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FOCUS
Kennisoverdracht op het parket van Brussel
De wet van 19 juli 2013 voorziet de splitsing van het gerechtelijk
arrondissement B.H.V. Na de effectieve splitsing zullen er twee
afzonderlijke parketten zijn: het parket van Brussel en het parket van
Halle-Vilvoorde.
Om zich van een zo goed mogelijke splitsing te verzekeren, heeft het
parket belangrijke maatregelen genomen waaronder een project met
betrekking tot kennisoverdracht. Volgens het parket heeft de splitsing
van het parket van Brussel talrijke personeelsbewegingen tot gevolg
met een hoog risico op verlies aan kennis. Bovendien zal de kennis die
op het huidige parket van Brussel aanwezig is ook aanwezig moeten
zijn in de twee nieuwe parketten.Om het project team van het parket
van Brussel te helpen bij het tot een goed einde brengen van de
“kennisoverdracht” werd beroep gedaan op de expertise van de CMRO.
Op 11 juli 2013 werd een partnerschapsovereenkomst ondertekend
door de procureur des Konings en de voorzitter van de CMRO.
In een eerste fase werd de kritische kennis van de seniors
geïdentificeerd. Hiervoor werden mindmaps opgesteld. Elke senior
heeft een gesprek gehad met een lid van het projectteam, dat op basis
van de bekomen informatie een takenkaart heeft opgesteld. De
takenkaart dient om de taken waarvoor kennisoverdracht noodzakelijk
is vast te stellen. Deze eerste fase werd tijdens de maanden juli en
augustus uitgevoerd.

S. Lipszyc en B. Bulthé

Tijdens de maand september werden de junior/senior duo’s
samengesteld en werd, met de hulp van de leden van het projectteam,
gestart met de uitvoering van de kennisoverdrachtplannen.

"De samenwerking met de Commissie laat toe om elk senior/junior duo individueel te omkaderen. Zo kan de
kennisoverdracht in de best mogelijke omstandigheden verlopen. De expertise van de Commissie en de
investering van de leden van het projectteam helpen ons feitelijk bij het realiseren van onze objectieven” (Valérie
De Vos – adviseur RH, Parket van de procureur des Konings van Brussel)

De Commissie verwelkomt haar vierde magistraat!
Bij K.B. dd. 19 augustus 2013 werd Eric Robert benoemd als lid van de
CMRO in zijn hoedanigheid van Franstalig magistraat van de zetel. De
CMRO is thans compleet. De Heer Eric Robert is toegevoegd
politierechter te Verviers. Hij kan steunen op een rijke professionele
ervaring van 27 jaar o.a. als lesgever, advocaat, curator en magistraat.
E. Robert
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A C T U A L I TE I TE N
Hof van beroep te Brussel - Analyse van de werking van de correctionele sectie
Na kennis te hebben genomen van het werk dat de Commissie voor de
Modernisering heeft ondernomen voor het hof van beroep te Gent
(reorganisatie van de burgerlijke sectie), wenste het hof van beroep te
Brussel in dezelfde geest met de Commissie samen te werken om een
gelijkaardig project te realiseren voor zijn correctionele sectie.
Het beheerscomité van het hof van beroep te Brussel wenst dit te doen
in het kader van een modeniseringsproces. Met het oog daarop wenst
zij een beter zicht te krijgen op de taken die door alle leden van de
correctionele sectie (magistraten en personeel) worden uitgeoefend.
Een partnerschapsovereenkomst tussen het hof van beroep en de Commissie werd op 24 september 2013
ondertekend. Een kick-offvergadering zal plaats hebben op 5 november 2013.
Vervolgens zal het projectteam van de Commissie alle personeelscategorieën van de correctionele sectie
(magistraten, griffiers, medewerkers, referendarissen) interviewen.
Op basis van de verzamelde gegevens zal de CMRO de werkprocessen van de correctionele sectie
onderzoeken en analyseren of andere of betere processen mogelijk zijn opdat de behandeling van de
dossiers efficiënter zou verlopen.
>> Terug naar de inhoud
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Videoconferencing
Op vraag van de Minister van Justitie, deed de CMRO in de maanden
mei en juni 2013 een verkennend onderzoek rond een mogelijk
gebruik van de videoconferencing-apparatuur en -infrastructuur in
de provinciale crisiscentra als alternatief voor bemande
internationale rogatoire opdrachten. Een jaar eerder gaf de Minister
van Binnenlandse Zaken immers haar toelating voor dergelijk
gebruik mits de gebruiksmodaliteiten in een overeenkomst tussen
gouverneurs en procureurs-generaal zou worden gegoten en de aan
het gebruik verbonden kosten zouden worden terugbetaald aan de
provincies.

Eind juni voltooide de CMRO haar rapport dat sinds september in het Nederlands en in het Frans
beschikbaar is.
Het rapport bevat een stand van zaken, een analyse van de behoeften aan de kant van Justitie en de
mogelijkheden aan de kant van de provinciale crisiscentra, evenals een opsomming van punten waarvoor
verdere acties of besprekingen nodig zijn.
De CMRO heeft de betrokken actoren uitgenodigd te reageren op dit rapport en op een voorstel van
kalender om desgevallend tot een overeenkomst te komen.
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C O N TA C T

Voor reacties, vragen of suggesties, schrijf ons op het volgende adres:
cmro.cmoj@just.fgov.be
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