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Beste lezers,

Dit is het eerste nummer van de newsletter van de Commissie voor de 
Modernisering. Wij hebben geopteerd voor een informatiemiddel in elektronische 
versie in een moderne en bondige stijl. De newsletter is gericht op de projecten van 
de commissie. Voor elke informatie worden hyperlinks voorgesteld waarmee u meer 
te weten kan komen over onze activiteiten.
Elk nummer bevat een focus, nieuws en de agenda.
Wij plannen vier newsletters per jaar die aan alle leden van de Rechterlijke Orde 
zijn gericht en die complementair zijn aan de “flash info’s” die velen onder u reeds 
ontvangen.
Wij hopen dat u dit initiatief op prijs stelt. Bezorg ons uw voorstellen:  
cmro.cmoj@just.fgov.be. Veel leesgenot.

J.-P. Janssens     E. Beaucourt
Ondervoorzitter     Voorzitter

Focus

De Commissie stelt zich voor

De Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde 
(CMRO) is een onafhankelijke commissie, opgericht bij de Federale 
Overheidsdienst Justitie. De  opdracht ervan, bepaald bij wet van 
20 juli 2006, is veeleer uitgebreid: zij is belast met “elke actie die de 
modernisering van het beheer van de Rechterlijke Orde tot doel 
heeft”. Van bij het begin heeft de Commissie zich willen profileren als 
actor van deze modernisering (en niet als waarnemer ervan). Actief zijn kan op verschillende manieren: soms neemt de Com-
missie het initiatief voor projecten die zij alleen of in partnerschap uitwerkt en soms begeleidt zij de door anderen ontwikkelde 
projecten.
 
De projecten, die allemaal ertoe strekken de Rechterlijke Orde te steunen in de modernisering van het beheer ervan, hebben 
inzonderheid betrekking op:

 ›  het optimale gebruik van de middelen;
 ›  de verbetering van de gerechtelijke en administratieve processen;
 ›  de beschrijving van de functies van het gerechtelijk personeel;
 ›  de meting van de werklast in de hoven en rechtbanken.

De Commissie bestaat thans uit twaalf personen, van wie sommigen afkomstig zijn uit de magistratuur (zetel en openbaar 
ministerie). Zij wordt geleid door Eric Beaucourt en Jean-Paul Janssens, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter. De andere 
leden zijn Monique Beuken, Diane Bial, Claudy Delaunoy, Xavier De Riemaecker, Patrick Meulepas, An Spegelaere, Freddy Troch, 
Linda Van de Moortel, Virginie Vanholme en Andy Van Impe. 
Wij werken allemaal samen aan de ontwikkeling van een moderne Rechterlijke Orde die aangepast is aan een snel evoluerende 
samenleving.
        ›› Terug naar de inhoud
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Nieuws
Gerechtskosten: de opleidingen beginnen  

Het Instituut voor gerechtelijke opleiding organiseert van oktober tot december 2010 
verschillende  opleidingssessies (pdf - 308 Ko) met betrekking tot de gerechtskosten in 
strafzaken. Deze opleidingssessies worden voorgezeten door Jean-Paul Janssens en Freddy 
Troch, respectievelijk ondervoorzitter en lid van de CMRO. 

Ter herinnering: deze opleidingen ten behoeve van de magistraten en het gerechtelijk 
personeel volgen op de bewustmakingsbijeenkomsten die door de Commissie voor de Mo-
dernisering werden georganiseerd in de arrondissementen en rechtsgebieden van de hoven 
van beroep, van november 2009 tot juni 2010. Deze werden geleid door de Commissie, in 
samenwerking met de CTIF, het  Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurd-
verklaring, de dienst Gerechtskosten van de FOD Justitie en de Commissie voor de gerechts-
kosten.  De Commissie voor de Modernisering heeft in juni 2010 overigens een verslag 
uitgegeven gewijd aan de  “Gerechtskosten in strafzaken - Uitgaven 2009” (pdf - 1,22 Mo).

›› Terug naar de inhoud

Functiebeschrijving: tweede ronde

In juni 2008 ging het project inzake functiebeschrijvingen van het gerechtelijk personeel 
van start. Het doel? De functies van niveau A en de functies van de griffiers en secretaris-
sen onderzoeken. In september 2009 heeft het project geleid tot een eerste verslag (pdf 
- 804 Ko) dat betrekking heeft op de “basis” functies van het openbaar ministerie (hoofd-
secretaris, secretaris-hoofd van dienst, secretaris en parketjurist). De Commissie is nu het 
tussentijdse verslag, gewijd aan de functies van de griffie, aan het opstellen. Het bevat de 
vaststellingen en vragen die voortvloeien uit de tussen januari en juni 2010 gehouden 
gesprekken met de houders van de onderzochte functies. Dit verslag dient als basis voor 
de nieuwe interviews die gepland zijn van oktober tot december 2010: ditmaal worden 
de korpschefs en hoofdgriffiers ondervraagd over de ontwikkelingen die zich op middel-
lange termijn zouden kunnen of moeten voordoen inzake de functies van de griffie. 
Als einddatum voor het project is juni 2011 voorzien. 

