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Een kick-off vergadering gaf op 12 september ll. het startschot voor de
validatie van de functiebeschrijvingen van het gerechtspersoneel van het
niveau A, griffiers en secretarissen. De validatiecomités van de Zetel en het
Openbaar ministeries bogen zich elk om de veertien dagen (in totaal 12
vergaderingen) over het voorstel van de Commissie voor de hertekening van
het functielandschap, zoals geformuleerd in haar rapport.

TE WETEN...
In dit voorstel werden de functies ondermeer geordend
volgens de sleutelprocessen in de organisatie
(behandeling van gerechtelijke dossiers, leiding geven
en ondersteuning) en volgens de schaalgrootte van de
entiteiten. Bovendien heeft de Commissie zich laten
leiden door de waarden die ze in al haar andere
projecten voor ogen hield, waaronder het centraal
stellen van de burger, het evenwicht tussen de
belangen van de organisatie en deze van de
personeelsleden, de opwaardering en de erkenning van
alle functies en de keuze voor een participatief
leiderschap.
In totaal werden tweeëndertig functies gevalideerd (13
voor de Zetel en 19 voor het Openbaar Ministerie).
De Commissie is verheugd over de wijze waarop de
leden van de twee comités hun input hebben gegeven.

De interactie verliep uitstekend. Vanuit hun eigen
ervaring binnen de Rechterlijke Orde brachten de leden
waardevolle aanvullingen en correcties aan de
ontwerpen aan. Over het algemeen konden zij zich
vinden in de architectuur en de leidmotieven van de
Commissie. Wij hopen dat deze soort oefening ook op
andere domeinen voor herhaling vatbaar is. Het is
immers essentieel dat de Rechterlijke Orde in de
toekomst haar eigen strategie kan bepalen en in de
praktijk brengen.
De aangepaste gevalideerde functiebeschrijvingen
zullen begin februari worden voorgelegd aan de
Minister van Justitie. In een begeleidende nota zullen
bovendien alle aanbevelingen van de beide comités, die
de functiebeschrijvingen “an sich” overstijgen, worden
opgesomd.
U kunt de documenten terugvinden, respectievelijk op
Omptranet en Iudexnet.

ACTUALITEITEN

Werklastmeting
Half december leverde het Æ-projectteam van de
Commissie de resterende eindrapporten af i.v.m. de
werklastmeting bij de hoven van beroep. Daarmee
werd de in januari 2012 vooropgestelde planning
gerespecteerd, ook al moest de Commissie voor een
groot deel zelf instaan voor de inzameling en
verwerking van volumegegevens, wat initieel voorzien
was als een taak van het Vast Bureau voor Statistiek en
Werklastmeting.
Rapporten, bijlagen en het bijbehorende
berekeningsmodel zijn intussen beschikbaar in het
Nederlands en het Frans en kunnen gedownload
worden vanaf de website van de CMRO.
Centraal in de rapporten zijn de door de Commissie
voorgestelde behandeltijden, nodig om één volumeeenheid van een bepaald gerechtelijk product voort te
brengen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen
benodigde magistratentijd, griffiertijd en
administratieve tijd (d.i. de behandeltijd voor het overige gerechtspersoneel). Wanneer organisatorische of externe
factoren bepalend zijn voor de behandeltijd, dan is daarmee vaak rekening gehouden door de weerhouden
behandeltijden te differentiëren.
Reeds in juni 2010 waren het rapport en de gedeelten van het berekeningsmodel voor het correctioneel luik en
de kamer van inbeschuldigingstelling afgeleverd. Het modulair opgebouwde model is nu vervolledigd. Een paar
correctionele behandeltijden op de griffie werden aangepast en de module met betrekking tot de specifieke
griffieproducten en activiteiten (reeds gestart in 2010) werd uitgebouw. Nieuw zijn de modules i.v.m. het burgerlijke
luik en de jeugd, en een synthesemodule waar niet alleen de resultaten van alle andere modules zijn in terug te
vinden, maar waar ook de behandeltijden zijn opgenomen van “niet-productgebonden” activiteiten zoals
management, opleiding, representatie.

Het berekeningsmodel laat toe diverse (reële, gewenste of gevreesde) situaties te simuleren en met elkaar te

vergelijken: hoeveel meer of minder personen van een bepaalde categorie zijn er nodig als de werkwijze gewijzigd
wordt, of als het volume van bepaalde producten zou verdubbelen, of als bepaalde producten zouden wegvallen, of
als de balie haar conclusies anders zou opstellen,…
De bij de rapporten gevoegde simulaties voor een fictief hof, illustreren dat om eenzelfde volume van elk van de
producten te verwerken, de personeelsnoden (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) sterk kunnen verschillen door de
manier van werken en door de omgevingsfactoren. In het ene geval 57 magistraten, 30 griffiers en 54 administratieve
personeelsleden, in het andere geval 66 magistraten, 33 griffiers en 49 administratieve personeelsleden.
Met het model en de rapporten, beschikt de overheid en het management van de hoven over een hulpmiddel om de
gevolgen voor de werklast in te schatten van beslissingen rond organisatie en beleidskeuzen.
Een vereiste hierbij is dat het model vlot gevoed wordt met actuele gegevens uit informatiesystemen die
betrouwbaar en juist zijn. Het model zal bovendien pas een compleet managementinstrument worden, wanneer niet
alleen de gevolgen van organisatie- en beleidskeuzen voor de werklast, maar ook voor de kwaliteit van de
voortgebrachte producten in kaart worden gebracht.
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ACTUALITEITEN

IN HET KORT
De interne dialoog in het auditoraat Charleroi gaat verder
Van begin oktober tot half november namen een magistraat en een secretaris van het arbeidsauditoraat Charleroi,
zoals voorzien, een interview af van bijna al hun collega’s over hun werkervaring en eventuele verbeteringen eraan.
Twee leden van de Commissie die het project begeleiden woonden deze interviews bij.
Om een eerste zicht te krijgen op de verzamelde gegevens vond omstreeks eind november een vergadering plaats.
Momenteel doet de Commissie een grondige analyse van deze waardevolle informatie; zij distilleert er een reeks te
concretiseren ideeën uit, met het oog op de waardering van eenieders werkzaamheden en de verhoging van de
tevredenheid op het werk.

