 
verwaarlozen impact heeft op de werkprocessen. De voornaamste inspanning 
moet dan ook op dat vlak gebeuren. Dit ressorteert uiteraard niet rechtstreeks 
onder de bevoegdheid van de stafdienst ICT.  
De CMRO kan de begeleiding in dat domein uitvoeren (wat zij overigens doet). 
Opdat deze begeleiding zou kunnen leiden tot een optimaal gebruik van de 
toepassing, dat goed is geïntegreerd in de andere routines van het vak, is er 
evenwel de wezenlijke nood aan een centrale actor die op een bepaald tijdstip ter 
zake strategische beslissingen kan nemen die voor iedereen gelden. Dat was in 
feite het doel van het beheerscomité Phenix. Het mislukken van dit laatste 
project mag niet uit het oog doen verliezen dat dit een wezenlijke rol was die 
geen enkel orgaan thans vervult. Volgens ons gaat het om een rol die het 
toekomstige College van de Zetel zich misschien zou kunnen toeëigenen, in 
samenwerking met het College van procureurs-generaal. 
 
Een andere voorwaarde opdat de begeleiding zou kunnen leiden tot een optimaal 
gebruik van de toepassing, dat goed is geïntegreerd in de andere routines van 
het vak, bestaat erin dat deze toepassing geleidelijk verband kan houden met de 
andere in de RO gebruikte toepassingen. Men kan niet verwachten dat JustScan 
een volledig succes wordt zolang het gebruik ervan vereist dat gegevens die 
reeds werden ingevoerd in toepassingen zoals REA/TPI of JIOR opnieuw worden 
gecodeerd. Wat in een opstartfase aanvaardbaar was, is dat op langere termijn 
niet meer. Er moet een minimale dialoog tussen toepassingen mogelijk worden 
gemaakt, zoniet bestaat het risico dat de onmisbare wil verloren gaat van de 
eerstelijnspersonen die de werking van het systeem dag na dag mogelijk maken 
door het te voeden. In dat verband kan niet worden ontkend dat er reden is tot 
ongerustheid met betrekking tot de aankondigingen dat geen enkele aanpassing 
meer zou worden aangebracht aan de bestaande toepassingen in afwachting van 
de volledige vernieuwing ervan, aangezien deze laatste meer tijd in beslag zou 
kunnen nemen dat wat is (of wordt) gepland. 
 
Is de CMRO met andere woorden pessimistisch over JustScan? Helemaal niet. 
JustScan is een uitstekend project, een zeer nuttige en erg veelbelovende 
toepassing, die in de Rechterlijke Orde terecht veel interesse opwekt. Het 
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verdient absoluut aanbeveling dat deze toepassing geleidelijk in andere 
arrondissementen dan de huidige pilootsites wordt ingevoerd. 
 
Wij willen evenwel waarschuwen voor een veralgemening waarbij niet voldoende 
rekening zou worden gehouden met de organisatorische aangelegenheden die wij 
hier hebben aangehaald. Een dergelijke veralgemening zou het risico doen 
ontstaan dat wat tot dusver een succes was een nieuwe mislukking kan worden, 
en daaraan heeft de informatica op gerechtelijk vlak echt geen behoefte. 
 
 
 
3.2.3.  Functiebeschrijvingen gerechtspersoneel niveau A, griffiers en 
secretarissen  
 
 
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 (in het bijzonder de artikelen 15 en 16).  
 
In het protocol werden als pilootsites aangewezen: 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 en de politierechtbanken van Charleroi en Antwerpen (de 
Commissie heeft haar onderzoeksterrein ondertussen uitgebreid met de 
vredegerechten Doornik I en Mechelen).  
Het project is gespreid over meerdere jaren. De einddatum is voorzien voor juni 
2011. 
 
Naarmate het project vordert worden alle betrokkenen, inclusief het projectteam, 
zich meer en meer bewust van het belang ervan, zowel voor de organisatie als 
voor de personeelsleden en van de complexiteit. Het raakt immers het hart van 
de organisatie. Zeer fundamentele vragen moeten worden beantwoord: wie zou 
het beste welke rol vervullen, met welke verantwoordelijkheden en in welke 
sleutelprocessen (beleid & leiding, corebusiness, ondersteuning). Wat zou de 
bijdrage moeten zijn van eenieder in de doelstellingen van de organisatie? Welke 
competenties zijn hiervoor noodzakelijk? Functiebeschrijvingen zijn in een 
eigentijds personeelsbeleid bovendien het aanknopingspunt bij uitstek voor alle 
andere aspecten van het personeelsbeleid, waaronder de loonpolitiek, de 
uitwerking van personeelsformaties, de selectie, de opleiding en de evaluatie. 
 
Het project beoogt de opbouw van een modern beheersinstrument dat aansluit 
bij de toekomstperspectieven van de gerechtelijke en politieke 
beleidsverantwoordelijken. Het hoeft dan ook geen betoog dat er steeds rekening 
wordt gehouden met de ontwikkelingen betreffende de hervormingen van 
justitie.  
 



  

 

 .beWerkingsverslag CMRO 2010 – werkingsjaar 2009  40 

Uiteraard wordt in eerste instantie uitgegaan van de bestaande situatie en de 
mogelijkheden van de organisatie om te evolueren naar de gewenste situatie 
(kloofanalyse).  
Voor de analyse van de bestaande situatie wordt getracht zoveel mogelijk input 
te krijgen van het terrein (interviews en workshops). Het team bestudeert 
eveneens de bestaande regelgevende context. Voor wat betreft de gewenste 
situatie tracht het zoveel mogelijk een debat op gang te brengen met de 
functiehouders en de beleidsverantwoordelijken binnen de rechterlijke orde. In 
feite maakt deze oefening al deel uit van een veranderingsmanagement. Door 
het geven van uiteenzettingen in elke fase van het project tracht het projectteam 
zijn doelpubliek (voornamelijk pilootsites, maar ook andere entiteiten) zo goed 
mogelijk te informeren en te sensibiliseren.  
 
Door terreinanalyse, zelfstudie en uitwisselingen met de FOD P&O en de 
gevolgde opleidingen verwierf het team ondertussen een bepaalde expertise. Het 
wordt dan ook meer en meer betrokken door andere instanties (SELOR, Het IGO, 
het DGRO, enz. ) die een rol spelen bij het personeelsbeleid.  
 
Hierna volgt een chronologische omschrijving van de activiteiten van het 
projectteam:  
 
VAN JUNI 2008 TOT 28 FEBRUARI 2009:  
 
Er werd gestart met de analyse van de functies van het gerechtspersoneel van 
het openbaar ministerie (hoofdsecretaris, secretaris-hoofd van dienst, 
parketjurist, criminoloog, statistisch analist, vertaler-revisor, secretaris). 
 
Voornaamste activiteiten:  

 
⋅ het houden van een informatieronde bij alle pilootsites;  
⋅ het opmaken van eerste inventaris van functies op basis van vragenlijsten en 

workshops; 
⋅ het opmaken van een tussenrapport per functie op basis van 52 interviews van 

functiehouders.  
 
