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Opleiding “Gerechtskosten”: 338 deelnemers in 2010 

De verschillende opleidingssessies met betrekking tot de gerechtskosten zijn half december 
2010 beëindigd. Zij werden georganiseerd te Antwerpen, Gent, Tongeren, Luik, Bergen en 
Brussel (de opleiding voorzien te Aarlen werd geannuleerd wegens te weinig inschrijvin-
gen). De doelgroep voor deze opleidingen waren de magistraten, het griffie- en parketper-
soneel. Voor de gerechtelijke stagiairs werden er te Brussel twee (Nederlands- en Franstalig) 
afzonderlijke opleidingen gehouden.

In totaal volgden ongeveer 338 personen de opleidingssessies. Aan de hand van de door de 
deelnemers ingevulde evaluatieformulieren zal door het Instituut voor Gerechtelijke Oplei-
ding een evaluatie worden gemaakt en het vervolg van deze opleiding worden bekeken.
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FOcUs

Uitstekend nieuws voor het project JustScan!

Op 19 november 2010 gaf de Federale Ministerraad het groen licht voor de alge-
mene uitwerking van het project JustScan. Dit project beoogt het digitaliseren 
van strafrechtelijke dossiers. De Minister van Justitie heeft nu reeds de nodige 
impulsen gegeven tot uitvoering van deze beslissing. De Commissie Modernise-
ring verheugt zich hierover. De Commissie behandelt namelijk dit project reeds 
vanaf het begin, samen met de FOD Justitie. 

JustScan heeft niet de pretentie een “totaal” project te zijn. Het vertoont echter 
het enorme voordeel te bestaan. Het betekent vandaag een eerste concretise-
ring van het digitale dossier. Om succesvol te zijn bestaat de uitdaging erin goed 
na te denken over de ontwikkeling van dit project en het strikt te structureren, 
op een wijze dat de verschillende betrokken partijen hun verantwoordelijkheid 
opnemen en actief samenwerken.

JustScan is een ideale gelegenheid om bepaalde aspecten van het functioneren 
van de gerechtelijke machine te verbeteren: de voordelen zullen des te groter 
zijn bij een duidelijke strategie en een billijke verdeling van de inspanningen.
Met het reeds gelanceerde idee om JustScan uit te breiden naar de gevange-
nissen, teneinde op afstand gedigitaliseerde dossiers te consulteren, worden 
nieuwe voordelen gecreëerd.  
De CMRO drukt de wens uit opdat de gerechtelijke overheden, en op zijn beurt, 
de DG EPI zich volledig in het avontuur engageren!
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AcTUALITEITEN
Mededeling van vonnissen

In april 2010 formuleerde de Commissie een voorstel (PDF – 88 Kb) tot elektronische 
mededeling van de burgerlijke en strafrechtelijke vonnissen/arresten aan de partijen 
en hun advocaat. Dit voorstel werd binnen de gerechtelijke wereld goed onthaald. 
Verschillende jurisdicties zijn klaar om deze vernieuwing te concretiseren. Zo zullen 
binnenkort de rechtbanken van eerste aanleg, koophandel en arbeid te Luik het voorstel 
proberen uit te werken. 
Het College van procureurs-generaal gaf op 10 november 2010 een gunstig advies 
aan het voorstel en concludeerde o.a. “dat een kosteloze, snelle en veilige elektronische 
kennisgeving zonder twijfel een belangrijke stap voorwaarts zou betekenen”.
Om een maximale automatisering te bereiken dien men over een informatica-applicatie 
te beschikken, die de manipulaties beperkt tot een simpele toets. Waarom niet via de 
nieuwe informatica-applicatie MACH, waarover de vredegerechten en, binnenkort, alle 
politierechtbanken beschikken?
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Werklastmeting: het advies van de universiteiten

De academici van de K.U.Leuven en de ULg, die zich dienden uit te spreken over de 
haalbaarheid van de werklastmeting, hebben hun advies gegeven over de gepastheid 
van de gebruikte methode om de werklast bij de hoven van beroep te meten.

De academici formuleerden geen principiële opmerkingen en valideerden uitdrukkelijk 
de “gemengde methodiek”, die door de Commissie Modernisering wordt gebruikt 
(gedeeltelijke toepassing van de methodiek Delphi). Bij deze goedkeuring worden enkele 
aanbevelingen gegeven die ondermeer betrekking hebben op de vereenvoudiging van 
het instrument, op de voorbereiding van de interviews en op het verbeteren van de 
validatie structuur.
Op 06 december 2010 hebben de academici de verschillende vragen van de deskundigen 
van de hoven van beroep beantwoord. Van haar kant heeft de begeleidingscommissie 
op 17 januari 2011 de wens geuit dat de Commissie haar ondersteuningsopdracht verder 
zet met het behoud van het instrument zoals tot nu toe ontwikkeld (met proporties 
en scenario’s) en met de methode zoals tot nu toe gebruikt mits een aanpassing met 
betrekking tot de interviews.
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Conferentie “Quality in Justice”

