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Noot aan de lezer

De Minister van justitie heeft een oriëntatienota over een nieuw gerechtelijk landschap 
voorbereid waarmee hij het debat wil voeden over een nieuwe, moderne en efficiënte 
 organisatie voor justitie die borg staat voor een toegankelijke, betaalbare, kwaliteitsvolle 
en snelle dienstverlening voor de rechtszoekende.
Binnen de schoot van de Regering zijn hierbij een aantal bedenkingen en tegenvoorstellen 
geformuleerd. Zij zijn opgenomen in deze nota in schuine druk onder de hoofding “over-
wegingen en alternatieven”. Het is de wens van de Regering dat zij integraal mee voor-
werp uitmaken van het debat ten gronde dat over het geheel van de voorstellen zal 
worden gevoerd.
De voorliggende tekst vormt derhalve de uitgangsbasis voor een debat ten gronde  
dat de Regering met het Parlement in het najaar van 2009 wil voeren teneinde  
tegen eind 2009 te komen tot een politiek akkoord over de krachtlijnen voor een verdere 
hervorming en modernisering van onze Justitie. 
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inLeiDinG
Tien jaar na het historische Octopusakkoord over de hervorming van 
justitie en politie is het tijd voor nieuwe fundamentele stappen in het her-
vormings- en moderniseringsproces van Justitie dat destijds onder impuls 
van acht partijen van meerderheid en oppositie op gang werd gebracht.

Deze oriëntatienota wil een nieuwe aanzet zijn voor het hervormings-
proces. Niet met een zoveelste hervormingsplan, dat nadien om allerlei 
redenen wegkwijnt in een hoekje, maar wel aan de hand van een toe-
komstbeeld waar we de volgende jaren samen eensgezind voor ijveren.

Dit toekomstbeeld is in de eerste plaats gebaseerd op een globale en 
coherente synthese van de vele waardevolle voorstellen en denkpistes die 
de afgelopen jaren naar voren zijn geschoven. Ze kwamen van de politiek, 
maar vooral ook – en dit kan niet genoeg onderstreept en ook gewaar-
deerd worden – uit het werkveld: van de magistraten, het gerechtsperso-
neel, de Federale Overheidsdienst Justitie, de advocaten, de gerechtsdeur-
waarders, de notarissen, … Van die mensen die dag in dag uit de kerntaak 
van Justitie – recht spreken en de maatschappij beschermen tegen onge-
past gedrag – naar best vermogen invullen en vorm geven. Dat dit niet 
altijd in evidente omstandigheden gebeurt, om materiële en andere rede-
nen, is bekend. Dat de dienstverlening van Justitie op heel wat vlakken 
beter kan ook. 

Maar dit mag niet leiden tot frustratie, defaitisme of immobilisme. Dit 
moet integendeel de terechte vraag naar verbetering vanuit de rechtzoe-
kende, de maatschappij en de actoren van justitie extra kracht bijzetten. 
De politieke verantwoordelijken moeten deze beweging omzetten in ver-
andering door het debat aan te gaan, door inhoudelijke krachtlijnen vast 
te leggen en een stabiel regelgevend, materieel en begeleidend kader aan 
te geven, dat de continuïteit en uitvoering van een dergelijke ambitieuze 
hervorming garandeert over de grenzen van de legislaturen heen. 

Het toekomstbeeld zoals hierna geschetst, is een werk van jaren en zal 
tot haar volledige realisatie minstens een generatie vergen. Dit vraagt een 
stapsgewijze aanpak met als uitgangspunt de bestaande structuren, perso-
neelsaantallen, budgetten en logistieke omkadering. 

De hervorming moet bij voorrang gericht zijn op een kwalitatief betere 
rechtspraak en strafvordering. Dit kunnen we bereiken door middel van 
een moderne, efficiënte en dynamische justitiële organisatie die ten dienste 
staat van de rechtzoekende en de maatschappij. Kwalitatieve en kwantita-
tieve ingrepen op vlak van inhoud, organisatie, beheer en beleid moeten 
aldus leiden tot een betere inzet van mensen en middelen naar maat van 
de behoeften en mogen geen blinde besparing zijn.
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Het hierna geschetste toekomstbeeld houdt een globale en parallelle 
moderniseringsbeweging in op verschillende niveaus: 
1. Maximale integratie van de eerste en tweedelijnsrechtspraak en straf-

vordering
2. Hertekening en schaalvergroting van een aantal gebiedsindelingen
3. Slagkrachtige representatieve organen voor de Zetel en het Openbaar 

Ministerie
4. Integraal management voor Zetel en Openbaar Ministerie
5. Rationalisering en herpositionering van justitiële beleids- en adviesor-

ganen 

De hierna opgenomen voorstellen vormen tevens een concrete vertaling 
van engagementen die in het Regeerakkoord van 18 maart 2008 zijn aan-
gegaan en die nadien onder meer voort werden uitgewerkt in de beleids-
nota’s van de vorige Minister van Justitie, Jo Vandeurzen.

Met de verschillende actoren van Justitie werden deze voorstellen zeer 
intensief besproken wat leidde tot een ruime consensus. Een aantal te-
rechte bedenkingen betreffen de gedeelde bezorgdheid om wat goed gaat 
in Justitie niet in de verdrukking te brengen. Dit kan en mag natuurlijk 
niet de bedoeling zijn. Integendeel, wat goed is moet net de norm zijn en 
zo mogelijk nog verbeterd worden.
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I
Het gerechtelijk 
landschap vandaag: 
een bos met veel 
bomen
De fundamenten van het gerechtelijk landschap en de rechterlijke organi-
satie in België gaan grotendeels terug op de artikelen 144-159 van de 
Grondwet van 1831. Die zijn geïnspireerd door het Franse organisatiemo-
del uitgetekend onder Napoleon. Behoudens enkele hervormingen, bleef 
deze basisstructuur tot vandaag grotendeels behouden. 

De belangrijkste hervormingen dateren van de invoering van het nieuw 
Gerechtelijk Wetboek van 1967 dat bijkomend heeft geleid tot de oprich-
ting van de arbeidsgerechten. 

Sindsdien zijn een aantal in hoofdzaak punctuele hervormingen met 
weinig onderlinge samenhang doorgevoerd. Ze hebben onder meer geleid 
tot de aanpassing van het rechtsgebied van de vijf hoven van beroep 
(1993), de vermindering van het aantal gerechtelijke kantons (1999), de 
afschaffing van de militaire gerechten in vredestijd (2002) en de oprichting 
van de strafuitvoeringsrechtbanken (2006). 

Parallel hiermee heeft de (grond)wetgever onder uiteenlopende statuten 
een aantal bijzondere (semi-) justitiële beleids- en adviesorga-
nen ingesteld met opdrachten die vaak rechtstreeks of onrechtstreeks ver-
band houden met de rechterlijke organisatie en de werking van Justitie. 
Het betreft onder andere de instelling van het College van Procureurs-
generaal (1997), van de Hoge Raad voor de Justitie (1998), de Raad van 
de procureurs des Konings (1998), de Adviesraad voor de Magistratuur 
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(1999), de Raad van de Arbeidsauditeurs (2004) en de Commissie voor de 
Modernisering van de Rechterlijke Orde samen met de Algemene Raad 
van de Partners van de Rechterlijke Orde (2006). Daarnaast zijn er een 
aantal instanties die behalve advies en beleid ook, of alleen, operatio-
nele en dienstverlenende bevoegdheden hebben, zoals de Dienst 
voor het Strafrechtelijk Beleid (1994), het Nationaal Instituut voor Crimi-
nalistiek en Criminologie (1997), het Centraal Orgaan voor de Inbeslag-
neming en de Verbeurdverklaring (2003), het informaticasysteem Phenix 
en haar Beheerscomité (2005) en het Instituut voor de Gerechtelijke Op-
leiding (2007).

