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Juridische databanken 

Op 17 november 2010 werd door de Centrale Commissie voor Documentatie het standpunt van de Commissie Modernisering 
gevraagd m.b.t. het al dan niet behoud van twee juridische databanken (Strada en Jura). 
De Commissie Modernisering vond het belangrijk om haar standpunt te baseren op de mening van de RO zelf; daarom werden 
de magistraten van de zetel en het parket bevraagd via een mailing. Deze bevraging werd op 8 december 2010 afgesloten. Van 
de 1231 magistraten die duidelijk geantwoord hebben, waren er 1140 voor het behoud van de twee databanken en 91 voor het 
behoud van 1 databank. Het resultaat van deze bevraging werd aan de minister van Justitie bezorgd. De Commissie Modernisering 
liet weten dat hij opteerde voor het behoud van 2 databanken.

De openbare markt voor het ter beschikking stellen van een juridische databank (Justinfo) werd op 24 maart laatstleden door de 
Ministerraad toegekend aan de firma Kluwer. De minister van Justitie kreeg tegelijkertijd de opdracht om voor een tweede data-
bank te onderhandelen. Van haar kant werd de Commissie voor Documentatie belast om een rationaliseringsplan voor te stellen 
met het oog op de vermindering van de ‘papieren’ abonnementen. Dit plan dient in september 2011 aan te Ministerraad te worden 
voorgelegd. De contracten met Strada en Jura zullen met drie maanden worden verlengd, meer bepaald tot ten laatste 30 juni.

›› Terug naar de inhoud

Focus

Een overlegmodel voor de informatica

Op 18 januari ll. zag het Forum voor Strategisch Overleg ICT, bestaande uit 
vertegenwoordigers van de minister van Justitie, de Rechterlijke Orde (zetel en 
openbaar ministerie) en de FOD Justitie, het daglicht.
Dit nieuwe overlegplatform brengt de minister van Justitie en zijn administratie 
samen met hun klanten (hoven, rechtbanken en openbaar ministerie) voor alle 
ICT aangelegenheden. De deelnemers moeten een strategisch plan 2012-2014 
uitwerken. Daarenboven zullen zij een inventaris opmaken van al de hangende 
ICT-projecten en bepalen hoe de gerechtelijke overheden hieraan zullen partici-
peren. Vanaf 2012 begint de inwerkingstelling van het strategisch plan.

De Commissie Modernisering pleit al lang voor het oprichten van overlegplat-
formen en is dan ook verheugd over het genomen initiatief. Dit overlegmodel 
opent op termijn interessante perspectieven voor de Rechterlijke Orde. In elk ge-
val zal er een goede doorstroming van de informatie naar alle jurisdicties dienen 
te worden verzekerd., inzonderheid wat betreft de genomen beslissingen. 
Vanaf zijn oprichting is de Commissie Modernisering betrokken bij verschillende 
ICT-projecten (Justscan, aansluiting van de arbeidsgerechten aan de Kruispunt-
bank van de Sociale Zekerheid, Iudexnet, enz.). Om deze projecten verder op te 
volgen en uit te voeren zal men in de toekomst rekening dienen te houden met 
dit nieuwe initiatief. Het is om die reden dat er contacten zijn gelegd tussen de 
Commissie Modernisering en het Forum ICT. Op dit ogenblik zijn er discussies 
hangende om het kader te bepalen voor een gerichte samenwerking.
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http://www.just.fgov.be/index_nl.htm
http://www.cmro-cmoj.be/NL/commissie/activiteiten/projecten/processen/justscan.htm
http://www.cmro-cmoj.be/NL/commissie/activiteiten/projecten/processen/kruispuntbank.htm
http://www.cmro-cmoj.be/NL/commissie/activiteiten/projecten/processen/kruispuntbank.htm
http://www.cmro-cmoj.be/NL/commissie/activiteiten/projecten/processen/iudexnet.htm


ActuAlIteIten

Jeugdrechtbank van Antwerpen: het onderzoek is beëindigd

Op 10 maart werd het rapport over het verkennend onderzoek op de jeugdrechtbank 
van Antwerpen overhandigd aan de opdrachtgevers en in hun aanwezigheid voorgesteld 
aan de belangstellenden van de jeugdrechtbank. 