Deze studie zal leiden tot generieke functiebeschrijvingen die ten grondslag zullen lig-
gen aan de beschrijving van de functies van de niveaus A en B van de Rechterlijke Orde 
(met andere woorden de griffiers en secretarissen).
 
Meer informatie op de website: www.cmro-cmoj.be.

›› Terug naar de  inhoud

Nieuw project op de jeugdrechtbank te Antwerpen

Op 13 september 2010 tekende de Commissie voor de Modernisering een samen-
werkingsakkoord met de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen. Het is de 
bedoeling om een verkennend onderzoek te realiseren teneinde een eerste zicht te 
krijgen op de belasting van de jeugdrechtbank en de mogelijkheden om deze belasting 
te verlichten. Op basis van groepsgesprekken, individuele gesprekken en observatie zal 
een eindrapport worden opgesteld waarin volgende elementen aanbod zullen komen:

 ›  informatievergaderingen rond het project voor de leden van de jeugdrechtbank;
 ›  verkennende groepsgesprekken om tot een eerste ontwerp van productenlijst te 

komen;
 ›  kennismaking met het informatica-systeem van de jeugdrechtbank;
 ›  individuele gesprekken met magistraten, griffiers en personeelsleden voor het in 

kaart brengen van werkprocessen en functies en het inventariseren van factoren die 
de werklast beïnvloeden (loopt momenteel).

Dit eindrapport wordt verwacht tegen eind januari 2011. 

Meer informatie op de website: www.cmro-cmoj.be.
›› Terug naar de inhoud

Opleiding te Luik

Monique Beuken en Linda Van de Moortel,  
de verantwoordelijken van het project.

Jacques Mahieu, voorzitter van  
de rechtbank van eerste aanleg.
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FOCUS 

Doorlichting van de middelen toegewezen aan de Rechterlijke Orde 

Het budget van de Rechterlijke Orde bedraagt meer dan 822 miljoen euro in 2010. 
De personele middelen zijn met 45,3% gestegen van 1995 tot 2010, de materiële 
middelen met 92,9% en sommige posten, zoals de gerechtskosten, zijn duidelijk uit 
hun voegen gebarsten.

De Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde heeft de middelen geana-
lyseerd die voor de periode 2008-2010 aan de Rechterlijke Orde zijn toegewezen. U vindt 
de conclusies ervan in de nieuwe publicatie “Rechterlijke Orde: budget en uitdagingen 
voor de toekomst” (pdf – 998 Ko). De Commissie vestigt de aandacht op essentiële aange-
legenheden en stelt vragen over de uitdagingen voor de toekomst van de modernisering 
van de Rechterlijke Orde. Welk beleid moet worden gevoerd inzake human resources? Wat 
zijn de opleidingsbehoeften? Welk beleid moet worden gevoerd voor betrouwbare en 
moderne informatica? Hoe kunnen de uitgaven inzake gerechtskosten in strafzaken worden 
beperkt?...

De Rechterlijke Orde staat aan de vooravond van een ingrijpende hervorming. Zal zij sla-
gen in deze belangrijke uitdaging? Dat kan worden betwijfeld, aangezien het gebrek aan 
beheersstructuur bij de gerechtelijke overheden, gekoppeld aan het ontbreken van een 
strategisch orgaan, een onmiskenbare handicap is.

Voor welk scenario de volgende regering ook kiest, de studie komt op een sleutelmoment, 
met name bij de aanvang van een nieuwe legislatuur met tal van ingrijpende veranderingen.

Rechterlijke Orde:  
budget en uitdagingen voor de toekomst

Commissie voor de Modernisering 
van de Rechterlijke Orde
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De studie is op ruime schaal verspreid bij de gerechtelijke, administratieve en 
politieke overheden. Daarnaast zijn de tabellen en grafieken (pdf - 649 Ko) 
bijgewerkt die zijn opgesteld in het kader van het vorige verslag inzake het 
budget 1995-2007.

Agenda

Op 18 en 19 november 2010 organiseert de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid te 
Brussel een internationale conferentie over de kwaliteit binnen justitie. Op de eerste 
dag zullen enkele Europese goede praktijken worden voorgesteld. De tweede dag zal 
gewijd zijn aan de ervaringen opgedaan in België. De conferentie wordt afgesloten 
met een debat tussen verschillende actoren uit de praktijk, waaronder Jean-Paul 
Janssens, ondervoorzitter van de CMRO.

Voor meer inlichtingen: stefan.thomaes@just.fgov.be (tel.: 02 542 74 62).

›› Terug naar de inhoud

Contact
Voor reacties, vragen of suggesties, schrijf ons op het volgende adres: 
cmro.cmoj@just.fgov.be 

›› Terug  naar de inhoud

›› Terug naar de inhoud
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