Het huidige gerechtelijk landschap en de rechterlijke organisatie wor-
den derhalve gekenmerkt door een veelheid en diversiteit aan in-
stanties, statuten en bevoegdheden in een gelaagde en complexe 
structuur met een jurisdictionele, geografische, beheers- en beleidsmatige 
versnippering tot gevolg.

a  Jurisdictioneel: veelheid aan rechtspraak en strafvordering

De versnippering betreft zowel de structuur als de interne organisatie in 
eerste aanleg en in graad van beroep en kenmerkt zowel de Zetel 
als het Openbaar Ministerie.

1. De Zetel

De eerstelijnsrechtspraak is momenteel verdeeld over 7 ver-
schillende types rechtscolleges.

de vredegerechten >
de politierechtbanken, die intern zijn opgedeeld in een sectie voor  >
strafzaken en één voor burgerlijke zaken.
de rechtbanken van eerste aanleg, die intern opgedeeld zijn in een  >
burgerlijke rechtbank, een correctionele rechtbank, een 
jeugdrechtbank en – bij de rechtbanken in de zetel van het hof van 
beroep – strafuitvoeringsrechtbanken
de rechtbanken van koophandel >
de arbeidsrechtbanken >
de arrondissementsrechtbanken  >
de hoven van beroep voor specifieke geschillen >

De rechtspraak in graad van beroep is verdeeld over twee types 
 hoven:

de hoven van beroep, die opgedeeld zijn in kamers voor burgerlijke  >
zaken, jeugdzaken en correctionele zaken
de arbeidshoven >
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1. Onverminderd artikel 186bis 
waarbij de voorzitter van  
de rechtbank van eerste aanleg 
voor een aantal gevallen  
optreedt als korpschef

Het Hof van Cassatie neemt kennis van de beslissingen in laatste aanleg 
die voor het hof worden gebracht wegens overtreding van de wet of we-
gens schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven vormen. Het Hof is intern opgedeeld in een kamer voor criminele, 
correctionele en politiezaken, een kamer voor burgerlijke en handelszaken 
en een kamer voor sociale zaken.

Een bijzondere plaats wordt ingenomen door de Hoven van Assisen, 
die in eerste en laatste aanleg zetelen en functioneel aangestuurd worden 
vanuit de hoven van beroep.

De rechtsmacht en de materiële en territoriale bevoegdheid van 
deze rechtscolleges is geregeld over een veelheid van regelgeving: de 
Grondwet, het Gerechtelijk Wetboek en bijvoegsels, het Strafwetboek, bij-
zondere wetten enz.

Aan het hoofd van deze rechtscolleges staat in principe een korpschef- 
magistraat – de voorzitter voor de rechtscolleges van eerste aanleg en de 
eerste voorzitter voor de hoven – die benoemd is in een mandaat voor een 
bepaalde termijn. Uitzondering hierop vormen de vredegerechten en de 
politierechtbanken die geen eigen autonome korpschef hebben.1 

Het korps van een rechtscollege bestaat al naargelang de aard uit be-
roepsmagistraten (toegevoegde) vrederechters en rechters in de onder-
scheiden rechtbanken en raadsheren in graad van beroep) lekenrechters 
(rechters en raadsheren in sociale zaken, rechters in handelszaken en as-
sessoren in strafuitvoeringszaken), plaatsvervangende rechters en 
plaatsvervangende raadsheren en gerechtspersoneel dat bestaat 
uit juristen (referendarissen) en griffiepersoneel geleid door een hoofdgrif-
fier. Sommige beroepsmagistraten hebben adjunct-mandaten, zoals on-
dervoorzitter in de rechtscolleges van eerste aanleg, kamervoorzitter in de 
hoven van beroep en arbeidshoven en  voorzitter en afdelingsvoorzitter in 
het hof van Cassatie. De Koning wijst de korpschefs aan en benoemt de 
rechters op voordracht van de Hoge Raad voor de Justitie. De aanwijzing 
van adjunct-mandaten gebeurt ofwel door de Koning, ofwel intern. De 
Koning benoemt tevens de griffiers en referendarissen; de Minister van 
Justitie benoemt de overige personeelsleden van de griffie.

De personeelskaders voor de magistraten van de rechtscolle-
ges en van de leden van de griffie zijn door de wet vastgesteld, met 
uitzondering van de lekenrechters die de Koning vastlegt samen met de 
kaders van de leden van de parketsecretariaten en het administratief per-
soneel. 

In totaal telt het wettelijk kader van de Zetel 1675 magistraten, toe-
gevoegde rechters meegerekend, 79 referendarissen (+ 15 op Cassa-
tie) en 4703 personeelsleden werkzaam in de griffie. De verdeling 
van deze kaders tussen de verschillende types rechtscolleges is relatief 
ongelijk. 
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2. Griffie omvat het kader  
+ de toegestane overtallen
referendarissen omvat:  
effectieven plus vacante  
plaatsen in augustus 2009
3. Ieper, Veurne, Eupen,  
Aarlen, Marche-en-Famenne  
en Neufchateau, 
4. Mechelen, Turnhout,  
Tongeren, Leuven, Oud-
enaarde, Hoei, Eupen-Verviers, 
Arlon-Marche-Neufchateau  
en Doornik
5. Mechelen, Turnhout, Hasselt, 
Tongeren, Leuven, Nijvel,  
Oudenaarde, Ieper-Veurne, 
Hoei, Eupen-Verviers, Arlon-
Neufchateau, Marche-en- 
Famenne-Dinant Namen,  
Bergen en Doornik.
6. Tellen minstens vijf magis-Tellen minstens vijf magis-
traten, de politierechtbanken 
van Antwerpen, Brussel, Gent,  
Hasselt, Brugge, Luik en  
Charleroi
7. Art. 79, 80 en 80bis Ger.W.
8. Art. 65, 98 – 99 bis en 
113bis-113ter Ger.W.

Tabel personeelsformaties – September 2009

Rechtscollege Magistraten Zetel Referendarissen Griffie 2

Hof van Cassatie 30 afzonderlijk kader: 15 58

Hoven van Beroep 236 + 28 tijdelijke raadsheren 25 264

Arbeidshoven 51 142.5

Rechtbanken van eerste aanleg 620 49 1732

Strafuitvoeringsrechtbanken 20

Rechtbanken van koophandel 111 2 564

Arbeidsrechtbanken 138 0 482

Toegevoegde rechters 132

Vredegerechten 187 + 9 toegevoegde rechters 0 1035.5

Politierechtbanken 85 + 28 toegevoegde rechters 3 425.5

TOTAAL (incl.  
toegevoegde rechters)

1675 79 4703.5

Bekijkt men de verdeling onder de individuele rechtscolleges, dan stelt 
men vast dat 6 rechtbanken van eerste aanleg minder dan 10 magistraten 
tellen3 en 9 arbeidsrechtbanken4 samen met een meerderheid van de 
rechtbanken van koophandel5 en politierechtbanken6 minder dan 5 be-
roepsmagistraten tellen (toegevoegde rechters telkens meegeteld). De vre-
derechters zetelen in principe alleen.

Deze kleine kaders bemoeilijken in een aantal gevallen de optimale 
verdeling en inzet van mensen, de continuïteit van de dienstverlening en 
de ontwikkeling van specialisaties.