 VAN 1 MAART 2009 TOT 28 FEBRUARI 2010:  
 
Verderzetting van de werkzaamheden i.v.m. het gerechtspersoneel van het OM: 
 
Voornaamste activiteiten:  
 
⋅ voorstelling van het project aan het parket, het auditoraat, parket-generaal en 

het auditoraat-generaal van Brussel (maart 2009); 
⋅ individuele bespreking van tussenrapporten per functie met 25 

beleidsverantwoordelijken (korpschefs, magistraten bedrijfsvoering, 
hoofdsecretarissen) (maart en april 2009); 

⋅ uitbreiding scope project (april 2009);  
⋅ interview functiehouders: coördinatoren criminologen, coördinatoren statistisch 

analisten, + interview verantwoordelijke magistraat;  
⋅ interview functiehouders: hoofdsecretarissen federaal parket en parket-

generaal Cassatie;  
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⋅ onderzoek compatibiliteit project met werkzaamheden inzake 
functiebeschrijvingen van het parket Brussel (april 2009 & september 2009); 

⋅ voorlegging van resultaten aan het overlegplatform (kabinet + DGRO) (mei 
2009); 

⋅ overleg met kabinet P&O en FOD P&O (juni 2009); 
⋅ overleg met de voorzitters van College van Procureurs-generaal en de Raad 

van procureurs des Konings ((juni 2009); 
⋅ voorstelling van resultaten aan adjunct-directeur IGO ((juli 2009); 
⋅ finaliseren van een rapport en een ontwerp functiebeschrijvingen 

(hoofdsecretaris, secretaris-hoofd van dienst, parketjurist en secretaris) 
(september 2009); 

⋅ overleg met het kabinet en het DGRO over de organisatie van selecties in een 
overgangsfase (september 2009); 

⋅ voorstelling van resultaten aan attachés selectie(september 2009); 
⋅ voorstelling van resultaten aan de Hoge raad voor de Justitie (oktober 2009); 
⋅ overleg met de FOD P&O (oktober 2009); 
⋅ voorstelling van de resultaten aan de vakbonden (oktober 2009); 
⋅ overleg met kabinet: relatie tussen project in kwestie en het project i.v.m. 

hertekening van het gerechtelijke landschap (oktober 2009); 
⋅ nazicht van de vertaling en de concordantie tussen de Nederlandstalige en de 

Franstalige versie die werd opgemaakt in september 2009;  
⋅ overleg met SELOR, het kabinet en het DGRO over de organisatie van selecties 

in een overgangsfase (november); 
⋅ overleg met de FOD P&O (december 2009); 
⋅ bespreking met het College van Procureurs-generaal (februari 2010). 
 
Aanvang werkzaamheden i.v.m. het gerechtspersoneel van de zetel: 
 
⋅ voorstelling van het project in alle pilootsites (juni en september 2009); 
⋅ voorstelling van het project aan alle Eerste Voorzitters (oktober 2009); 
⋅ opmaken van eerste inventaris van functies op basis van vragenlijsten en 

workshops (november 2009); 
⋅ interviews functiehouders (januari - april 2010). 

 
Opleidingen gevolgd projectverantwoordelijken:  

 
⋅ een opleiding functieweging (5 dagen) gegeven door het privébedrijf Hudson, 

inclusief het behalen van een certificaat (maart 2009); 
⋅ een opleiding i.v.m. het voeren van jurygesprekken (STAR methodiek) 

(december 2009 – februari 2010). 
 
Opleiding gegeven door projectverantwoordelijken: 
 
⋅ een opleiding georganiseerd door het IGO, in samenwerking met SELOR en 

DGRO t.b.v. kandidaat hoofdgriffiers, hoofdsecretarissen, griffiers-hoofden van 
dienst en secretarissen-hoofden van dienst. De projectverantwoordelijken 
gaven een inleidende uiteenzetting over de rol van functiebeschrijvingen en 
competentieprofielen bij selectie. “De rol van functiebeschrijvingen en 
competentieprofielen bij de selectieprocedure: een inleiding”. 

 
Participatie van projectverantwoordelijken aan evaluatiecommissie van FOD P&O   
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⋅ M.b.t. de algemene offerteaanvraag voor het uitvoeren van 

ondersteuningsdiensten in het raam van de classificatie van functies van alle 
niveaus van de administraties behorende tot de Federale Overheid voor 
rekening van de Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie (één enkel 
perceel) (MOD65 quinquies) (februari 2009) 

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

 
In het verslag van 2008-2009 werd vastgesteld dat dit project volledig was 
vastgelopen. 
 
Pro memorie: het ging erom de bode- en onthaaldienst van het parket te 
Charleroi te reorganiseren, opnieuw dynamisch te maken en te herwaarderen. In 
het verlengde van verschillende door de leidinggevende van de dienst genomen 
initiatieven werd de steun van de CMRO gevraagd in het vooruitzicht van het ter 
plaatse organiseren van een vorming op maat ten behoeve van het betrokken 
personeel. 
 
In principe had dit project van zeer korte duur moeten zijn. 
De eerste vergaderingen, die strekten tot de nadere omschrijving van de vraag 
en het perspectief waarbinnen het project zou worden ontwikkeld, bleven 
evenwel zonder gevolg, ondanks de verschillende stappen die de CMRO 
vervolgens had ondernomen bij de FOD Justitie en daarna bij het Instituut voor 
gerechtelijke opleiding om de organisatie te verkrijgen van de aangepaste 
opleidingen in overleg met het parket te Charleroi. 
 
Enige tijd geleden heeft de Commissie nochtans met veel interesse vernomen dat 
het IGO heeft voorzien in de organisatie in 2010 van een opleidingsmodule met 
als titel “De vorming van het onthaal in de gerechtshoven: contacten met het 
publiek”. Het zijn inzonderheid de contacten, gelegd in het kader van het hier 
omschreven project, die aan de basis liggen van dit initiatief dat op 
gedecentraliseerde wijze en in samenwerking met Bruxelles Formation, de VDAB 
en FOREM zou moeten worden georganiseerd. 
 
 
 
3.2.5.  Ontwikkeling van een boordtabel – Rechtbanken van eerste aanleg - 
Charleroi en Mechelen 
 
 
Dit project werd opgestart in 2007. Het vindt zijn oorsprong in een vraag van de 
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi en van de hoofdgriffier. 
Zij hadden de behoefte aan een geïnformatiseerd hulpmiddel “type boordtabel” 
dat een onmiddellijk en actueel overzicht – hetzij globaal, hetzij per kamer – zou 
bieden van het verloop van de burgerlijke zaken.” Hiervan zou in eerste instantie 
gebruik worden gemaakt door de korpschefs zelfs en later door andere 
aangewezen personen  



  

 

 .beWerkingsverslag CMRO 2010 – werkingsjaar 2009  43 

In deze boordtabel zullen onder meer de verschillende reeds op papier bestaande 
meetinstrumenten worden opgenomen. 
 
Het is ook de bedoeling dat voor burgerlijke zaken de verschillende beslissingen 
van de rechter (uitstel op vaste datum, verzending naar de rol, kalender, beraad) 
in “real time” zouden worden gecodeerd, zodat de behandeling van de registers 
van de kamerrollen vereenvoudigd zouden worden. 
 
Ter herinnering, de rol van de Commissie zal bestaan uit: 

- de begeleiding van een lokaal project, dat zou kunnen orden 
getransponeerd naar alle andere hoven en rechtbanken, 

- de coördinatie van de ondernomen acties van alle bij het project betrokken 
actoren. 

 
Dit project kadert in een meer algemeen programma dat in verschillende stadia 
zal verlopen en dat tot doel heeft een boordtabel te maken die vele kwalitatieve 
en kwantitatieve indicatoren bevat. 
 
In de voorbereidende fase werd aandacht besteed aan: 
 

1. de algemene toestand van de griffie; 
2. de codering van de gegevens door het griffiepersoneel (balans); 
3. de betrouwbaarheid van de codering; 
4. de identificatie van de pertinente indicatoren; 
5. een opleidingsplan voor het griffiepersoneel. 

 
Dit project zal uitgevoerd worden in samenspraak met de FOD Justitie, en in het 
bijzonder met het CIV.  
 
Vanaf het begin van het project heeft de Commissie de mogelijke partners zoveel 
mogelijk willen informeren. Er 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) en 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, Jo Vandeurzen, te Charleroi de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg en de hoofdgriffier ontmoet. 
 
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 aan de vertegenwoordigers van de minister bezorgd. De wens werd 
uitgedrukt om een tweede pilootsite te hebben en de Commissie heeft de 
rechtbank van eerste aanleg te Mechelen voorgesteld. 
Op 11 juni 2009 hebben de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te 
Charleroi en de CMRO bij de minister van Justitie Stefaan De Clerck een 
werkvergadering gevraagd die op 11 september 2009 plaatsvond. De minister 
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van Justitie vond dit project belangrijk. Hij stelde zich vragen over de technische 
haalbaarheid, de compatibiliteit tussen de verschillende toepassingen, de 
offerteaanvraag en de budgettaire impact van een dergelijk project. Deze 
elementen werden voorgelegd aan en onderzocht door de medewerkers van de 
minister. Pas op 3 februari 2010 heeft een vergadering plaatsgevonden met de 
adviseur inzake informatica van de minister, die aan het verzoek geen gunstig 
gevolg kon geven. Hij verkoos de investeringen te besteden aan de ontwikkeling 
van MACH in de rechtbanken van eerste aanleg boven de creatie van een 
boordtabel. 
 
