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Naar aanleiding van het rapport
met betrekking tot de interne
dialoog als verbeteringsfactor, dat
door de commissie in februari is
gepubliceerd, heeft het
arbeidsauditoraat te Charleroi
beslist om een project op te starten. Verschillende factoren speelden een rol
bij de totstandkoming van dit initiatief; de recente verhuizing van het
auditoraat naar zijn nieuwe kantoren, de aanwijzing van een nieuwe auditeur
begin mei en het grootschalige hervormingsproject dat werd aangekondigd
door de minister van Justitie. De start van het project werd bekend gemaakt
door de korpschef op het moment dat hij zijn functie opnam. De thema’s die
het voorwerp zullen uitmaken van de dialoog werden al vastgelegd. Een
projectteam, samengesteld uit magistraten en gerechtspersoneel is, samen
met een lid van de Commissie Modernisering, begonnen met de opmaak van
een planning van de verschillende werkfases. Op 22 juni ll. werd een
partnerschapsovereenkomst ondertekend. Deze preciseert de respectievelijke
engagementen van het auditoraat en de Commissie en de modaliteiten van de
begeleiding.
De interne dialoog biedt het voordeel dat het een methode is die de jurisdicties
zich makkelijk eigen kunnen maken. Ze stimuleert verbeterinitiatieven zonder
het gebruik van ingewikkelde of “zware” methodes. Dit was de boodschap die
Linda Van de Moortel en Monique Beuken hebben willen brengen bij hun
uiteenzetting op het Forum “IGO for a smart justice”, dat op 13 juni ll. werd
georganiseerd door het IGO.

IN HET KORT
Gerechtskosten in strafzaken nog steeds in
stijgende lijn...
Sinds haar oprichting is de CMRO zeer actief op het
vlak van de gerechtskosten in strafzaken. Zij deed
recentelijk een analyse van de uitgaven van 2011.
Opnieuw is er een aanzienlijke stijging van de
gerechtskosten; voor het eerst werd de kaap van
110 miljoen euro overschreden! Het verslag focust
op de voornaamste uitgavenposten (telefonie, DNA,
vertalers en gerechtsdeurwaarders), die per
rechtsgebied en per arrondissement zijn
weergegeven.

De minister van Justitie kondigde verschillende
initiatieven aan, waaronder een nieuwe wetgeving
tegen 2014. Het IGO organiseerde nieuwe
beroepsopleidingen. Deze zullen worden
voortgezet in verschillende arrondissementen na
de opening van het gerechtelijk jaar. Verder plant
de CMRO in het najaar een belangrijke ontmoeting
met de referentiemagistraten. Het is de bedoeling
om, samen met hen, hun rol te herdefiniëren en
nieuwe initiatieven op het getouw te zetten voor
de sensibilisering van alle betrokkenen.