Magistraten van de zetel worden in principe benoemd bij een be-
paald rechtscollege. Hun mobiliteit en inzetbaarheid binnen hun 
rechtscollege en tussen andere rechtscolleges is derhalve relatief beperkt, is 
veelal gekoppeld aan tijdelijke situaties en afhankelijk gemaakt van de 
toestemming van henzelf en/of hun korpschef. 

Dit hangt samen met artikel 152 van de Grondwet. Dat zegt dat de 
rechters voor het leven zijn benoemd en dat een overplaatsing maar kan 
door een nieuwe benoeming en met hun toestemming. Intern kunnen 
gespecialiseerde magistraten die een bijzonder mandaat bekleden in de 
rechtbank van eerste aanleg ingeschakeld worden om zitting te nemen in 
andere kamers, of zij kunnen zelf, indien verhinderd of volgens de behoef-
ten van de dienst, tijdelijk vervangen worden of extra bijgestaan worden 
door een gewoon werkend rechter.7 Tussen de rechtbanken van eerste 
aanleg, koophandel en arbeid bestaat een beperkte vorm van mobiliteit 
via de toekenning van een tijdelijke opdracht.8 Het kan gaan om 
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9. Art. 69 en 86bis Ger.W.
10. Art. 60 en 100 Ger.W.
11. Art. 157 e.v. Ger.W.
12. Art 328 en 330-330ter 
Ger.W.
13. Art. 330ter Ger. W.

een opdracht waarbij men inspringt bij een andere rechtbank van het-
zelfde type in het eigen rechtsgebied om daar het ambt waar te nemen 
voor een rechter die verhinderd is; het kan gaan om een vacature, en om 
een opdracht waarbij men zijn ambt bijkomend uitoefent ingevolge de 
behoeften van de dienst in een ander rechtscollege. Een andere vorm van 
opdracht bestaat er in dat een rechter van de arbeidsrechtbank tijdelijk en 
aanvullend zitting neemt in bepaalde gespecialiseerde kamers van de 
rechtbank van eerste aanleg. Eenzelfde regeling geldt mutatis mutandis 
voor opdrachten tussen de hoven. Deze beslissingen komen alnaargelang 
toe aan de eerste voorzitters van het hof van beroep, het arbeidshof of de 
Koning. 

Om de beperkingen om rechters elders in te zetten ingevolge de benoe-
ming bij één rechtscollege te verzachten, is onder meer een kader van 
toegevoegde rechters gecreëerd die worden benoemd bij verschillende 
rechtscolleges of per rechtsgebied van het hof van beroep of arbeidshof. 
Zij worden door de Koning met gezamenlijke inspraak van de korpschefs 
van de betrokken rechtscolleges en het Openbaar Ministerie aangewezen 
om hun ambt uit te oefenen in één of meer vredegerechten, politierecht-
banken, rechtbanken van eerste aanleg, koophandel of arbeid.9 

Ook het systeem van de gelijktijdige benoeming van een rechter 
bij meerdere rechtscolleges laat een grotere mobiliteit toe. Dit kan onder 
meer door een vrederechter tot rechter te benoemen in de politierecht-
bank, door een rechter te benoemen bij verschillende rechtbanken van 
eerste aanleg, arbeid of koophandel binnen één rechtsgebied, of bij een 
rechtbank van eerste aanleg en een rechtbank van koophandel wanneer 
deze slechts één titularis telt, zodat die, indien verhinderd, vervangen kan 
worden.10

Het gerechtspersoneel wordt in principe, net als de magistraten, 
benoemd bij de griffie van een bepaald rechtscollege. Uitzondering hierop 
zijn de referendarissen die per rechtsgebied benoemd worden door de 
Koning en vervolgens door de Minister van Justitie worden toegewezen 
aan een rechtscollege.11 De invoering van de mogelijkheid tot mutatie tus-
sen verschillende rechtsmachten heeft recent enige flexibiliteit gecreëerd 
in de benoemingen van het gerechtspersoneel. Deze vorm van mobiliteit 
is afhankelijk van vacante betrekkingen en is daarom onderhevig aan de 
rigiditeit van de indeling in personeelskaders bij de verschillende griffies. 
Om deze reden moet eveneens teruggegrepen worden tot de uitoefening 
van een tijdelijke opdracht van de ene griffie naar de andere. Dit kan  
(in beperkte mate) de procureur-generaal of de Minister van Justitie be-
slissen.12

De creatie van het kader van toegevoegde rechters heeft niet geleid tot 
een gelijkaardige formatie van toegevoegde griffiers. Dit leidde in een 
aantal gevallen tot een onevenwicht tussen het aantal magistraten en het 
aantal griffiers in een rechtbank. Dit wordt opgevangen door de toeken-
ning van een delegatie van administratief personeel in het ambt van grif-
fier. Dit laat een soepeler inzet van de griffier toe, maar leidt niet altijd tot 
een kwaliteitsvolle bijstand van de rechter.13
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14. Vb. 632 Ger.W.
15. Vb.voor de geschillen opge-Vb.voor de geschillen opge-
somd in 627 10°–17° Ger.W.  
of voor onderzoeksrechters  
bij zaken van anti-terrorisme
16. Vb. vorderingen betreffende 
de collectieve schuldenregeling 
die ondanks de opsplitsing  
van de arbeidsrechtbank van 
Doornik in twee afdelingen in 
Doornik en Moeskroen enkel 
aan de afdeling van Doornik 
zijn toegewezen; KB  
10 augustus 2001

De ontwikkeling van specialisatie verloopt net zoals de mobiliteit 
verschillend en uiteenlopend als gevolg van een combinatie van voor-
schriften en regels inzake organisatie, bevoegdheid, mandaten en oplei-
ding.

Een aantal rechtscolleges, zoals de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken 
van koophandel en de strafuitvoeringsrechtbanken, zijn opgericht om 
specifieke materies te behandelen, Ze hebben typische kenmerken 
op het vlak van samenstelling en rechtspleging. Zo bijvoorbeeld worden 
beroepsmagistraten in al deze rechtscolleges bijgestaan door “lekenrech-
ters” die hun ervaring en expertise inbrengen. 

Soms is de materiële bevoegdheid beperkt tot één of enkele 
rechtscolleges die een ruimere territoriale bevoegdheid hebben. Zo zijn 
de strafuitvoeringsrechtbanken enkel ingesteld bij de rechtbanken 
van eerste aanleg waar de zetel van het hof van beroep is gevestigd, maar 
kunnen zij wel zitting hebben in elke rechtbank van eerste aanleg geves-
tigd in het rechtsgebied van dat hof. De fiscale geschillen zijn eveneens 
toegewezen aan bepaalde rechtbanken van eerste aanleg binnen een 
rechtsgebied, maar zijn gekoppeld aan de mogelijkheid om andere rech-
ters binnen het betrokken rechtsgebied voor de kennisname van deze ge-
schillen aan te duiden en daarbij hun territoriale bevoegdheid te bepalen14. 
Soms zijn bepaalde categorieën van geschillen aan één specifieke recht-
bank of rechter toegewezen met een ruimere territoriale bevoegdheid15, 
of zijn ze, na opdeling van een rechtbank in afdelingen, toegewezen aan 
één afdeling die bevoegd blijft voor het gehele gerechtelijk arrondisse-
ment16.

Ook in rechtscolleges zijn er specialisaties door de opdeling in ge-
specialiseerde kamers die samen afdelingen kunnen vormen en soms 
“rechtbanken” worden genoemd. Voorbeelden zijn de politierechtbank 
die een sectie voor burgerlijke en strafzaken heeft, de rechtbank van eerste 
aanleg waarvan de kamers vier afdelingen hebben, nl. de burgerlijke, cor-
rectionele, jeugd- en strafuitvoeringsrechtbank en het hof van beroep met 
burgerlijke, jeugd- en correctionele kamers.