De Commissie en de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi 
hebben van deze beslissing akte genomen, maar betreurden ze aangezien de 
boordtabel een noodzakelijk instrument is voor het leiden van een gerechtelijke 
onderneming en des te meer nu de politieke wereld het heeft over toegenomen 
verantwoordelijkheid voor de korpschefs. 
 
In de huidige situatie moet dit project als een mislukking worden beschouwd, 
ondanks de inspanningen van de gerechtelijke partners en de CMRO om te 
overtuigen en te proberen een instrument te verkrijgen dat veel korpschefs als 
onmisbaar beschouwen. 
 
Het lot van dit project toont aan hoezeer de werkzaamheden van de Commissie 
afhangen van de wil van degenen die beslissingen nemen op, in dit geval, 
politiek vlak.  
 
 
 
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 
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 de beide nationale landstalen. 
 
Sinds enige tijd wordt de KnowledgeTree ook gebruikt in het kader van het 
project gerechtskosten, waarbij allerlei documentatie ter beschikking wordt 
gesteld van de referentiemagistraten inzake gerechtskosten en de aangesloten 
magistraten (tarieven inzake gerechtskosten, modellen van beschikkingen inzake 
vermindering van gerechtskosten enz.). 
 
 
 
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 en begin 2010 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. 
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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. 
 
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. 
 
Begin 2010 werd een nieuwe freeware-versie geïnstalleerd die meer 
mogelijkheden biedt dan de vorige versie: 
 
- het uploaden en downloaden van documenten verloopt veel sneller; 
- er zijn drie interfaces beschikbaar, namelijk een Nederlandstalige, een 

Franstalige en een Engelstalige; 
- het aantal mogelijkheden op zich werd uitgebreid: een document kan 

bijvoorbeeld bekeken worden zonder dat het moet gedownload worden. 
 
Het aantal aanvragen om gebruik te maken van de KnowledgeTree stijgt jaarlijks 
omdat stilaan het nut wordt ingezien van het feit dat het systeem ook van thuis 
uit kan gebruikt worden, zonder dat enige installatie vereist is. 
 
De betalende versie biedt nog meer mogelijkheden, doch gelet op de budgettaire 
beperkingen ziet het er niet naar uit dat hiervoor in de nabije toekomst zal 
geopteerd worden. 

 
 

 
3.2.8.  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. 
De medewerking van de Commissie Modernisering aan dit project is in 2009 
beëindigd. 
 
 
 
3.2.9.  Verbinding tussen de arbeidsgerechten en de kruispuntbank van de  
sociale zekerheid (KBSZ) 
 

 
Dit project ging van start in 2008. 
 
De voorgeschiedenis van het project: 
 
In het kader van de burgerrechtelijke en strafrechtelijke werkzaamheden van de 
arbeidsgerechten is het van belang dat gerechtelijke overheden snel kunnen 
beschikken over inlichtingen uit de gegevensbanken van de sociale 
zekerheidsinstellingen. 
 
Deze instellingen zijn onderling verbonden via een performant 
verbindingsinstrument: de KBSZ, ingesteld bij de wet van 15 januari 1990. 
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De mogelijkheid voor de arbeidsgerechten om verbonden te worden met de 
KBSZ biedt nieuwe vooruitzichten van samenwerking en verzekert hen van een 
snelle uitwisseling van gegevens en een juridische en technische beveiliging die 
noodzakelijk is bij dit soort uitwisselingen. 
Een dergelijk project is een centraal element bij de betrekkingen tussen de 
gerechtelijke overheden, de KBSZ, het beheerscomité van Phenix dat nu BIRO 
heet, de FOD Justitie (CIV) en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg (WASO). 
 
De Commissie vervult in het project een coördinerende rol: zij stelt haar ervaring 
en haar kunde ten dienste van de verschillende betrokken partijen, organiseert 
en begeleidt de vergaderingen, enz. 
 
Na een reeks bilaterale contacten tussen de verschillende partijen, werd een 
demonstratie georganiseerd door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg 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 plaatsvond 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 moesten verschillende afstemmingsvergaderingen worden 
georganiseerd (op 28 april, 3 september en 29 september 2009). Op 23 oktober 
2009 hield de KBSZ een vergadering met de RSZ, vertegenwoordigers van de 
arbeidsgerechten en de CMRO, teneinde zich te vergewissen van de behoeften 
van de gerechtelijke overheden en daaraan tegemoet te komen via het bepalen 
van door de KBSZ opgestelde businesseenheden. Laatstgenoemde partner is 
hiermee bezig. 
Er werd een haalbaarheidsstudie gevraagd aan de FOD Justitie met betrekking 
tot de technische aspecten en de budgettaire weerslag. De studie werd eind 
2009 afgeleverd. Ook de FOD heeft dit project als prioritair beschouwd voor de 
toekenning van de middelen die nodig zijn voor de verwezenlijking ervan. 
Uiterlijk zou in juni 2010 een verbinding met betrekking tot bepaalde sociale 
thema’s geregeld moeten zijn. 
 
 
 
3.2.10. Verbinding tussen de Rechterlijke Orde en de Kruispuntbank van 
Ondernemingen (KBO) 
 
 
Dankzij de ervaring verworven in het project met betrekking tot de verbinding 
met de KBSZ, heeft de Commissie, op vraag van de minister van Justitie, zich 
beziggehouden 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 KB van 15 juni 
2003 met betrekking tot onder andere de modernisering van het 
handelsregister). 
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Door de FOD Justitie werden in 2005 een aantal initiatieven genomen, doch deze 
hadden niet het verhoopte resultaat bij gebrek aan follow-up.  
De Commissie werd belast met de coördinatie van dit project. In een eerste 
algemene vergadering van het kabinet en de Dienst voor het Strafrechtelijk 
Beleid op 8 oktober 2008 werd de precieze rol van alle betrokkenen bepaald. 
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 vastgesteld evenals de 
mogelijkheden. Een eerste vergadering met de FOD Economie werd gepland op 
31 maart 2009 en werd gevolgd door tal van vergaderingen met de verschillende 
partners – de FOD Justitie, de FOD Economie en Fedict (op 5, 10 en 30 juni, op 
3, 15 en 23 juli, op 21 augustus en op 1 en 7 september 2009. Op 30 september 
en 1 oktober 2009 werd een demonstratie van de KBO gehouden voor meer dan 
honderd magistraten. De verbinding is op 15 november 2009 geregeld voor meer 
dan 1.200 magistraten van het openbaar ministerie, de arbeidsrechtbanken, 
rechtbanken van koophandel en rechtbanken van eerste aanleg (evenwel beperkt 
tot de onderzoeksrechters). 
 
Dit project werd vlot afgehandeld aangezien het in enkele maanden 
daadwerkelijk was geconcretiseerd. De samenwerking met het CIV van de FOD 
Justitie was buitengewoon positief.  
 
 
 
3.2.11  Analyse van de afwezigheden om medische redenen in de hoven van 
beroep, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken en de 
rechtbanken van koophandel en de parketten-generaal en de parketten van 
eerste aanleg 
 
 
Omdat de Commissie zich bewust is van de impact van het absenteïsme op de 
goede werking van de gerechten, had zij in 2008 beslist de gegevens met 
betrekking tot de afwezigheden - los van de oorzaak ervan - die werden vermeld 
in de activiteitenverslagen van de gerechten van 2006 en 2007, te analyseren. 
 
De doelstelling van dit project was drieledig: 
 
1°. terbeschikkingstelling aan de voorzitters van eerste aanleg, de procureurs des 
Konings, de arbeidsauditeurs, de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen van 
gegevens met betrekking tot het absenteïsme in hun gerecht; 
 
2°. mededeling aan de eerste voorzitters van de hoven van beroep en de 
arbeidshoven en de procureurs-generaal van gegevens over het absenteïsme in 
hun gerecht en in deze van hun ressort; 
 
3°. sensibilisering van de verantwoordelijken van de jurisdicties voor de 
thematiek van het absenteïsme. 
 