OP DE VALREEP...
Hervorming Rechterlijke Orde: naar een structurering van de conclusies?
In het kader van haar werkzaamheden in verband met de werklastmeting bij de
hoven van beroep, heeft de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke
Orde vastgesteld dat de lezing van de schriftelijke conclusies van de advocaten, op
burgerlijk vlak, in bepaalde gevallen bijzonder tijdrovend kan zijn voor de
magistraten.
Op basis van die vaststelling heeft de Commissie beslist een onderzoek te doen. Zij heeft 775 conclusies geanalyseerd
in dossiers over extracontractuele aansprakelijkheid en overeenkomsten (zonder bouwzaken en huwelijk) en over
beroepsaansprakelijkheid (materies die de meeste advocatenkantoren behandelen).
Het onderzoek wees uit dat er nog heel wat verschillen zijn in de presentatie van de schriftelijke conclusies. Waarom?
Op het vlak van conclusies legt het Gerechtelijk Wetboek vormvereisten noch sancties op (art 744 Ger. W.).
Een belangrijk deel van de activiteiten van magistraten is het lezen en begrijpen van de conclusies. De rechter moet
immers antwoorden op de conclusies overeenkomstig artikel 149 van de Grondwet.
Overzicht scheppen in conclusies zonder enige structuur, zonder onderscheid tussen feiten en middelen, met gebruik
van vage bewoordingen heeft een belangrijke weerslag op de werklast van de magistraat.
Hij kan zijn tijd, gelet op de actuele context, beter aan andere taken besteden.
De Commissie stelt vast dat de wetgevers van andere Europese landen zich gebogen hebben over het gebrek aan
structurering. Sommigen hebben een ingrijpende hervorming van hun burgerlijk procesrecht doorgevoerd of hebben
voorgesteld om een vooraf bepaald schema te volgen.
Overtuigd van de noodzaak van een efficiënt gerechtelijk systeem dat de grootst mogelijke waarborg biedt voor de
belangen van de rechtzoekenden, pleit de Commissie voor wetgevende initiatieven. De Commissie stelt voor om bij
de schriftelijke conclusies, op straffe van wering, een bepaalde opmaak te hanteren. In elk geval zal de wetgever hierbij
de nodige garanties dienen te voorzien voor rechtsonderhorigen zonder advocaat. Zij mogen niet worden benadeeld
in vergelijking met diegenen die wel op een advocaat beroep doen. Men kan hierbij bijvoorbeeld denken aan de
opmaak van typeformulieren.
Alle gerechtelijke actoren, magistraten, advocaten, rechtzoekenden, zouden er baat bij hebben.
Gestructureerde conclusies zouden winnen aan leesbaarheid en bijdragen tot de rechtszekerheid, zowel voor de
partijen als voor de rechter, die niet langer uitspraak hoeft te doen over een moeilijk te vatten eis in de context van een
rommelige en weinig heldere bewijsvoering.
Ten slotte is de Commissie van oordeel dat een dergelijke maatregel onderdeel moet zijn van een grondige
denkoefening over de werkprocessen van de rechtscolleges, in samenwerking met alle betrokken actoren.
Beschikbaar op de website vanaf 20 februari.
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AGENDA
De Commissie Modernisering en het Centrum voor publiek recht bij de
Université Libre De Bruxelles organiseren een studiedag met als thema:
“Management bij justitie: een uitdaging voor de onafhankelijkheid van
de rechter?”.
Deze vindt plaatst op 28 februari e.k. in het Huis van de
parlementariërs , Leuvenseweg 21, 1000 Brussel, van 9 tot 17 uur.
Met de deelname van Annemie TURTELBOOM, Minister van Justitie
Sprekers - Julie ALLARD, Vincent BERTOUILLE, Monique BEUKEN,
Bernard BLERO, Manuela CADELLI, Xavier DE RIEMAECKER, Fred
ERDMAN, Pascal GILLIAUX, Jean-Paul JANSSENS, Toon LYSENS, Elaine
MAK, Patrick MEULEPAS, Kevin MUNUNGU LUNGUNGU, Michel ROZIE,
Annemie SCHAUS, Frédéric SCHOENAERS, An SPEGELAERE, Jacques VAN
COMPRENOLLE, Linda VAN DE MOORTEL.
Inschrijvingen per fax 02/557 46 70 of per email diane.bial@just.fgov.be.
Voor meer informatie klik hier.
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EINDE VAN HET MANDAAT…
Na zes jaar ‘goede en trouwe dienst’ beëindigen de leden van
de Commissie Modernisering op 28 februari e.k. hun mandaat.
De CMRO startte haar werkzaamheden op 1 maart 2007. Het
hele team heeft, met niet aflatende inzet, solide projecten
uitgewerkt die compatibel zijn met het nieuwe gerechtelijke
landschap.
Het dankt u voor het vertrouwen dat u het heeft gegeven. Het
hoopt dat er nog tal van boeiende projecten op stapel staan.
Het moderniseringsavontuur zal zich verder zetten met een
hernieuwde equipe.
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CONTACT
Voor reacties, vragen of suggesties, schrijf ons op het volgende adres:
cmro.cmoj@just.fgov.be
>> Terug naar de inhoud