NIEUWS
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Strafrecht, partners op bezoek bij de Rechterlijke Orde...
In samenwerking met de Operationele Directie Criminologie van het NICC,
organiseert de Franstalige regionale directie van de justitiehuizen momenteel
een "ronde" langs alle Franstalige gerechtelijke arrondissementen. Deze staat in
het teken van de voorlopige hechtenis en de voorwaardelijke invrijheidstelling.
Het is de bedoeling dat een debat tot stand komt tussen alle actoren van het
terrein die met eenzelfde problematiek worden geconfronteerd. Rond de tafel
zitten magistraten (onderzoeksgerecht, raadkamer, parket), politie,
justitieassistenten en onderzoekers. De kwaliteit van de debatten is gebaseerd
op de schat aan cijfermateriaal afkomstig van het NICC. Hierbij worden deze
gegevens getoetst aan het beeld dat de terreinspelers hebben van de
problematiek en aan de verklaringen die zij zelf geven voor bepaalde tendensen.
Deze "ronde" langs de arrondissementen is nog niet beëindigd en ze moet nog
worden geëvalueerd. Toch kunnen nu al bepaalde elementen worden
weerhouden:
- de afgelopen tien jaar is het aantal alternatieven voor een voorlopige hechtenis
meer dan verdubbeld. Deze stijging heeft het aantal aanhoudingsbevelen echter
niet verminderd. Deze blijven toenemen. De alternatieven zouden wel een
impact kunnen hebben op de gemiddelde duur van een voorlopige hechtenis;
deze wordt immers korter;
- de wijze waarop de voorlopige hechtenis wordt uitgevoerd is zeer verschillend
naargelang het gerechtelijke arrondissement. Dit is in bepaalde gevallen te
wijten aan de lokale factoren van organisatorische aard;
- door gebruik te maken van de complementariteit tussen het werk van de
politie en van de justitiehuizen, wordt de follow-up verbeterd van personen die
genieten van een alternatief voor de voorlopige hechtenis. Ook een nauwere
operationele samenwerking tussen alle terreinspelers bevordert deze follow-up.
De CMRO ondersteunt het streven van alle betrokkenen binnen de Rechterlijke
Orde naar een betere samenwerking op het terrein tussen de bevoegde
autoriteiten.
>> Terug naar de inhoud
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Psychosociale belasting
In oktober 2011 publiceerde de Commissie Modernisering een rapport met
betrekking tot de psychosociale belasting binnen de Rechterlijke Orde. Dit
rapport stelt vast dat de magistraten en het gerechtspersoneel geconfronteerd
worden met emotioneel belastende situaties en dat ze niet over een
gestructureerde en specifieke psychologische opvang beschikken.
De minister van Justitie, Annemie Turtelboom, werd over dit onderwerp
geïnterpelleerd in de Kamer. Zij kondigde voor de Rechterlijke Orde de
oprichting van stressteams aan.
Binnenkort zullen een task force en een consultatief orgaan worden ingesteld.
Deze twee organen zullen bestaan uit vertegenwoordigers van de Commissie
Modernisering, van de FOD Justitie, van de beleidscel, van de IDPB, van de
Stafdienst P&O, van de magistratuur, van het gerechtspersoneel en van de
vakbonden. Zij zullen nagaan hoe de stressteams zullen ingevuld worden. Het
project gaat van start in september e.k.
Het finale resultaat wordt verwacht binnen een jaar. De CMRO verheugt zich
over deze beslissing.
>> Terug naar de inhoud
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Beheersovereenkomsten, een nieuw instrument?
In haar beleidsnota van 19 december 2011 stelt de Minister van Justitie dat de
regering werk zal maken van een eenheidsstructuur, die o.m. verantwoordelijk
zal zijn voor het beheer van budgetten, het personeel en de materiële middelen
van de RO. Per arrondissement zal een beheersovereenkomst worden afgesloten
met duidelijke, operationele doelstellingen. Aan deze overeenkomst zullen
werkingskredieten verbonden zijn. Een beheersovereenkomst is voor velen
binnen de Rechterlijke Orde echter geen vertrouwd beheersinstrument. De
Commissie zal een nota uitwerken waarin dit instrument nader wordt toegelicht.
Hierbij zullen ook de kritische succesfactoren aan bod komen. Ervaringen van
andere binnen- en buitenlandse organisaties leren immers dat het met de
nodige omzichtigheid moet worden aangewend. De Rechterlijke Orde zal
bovendien vooreerst over een minimum aan andere beleidsinstrumenten en
expertise moeten beschikken. Uiteraard zal in deze nota, in de mate van het
mogelijke, al rekening worden gehouden met de beleidsbeslissingen over een
nieuwe beheersstructuur.
>> Terug naar de inhoud
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Activiteitenrapport 2011-2012
Zoals elk jaar presenteert de CMRO haar activiteitenrapport van het
voorbije jaar. 2011 werd gekenmerkt door de politieke gebeurtenissen en
de lopende zaken die diverse moderniseringsprojecten hebben stil
gelegd. Gelukkig konden andere projecten worden verder gezet zonder
enig obstakel, bv. de werklastmeting bij de hoven en de
functiebeschrijvingen. In 2011 werden ook verschillende nieuwe
projecten opgestart; de psychosociale belasting, de bevordering van de
interne dialoog in de jurisdicties en een belangrijke samenwerking met
het Hof van Beroep te Gent. De Commissie was eveneens betrokken bij
het ministeriële project “De hervorming van het gerechtelijk landschap”.
Zij nam daarbij deel aan reflectiegroepen en een stuurgroep. Ten slotte
was 2011 ook het jaar van de communicatie; de nieuwe website en de
opmaak van newsletters. In het rapport zijn eveneens alle permanente
activiteiten opgenomen, de “personeelsbewegingen” binnen het team en
een beschrijving van alle professionele opleidingen die de
Commissieleden hebben gevolgd of gegeven.
>> Terug naar de inhoud

AGENDA
Versterking voor de CMRO !
De Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde krijgt versterking.
Yaël Lachman, oud-advocate en parketjurist gespecialiseerd in sociaal recht,
vervoegt het team van de CMRO.
Wij zijn zeer blij met haar komst en wij heten haar van harte welkom.
>> Terug naar de inhoud
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WIJ WENSEN U EEN
PRETTIG VERLOF
EN ZIEN U GRAAG
TERUG IN
SEPTEMBER

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.

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