In 2009 achtten wij het nuttig de analyse voort te zetten op basis van de 
activiteitenverslagen van 2008, teneinde zicht te krijgen op de evolutie van het 
absenteïsme in de gerechten tijdens de voorbije jaren. 
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Om deze studie uit te voeren, hebben wij dezelfde methode gevolgd. 
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 gemiddelde aantal gepresteerde werkdagen per 
jaar, te weten 220 dagen. 
De Commissie heeft het aantal personen in aanmerking genomen op basis van 
de inlichtingen die in het verslag werden verstrekt. Zij heeft het percentage 
absenteïsme 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 en evenmin over het gegeven 
dat alle ziektedagen worden gemeld. De betrouwbaarheid van de gegevens is 
dus niet verzekerd. Wij hebben het resultaat van onze werkzaamheden 
meegedeeld aan de korpschefs teneinde hun aandacht te vestigen op een situatie 
die hun gerecht soms ernstig kan ontwrichten en die ook tot werkoverlast kan 
leiden voor het aanwezige personeel. 
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. 
Soms kan hij immers geen beroep doen op een belangrijk aantal 
personeelsleden, die meestal niet worden vervangen. 
 
Het fenomeen van het absenteïsme komt in alle gerechten voor doch niet in 
dezelfde mate; het varieert - soms opvallend - van het ene gerecht tot het 
andere en van jaar tot jaar. 
 
Zo bedroeg het aantal dagen afwezigheid in 2006 113.202, hetgeen neerkomt op 
516,78 VTE en een gemiddelde voor het geheel van de onderzochte gerechten 
van 6,44%. 
In 2007 bedroeg het aantal dagen afwezigheid 111.593, hetgeen neerkomt op 
507,02 VTE en een gemiddelde voor het geheel van de onderzochte gerechten 
van 6,38%. 
In 2008 bedroeg het aantal dagen afwezigheid 108.045, hetgeen neerkomt op 
491,11 VTE en een gemiddelde voor het geheel van de onderzochte gerechten 
van 6,27%. 
 
In november 2009 hebben wij de gegevens met betrekking tot elke geanalyseerd 
jurisdictie meegedeeld aan de korpschef ervan, evenals aan de eerste voorzitter 
van de hoven van beroep en de arbeidshoven en aan de procureurs-generaal.  
 
Veertien korpschefs hebben gereageerd om de Commissie te bedanken voor het 
verrichte werk. Sommigen verantwoordden het bij wijle zeer hoog 
absenteïsmepercentage. Anderen betwistten het resultaat dat nochtans werd 
verkregen op basis van de in hun activiteitenverslag vermelde gegevens.  
 
Wij zijn van plan de analyse voort te zetten op basis van de cijfers van 2009. 
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3.2.12 Vergelijking van de burgerlijke en strafrechtelijke activiteiten van de 
drie rechtbanken van eerste aanleg van het ressort Bergen 
 
 
Dit project ging van start in 2008. 
 
Voorgeschiedenis van het project 
 
De rol van de CMRO in dit project bestond erin om een vergelijking te maken 
tussen de burgerlijke en strafrechtelijke activiteiten van de drie rechtbanken van 
eerste aanleg van het rechtsgebied 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 korpschefs de mogelijkheid bieden om over te gaan tot de verdeling van 

de toegevoegde rechters tussen de drie rechtbanken volgens criteria die 
objectiever zijn dan die welke vandaag gehanteerd worden. 

 
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 de toegevoegde 
rechters 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 rechtbank moet voldoen (hof van 
assisen en fiscale bevoegdheid voor de rechtbank van eerste aanleg te Bergen), 
het houden van buitengewone processen (zaak Ghislengien voor Doornik) of 
gerechtelijke dossiers die sterk gemediatiseerd zijn (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, de voornaamste, zal dus het vergelijken van gegevens 
zijn; het was noodzakelijk een vergelijking te maken tussen dezelfde volumes van 
activiteiten van de drie entiteiten.  
Er moest tevens gewerkt worden op basis van de bestaande gegevens. 
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Om dit te doen, werd voorbereidend werk gedaan in samenwerking met diensten 
van het CIV van de FOD Justitie.   
Er is ook een validatie gebeurd 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 werd de strafrechtelijke activiteit 
nagegaan. Bij het einde van de tweede fase kon een volledig beeld opgesteld 
worden van de activiteit van de drie entiteiten. 
 
Dit project hangt ook samen met een ander, groter project, namelijk de 
werklastmeting van de zetel, waarbij de Commissie en het hof van beroep te 
Bergen zijn betrokken. De Commissie heeft oog voor het feit dat de werken die 
geleid worden in het kader van dit project gebruikt kunnen 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 korpschefs), te Bergen op 20 mei 2008 (met de korpschefs), 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.  
 
Een eerste verslag met betrekking tot de burgerlijke activiteiten werd in 
november 2008 aan de opdrachtgevers bezorgd. 
Het tweede verslag met betrekking tot de strafrechtelijke activiteiten werd in juni 
2009 afgerond. Voor de verwezenlijking ervan kon de CMRO rekenen op de 
medewerking van het parket-generaal te Bergen en op de medewerking van de 
arbeidsauditoraten van het ressort voor de inzameling van de statistieken. De 
Commissie heeft de korpschefs en de hoofdgriffiers meermaals ontmoet op de 
zetel van hun gerecht: Charleroi op 3 februari en 13 maart, Bergen op 2 februari 
en Doornik op 11 februari 2009. 
Ten slotte werd het noodzakelijk geacht het werk aan te vullen met een derde 
deel met verschillende aandachtspunten en zes aanbevelingen. Het volledige 
verslag werd aan de vier korpschefs bezorgd. Het bleef vertrouwelijk. 
 
De Commissie werd door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Bergen 
ervan op de hoogte gebracht dat een nieuwe verdeling van de toegevoegde 
rechters zou plaatshebben met uitwerking op 1 maart 2010.  
 
 
 
3.2.13. Partnerschapsovereenkomst met het parket van Brussel 
 
 
Eind 2008 is het parket van Brussel gestart met een verbeterproject waarbij 
diverse aspecten van de organisatiebeheersing aan bod komen; de opbouw van 
een doelstellingenmanagement, de uitbouw van een modern personeels –en 
communicatiebeleid, de herziening van alle sleutelprocessen (bijv. een 
efficiëntere behandeling van de instroom). Het parket wordt hierbij ondersteund 
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door de FOD P&O. De organisatiestructuur werd gewijzigd. Ondermeer werd op 
strategisch niveau een beheerscomité opgericht.  
 
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. 
Het was initieel de bedoeling dat de inbreng van de CMRO in deze stuurgroep 
onder meer zou bestaan 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. 
 
Anderzijds verbond het parket zich tot de overdracht van kennis, hetzij 
mondeling, hetzij schriftelijk, die verworven werd tijdens de projecten die het op 
touw zette. 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 gedurende de periode in kwestie vier maal samengekomen. De 
Commissie was steeds met één lid vertegenwoordigd. In de stuurgroep werd 
voornamelijk de vooruitgang van de diverse verbeterinitiatieven toegelicht.  
 
Diverse concepten van een modern publiek management werden door het parket 
in praktijk gebracht. De entiteit maakte ten volle gebruik van haar schaalgrootte; 
een zeer dynamische equipe kreeg de mogelijkheid om zich te focussen op de 
beheers- en ondersteunende processen. Deze aanpak vormde voor de CMRO een 
uiterst interessante inspiratiebron voor haar eigen werkzaamheden.  
 
Het parket kon zijn werkzaamheden op het gebied van zijn HRM aftoetsen aan de 
werkzaamheden die in dit verband werden uitgevoerd door de CMRO. Ook buiten 
het forum van de stuurgroep kwam hiertoe tussen partijen een goede 
samenwerking tot stand.  
 
 
 
3.2.14 Bevraging van magistraten en personeel in verband met gebruik van 
          databanken en programma’s 
 
 
Eind november 2009 werd door het C.I.V. aan de Commissie Modernisering 
gevraagd om haar medewerking te verlenen bij de bevraging van magistraten en 
personeel in verband met het gebruik van databanken door rechtscolleges (die 
niet gemaakt of ondersteund werden door het C.I.V.), zowel op het werk als 
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thuis evenals het gebruik van programma’s (die niet gemaakt of ondersteund 
werden door het C.I.V.) door magistraten, griffiers en personeel. 
 