In principe bepaalt vervolgens het bijzonder reglement het aantal 
kamers in deze eventuele opdelingen, en hun bevoegdheid. Voorts voor-
ziet de wet voor de globale opdeling in kamers voor een aantal rechtban-
ken in een nog verdergaande specialisatie door de verplichte instelling 
van specifieke kamers waaraan bepaalde materies toegewezen moeten 
worden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor kamers van de correctionele 
rechtbank (kamers voor procedures van onmiddellijke verschijning, oproe-
ping bij proces-verbaal, overtredingen aangelegenheden arbeidsrechtban-
ken enz.), de jeugdrechtbank (kamer voor zaken van uithandengeving 
e.a.), de rechtbank van koophandel (kamers voor handelsonderzoek) en 
naar analogie voor de kennisname van beroep tegen de uitspraken van 
bepaalde van deze gespecialiseerde kamers bij de hoven van beroep. 

De specialisatie van magistraten is slechts partieel geregeld. Ze 
hangt nauw samen met hun eigen achtergrond en ervaring, met het rechts-
college waar ze benoemd zijn, de kamers waar ze functioneren en hun 
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17. art 58bis 4°Ger.W.voortgezette vorming. In een beperkt aantal gevallen bekleden magistraten 
bijzondere mandaten die gekoppeld zijn aan een inhoudelijke 
specialisatie en verplichte vorming. Het betreft onder meer de jeugd-
rechters in de jeugdrechtbank en het hof van beroep, de rechters in de 
strafuitvoeringsrechtbank, de onderzoeksrechters en de beslagrechters in 
de rechtbank van eerste aanleg.17 

Schema

2. Het Openbaar Ministerie

De organisatie van het Openbaar Ministerie is grotendeels gelijk 
aan deze van de Zetel. Het Gerechtelijk Wetboek bepaalt als uitgangpunt 
dat het Openbaar Ministerie zijn ambtsplichten in principe vervult in het 
rechtsgebied van het hof of van de rechtbank waar het is aangesteld. 
De organisatie wordt derhalve grotendeels gekenmerkt door dezelfde ge-
laagdheid en versnippering. 

Bij de eerstelijnsrechtbanken onderscheiden we:
het  > Parket, onder leiding van de Procureur des Konings, dat in  
elk gerechtelijk arrondissement het ambt van Openbaar Ministerie 
uitoefent bij de arrondissementsrechtbank,  
de rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel  
en de politierechtbank(en).
het  > Arbeidsauditoraat onder leiding van de arbeidsauditeur,  
dat in elk gerechtelijk arrondissement het Openbaar Ministerie 
uitoefent bij de arbeidsrechtbank.

Hof 
van 

Cassatie

Arbeids- 
hoven

Hoven
van

Assisen

Hoven 
van 

Beroep

Arbeids-
rechtbanken

PolitierechtbankenVredegerechten

Recht-
banken van 
Koophandel

Recht-
banken van

Eerste Aanleg
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18. Art. 138 lid 1 Ger.W.
19. Art. 138bis §1 Ger.W.
20. Art 139 Ger.W.
21. Art 143ter lid 2 Ger.W.
22. Art 146bis Ger.W.

Daarnaast is er het federaal parket dat bevoegd is voor het ganse 
grondgebied van het Rijk. Dit staat onder leiding van de federale procu-
reur die het ambt van Openbaar Ministerie in strafzaken in een aantal 
welomschreven gevallen uitoefent bij de hoven van beroep, de hoven van 
assisen, de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken.

In graad van beroep zijn er twee formeel onderscheiden parketten. 
In tegenstelling met de Zetel is daar al een beperkte integratie van toezicht 
en leiding. Er is:

het  > parket-generaal dat onder leiding van de Procureur-generaal in 
elk rechtsgebied het ambt van Openbaar Ministerie uitoefent bij het 
hof van beroep.
het  > auditoraat-generaal dat onder leiding van de Procureur-
generaal in elk rechtsgebied het ambt van Openbaar Ministerie 
uitoefent bij het arbeidshof.

In laatste aanleg wordt het ambt van Openbaar Ministerie bij het Hof 
van Cassatie uitgeoefend door een Parket-generaal onder leiding van 
een Procureur-generaal.

Het ambt  > van Openbaar Ministerie bij het Hof van Assisen 
wordt uitgeoefend door de Procureur-generaal of een door hem 
aangewezen magistraat.

De bevoegdheden en opdrachten van het Openbaar Ministerie zijn, net 
zoals voor de Zetel, verschillend geregeld volgens een verschillende regelge-
ving en overstijgen de eigenlijke gerechtelijke activiteiten verbonden aan de 
rechtspleging. Dit hangt deels samen met inhoudelijke, organisatorische en 
statutaire kenmerken eigen aan het Openbaar Ministerie. Zo treedt het 
Openbaar Ministerie op in naam van het algemeen maatschappelijk belang, 
moet het de openbare orde bewaken, is het onderworpen aan het gezag van 
de Minister van Justitie en is het sterk hiërarchisch gestructureerd.

Een eerste groep van opdrachten is verbonden aan de dossiergebonden 
activiteiten. Aldus is het Openbaar Ministerie bij de rechtscolleges belast 
met:

de opsporing en de vervolging, >
de strafvordering tot toepassing van de strafwet > 18,
rechtsvordering, vordering of advies in burgerlijke zaken > 19,
de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissingen in verband   >
met alle bepalingen die de openbare orde raken20.

Een tweede groep van opdrachten betreft het strafrechtelijk beleid en 
de wijze van uitvoering van de strafvordering.

de Procureurs-generaal bij de hoven van beroep zijn in hun  >
respectieve rechtsgebieden belast met de tenuitvoerlegging van de 
richtlijnen van strafrechtelijk beleid opgesteld door de Minister van 
Justitie21 en zorgen voor de coherente uitvoering en coördinatie van 
het strafrechtelijk beleid;22
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23. Art. 138 lid 2 Ger.W.
24. Art. 146quater Ger.W.
25. Art. 399 e.v. Ger.W.
26. Art. 146ter Ger.W.
27. Art. 140 Ger.W.
28. Art. 399 lid 2 Ger.W.
29. Art. 148 Ger.W.
30. Art. 144 septies Ger.W.
31. Art. 143bis §4 Ger.W.

de Procureur-generaal, de Procureurs des Konings en de arbeids- >
auditeurs bewaken in onderling overleg de coherente en geïntegreerde 
uitoefening van de strafvordering binnen hun rechtsgebied;23

de Procureurs-generaal verschaffen aan de parketten en  >
arbeidsauditoraten in hun rechtsgebied ondersteuning voor de 
uitoefening van de strafvordering en kunnen met dat doel magistraten 
belasten met een permanente informatie-, documentatie- en 
raadgevende opdracht in bepaalde domeinen24.

Een derde groep van opdrachten houdt verband met de goede werking 
en organisatie van het eigen korps en dat van andere korpsen, 
en dit naast de eigenlijke tucht25:

de Procureurs-generaal, de Procureurs des Konings en de arbeids > -

auditeurs zorgen in onderling overleg voor de kwaliteit van de 
organisatie en de werking van de parketten en arbeids auditoraten;26

het Openbaar Ministerie waakt over de regelmatigheid van de dienst > 27 
en de handhaving van de orde in de hoven en rechtbanken;28

de federale procureur en de Procureurs-generaal oefenen onder het  >
gezag van de Minister van Justitie toezicht uit op officieren van de 
gerechtelijke politie, openbare en ministeriële ambtenaren.29

Tot slot zijn er een aantal punctuele opdrachten, zoals deze toegekend aan 
de verbindingsmagistraten in jeugdzaken30 en de bijstandsma-
gistraten31 die beiden zijn ingesteld bij het College van Procureurs-
generaal.

