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FOCUS
Een nieuw project
opgestart bij het hof
van beroep te Gent
Op 28 november 2011
werd er een partnerschapsovereenkomst ondertekend
tussen het hof van beroep te
Gent en de Commissie
Modernisering. Dit was het
startschot van een veranderproject binnen de burgerlijke sector van het hof.
De Commissie zal hierbij haar rol opnemen van consultant en facilitator.
De vraag naar verandering is niet onmiddellijk ingegeven door een acute
problematiek. Het hof wenst echter zijn beschikbare personeelsmiddelen
(magistraten en gerechtspersoneel) zo optimaal mogelijk in te schakelen.
Meer in het bijzonder heeft het project tot doel om de bijdragen van het
gerechtspersoneel en de magistraten aan de individuele gerechtelijke dossiers
beter op elkaar af te stemmen. Er zal bijvoorbeeld worden nagegaan hoe de
inschakeling van griffiers en referendarissen kan worden geoptimaliseerd. Er zal
bovendien worden onderzocht in hoever de griffie beter kan aansluiten bij de
verschillende sectoren van de magistraten.
Er kan niet voldoende de nadruk worden gelegd op het feit dat dit veranderproject
zal worden gebaseerd op de input van alle betrokkenen.
Het spreekt daarenboven voor zich dat steeds rekening zal worden gehouden met
de haalbaarheid van mogelijke veranderingen. Bovendien zal er steeds over worden
gewaakt dat de continuïteit van de burgelijke sector niet in het gedrang komt.
Voor de Commissie is dit project een opportuniteit om haar kennis en ervaring uit
andere projecten zoals functiebeschrijvingen en werklastmeting te gebruiken en
verder uit te diepen.

IN HET KORT
Het JustScan-project breidt uit…
Vanaf september werden in de meeste arrondissementen
infosessies over het JustScan-project georganiseerd.
Ze hadden veel succes: meer dan 220 personen
(korpschefs, griffiers, hoofdsecretarissen, secretarissen en
personeelsleden) namen eraan deel. Over het algemeen
reageerden de aanwezigen positief op het project.
Ze stelden veel technische en organisatorische vragen.
Momenteel worden er verbeteringen aan de applicatie
aangebracht. 2012 zal hét JustScan-jaar worden.

Alle arrondissementen en rechtsgebieden zullen immers
scanners krijgen. Zij zullen volgens hun lokale noden
moeten uitmaken hoe zij in het project zullen stappen.
Het uiteindelijke doel is het scannen van al de
strafdossiers die in onderzoek zijn. Bovendien moeten
alle stukken die verder in het strafproces worden
toegevoegd worden ingescand, tot en met het
definitieve arrest.
Met het oog op een zo goed mogelijke start van het
project in elke nieuwe site zullen de FOD Justitie en de
Commissie Modernisering er opnieuw contact mee
opnemen.

NIEUWS
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Gerechtskosten in strafzaken:
de Commissie pleit voor een hervorming van de werkprocessen
De bezoeken aan veel rechtscolleges, de analyse van meer dan 1150
gerechtelijke beslissingen en de enquête die in februari 2011 werd uitgevoerd
bij de griffies en de parketten boden de Commissie de mogelijkheid om een
reeks voorstellen te formuleren met betrekking tot de wetgeving en de
werkprocessen.
Het verslag “Gerechtskosten in strafzaken. Hervorming van de processen” geef
de belangrijkste vaststellingen weer. Voor elk bezocht rechtsgebied worden
cijfers gegeven en een werkproces aanbevolen.
Op het einde van haar werkzaamheden kwam de Commissie tot 10 vaststellingen.
Ze stelt aan de politiek verantwoordelijken 5 dringende beslissingen voor. De tijd
dringt!
Er kwamen positieve reacties op het verslag. De minister van Justitie werd in de
Senaat geïnterpelleerd en er werden werkvoorstellen gedaan. Wij danken van
harte alle verantwoordelijken op het terrein voor hun medewerking. De bal ligt
nu in het kamp van de politiek. De CMRO hoopt dat men binnenkort initiatieven
neemt.
Wij kunnen u nu al een studiedag met als thema “Gerechtskosten” aankondigen.
Deze zal, samen met het NICC, worden georganiseerd en plaatsvinden in het
eerste kwartaal 2012.
>> Terug naar de inhoud

Psychosociale belasting: voorstel voor een structurele oplossing
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De Commissie Modernisering heeft in de maand oktober haar conclusies
gepubliceerd i.v.m. het project “Psychosociale belasting binnen de Rechterlijke Orde”.
De Commissie heeft een ruime denkoefening opgezet met betrekking tot deze
problematiek. Meer bepaald heeft ze een inventaris opgemaakt van de
bestaande instrumenten ten behoeve van personeelsleden die werden
geconfronteerd met een emotioneel belastende gebeurtenis bij de uitoefening
van hun beroep, ongeacht of zij werkzaam zijn bij justitie zelf of binnen andere
organisaties. De Commissie heeft ook de IDPB van de FOD Justitie, de
vakorganisaties en diverse vertegenwoordigers van de Rechterlijke Orde
ontmoet om kennis te nemen van hun ervaringen en wensen.
Tenslotte heeft de Commissie op basis van deze contacten een structureel en
professioneel voorstel geformuleerd in een rapport. Deze bevat zowel
preventiemaatregelen (informatie, opleiding) als beschermingsmaatregelen
(praatgroepen, intervisies, professionele begeleiding,…).
Om het kort presentatiedocument te raadplegen.