De bedoeling van deze bevraging was om na te gaan in hoeverre databanken 
en/of programma’s in de toekomst verder konden ondersteund worden door het 
C.I.V. en er tevens voor te zorgen dat geen gegevens zouden verloren gaan voor 
de gebruiker. 
 
Deze bevraging kaderde in het feit dat een nieuw besturingssysteem zou 
ingevoerd worden. 
 
Aan alle korpsoversten, hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen werd midden 
december 2010 een brief verstuurd met alle nodige uitleg en gegevens om de 
vragenlijst in te vullen. 
 
De bevraging gebeurde in hoofdzaak door het elektronisch invullen van een 
formulier met een beperkt aantal vragen. Aan diegenen die er niet in slaagden de 
vragenlijst elektronisch in te vullen werd tevens de mogelijkheid gelaten om de 
vragenlijst ook nog in papieren vorm in te vullen. 
 
Elektronisch werden ongeveer 380 formulieren ingevuld. Daarnaast werden ook 
tientallen formulieren in papieren vorm ingevuld. 
 
Het C.I.V. zou instaan voor de verwerking van de bekomen gegevens. 
 
De bevraging werd afgesloten in januari 2010. Het eindresultaat van de 
verwerking van de gegevens werd nog niet meegedeeld. 
 
 
 
3.2.15. Beheer van het gerechtelijk onderzoek 
 
 
Dit project ging van start in 2009 op voorstel van de rechtbank van eerste 
aanleg te Hoei, waar een onderzoeksrechter een wijze van beheer van zijn 
onderzoekskabinet heeft ingevoerd, die gebaseerd is op een duidelijke verdeling 
van de door hem en door zijn griffier uitgevoerde taken, alsmede op een 
organisatie van de werkruimte die is ingedeeld in verschillende plaatsen voor het 
opbergen van de vele binnenkomende en uitgaande stukken. 
Het onderzoekskabinet krijgt hulp van een administratief assistent die zijn tijd 
verdeelt over de twee bestaande onderzoekskabinetten.  
 
Het beheer van het kabinet is gesteund op een optimaal gebruik, zowel door de 
rechter als door zijn griffier, van de computertoepassing JIOR. Een 
samenwerking van deze twee actoren is wenselijk, omdat beide functies 
bepaalde processen gemeenschappelijk hebben, wat in de toekomst de 
organisatie van sessies van beroepsopleidingen met een gemeenschappelijke 
basis zou rechtvaardigen. 
Vanuit de bezorgdheid om het beheersproces van het kabinet te verbeteren, 
heeft de onderzoeksrechter overwogen gebruik te maken van een 
certificatieproject van het type ISO 9001. Hij wenst het proces immers in kwestie 
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te toetsen aan het oordeel van een derde en aan een specifieke externe norm, 
omdat deze betrekking heeft op een systeem en een aantal voorwaarden bevat 
die in acht moeten worden genomen op de volgende vier gebieden: 
verantwoordelijkheden van de directie, ressource management, realisatie van 
het product en maatregelen, analyse en verbetering. Deze externe evaluatie past 
in de ontwikkeling van een kwaliteitsmanagement dat de mogelijkheid biedt de 
processen te beheren teneinde werk te leveren dat overeenstemt met de 
verwachtingen. 
 
Zo wordt voorzien in een postcertificeringsfase om de beheershandleiding aan te 
passen aan de vernieuwingen met betrekking tot het beheer van een 
onderzoekskabinet, zoals de digitalisering van de stukken (JustScan-project). 
 
Het centrale punt van het oorspronkelijke project betreft de uitwerking van een 
“handleiding kwaliteit” die naar andere onderzoekskabinetten kan worden 
overgebracht. Deze “handleiding kwaliteit” zal een omschrijving van de 
verschillende administratieve processen en een gebruiksaanwijzing voor het 
beheerssysteem van een onderzoekskabinet bevatten; het kan nieuwkomers van 
dienst zijn in het kader van de verplichte beroepsopleiding met het oog op het 
halen van het getuigschrift, alsmede in het kader van professionele 
uitwisselingen tussen onderzoeksrechters, net als voor de griffiers. 
 
Er zal worden voorzien in een valideringsfase; een groep deskundigen, 
bestaande uit Franstalige, Duitstalige en Nederlandstalige onderzoeksrechters en 
griffiers, zal ermee worden belast de processen te analyseren, eventueel aan te 
passen en ten slotte te valideren. Deze deskundigen komen uit grote en kleine 
rechtbanken teneinde zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de realiteit op het 
terrein.  
 
Het gebruik van de applicatie JIOR vormt de basis van het beheerssysteem. 
Momenteel is de bestaande handleiding voor het gebruik van JIOR evenwel niet 
actueel. Zij moeten worden bijgewerkt en opgenomen in de “handleiding 
kwaliteit”. Deze bijwerking kan enkel door de FOD Justitie worden uitgevoerd 
 
Het Instituut voor gerechtelijke opleiding, opgericht bij de wet van 31 januari 
2007, is het federaal orgaan dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen en 
uitvoeren van het integraal ontwikkelings- en opleidingsbeleid voor de 
magistraten en de personeelsleden van de rechterlijke orde teneinde bij te 
dragen tot een kwaliteitsjustitie.  
 
Het optreden van het Instituut voor gerechtelijke opleiding is gerechtvaardigd. 
De “handleiding kwaliteit” zou moeten uitgroeien tot een opleidingsinstrument, 
inzonderheid in de verschillende cursussen voor onderzoeksrechters en hun 
griffiers. Het is belangrijk dat het aspect beheer van een kabinet en het gebruik 
van de toepassing JIOR tijdens de opleidingsdagen worden behandeld. Het is van 
wezenlijk belang de rechters aan te leren hoe een onderzoekskabinet wordt 
beheerd en de griffier hierbij te betrekken. 
 
Dit project past in de visie van het instituut, omdat het een opleidingscultuur 
bevordert waarin de competenties en de capaciteiten van de gerechtelijke 
actoren worden gevaloriseerd. 
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De rol van de Commissie in dit project zal bestaan uit ondersteuning, begeleiding 
in het veld en coördinatie. Om die reden zorgt zij ervoor dat relevante informatie 
over haar eigen projecten wordt doorgegeven en besteedt zij aandacht aan de 
ontwikkeling van andere projecten die daarmee verband kunnen houden of een 
invloed erop kunnen hebben. 
 
Er vonden in 2009 enkele vergaderingen plaats en op 27 april 2009 werd een 
samenwerkingsprotocol ondertekend tussen de rechtbank van eerste aanleg, de 
FOD Justitie, het IGO en de Commissie. Dit project zou concreet vorm moeten 
krijgen in de loop van 2010. 
 
 
 
3.2.16. Project ter ondersteuning van de magistraat-projectleider van de 
“werklastmeting bij de hoven en rechtbanken”: het Æquus -project  
 
 
Het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting (VBSW), dat wordt geleid door een 
magistraat-projectleider, is opgericht op 4 juni 2008 ter uitvoering van het 
protocol met betrekking tot de werklastmeting in de hoven en rechtbanken dat is 
gesloten door verschillende gerechtelijke actoren met de minister van Justitie.  
 
 
Voornoemd bureau is inzonderheid belast met het opstellen en ten uitvoer 
leggen, met de steun van de Commissie voor de Modernisering, van een 
instrument voor de werklastmeting voor alle rechtscolleges en voor alle functies 
binnen de zetel, te weten de magistraten, de referendarissen, de griffiers en de 
administratieve bedienden.  
 
De Commissie verleent, met haar project genaamd ÆQUUS, de steun waarvan 
sprake aan de magistraat-projectleider. Deze steun is overigens geconcretiseerd 
in een protocol gesloten tussen deze partijen op 2 oktober 2008. 
 
De door de Commissie verleende steun bij het opstellen en ten uitvoer leggen 
vanuit de pilootsites van een instrument voor de werklastmeting uit zich op twee 
niveaus, te weten op het niveau van het opstellen van de methodologie en op 
het niveau van de toepassing ervan. 
 
De Commissie verbond er zich toe om tot einde 2009 minsten twee voltijds 
equivalenten ter beschikking te stellen. De initiële magistraat–projectleider werd 
benoemd in een andere functie vanaf 1 januari 2010. Vanaf dat moment nam 
een Commissielid deze plaats in. Tot op heden werd dit verlies voor de 
Commissie nog niet gecompenseerd.  
 