Aan het hoofd van de parketten en auditoraten staat een korpschef-
magistraat die aangewezen is in een tijdelijk mandaat. In eerste aanleg 
is dit de Procureur des Konings voor de parketten en de arbeidsauditeur 
voor de auditoraten. Voor het parket-generaal en auditoraat-generaal is 
dit de Procureur-generaal.

Het korps bestaat uit beroepsmagistraten ((toegevoegde) substituten 
in eerste aanleg, substituten – (Procureur) –generaal in beroep en Advo-
caat-generaal bij Cassatie) en gerechtspersoneel dat bestaat uit parket-
juristen en personeel van het parketsecretariaat, geleid door een hoofdse-
cretaris. Sommige beroepsmagistraten hebben adjunct-mandaten, zoals 
de eerste substituut in eerste aanleg en de (eerste) Advocaat-generaal in 
Beroep en Cassatie. De Koning wijst de korpschefs aan en benoemt de 
parketmagistraten op voordracht van de Hoge Raad voor de Justitie. De 
aanwijzing van adjunct-mandaten gebeurt ofwel door de Koning, ofwel 
intern. De Koning benoemt ook de parketjuristen en de leden van het 
parketsecretariaat.; de Minister van Justitie benoemt het administratief 
personeel bij de parketsecretariaten.

De personeelskaders van het Openbaar Ministerie zijn even-
eens door de wet vastgesteld, met uitzondering van de kaders van het 
gerechtspersoneel die de Koning vaststelt. In totaal telt het wettelijk kader 
van het Openbaar Ministerie 907 magistraten, toegevoegde magistraten 
meegerekend, 185 parketjuristen en 2526 personeel werkzaam in de 
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32. Parketjuristen effectieven 
+ vacante plaatsen in augustus 
2009
33. Personeel parketsecretariaat: 
kader plus toegestane boven-
tallen
34. 10 effectief + 2 vacante 
plaatsen
35. 162 effectief + 3 vacante 
plaatsen

36. Ieper, Veurne, Eupen,  
Aarlen, Marche-en-Famenne  
en Neufchateau
37. Mechelen, Turnhout,  
Hasselt, Tongeren, Leuven, 
Nijvel, Oudenaarde, Brugge, 
Ieper-Kortrijk-Veurne, Hoei, 
Eupen-Verviers, Arlon-Marche-
Neufchateau, Dinant-Namen  
en Doornik
38. 5 magistraten in Brussel  
en Bergen en 6 magistraten  
in Gent, Antwerpen en Luik.

parketsecretariaten. De verdeling van deze kaders tussen de verschil-
lende parketten volgt slechts deels die van de Zetel, aangezien er geen 
autonoom Openbaar Ministerie is bij de rechtbanken van koophandel, de 
politierechtbanken en de vredegerechten. Bovendien zijn er verhoudings-
gewijs meer ondersteunende juristen met een gemiddelde van één op vijf 
magistraten van het Openbaar Ministerie tegenover één op 20 magistra-
ten in de Zetel.

Tabel personeelsformaties – september 2009

Rechtscollege Magistraten Openbaar Ministerie Parketjuristen 32 Secretariaat 33

Hof van Cassatie 13 19

College van Procureurs-generaal 2

Federaal Parket 23 7 51

Hoven van Beroep 105 + 5 tijdelijke substituten PG 12 34 201

Arbeidshoven 26 88

Rechtbanken van eerste aanleg
Strafuitvoeringsrechtbanken

633 (incl. toegevoegde Subst) 165 35 1839

Rechtbanken van koophandel 0

Arbeidsrechtbanken 100 (incl. toegevoegde Subst) 1 328

Toegevoegde rechters

Vredegerechten 0 0

Politierechtbanken 0 0

TOTAAL (incl.  
toegevoegde substituten)

907 185 2526

Het Openbaar Ministerie telt, in navolging van de rechtscolleges waarbij 
het is ingesteld, zes parketten in eerste aanleg met minder dan 10 magi-
straten36 en een meerderheid van de arbeidsauditoraten37 met minder dan 
5 magistraten (toegevoegde substituten telkens meegeteld). Ook de audito-
raten-generaal bij de arbeidshoven hebben relatief kleine kaders met 5 of 
6 magistraten38. 

Ook de magistraten van het Openbaar Ministerie worden in principe 
benoemd bij een bepaald parket of auditoraat. De eventuele pro-
blemen die bepaalde kleine kaders met zich kunnen meebrengen voor wat 
betreft de inzet van mensen, de continuïteit van de dienstverlening en de 
ontwikkeling van specialisaties, worden deels opgevangen door ruimere 
mogelijkheden qua mobiliteit en samenwerking.

De specialisaties zijn, net zoals voor de Zetel, verschillend geregeld. 
In eerste instantie worden ze mee bepaald door de bevoegdheden van 
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39. Art 58bis 4° en 151 Ger.W.
40. In het rechtsgebied West-
Vlaanderen is bijvoorbeeld  
op 2 januari 2008 een samen-
werkingsverband opgestart  
tussen het parket Kortrijk en het 
parket Ieper, waarbij Kortrijk 
de gespecialiseerde milieu-
dossiers voor beide parketten 
opvolgt en Ieper de dossiers 
hormonen en voedselveiligheid. 
In het rechtsgebied Bergen is 
één fiscale afdeling gegroepeerd 
bij het parket van Bergen dat  
de fiscale dossiers opvolgt voor 
de arrondissementen Charleroi, 
Bergen en Doornik en in 
Doornik is er één referentie-
magistraat voor informatica-
criminaliteit.
41. Art. 155 Ger.W.
42. Art. 151bis Ger.W.

het rechtscollege waarbij het Openbaar Ministerie is ingesteld. Intern 
zijn de parketten en auditoraten meestal opgedeeld in gespecialiseerde 
“secties” zoals bijvoorbeeld de verkeerssectie, de sectie zware criminali-
teit, de sectie “ecofin”, enz. Dit verschilt echter van parket tot parket en 
is ondermeer afhankelijk van de grootte van het parket. 

Net zoals voor de Zetel voorziet de wet ook in de instelling van een 
aantal gespecialiseerde magistraten: voor de strafvordering in han-
delszaken, in fiscale zaken en in strafuitvoeringszaken, voor de functie van 
verbindingsmagistraat in jeugdzaken en voor de functie van bijstandsma-
gistraat.39 

Een nieuwe en belangrijke vorm van specialisatie zijn de samenwer-
kingsverbanden zoals vooropgesteld in het Strategisch Plan van het 
Openbaar Ministerie van 3 juli 2008. De parketten, auditoraten, het par-
ket-generaal en het auditoraat-generaal van een rechtsgebied streven er-
naar de specialisatie in materies van bijzonder strafrecht (zoals leefmilieu, 
veiligheid voedselketen, informaticacriminaliteit enz.) te groeperen bij één 
bepaald parket of auditoraat dat deze dossiers vervolgens opvolgt voor 
meerdere arrondissementen. Andere vormen van samenwerking betreffen 
het delen en ter beschikking stellen van informatie via expertisecentra per 
rechtsgebied.40

Het Openbaar Ministerie wordt als gevolg van zijn één en ondeelbaar 
karakter gekenmerkt door verdergaande vormen van mobiliteit en 
integratie dan de Zetel. Magistraten van het Openbaar Ministerie kun-
nen (tijdelijk) het ambt van Openbaar Ministerie uitoefenen bij een ander 
rechtscollege dan datgene waar ze zijn aangesteld. Dit kan zowel binnen 
hetzelfde niveau (horizontaal) als op een hoger of lager niveau 
(verticaal). Dit laat onder meer toe dat magistraten met een gespeciali-
seerde kennis elders kunnen worden ingezet of dat zij hun dossier kunnen 
opvolgen tot in graad van beroep.