Het rapport geeft een eerste zicht op de factoren van zowel binnen als buiten de 
jeugdrechtbank die een invloed hebben op de werklast. De activiteiten van de 
jeugdrechtbank werden gevisualiseerd in stroomdiagrammen en vertaald in producten. 
Op die manier is het fundament gelegd om op korte termijn een werklastmeting bij de 
jeugdrechtbanken mogelijk te maken. Het rapport bevat ook een aantal voorstellen van 
acties die op korte en middellange termijn kunnen ondernomen worden, desgevallend 
met ondersteuning vanuit de Commissie.

›› Terug naar de inhoud

Werklastmeting: het zoeken naar een nieuwe pilootsite

Na het door de academici gegeven advies over de voor de werklastmeting toegepaste 
methode, hechtte de begeleidingscommissie haar goedkeuring aan het verder zetten 
van de werklastmeting in de hoven van beroep mits inachtname van een aantal 
aanbevelingen (zie newsletter 2). Alhoewel dit advies inzonderheid werd gevraagd voor 
het hof van beroep van Bergen, meldde de eerste voorzitter van dit hof, bij zijn schrijven 
van 23 februari 2011, niet langer als pilootsite te willen fungeren. Teneinde het vervolg 
van de werkzaamheden te verzekeren, richtte de begeleidingscommissie zich tot het hof 
van beroep van Luik om de rol van pilootsite over te nemen.
Van zijn kant vroeg het hof van beroep van Antwerpen om de werklastmeting binnen 
het korps verder te zetten en uit te breiden naar het burgerlijke gedeelte. In zijn rol van 
steunverlener aan de magistraat projectleider, is de Commissie Modernisering begonnen 
met de interviews van de zittingsmagistraten en griffiers van dit hof.

›› Terug naar de inhoud

Psychosociale belasting: een nieuw project

De rechtspraktijk confronteert sommige leden van de rechterlijke orde met belastende 
situaties: plaatsbezoeken, lijkschouwingen, verbaal geweld, enz. Om het hoofd te 
bieden aan de psychosociale lasten van hun werk, beschikken de magistraten en de 
griffiers niet over een gespreksgroep of een specifieke psychologische ondersteuning.
Het zo goed mogelijk beheersen, ja zelfs vermijden, van de psychosociale last is 
nochtans van groot belang… Elke werkgever heeft trouwens de wettelijke verplichting 
om een politiek te voeren met het oog op het welzijn van zijn werknemers.

Het parket van de procureur des Konings en de rechtbank van eerste aanleg 
te Nijvel hebben de Commissie Modernisering hierover geïnterpelleerd. Naar 
aanleiding hiervan is de Commissie gestart met een project dat deze problematiek 
op gestructureerde wijze aanpakt. Meer in het bijzonder gaat de Commissie een 
inventaris opmaken van de georganiseerde hulpverlening bij justitie zelf (in de 
gevangenissen of bij het NICC bijvoorbeeld) en in andere organisaties (zoals de 
politie).
De Commissie zal tevens een kostenstudie maken zodat de realisatie van dergelijke 
hulpverlening kan worden gebudgetteerd.  