De lezer vindt in het vorige activiteitenverslag niet enkel de inhoud van de 
verschillende gesloten protocollen en inzonderheid de wederzijdse verbintenissen 
van de partijen, maar ook de ondersteunende activiteiten die tot 1 maart 2009 
zijn gerealiseerd door het projectteam van de Commissie (methodologische tekst 
ten behoeve van het VBSW, hulp bij de invoering van haar website, 
informatiesessies van de pilootsites – Antwerpen en Bergen, interviews van 58 
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personen (eerste ronde) en verwerking van deze gegevens, afbakeningen van de 
entiteiten en bepaling van de gerechtelijke producten van de hoven van beroep - 
burgerrechtelijk en strafrechtelijk -, opstellen van de stroomdiagrammen voor de 
activiteiten van het gerechtspersoneel, ...). 
 
De verschillende door de Commissie verwezenlijkte activiteiten ter ondersteuning 
van het project “werklastmeting bij de hoven en rechtbanken” kunnen, voor de 
periode waarop dit verslag betrekking heeft, te weten tussen 1 maart 2009 en 28 
februari 2010, als volgt worden samengevat: 
 

• Houden van informatiesessies over de stand van zaken van het project 
werklastmeting met de magistraat-projectleider ten behoeve van de hoven 
van beroep die geen pilootsites zijn. Deze sessies zijn voorbereid en 
voorgesteld door het projectteam van de Commissie voor het deel van de 
activiteiten dat erop betrekking heeft. Twee sessies zijn gehouden in het 
hof van beroep te Brussel, respectievelijk op 5 en 19 maart 2009, een 
sessie in het hof van beroep te Gent op 27 maart 2009 en een sessie in 
het hof van beroep te Luik op 5 februari 2010 (verandering van eerste 
voorzitterschap van het hof). 

 
• Op 31 maart 2009 en 17 januari 2010 zijn er informatiesessies gehouden 

over de stand van zaken van het project ten behoeve van de eerste 
voorzitters van de pilootsites. 

 
• Terwijl het project werklastmeting in de hoven van beroep begon aan de 

fase van de bepaling van de behandeltijden, heeft de eerste voorzitter van 
het hof van beroep te Bergen een voorbehoud geformuleerd voor wat 
betreft de gevolgde methodologie (waarbij hij zich in het bijzonder 
baseerde op een studie – van 31 maart 2009 – besteld door enkele 
magistraten van het hof van beroep bij de “Faculté Polytechnique” te 
Bergen). Deze terughoudendheid werd niet gedeeld door de andere 
pilootsite, te weten het hof van beroep te Antwerpen. Het projectteam van 
de Commissie heeft dan, in maart 2009, ten behoeve van de magistraat-
projectleider een gedetailleerd methodologisch document opgesteld met 
als titel: “Het meten van behandeltijden met het oog op de constructie van 
een instrument voor werklastmeting”. Hierbij werd nogmaals getracht aan 
te tonen dat het niet aangewezen is om zich te beperken tot één enkele 
informatiebron of tot één unieke methode of aanpak. Bovendien werd 
gepoogd bepaalde hardnekkige mythes te ontkrachten. Dit document 
diende als uitgangspunt voor de besprekingen van het begeleidingscomité, 
een orgaan dat speciaal is belast met het maken van de strategische 
keuzes en de validatie van de resultaten van de eerste werklastmeting in 
de hoven van beroep. 

 
• Het projectteam van de Commissie heeft de projectleider bijgestaan bij de 

voorbereiding van de vergadering van het begeleidingscomité van 23 april 
2009 die speciaal werd gehouden over de methodologie en heeft daar een 
technische uiteenzetting gegeven. De voorgestelde methodologie is 
gevalideerd aan het einde van deze vergadering. 
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• “63 interviews (tweede ronde) van de magistraten en leden van het 
gerechtspersoneel, aangewezen door de actoren in het veld, zijn gehouden 
in mei en juni 2009 (voor wat de magistraten en de zittingsgriffiers betreft 
en in juli en augustus voor het personeel van de correctionele griffie)”. 
Deze interviews waren gericht op de bepaling van de behandeltijden van 
de correctionele producten (kamers van inbeschuldigingstelling en 
correctionele kamers). De geïnterviewden hebben individueel, met 
inachtneming van de anonimiteit, het verslag van hun interviews 
ontvangen en konden erop reageren. In de verslagen is aan de 
geformuleerde opmerkingen tegemoet gekomen. 

 
• De Commissie heeft het werk van de griffie in het veld geobserveerd: vier 

dagen in november 2009. 
 

• In september en oktober 2009 heeft het projectteam alle beschikbare 
gegevens afkomstig van de Commissie en van het VBSW verwerkt 
(interviews, timesheets, follow-up van zittingen, onderzoeken voor drie 
maanden van de nuttige vermeldingen die uit de arresten kunnen worden 
gehaald: conclusies, aantal dozen, aantal partijen, aantal bladzijden 
motivering, ...), wat heeft geleid tot een eerste raming van de 
behandeltijden per correctioneel product. 

 
• De eerste versie van het correctionele model (rekenbladen in Excel – 2 

modules: KI en correctioneel) is opgesteld in 2009. 
 

• In november en december 2009 zijn vergaderingen gehouden met de 
magistraten en griffiers (correctionele modulen) aangewezen door de 
pilootsites, teneinde de tijden te onderzoeken en het model te verfijnen op 
grond van factoren die de behandeltijd van een product beïnvloeden. 

 
• In januari en februari 2010 zijn vergaderingen gehouden met voormelde 

magistraten en griffiers, aangewezen door de pilootsites, teneinde de 
tijden te onderzoeken en het model te verfijnen op grond van factoren die 
de behandeltijd van een product beïnvloeden. 

 
• Er zijn eveneens vergaderingen gehouden met het personeel (SAS) van 

het VBSW met het oog op de mogelijke ontwikkeling van het model in een 
versie van de SAS-software te onderzoeken. 

 
• Ten slotte zijn de vergaderingen met de vertegenwoordigers van de vijf 

hoven van beroep (magistraten en griffiers) van start gegaan in maart 
2010. De doelstelling van deze vergaderingen bestaat erin de factoren te 
bespreken die de behandeltijd van een product verlengen en te zien welke 
factoren in aanmerking moeten worden genomen in het model. 
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3.2.17. Toezicht op het financiële beheer van de griffies 
 

Het betreft een project van de Hoge Raad voor de Justitie dat tot doel heeft om 
aanbevelingen te doen met betrekking tot het toezicht op het financiële beheer 
van de griffies. 

Al op 31 januari 2008 werd door de verenigde advies- en onderzoekscommissie 
van het Hoge Raad voor de Justitie een aanbeveling gedaan aan de minister van 
Justitie, om nuttige initiatieven te nemen met het oog op: 

- het vastleggen en uniformeren van praktijken via specifieke handleiding 
ten behoeve van griffiers (aanbeveling 1);  

- het vereenvoudigen: minder registratiewerk, beperking tarieven, enz. 
(aanbeveling 2);  

- de herziening van het controleproces, de omschrijving van de 
controlebevoegdheid en de informatie uitwisseling (aanbeveling 3); 

- een multidisciplinaire inspectiedienst (aanbeveling 4); 
- een nationale database voor erkende deskundigen (aanbeveling 5). 

Thans wil de Hoge Raad voor de Justitie dit project hernemen. 

Het oorspronkelijke onderzoek met betrekking tot het toezicht op het financiële 
beheer van de griffies kwam er naar aanleiding van een klacht van een 
deskundige die een op de griffie geconsigneerde provisie niet had kunnen 
verkrijgen. Bij onderzoek bleek dat die situatie te wijten was aan een 
grootschalige fraude door een personeelslid van de griffie. 

Nazicht van de boekhouding toonde aan dat de fraude al 15 jaar bezig was en 
mogelijk was via manipulatie van het boekhoudprogramma.  
Dit project past in de zorg van efficiëntie van de controle op het financiële beheer 
van de griffies.  

Een werkgroep, voorgezeten door een lid van de Hoge Raad voor de Justitie 
vergaderde een eerste maal hierover d.d. 26 juni 2009. 