Horizontaal geldt dit onder meer voor:
de leden van het arbeidsauditoraat die het ambt van Openbaar  >
Ministerie voor de strafvordering in aangelegenheden die behoren tot 
de arbeidsgerechten kunnen uitoefenen voor (de correctionele kamers 
van) de rechtbanken van eerste aanleg en de politie rechtbanken, en de 
leden van het auditoraat-generaal die dit kunnen doen voor de hoven 
van beroep.41

bepaalde gespecialiseerde magistraten van het Openbaar Ministerie  >
zoals de substituten van de Procureur des Konings gespecialiseerd  
in fiscale zaken die hun ambt van Openbaar Ministerie voor  
de strafvordering in fiscale aangelegenheden uitoefenen in alle 
rechtbanken van eerste aanleg gelegen in het rechtsgebied van het hof 
van beroep waartoe het arrondissement waarin ze benoemd zijn, 
behoort42. 
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43. Art. 138 lid 3 Ger.W.
44. Art. 138 lid 4 Ger.W.
45. Art. 100, 151, 153 en  
326 Ger.W.
46. Art. 143bis Ger.W.
47. Art. 150bis en 152 bis 
Ger.W.

Verticaal is onder meer sprake van een integratie voor:
het ambt van Openbaar Ministerie bij de correctionele kamers van  >
het hof van beroep, de Kamer van Inbeschuldigingstelling en het Hof 
van Assisen dat ook kan uitgeoefend worden door leden van het 
parket van de Procureur des Konings of van het arbeidsauditoraat43.
het ambt van Openbaar Ministerie bij de correctionele rechtbank van  >
de rechtbank van eerste aanleg dat ook kan uitgeoefend worden door 
leden van het parket-generaal bij de hoven van beroep of het 
auditoraat –generaal.44

Daarnaast gelden naar analogie van de Zetel dezelfde systemen van 
toegevoegde substituten, gelijktijdige benoemingen en opdrach-
ten45.

Kenmerkend voor het Openbaar Ministerie is de oprichting van spe-
cifieke overkoepelende instellingen die niet bestaan voor de Zetel.

Een zeer belangrijk orgaan is het College van Procureurs-gene-
raal46, dat onder het gezag van de Minister van Justitie staat en in prin-
cipe de vijf Procureurs-generaal bij de hoven van beroep groepeert (de 
federale procureur kan niet aan alle vergaderingen deelnemen). Het heeft 
specifieke bevoegdheden in zake het strafrechtelijk beleid, de werking van 
het Openbaar Ministerie, advies en informatiedoorstroming. Zo is het 
College bevoegd voor:

Het adviseren van de Minister van Justitie bij het vastleggen van de  >
richtlijnen van het strafrechtelijk beleid die bindend zijn voor alle 
leden van het Openbaar Ministerie.
De coherente uitwerking en coördinatie van het strafrechtelijk beleid  >
vastgelegd door de voormelde richtlijnen.
De goede algemene en gecoördineerde werking van het Openbaar  >
Ministerie.
Inlichting en advies aan de Minister van Justitie over elke zaak die  >
verband houdt met de opdrachten van het Openbaar Ministerie.
De informatie en documentatiedoorstroming binnen het Openbaar  >
Ministerie via de expertisenetwerken.

Op niveau van eerste aanleg is deels in het verlengde hiervan een Raad 
van Procureurs des Konings en een Raad van Arbeidsauditeurs 
ingesteld, die het College van Procureurs-generaal adviseren over de har-
monisatie en uniforme toepassing van de regels en over elke zaak die 
verband houdt met de opdrachten van het Openbaar Ministerie.47
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48. Overeenkomstig artikel 4 
van het bijvoegsel van het  
Gerechtelijk Wetboek is er  
een arbeidsrechtbank, een  
rechtbank van koophandel 
en een rechtbank van eerste 
aanleg in elke arrondissement. 
Bepaalde zetels hebben echter 
een gemeenschappelijk kader 
gekregen. 

Schema: Organisatie openbaar ministerie

Parket-generaal bij het Hof van Cassatie
Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie,

1e Advocaat-generaal
Advocaten-generaal

Procureur-generaal bij het Hof van Beroep (5)

Parket-generaal
1e Advocaat-generaal,  
Advocaten-generaal  
Substituten-procureur-generaal.

Auditoraat-generaal
1e Advocaat-generaal
Advocaten-generaal 
Substituten-generaal

Parket bij de rechtbank  
van eerste aanleg
Procureur des Konings
eerste substituten
substituten

Arbeidsauditoraat bij  
de arbeidsrechtbank
Arbeidsauditeur
eerste substituten arbeidsauditeur
substituten arbeidsauditeur

B  Geografisch: gelaagde en piramidale opbouw met honderden 
gebiedsomschrijvingen 

Het aantal rechtscolleges en parketten hangt samen met de gebiedsom-
schrijving waarbinnen ze hun rechtsmacht uitoefenen. Ook hier is de 
geografische gelaagdheid, verspreiding en versnippering groot. De ge-
biedsomschrijvingen zijn nochtans niet absoluut, onder meer als gevolg 
van specialisatie, mobiliteit, integratie en samenwerking, waardoor leden 
van de Zetel en het Openbaar Ministerie hun rechtsmacht kunnen uitoe-
fenen in grotere of andere gebieden dan die van het eigen rechtscollege of 
parket.

1. De Zetel

De gebiedsomschrijvingen zijn voor de hoven en rechtbanken samen met 
hun zetel als volgt vastgesteld in het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wet-
boek:

Er zijn  > 187 vredegerechten die elk georganiseerd zijn per 
gerechtelijk kanton. Een kanton omvat al naar gelang  
de omstandigheden één of meerdere gemeenten, afgelijnde 
deelgebieden binnen een aantal steden dan wel een combinatie  
van gemeenten en (een deelgebied van) een stad. 
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49. Aansluitend hierop zijn 
er 27 feitelijke arrondisse-
mentsrechtbanken die ad hoc  
bevoegdheidsgeschillen tussen  
de rechtbanken van eerste  
aanleg, koophandel en arbeid 
beslechten
50. Brussel, Vilvoorde, Halle, 
Dendermonde, Sint-Niklaas, 
Aalst
51. Artikel 186 lid 2 en 3 
Ger.W. en het KB van  
10 augustus 2001 betreffende  
de instelling van afdelingen  
in de arbeidshoven, de arbeids-
rechtbanken, de rechtbanken 
van koophandel en de politie-
rechtbanken.
52. Arbeidshof Antwerpen:  
afdeling voor de provincie  
Antwerpen en de provincie  
Limburg), Gent (afdeling voor 
de provincie Oost-Vlaanderen 
en voor de provincie West-
Vlaanderen) en Luik (afdeling 
voor de provincie Luik, voor  
de provincie Luxemburg en  
de provincie Namen). Art 1 KB 
10 augustus 2001
53. Art 2 KB 10 Augustus 2001

Er zijn  > 27 rechtbanken van eerste aanleg, 21 arbeidsrecht-
banken48 en 23 rechtbanken van koophandel die elk 
georganiseerd zijn per gerechtelijk arrondissement dat twee  
of meerdere kantons omvat. De arbeidsrechtbanken voor de 
arrondissementen Ieper-Veurne-Kortrijk, Eupen-Verviers,  
Arlon-Marche-en-Famenne-Neufchâteau en Dinant-Namur  
en de rechtbanken van Koophandel voor de arrondissementen  
Ieper-Veurne, Arlon-Neufchâteau en Marche-en-Famenne- 
Dinant en Eupen-Verviers delen één personeelskader.49

Er zijn  > 32 politierechtbanken die ofwel georganiseerd zijn  
per gerechtelijk arrondissement (26), ofwel over twee of meer 
gerechtelijke kantons (6)50.
Er zijn  > 11 hoven van Assisen die (op niet permanente wijze) 
georganiseerd zijn in elke provincie en in het Administratief 
arrondissement Brussel-Hoofdstad.
Er zijn  > vijf hoven van beroep die georganiseerd zijn op niveau  
van het rechtsgebied dat telkens één of meerdere provincies omvat.
Er zijn  > vijf arbeidshoven die elk zijn georganiseerd in ieder 
rechtsgebied van de hoven van beroep.
Er is  > één Hof van Cassatie dat is georganiseerd op niveau  
van het grondgebied van het Rijk.

