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Sinds haar oprichting op 1 maart 2007 heeft de Commissie voor de Modernisering thans haar vierde werkjaar afgerond, dat volledig in teken stond van continuïteit en uitdieping. Zij heeft zich daarbij toegelegd op de voortzetting van de
projecten waarvoor een partnerschapsovereenkomst was ondertekend, meer
bepaald met de minister van Justitie. De projecten Werklastmeting,
Functiebeschrijvingen en Gerechtskosten vereisten de grootste investering in
tijd en personeel. De CMRO ondertekende ook twee nieuwe protocollen: een
protocol met betrekking tot de voortzetting van het project inzake de werklastmeting bij de hoven van beroep en bij de andere rechtbanken alsook een
protocol met de jeugdrechtbank te Antwerpen (een project dat reeds in onze
voorgaande newsletters is voorgesteld). De Commissie was eveneens aanwezig
op het veld via vergaderingen met de gerechtelijke en politieke overheden. Die
aanwezigheid is noodzakelijk voor de CMRO aangezien zij op die manier voeling
kan houden met haar bevoorrechte partners.
Vorig jaar liepen er niet minder dan 22 projecten van verschillende omvang en
aard. Alle informatie over die projecten is terug te vinden in het vierde activiteitenverslag (te verschijnen begin juli). De CMRO stelde onlangs ook een actieplan
op voor de periode 2011-2013, met als kernpunten: de netwerken nieuw leven
inblazen; de middelen herschikken over de lopende projecten; de verbanden
tussen de projecten ontwikkelen voor een betere exploitatie van de resultaten.
›› Terug naar de inhoud

IN HET KORT
Bergen test de elektronische verzending van beslissingen uit

Dhr. Alain Nicolas, voorzitter van
de rechtbank van 1ste aanleg te
Bergen, en Dhr. Daniel Bierlaire,
hoofdgreffier

In april 2010 formuleerde de Commissie een voorstel met het oog op de elektronische verzending van beslissingen aan de partijen en hun advocaat. Dat voorstel kreeg een gunstige
respons binnen de gerechtelijke wereld en heeft, wat de burgerrechtelijke beslissingen
betreft, reeds concreet gestalte gekregen binnen de rechtbank van eerste aanleg te Luik.
Ook Bergen heeft beslist deze vernieuwing in te voeren. Zo verzendt de rechtbank nu alle
rechterlijke beslissingen (in pdf-formaat) per e-mail naar de advocaten. Volgens de heer
Daniël Bierlaire, hoofdgriffier, betekent dat een grote stap vooruit voor justitie en tijdswinst
voor de griffie en de advocaten. Hoewel het systeem zeker nog voor verbetering vatbaar is,
vormt dit initiatief een win-winsituatie voor iedereen.
  
Indien u gelijkaardige ervaringen of interesse voor dit project heeft, kan u steeds contact
met ons opnemen via ons adres: cmro.cmoj@just.fgov.be.
›› Terug naar de inhoud
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Gerechtskosten in strafzaken
Aan het einde van het gerechtelijk jaar publiceerde de Commissie het verslag
Gerechtskosten in strafzaken - Uitgaven 2010. In 2010 ging meer dan 106 miljoen naar
dat budget. Het verslag belicht de evoluties van de voornaamste uitgavenposten in de
loop van de voorbije jaren.
De Commissie hecht ook belang aan de werkprocessen inzake gerechtskosten. In
februari/maart 2011 verstuurde zij een vragenlijst naar de griffies en parketten van
eerste aanleg en de politierechtbanken. De vragen hadden voornamelijk betrekking op
de controle van financiële stukken, de betaling en beweging ervan en de aanwezigheid
van stavingsfacturen in het gerechtelijk dossier. Doelstelling van de peiling? Een betere
kennis van de processen met het oog op de innovatie en normalisering ervan.
Enkele resultaten in afwachting van de publicatie van het eindverslag:
›› Binnen de parketten is 91 % van de ondervraagden niet op de hoogte van het budget waarover de rechtbank beschikt; 95 % van de parketten wordt niet ingelicht wanneer dit budget
uitgeput is. In 54 % van de parketten worden de stukken getaxeerd door de vorderende
magistraat. In het gerechtelijk dossier maakt 69 % gebruik van een specifieke map “gerechtskosten”. 7 % van de parketten kent hun referentiemagistraat niet.
›› Bij de griffies vindt 83 % van de ondervraagden de provisie voldoende; 50 % vindt dat de
wachttermijn steeds aan hun behoeften voldoet (die termijn was nochtans problematisch
voor 60 % van hen). In 52 % van de gevallen is het getaxeerde financieel stuk niet bij het dossier gevoegd. 74 % maakt geen gebruik van de map “gerechtskosten”. En 58 % van de griffies
kent hun referentiemagistraat niet!