De rol van de Commissie beperkt zich tot de studie van de haalbaarheid van het 
project en de budgettering.ervan. De realisatie en installatie van het project behoren 
tot de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en de FOD Justitie.
U kunt ons uw ervaringen of uw interesse voor dit project laten geworden op ons 
adres: cmro.cmoj@just.fgov.be.
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Kast in het politielokaal op de jeugdrechtbank : 
dossiers… en speelgoed.

http://www.cmro-cmoj.be/NL/commissie/activiteiten/projecten/processen/jeugd_antwerpen.htm
http://www.cmro-cmoj.be/NL/commissie/activiteiten/projecten/processen/werklastmeting_zetel.htm
http://www.cmro-cmoj.be/NL/commissie/activiteiten/projecten/middelen/psychosociale_belasting.htm
http://nicc.fgov.be/home
http://www.just.fgov.be/index_nl.htm
mailto:cmro.cmoj@just.fgov.be


In het kort 

Een nieuwe internetsite in juni 2011

In 2007 creëerde de Commissie Modernisering zijn eerste internetsite. Deze is met de 
jaren en op basis van de gevoerde projecten steeds verder uitgebreid.

Op heden bevat de site heel wat informatie over de Commissie en over externe 
organisaties, alsook bijkomende informatie die geen betrekking heeft op haar core 
business. 
De site zal worden herwerkt rond de primaire opdrachten van de Commissie. Zo zullen de 
realisaties van de Commissie op het voorplan komen. In plaats van het opnemen van al 
bestaande, mogelijks niet geactualiseerde, info, worden de bezoekers verwezen naar de 
externe bevoegde sites (FOD Justitie, Financiën, Economie, belgium.be, enz).

De teksten zullen ook worden herschreven in een webstijl (korter, directer, verbindingen 
die het mogelijk maken om meer informatie te bekomen).

Naast een rubriek over de Commissie (opdrachten, waarden, doelstellingen, …), zal 
de site tevens de talrijke afgehandelde en nog lopende projecten voorstellen. Deze 
zullen in zes thema’s worden ondergebracht: Financiën, Personeel, Communicatie, 
Beheerinstrumenten, Organisatie en Werkingsmiddelen.
De toekomstige site zal ook actuele gegevens, publicaties en berichten van de 
Commissie, interessante links en een toegang tot onze newsletter bevatten.

We nodigen u uit om in juni 2011 onze nieuwe internetsite te bezoeken.

Gerechtskosten in strafzaken: er zit beweging in!

Het Koninklijk Besluit van 8 februari 2011 (in werking getreden op 5 maart 2011) 
voorziet de nieuwe tarieven inzake telefonie. Deze nieuwe tarieven zouden een 
besparing van rond de 30% moeten opleveren. Dit is een beslissing die zonder twijfel 
beantwoordt aan de wensen van alle gerechtelijke actoren.

De Commissie Modernisering en de FOD Justitie voerden een ruim onderzoek 
met betrekking tot de werkingsprocessen op het gebied van de gerechtskosten 
op de griffies en de secretariaten. Thans worden de gegevens verwerkt. Wij hopen 
kortelings de resultaten hiervan te kunnen meedelen. Het deelnemerspercentage 
(95 %) is indrukwekkend. Wij danken nogmaals al diegenen die hiervoor tijd hebben 
vrijgemaakt. 
Een informaticaprogramma voor het beheer van de gerechtskosten zal vanaf 1 januari 
2012 verplicht dienen te worden gebruikt. Deze modernisering van de boekhouding 
maakt deel uit van het project Fedcom. Verschillende jurisdicties hebben aanvaard om 
als pilootsite te fungeren; de FOD Justitie en de CMRO verbinden zich er toe om deze 
belangrijke vernieuwing op punt te stellen.
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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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ActuAlIteIten

De vormgeving van de website is nog in
ontwerpfase en kan momenteel enkel in het 

Frans worden getoond.

http://www.just.fgov.be/index_nl.htm
http://minfin.fgov.be/portail2/nl/index.htm
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/
http://www.belgium.be/nl/
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?numac=2011009118&caller=list&article_lang=N&row_id=1&numero=3&pub_date=2011-02-23&language=nl&nl=n
http://www.just.fgov.be/index_nl.htm
http://www.begroting.be/portal/page/portal/INTERNET_pagegroup/INTERNET_fedcom
mailto:cmro.cmoj@just.fgov.be