In realiteit houden meer rechtbanken en hoven zitting dan het 
aantal gebiedsomschrijvingen aangeeft. Dit komt door de oprich-
ting van bijkomende afdelingen en zetels die elk in een beperkt grond-
gebied van hun rechtsgebied in principe een volwaardige rechtsmacht en 
bevoegdheid (materieel en territoriaal) genieten en beschikken over een 
eigen zittingplaats en een griffie.

Door de instelling van afdelingen is de rechtsmacht van een aantal 
hoven en rechtbanken, met inachtneming van de territoriale bevoegdheid, 
in hun respectieve rechtsgebied voort opgesplitst in kleinere gebieden zoals 
provincies en kantons.51 De verdeling in afdelingen gebeurt door de Ko-
ning die, naast het gebied waarvoor de rechtsmacht van de afdeling naar 
de regels van de territoriale bevoegdheid geldt, ook de plaats van de zit-
ting en de griffie bepaalt.

Op dit moment zijn afdelingen opgericht voor: 
drie arbeidshoven, nl. het arbeidshof van Antwerpen (twee afdelingen),  >
Gent (twee afdelingen) en Luik (drie afdelingen) waarbij de 
rechtsmacht van deze afdelingen zich telkens uitstrekt over een 
provincie52. Dit brengt het aantal plaatsen waar de arbeidshoven 
volwaardig zetelen in de feiten op negen (9),
zes arbeidsrechtbanken, nl. de arbeidsrechtbanken van Dendermonde   >
(3 afdelingen), Doornik, Kortrijk, Charleroi, Bergen en Nijvel (telkens  
2 afdelingen), waarbij de rechtsmacht zich telkens uitstrekt over één  
of meer gerechtelijke kantons53. Dit brengt het aantal plaatsen waar de 
arbeidsrechtbanken volwaardig zetelen in de feiten op vierendertig (34),
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54. Art. 3 KB 10 Augustus 
2001. De indeling van de 
rechtbank van koophandel te 
Dendermonde in drie afdelingen 
werd inmiddels opnieuw opge-
heven met ingang van 1 januari 
2003, Art 6 §2 KB 10 augustus 
2001
55. Art 4 KB 10 Augustus 2001
56. Art. 137 Ger.W.
57. Art. 144bis §1 Ger.W.
58. Art. 186 lid 5 eerste zin 
Ger.W. en de Wetten van 3 
april 1953, 2 juli 1975, 11 juli 
1994, 211 Ger.W.

de rechtbank van koophandel te Brugge (twee afdelingen) > 54. Dit brengt 
het aantal plaatsen waar de rechtbanken van koophandel volwaardig 
zetelen in de feiten op achtentwintig (28),
vier politierechtbanken, nl. de politierechtbank van Nijvel (twee  >
afdelingen), Hasselt (drie afdelingen), Tongeren (drie afdelingen) en 
Eupen (twee afdelingen)55. Dit brengt het aantal plaatsen waar de 
politierechtbanken volwaardig zetelen in de feiten op achtendertig (38).

Daarnaast bepaalt het bijvoegsel voor 36 vredegerechtkantons de aanwe-
zigheid van twee of drie zetels in het betrokken kanton, goed 
voor een totaal van 78 zetels. Elke zetel is wettelijk voorzien van een 
eigen griffie en de Koning bepaalt het gebied waar elke zetel zijn rechts-
macht uitoefent volgens de regels van de territoriale bevoegdheid. Dit 
brengt het aantal plaatsen waar de vredegerechten volwaardig zetelen 
in de feiten op tweehonderd negenentwintig (229).

2. Het Openbaar Ministerie

De territoriale organisatie van het Openbaar Ministerie is ingevolge de 
aanstelling ervan bij de hoven en rechtbanken grotendeels parallel aan 
deze van de rechtscolleges.

In principe vervult het Openbaar Ministerie zijn ambtsplichten in het 
rechtsgebied (lees: gebiedsomschrijving) van het hof of rechtbank waar het 
is aangesteld, behalve wanneer de wet anders bepaalt56. Zo oefent het fe-
deraal parket zijn ambt uit over het hele grondgebied van het land.57

C  Beheersmatig: afhankelijkheid, centralisatie en beperkte 
autonomie

1. Sterke afhankelijkheid en centralisatie

Elk rechtscollege en parket beschikt in principe over een kader van magi-
straten en gerechtelijk personeel, een infrastructuur (al dan niet gedeeld) 
en een logistieke en materiële omkadering. Voor de bepaling en toewijzing 
van deze mensen en middelen en de omkadering ervan (budget, personeel, 
gebouwen, materieel, logistiek en informatica) hangen de Zetel en het 
Openbaar Ministerie in grote mate af van derden.

Het globale budget van Justitie voor de rechterlijke organisatie in 2009 
bedraagt 901.199.000 euro.

Voor de vaststelling en toewijzing van de personeelskaders van 
magistraten en gerechtspersoneel gelden uiteenlopende regelingen. 
De wet bepaalt in principe per rechtbank en parket58 de personeelsforma-
ties van de magistraten. De lekenrechters zijn een uitzondering op deze 
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59. Art. 86bis Ger.W.
60. Art. 326 Ger.W.
61. Art. 186 lid 5 en 172 
Ger.W.
62. Art. 162 Ger.W.

regel. Hun aantal bepaalt de Koning. In de magistratenkaders zijn ook de 
toegevoegde rechters en substituten begrepen waarvan het aantal per 
rechtsgebied wettelijk beperkt is tot een maximum in functie van het aan-
tal gewone magistraten. Voor de Zetel beslist de Koning over de toewij-
zing volgens de behoeften van de dienst, die onder meer moeten blijken 
uit werkingsevaluaties en adviezen van korpschefs.59 Voor het Openbaar 
Ministerie is dit de Procureur-generaal bij het hof van beroep.60 Boven-
dien zijn een aantal magistraten via het systeem van gelijktijdige benoe-
ming verbonden aan verschillende rechtscolleges en parketten. 

Voor het gerechtspersoneel bepaalt de wet de personeelsformaties van 
de leden van de griffie, terwijl de Koning die vastlegt voor de leden van 
de parketsecretariaten en het administratief personeel van de griffies en 
parketsecretariaten..61 De Minister van Justitie bepaalt het aantal referen-
darissen en parketjuristen per rechtsgebied van een hof van beroep vol-
gens de behoeften van de dienst. Deze behoeften moeten onder meer 
blijken uit een gemotiveerd verslag van de korpschef. Het aantal mag niet 
hoger zijn dan een wettelijk bepaald percentage van het aantal magistra-
ten in een rechtsgebied. De Minister van Justitie staat tevens in voor hun 
toewijzing aan een bepaald rechtscollege en parket, eveneens volgens de 
behoeften van de dienst.62

De toewijzing, het beheer en de omkadering van financiële, materi-
ele en logistieke middelen en diensten is in hoofdzaak gecentraliseerd 
bij de Minister van Justitie en zijn diensten.