Op 18 en 19 november 2010 organiseerde de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid 
te Brussel een internationale conferentie “Quality in Justice”. Tijdens die dagen 
presenteerde Finland een al acht jaar in de jurisdicties lopend kwaliteitsproject. 
Ieder jaar werken vier groepen op een door hen gekozen thema (beheer van de 
bewijsmiddelen, uitwerken van de motivaties, harmonisering van de straffen…). 
Hun werkverslagen worden aan alle rechtbanken in Finland meegedeeld. Een 
pilootproject “referentie standaarden” (steunend op 40 kwaliteitscriteria) werd 
eveneens gelanceerd. Het moet leiden tot een kwalitatieve evaluatie van de 
gerechtelijke administratie (PDF - 1,93 Mb) in de rechtbanken.
In 2007 is in Denemarken het aantal rechtbanken van eerste aanleg gedaald van 82 
naar 24. Om deze hervorming door te voeren ontwikkelt elke rechtbank jaarlijks een 
actieplan. In 2008, bijvoorbeeld, werden deze geconcentreerd op de kwaliteit en 
de goede gebruiken, de ontwikkeling van de bevoegdheden. Denemarken voerde 
recentelijk eveneens een model “CAF” in, teneinde op een correcte manier zijn 
prestaties te evalueren. Vermelden we ook nog het met het oog op kwaliteit geleverde 
werk (PDF - 84 Kb) in Zweden, waar de interne en externe dialoog van de jurisdictie 
wordt gezien als een essentiële factor om haar werking te verbeteren. 
De Europese Commissie voor een efficiënte Justitie heeft op haar beurt een checklist 
(PDF - 308 Kb), gepresenteerd. Het is een instrument voor intern gebruik bestemd 
om de efficiëntie van de rechtbanken te verhogen. Experimenten in Nederland en 
Italië werden eveneens aangehaald. De conferentie eindigde met een debat over de 
perspectieven tot verbetering van de Belgische Justitie. De Commissie Modernisering 
nam aan dit debat deel.
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http://www.cmro-cmoj.be/pdf/vonnisNL.pdf
http://www.cmro-cmoj.be/NL/commissie/activiteiten/projecten/processen/werklastmeting.htm
http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=dutch
http://www.oikeus.fi/uploads/4begub0nj.pdf
http://www.oikeus.fi/uploads/4begub0nj.pdf
http://data.memberclicks.com/site/iaca/LWB-Marie_Hagsgard.pdf
http://data.memberclicks.com/site/iaca/LWB-Marie_Hagsgard.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/default_EN.asp
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1702393&SecMode=1&DocId=1281474&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1702393&SecMode=1&DocId=1281474&Usage=2
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Jeugdrechtbank Antwerpen: veldwerk afgerond

De Commissie voor de Modernisering is in september gestart met een verkennend 
onderzoek bij de jeugdrechtbank van Antwerpen teneinde een eerste zicht te krijgen 
op de belasting van de Jeugdrechtbank en de mogelijkheden om deze belasting te 
verlichten. 
Hiervoor waren er groepsgesprekken en individuele interviews met magistraten, griffiers 
en personeelsleden en met een aantal externe actoren zoals de Sociale Dienst bij de 
jeugdrechtbank. Er werden ongeveer een 30-tal interviews afgenomen.
Om het beeld te vervolledigen werden er kabinetsbesprekingen en zittingen bijgewoond 
en werd er een observatie in de wachtzaal gedaan. In december werd het veldwerk 
afgerond. 
Op basis van de verzamelde gegevens zal het eindrapport worden opgesteld. Hierin zal 
onder andere aandacht worden besteed aan de productenlijst, het in kaart brengen van 
de werkprocessen en een inventaris van de factoren die de werklast beïnvloeden.

AGENDA

Op bezoek in Den Haag samen met het parket-generaal van Antwerpen

In het kader van het project “Functiebeschrijving voor het gerechtspersoneel” 
begaven Monique Beuken en Linda Van de Moortel zich op 14 oktober 2010 naar Den 
Haag. Zij waren vergezeld van Patrick Vandenbruwaene en Marie-Louise Schoeters, 
respectievelijk advocaat-generaal en hoofdsecretaris bij het parket-generaal te 
Antwerpen. Het college van procureurs-generaal maakte de organisatie van dit bezoek 
mogelijk.
De leden van deze delegatie konden op die manier M. van Brummen, lid van het 
college van procureurs-generaal Nederland, en één van zijn naaste medewerkers, 
mevrouw van Boetzelaer, ontmoeten.
De bedoeling van de vergadering was het bekomen van een maximum aan 
informatie over een in Nederland al jaren bestaande systeem van delegatie aan 
het gerechtspersoneel van bepaalde normaal aan magistraten van het parket 
voorbehouden taken. Dit systeem is namelijk één van de pistes die de ploeg van het 
project “functiebeschrijving voor het gerechtspersoneel” voorstelt om uit te werken, 
in het kader van het revaloriseren en het geven van een grotere herkenning aan 
bepaalde functies, zoals de functie van parketjurist in het bijzonder.
Deze zeer interessante ontmoeting laat de Commissie toe om, in het kader van de 
functiebeschrijving, concrete voorstellen te formuleren.
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cONTAcT

Voor reacties, vragen of suggesties, schrijf ons op het volgende adres:  
cmro.cmoj@just.fgov.be 
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M. van Brummen
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http://www.cmro-cmoj.be/NL/commissie/activiteiten/projecten/processen/jeugd_antwerpen.htm
http://www.cmro-cmoj.be/NL/commissie/activiteiten/projecten/processen/functiebeschrijving.htm
http://www.om.nl/organisatie/college_van/mr_h_a_van_brummen/
http://www.om.nl/organisatie/college_van/
mailto:cmro.cmoj@just.fgov.be