>> Terug naar de inhoud
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Werklastmeting: voortzetting van de werkzaamheden
Zoals aangekondigd in de newsletter nr. 4 hebben in Luik van 5 september tot
26 oktober 2011 gesprekken met magistraten en zittinggriffiers plaatsgevonden.
Vijftien magistraten en tien griffiers werden over de behandeltijd van
verschillende burgerrechtelijke producten afzonderlijk geïnterviewd. Op zeer
korte termijn werd een vertrouwelijk verslag van het gesprek toegezonden aan
elke geïnterviewde, die hierop aanvullingen en opmerkingen kon geven. Deze
werden vervolgens in de verslagen geïntegreerd.
Vanaf december maakt het projectteam van de Commissie een vergelijking
tussen de verschillende beschikbare gegevens van het burgerlijke gedeelte
(timesheets, observaties en gesprekken). Bovendien werden in oktober
vergaderingen gehouden met de pilootsites van de arbeidsrechtbanken
(Charleroi, Nijvel, Antwerpen, Kortrijk – Ieper – Veurne). Zij zullen vanaf januari
van volgend jaar timesheets bijhouden.
>> Terug naar de inhoud

AGENDA
Voorstelling van het project "Functiebeschrijvingen"
In het weekend van 30 september op 2 oktober hield de Koninklijke Federatie
van Hoofdgriffiers van de Vredegerechten en Politierechtbanken haar jaarlijkse
algemene vergadering in een charmant hotel van het pittoreske Rochehaut sur
Semois. Linda Van de Moortel et Monique Beuken werden uitgenodigd om de
grote lijnen te presenteren van hun werkzaamheden m.b.t. de
functiebeschrijvingen. Zij hebben dit gedaan voor een geïnteresseerd en
ontspannen publiek. Kortom een manier om het nuttige met het aangename te
combineren.
>> Terug naar de inhoud

Officiële inhuldiging van Themis
6 december: dag van het Sinterklaasfeest, 340ste dag van het jaar… maar ook de
officiële inhuldiging van ons gebouw Themis. Hoewel de betrokken diensten in
juni al hun intrek namen in het gebouw, werd het officieel ingehuldigd op
dinsdag 6 december in aanwezigheid veel vertegenwoordigers van de
magistratuur en het personeel.
Het gebouw bevindt zich op de Waterloolaan 70 en telt negen verdiepingen.
De rechtbank van koophandel te Brussel, de Adviesraad van de magistratuur, het
Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting en de CMRO hebben er hun zetel.
Er waren 150 aanwezigen om deze gebeurtenis te vieren en er een glas op te
heffen.
>> Terug naar de inhoud

IN HET KORT
Het vredegerecht van Fléron: meer aandacht voor de rechtzoekenden
Om de rechtzoekende beter te kunnen ontvangen heeft vrederechter Sophie
Uhlig de wandelzaal ingericht met een speelhoekje met stiften, kleurbladen en
een paar tijdschriften voor de ouders. Deze wachtkamer, afgesloten met groene
planten, zorgt voor een warme ontvangst. Dit allemaal dankzij enkele inventieve
ingrepen.
De duur van de zittingen is het onderwerp van een verregaande discussie: het
doel is de duur ervan zoveel mogelijk te beperken opdat de wachttijden van de
rechtzoekenden eveneens worden ingedijkt. Er zijn verschillende tijden
weerhouden in functie van het type geschil. De pleitzittingen (art. 747 Ger.W.)
zullen worden herzien. Sommige advocaten vinden het moeilijk om deze nieuwe
gewoontes aan te nemen…
Het debat wordt voortgezet.
>> Terug naar de inhoud

WIJ WENSEN U
ALVAST
PRETTIGE
EINDEJAARSFEESTEN
EN
TOT IN 2012!

ZIN OM MEE TE WERKEN AAN ONZE NEWSLETTER?
Hebt u maatregelen genomen om de kwaliteit van uw dienstverlening aan de burgers te verhogen?
Is uw zittingsmanagement voorwerp van een grondige reflectie?
Wenst u bepaalde werkprocessen te moderniseren?
Indien ook u een verbeterproject ontwikkelt of wenst te ontwikkelen binnen uw jurisdictie, aarzel dan
niet om ons te contacteren. Via onze newsletter kan u uw ervaring delen met alle andere gerechtelijke
actoren.
Meer dan ooit wenst de Commissie in 2012, samen met al de betrokken actoren, haar bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling van een moderne Rechterlijke Orde.

CONTACT
Voor reacties, vragen of suggesties, schrijf ons op het volgende adres:
cmro.cmoj@just.fgov.be
>> Terug naar de inhoud