In de werkgroep is er een vertegenwoordiging van: de FOD Justitie, de FOD 
Financiën, de CMRO, het College van procureurs-generaal, de Vaste vergadering 
van korpschefs en de griffiers 

In de daaropvolgende vergadering, werden de minister van Justitie en van 
Financiën aangeschreven om te peilen naar hun bereidheid om een advies van de 
werkgroep inzake de oprichting van een multidisciplinaire inspectiedienst en 
inzake de instelling van een uniek bevrijdend rolrecht ernstig in overweging te 
nemen. De bijdrage van de Commissie beperkte zich tot op heden tot een actieve 
deelname aan de door de Hoge Raad voor de Justitie georganiseerde 
vergaderingen. 
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3.3.  PROJECTEN TER VERBETERING VAN DE STRUCTUREN 
 
 
 
 
3.3.1.  Hertekening van het gerechtelijk landschap 
 
 
Dit dossier heeft een zekere ontwikkeling gekend tijdens de referentieperiode. De 
voorzitter en de ondervoorzitter van de Commissie hebben verder deelgenomen 
aan het door de Hoge Raad voor de Justitie gevoerde project “Hertekening van 
het gerechtelijk landschap”. 
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 bezorgd. De eenheidsrechtbank is niet het doel van de HRJ: de HRJ 
wenst oplossingen te kunnen voorstellen voor de vastgestelde problemen en 
nieuwe doelstellingen te kunnen formuleren. 
 
De HRJ wil de rol van facilitator vervullen en deelnemen aan de debatten. 
 
De vertrekpunten voor de bezinning zijn drievoudig: het Themisplan, de binnen 
het openbaar ministerie begonnen reflectie, evenals deze gevoerd binnen 
verschillende geledingen van de zetel. 
 
Al in 2008 waren er 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.  
Er werd overigens een tussentijds rapport bezorgd aan de minister van Justitie in 
september 2008. Tengevolge van dit rapport werden de werkzaamheden 
voortgezet 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 haar rapport 
“Analyse van de toebedeling van de middelen aan de Rechterlijke Orde” 
voorgesteld. 
 
De mededeling door de minister van Justitie dat ter zake initiatieven zouden 
worden genomen, heeft tot gevolg gehad dat dit project werd afgeremd. 
 
De Commissie heeft, op uitnodiging van de minister, deelgenomen aan 
verschillende bilaterale vergaderingen (2 juli en 8 september 2009) ter 
voorbereiding van het opstellen van de ministeriële nota. De politieke discussies 
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zijn op 13 oktober opgestart en zijn voortgezet tot 22 december 2009. De 
Commissie is op twee manieren betrokken geweest bij de werkzaamheden, te 
weten in een werkgroep die de naam “taskforce” kreeg en die beginnen te 
vergaderen is op 8 oktober 2009 en vervolgens elke dinsdagochtend na de 
politieke vergaderingen van de Atomiumgroep. De Commissie heeft alle 
werkzaamheden van voornoemde groep aan de zijde van de minister van Justitie 
en van de FOD Justitie gevolgd. De samenwerkingsvoorwaarden zijn vastgelegd 
in een protocol. De Commissie is niet meer betrokken geweest bij de politieke 
discussies na 22 december 2009. 
 
Terwijl de politieke werkzaamheden aan de gang waren, heeft de werkgroep 
bestaande uit de korpschefs van de zittende magistratuur die samenkomt in de 
kantoren van de HRJ, zijn werkzaamheden hervat en is hij meermaals 
samengekomen (18 november, 1 december 2009 en 21 en 28 januari, 2 februari 
2010). Een aanvullend advies is verstrekt op verzoek van de minister van 
Justitie. 
 
 
 
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 (momenteel magistraten en advocaten). Er 
kan niet gereageerd worden op de verzonden berichten, tenzij via de moderator 
van de e-groep. 
 
Het oprichten van e-groepen is bedoeld als een aanzet tot het creëren van e-
groepen informatie op het niveau van de korpsen. 
 
“Communicatie en voorlichting zijn meer dan ooit essentiële factoren voor het 
vertrouwen in de instelling van het gerecht en haar werking.” 
 
Niet alleen uit de “justitiedialogen” van Fred Erdman en Georges De Leval, maar 
ook uit diverse activiteitenverslagen blijkt dat er een duidelijke behoefte is aan 
interne en externe informatie en communicatie. 
 
Op 23 november 2007 werd er, via een extern bedrijf (Yahoo) dat gratis software 
en opslagruimte ter beschikking stelt, reeds gestart met twee e-groepen 
informatie: 
 
• magistrates_belgium@yahoogroups.com: een type nieuwsbrief, bestemd voor 
Nederlandstalige en Franstalige magistraten; 
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• lawyers_belgium@yahoogroups.com: een type nieuwsbrief, 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: 
 

 
 
Op vandaag zijn er 577 leden. 
 
Hierna volgt een overzicht van het aantal berichten dat werd verspreid voor de 
e-groep lawyers_belgium: 
 

 
 
Op vandaag zijn er 494 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. 
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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 
egroepen 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 487. 
 
Hierna volgt een overzicht van het aantal berichten: 
 

 
 
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. 
 
Doordat een aantal korpsen gebruik maken van een eigen e-groep, worden een 
aantal juridische problemen  die nochtans van belang kunnen zijn van iedere 
magistraat, niet meer ter kennis gebracht van de algemene discussiegroep.  

 
 

 
3.4.3. Voorstel betreffende het versturen van vonnissen en arresten in 

burgerlijke zaken en strafzaken aan de partijen 
 
 
Na een vergelijkende studie met de buurlanden heeft de CMRO een voorstel 
uitgewerkt tot kennisgeving van rechterlijke beslissingen aan partijen en hun 
eventuele advocaat. Momenteel is er in het Gerechtelijk Wetboek, meer bepaald 
in het artikel 792, een beperkte kennisgeving voorzien in burgerlijke zaken. Op 
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strafrechterlijk gebied is er, buiten de uitspraak op de terechtzitting, geen enkele 
wettelijke kennisgeving voorzien. 
Een vonnis of een arrest kan nochtans voor een procespartij zeer ingrijpende 
gevolgen hebben. Het is dan ook essentieel dat elke procespartij kennis krijgt, 
niet enkel van de eindbeslissing, doch ook van de motieven die tot die 
eindbeslissing hebben geleid. 
 
Rekening houdende met de evolutie van de informatie- en 
communicatietechnologie is de CMRO van oordeel dat, bij het bepalen van de 
wijze van kennisgeving van een eindbeslissing, het accent moet worden gelegd 
op de elektronische verzending. Door dit accent te leggen zal het vraagstuk over 
de kostprijs eerder beperkt zijn. 
 
Verder maakt de CMRO, o.a. om redenen van haalbaarheid, keuzes. Het voorstel 
slaat niet op alle rechterlijke beslissingen. Het voorstel dient dan ook als een 
tussenstap te worden beschouwd en is voor verbetering vatbaar. 
 
In de praktijk dienen de griffiediensten, die met de elektronische verzending van 
vonnissen en arresten worden belast, te kunnen rekenen op een informatica 
toepassing. Zelfs zonder die aanpassingen aan de informatica is het vandaag 
voor de griffie mogelijk om elektronische kopieën te verzenden. 
 
Verder is de CMRO is van oordeel dat het voorstel eerst dient te worden uitgetest 
in pilootsites (het faseren van het voorstel en uittesten op het terrein). De CMRO 
is bereid om hieraan mee te werken en de pilootsites te ondersteunen.  
 
De CMRO stelt in concreto voor om de eerste alinea van het artikel 792 
Gerechtelijk Wetboek, in volgende eerste paragraaf te wijzigen. 
 
De volledige tekst van het voorstel “Kennisgeving rechterlijke beslissingen” is 
beschikbaar op de website van de Commissie. 
 
 
 
3.4.4. Iudexnet 
 

De magistraten van de zetel hadden tot vandaag geen enkel medium voor 
informatie-uitwisseling. Hier en daar werd wel gebruik gemaakt van het intranet, 
doch dit intranet kon van thuis uit niet bereikt worden, terwijl de meeste 
magistraten thuis werken. 