Naast deze grootschalige peiling bestudeerde de Commissie 1179 strafrechtelijke
beslissingen die gewezen zijn in maart 2010, waarbij de nadruk werd gelegd op de
behandeling van de gerechtskosten. Uit de analyse, waarvan de publicatie binnen
afzienbare tijd volgt, kunnen de volgende lessen worden getrokken: 89 % van de
kosten zijn ten laste van de veroordeelden, 11 % blijft ten laste van de Staat. De
meest frequente kosten zijn telefonie (39 %), deskundigenonderzoek (34 %) en
procedurekosten (22 %). Meer over dit dossier in onze volgende newsletter...
›› Terug naar de inhoud
De RO moet functioneren met 542 afwezigheden per jaar!
De CMRO analyseerde de absenteïsmegraad in meer dan honderd rechtscolleges. Besluit:
absenteïsme komt overal voor, maar varieert van entiteit tot entiteit en van jaar tot jaar.
Voor de realisatie van dat project baseerde de Commissie zich op de activiteitenverslagen
van de rechterlijke overheden van 2006 tot 2009. De vermelde afwezigheidsdagen werden opgeteld en vervolgens gedeeld door 220 (= gemiddelde aantal gepresteerde dagen
per jaar). De betrouwbaarheid van deze cijfers is beperkt aangezien het niet zeker is dat
alle ziektedagen werden gemeld. De Commissie heeft het resultaat van haar werkzaamheden niettemin meegedeeld aan de leidinggevenden van de rechtscolleges, vooral met
de bedoeling de aandacht te vestigen op de moeilijkheid om de gerechtelijke onderneming goed te laten functioneren, aangezien er vaak meerdere voltijdse equivalenten
afwezig zijn.
Alvorens over te gaan tot de heruitgave van het project wil de CMRO bij de begunstigden
ervan polsen naar het belang en de meerwaarde van een dergelijke analyse. Zij zullen
een vragenlijst ontvangen, met verzoek om hun mening en suggesties.
Jaar

Afwezigheidsdagen bij alle
onderzochte rechtscolleges

Omzetting naar VTE

Gemiddelde
absenteïsmegraad

2006

112 712 dagen

512,33 VTE

6,71 %

2007

110 736 dagen

503,34 VTE

6,40 %

2008

108 045 dagen

491,11 VTE

6,27 %

2009

119 398 dagen

542,72 VTE

6,91 %

›› Terug naar de inhoud
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Werklastmeting bij de griffies en parketten: doorstart
Aangezien het hof van beroep te Bergen de rol van pilootsite niet langer op zich
wilde nemen (zie newsletter nr.3), besloot het hof van beroep te Luik om de fakkel
over te nemen naar aanleiding van de algemene vergadering op 6 april 2011, na een
informatiesessie van de Commissie en een vraag/antwoordmoment. In Luik zouden de
gesprekken met de magistraten en zittinggriffiers met betrekking tot het burgerrechtelijk
gedeelte van start gaan de dag na het gerechtelijk verlof.
Overigens zijn de gesprekken met betrekking tot het burgerrechtelijk gedeelte bij het
hof van beroep te Antwerpen, die plaatsvonden van 15 maart tot 25 mei 2011, afgerond.
Negen zittinggriffiers en veertien magistraten werden gehoord over de behandeltijd van
verschillende burgerrechtelijke producten.
›› Terug naar de inhoud

IN HET KORT
Bewegingen binnen het team
Net zoals andere instellingen is er binnen de Commissie een tijd van komen en gaan.
In 2010 kwamen er twee nieuwe collega's bij. 2011 zal worden gekenmerkt door het
vertrek van drie personen: Claudy Delaunoy, Freddy Troch en Eric Beaucourt.
Wij wensen hen een goede voortzetting van hun loopbaan (en sommigen een
welverdiend pensioen) en hopen snel in hun vervanging te kunnen voorzien.
›› Terug naar de inhoud

AGENDA
De CMRO vervoegt Themis
Op 20 juni verliet de CMRO het Treurenberg-gebouw en verhuisde naar het Themisgebouw aan de Waterloolaan 70 te Brussel (tel.: 02 557 46 50 – fax: 02 557 46 70). De
Commissie deelt het gebouw met de rechtbank van koophandel te Brussel,
de Adviesraad van de Magistratuur en het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting.
›› 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