De magistraten van het parket werken in principe op hun kabinet in het 
gerechtsgebouw. Daar kunnen zij gebruik maken van Omptranet, een medium 
waardoor allerlei informatie ter beschikking wordt gesteld van alle magistraten 
van het parket over gans het land. 

In opdracht van de vaste vergadering van de korpschefs is de Eerste Voorzitter 
van het hof van Beroep te Gent gestart met het project iudexnet in december 
2008. 
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De bedoeling is dit medium te gebruiken om lokaal (per rechtscollege) allerlei 
informatie uit te wisselen en te delen, met dien verstande dat het medium ook 
van thuis uit bereikbaar zou zijn. 
 
Het Hof van Beroep te Gent is de eerste pilootsite waar het project moet getest 
worden. Dit was voorzien voor september-oktober 2009. Door het feit dat 
momenteel nog geen hardware werd verspreid waardoor het intranet ook van 
thuis uit kan bereikt worden, is de testfase vooruit geschoven. 
 
Intussen werd wel reeds gestart met het aanstellen van local content managers 
en het op punt stellen van de portaalsite. 
 
De Commissie maakt deel uit van de stuurgroep van het project. 
 
Op geregelde tijdstippen worden vergaderingen gehouden waarbij allerlei 
problemen besproken worden die gepaard gaan met het opstellen van een 
portaalsite. 
 
 
 
3.5.  INTERNE PROJECTEN 
 
 
Om haar activiteiten zo goed mogelijk te kunnen verrichten, heeft de Commissie, 
sedert haar oprichting, interne projecten moeten ontwikkelen die zijn 
omschreven in de vorige twee activiteitenverslagen. Het werd niet nuttig geacht 
deze omschrijving hier over te nemen. De teksten zijn beschikbaar op onze 
website vanaf welke zij kunnen worden gedownload. 
 
Pro memorie: dit heeft betrekking op het opstellen van een projectfiche, het 
opstellen van een model van partnerschapsovereenkomst, de ontwikkeling van 
onze website, de ontwikkeling en lancering van een e-groep, de goedkeuring van 
een systeem van documentatiebeheer en de ontwikkeling en goedkeuring van 
een eigen huisstijl. 
 
 

 
 
 
 

* * * 
 
 

* * 
 
 
*
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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 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: 

 
• 22/06/2009, met op de agenda o.a. 

o het opvolgingsrapport politieparketten 2007; 
o het rapport nulmeting parketten-generaal 2005-2007; 
o de opvolgingsmeting politieparketten 2008; 
o de opvolgingsmeting parketten-generaal 2008; 
o het voorstel van strategisch seminarie “een stap verder in de 

methodologie van de werklastmeting OM?” 
• 14/12/2009, met op de agenda o.a. 

o de ontwikkeling nulmeting correctionele sectie 2008 
o conclusies van het strategisch seminarie “een stap verder in de 

methodologie van de werklastmeting OM?” 
o de tekst “bijna halfweg – de werklastmeting bij het Openbaar 

Ministerie”. 
 
Het strategisch seminarie waarvan sprake supra vond plaats op 16 november 
2009. Door de agenda voor de werklastmeting van de zetel (project Æquus – zie 
aldaar) kon de Commissie echter niet aan dit seminarie bijdragen.   
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4.1.2.  Deelname aan de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke 
opleiding 
 
 
Ingevolge de wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke 
opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding, is de 
Commissie voor de Modernisering, door de aanwezigheid van haar voorzitter of 
haar ondervoorzitter, van rechtswege lid geworden van de raad van bestuur. 
 
In de loop van de periode waarover dit activiteitenverslag gaat, werden acht 
vergaderingen van de raad van bestuur gehouden (6 maart, 23 april, 28 mei, 25 
juni, 24 september, 14 en 17 december 2009, 3 februari 2010). 
 
De besprekingen tijdens deze vergaderingen hadden voornamelijk betrekking op 
de aanvang van de activiteiten van het instituut (huur, werkzaamheden, …), het 
budget en het personeelsplan 2009, de initiatieven inzake opleiding, de controle 
van de rekeningen, de opdrachtbrief gericht aan de directie, de goedkeuring van 
een huishoudelijk reglement, de verkiezing van de voorzitter, de vergoeding van 
de sprekers en de evaluatie van de wet van 24 juli 2008. 
 
 
 
4.2.  ACTIVITEITEN BINNEN DE DOELSTELLING  "BIJDRAGEN TOT MEER TRANSPARANTIE IN 
DE WERKING VAN DE RECHTERLIJKE ORDE" 
 
 
 
In de loop van de periode in kwestie heeft de Commissie met eigen middelen 
haar website vernieuwd. Het intranet  werd niet meer behouden. 
Het “voeden” van dit communicatiemiddel en het actualiseren ervan is een 
permanente aangelegenheid. De site is verdeeld in twee grote delen. Het eerste 
deel is gewijd aan de Commissie. Het tweede deel omvat een waaier aan actuele 
informatie, zowel voor de burger als voor professionals (nieuwe regelgeving, 
wetsvoorstellen, wetsontwerpen, 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 
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- tarieven 
- varia 
- vertalingen 
- wijzigende regelgeving. 

 
 
 
 
4.3.  ACTIVITEITEN BINNEN DE DOELSTELLING "DE ONTWIKKELING VAN DE COMMISSIE" 
 
 
 
 
4.3.1.  Deelname aan opleidingsinitiatieven 
 
 
Net als de voorgaande jaren hebben de leden en medewerkers van de Commissie 
op grond van hun behoeften diverse opleidingen gevolgd in verschillende 
domeinen: informatica, taalcursussen, weging van de functies, “Star”-
selectieprocessen, “Tijdsbeheer en Stressbeheer, “Duurzame Ontwikkeling “Aktie 
Middle Management”. Zij hebben ook studiedagen bijgewoond (“La réforme de 
l’administration, vue d’en bas”, “Het gerechtelijke landschap”, “Een decennium 
justitiële hervormingen in België Octopus revisited”, “De productie en het 
verspreiden van strafrechtelijke statistieken in beweging”, “Workshop CGAB – 
boekhouding van de werkingskosten”, “De toekomst van de Belgische 
Rechterlijke Orde”, “Strafuitvoering”, “Internationaal strafrecht” en “Recht en 
Billijkheid”). 
 
De leden van de Commissie hebben ook een belangrijk deel van hun tijd besteed 
aan het opzoeken en volgen van initiatieven rond modernisering, zowel in 
binnen- als buitenland, via literatuur en internet. 
 
Bovendien nemen de leden van de Commissie als sprekers ook deel aan 
verschillende studiedagen zoals “De tiende verjaardag van de justitiehuizen”, 
“Beheer en mensenrechten”, “Management, kwaliteit en onafhankelijkheid van 
de magistraat” en “De toekomst van de Belgische Rechterlijke Orde”. 
 
 
 
4.4. DEELNAME AAN VERGADERINGEN VAN DE ALGEMENE RAAD VAN DE PARTNERS 
 
 
Bij wet van 20 juli 2006 werd door artikel 10 een Algemene Raad van de 
partners opgericht. 
 
Overeenkomstig voormeld artikel zijn de voorzitter en de ondervoorzitter van de 
Commissie van rechtswege lid van deze raad. 
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Het optreden van de Commissie op de vergaderingen van de raad (5 maart, 13 
mei, 9 september, 8 oktober, 3 december 2009 en 28 januari 2010) had 
hoofdzakelijk betrekking op de uitgevoerde activiteiten en op de voorstelling van 
bepaalde projecten, zoals de harmonisatie van bepaalde handelwijzen, de 
verbinding tussen de Rechterlijke Orde en de kruispuntbank van de sociale 
zekerheid, JustPax, Iudexnet, de gerechtskosten in strafzaken en de hervorming 
van het gerechtelijk landschap.  
 

* * * 
 
 

* * 
 
 
* 
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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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4. Mail 
 
 
Het e-mailadres is cmro.cmoj@just.fgov.be 
 
 
 
5. Website 
 
 
De website is via het internet te bereiken op http://www.cmro-cmoj.be 
 
 

mailto:cmro.cmoj@just.fgov.be
http://www.cmro-cmoj.be/
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BIJLAGEN 

 
 
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 27 april 2009 – Koninklijk besluit tot benoeming van Freddy Troch in hoedanigheid van lid van de 
Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde. 
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