Het Directoraat-generaal “Rechterlijke Organisatie” (DGRO) van 
de Federale Overheidsdienst Justitie is de belangrijkste dienstverle-
ner aan de rechterlijke organisatie. Het verstrekt aan de hoven en recht-
banken logistieke en materiële middelen met het oog op de goede werking 
van de diensten van de rechterlijke organisatie.

Het DGRO omvat naast twee verticale directies die rechtstreeks 
diensten verlenen aan de rechterlijke organisatie: 

De Directie “Personeel en Organisatie rechterlijke organisatie” 
bevat de diensten Personeel, Modernisering en Juridische Ondersteuning 
en Competentieontwikkeling en is onder meer belast met:

personeelsbeheer van de magistratuur (RO1), >
personeelsbeheer van het gerechtspersoneel in griffies en parket- >
secretariaten (RO2),
het waken over de collectieve en individuele competenties,   >
de individuele loopbaandoelstellingen, het beheer van de 
gecertificeerde opleidingen en de toekenning van opleidingsverlof,
conceptuele ondersteuning van het management en het beleid,   >
de uitwerking van de wetgeving m.b.t. de rechterlijke organisatie  
en adviesverlening m.b.t. het statuut van de magistraten en  
het gerechtspersoneel,
het beheer van de juridische bijstand. >
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63. De Regie der Gebouwen 
werd in 1971 opgericht als  
een parastatale A en staat onder 
de voogdij van de Minister van 
Financiën. De Regie der  
Gebouwen is een autonome 
instelling van openbaar nut  
en is totaal onafhankelijk  
van de FOD Financiën.

De Directie Infrastructuur en Ondersteuningsdiensten bevat de 
diensten Infrastructuur, Centraal Strafregister, Gerechtskosten, Moderni-
sering, en een cel Budget en Liquiditeiten.

De dienst Infrastructuur is opgebouwd uit de cel Gebouwen en de cel 
Materieel (incl. ICT) en is onder meer belast met:

de gepaste huisvesting van de gerechtelijke diensten, het onderhoud  >
ervan en de materiële veiligheid. Een belangrijke partner hierbij is de 
Regie der Gebouwen, een autonome instelling van openbaar nut die 
het federale vastgoed voor de verschillende departementen beheert63;
de aankoop, de huur en het onderhoud van materiaal en uitrusting  >
nodig voor de werking van de gerechtelijke diensten;
het uitwerken van de begrotingsvoorstellen voor de werking van de  >
Rechterlijke Orde, opvolging en uitvoering via vastleggingsdossiers, 
goedkeuring en vereffening, betaling geldvoorschotten (o.a. voor 
juridische abonnementen en kleine uitgaven magistraten);
de aankoop van ICT materieel en verbruiksartikelen. >

Voorts bestaat deze directie uit de Dienst Gerechtskosten en het 
Centraal Strafregister die belast zijn met: 

de gecentraliseerde controle en uitbetaling van de gerechtskosten   >
in strafzaken;
de toekenning en controle van de provisies aan de griffies   >
voor dringende gerechtskosten;
het beheer van het Centraal Strafregister en het afleveren   >
van uittreksels uit het strafregister.

Dit directoraat-generaal wordt binnen de FOD Justitie bijkomend onder-
steund door verschillende horizontale stafdiensten waaronder:

De  > stafdienst “Budget, beheerscontrole en logistiek”, die 
onder meer instaat voor de opmaak, opvolging en uitvoering van de 
begroting die door de Minister van Justitie wordt onderhandeld in de 
schoot van de Regering en de rekeningen van het gehele departement, 
de controle van de uitgaven, de betaling van facturen e.a. 
schuldvorderingen en (on)kostenvergoedingen, de verificatie en 
vereffening van gerechtskosten in strafzaken enz.
De  > stafdienst “ICT” die onder meer instaat voor de ontwikkeling, 
het beheer en onderhoud van de informaticasystemen van de hoven 
en rechtbanken en de aankoop van informatica-materieel en software.
De  > stafdienst “Personeel en organisatie” die onder meer  
een methodologische en strategische ondersteuning biedt aan  
de directoraten-generaal

Naast de FOD Justitie bestaan specifieke instellingen en diensten die 
eveneens diensten aan de Rechterlijke Orde verlenen. Zij genieten uiteen-
lopende statuten en zijn verbonden aan de FOD Justitie, staan onder het 
gezag van de Minister van Justitie of opereren (deels) onafhankelijk. 
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64. BS 2 mei 2003
65. BS 1 september 2005

De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (DSB) vervult overeen-
komstig het K.B. van 14 januari 1994 verschillende opdrachten voor de 
Minister van Justitie en voor de kernpartners van het Strafrechtelijk Beleid 
waaronder het College van Procureurs-generaal. Tot de kerntaken inzake 
strafrechtelijk beleid behoren onder meer:

het strafrechtelijk beleid wetenschappelijk en statistisch onderbouwen; >
beleidsplanning, -advies, -implementatie en –evaluatie; >
overleg, coördinatie en vertegenwoordiging; >
informatie en documentatie. >
Het Nationaal Instituut voor de Criminologie en Criminalis-

tiek (NICC) dat bij Wet van 15 december 1997 werd opgericht als staats-
dienst met afzonderlijk beheer onder het gezag van de Minister van Justi-
tie en is onder meer belast met:

operationele- en expertise taken van openbare dienstverlening en  >
onderzoek op het vlak van criminalistiek en criminologie;
het functioneren als centraal laboratorium voor de technische en  >
wetenschappelijke politie;
het beheer van de DNA-gegevensbanken “criminalistiek” (DNA- >
profielen van aangetroffen sporen) en “veroordeelden” (DNA-profielen 
van definitief veroordeelden voor bepaalde misdrijven tot 
gevangenisstraf of een zwaardere straf of van geïnterneerden);

Een andere belangrijke dienst is het Centraal bestand van berichten 
van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenrege-
ling dat is ingesteld bij de wet van 29 mei 2000.

Het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurd-
verklaring (COIV) werd ingesteld bij de Wet van 23 maart 200364 bin-
nen het Openbaar Ministerie. Het heeft als opdracht bijstand te verlenen 
aan de gerechtelijke overheden bij de opsporing, de vervollediging en het 
onderzoek van misdrijven en de strafuitvoering op het vlak van de inbe-
slagneming van aan misdrijven verbonden vermogensbestanddelen en de 
bijzondere verbeurdverklaring. In dat kader is het COIV onder meer be-
last met adviesverstrekking, informatiebeheer, beheer en vervreemding 
van in beslag genomen goederen, tenuitvoerlegging van verbeurdverkla-
ringen, dossiergerichte bijstand en informatieopdrachten. Het oefent zijn 
opdrachten in principe uit onder het gezag van de Minister van Justitie.

De Wet van 10 augustus 200565 leidde tot de oprichting van het infor-
matiesysteem Phenix dat onder aansturing van zijn organen, het Be-
heerscomité en het Comité van Toezicht, ondermeer belast is met:

de interne en externe communicatie vereist voor de werking van  >
justitie (incl. de instelling van een centraal repertorium van 
gerechtelijke elektronische adressen)
het beheer en de bewaring van gerechtelijke dossiers >
de invoering van een nationale rol >
het aanleggen van een gegevensbank voor de rechtspraak >
het opmaken van statistieken >
het verlenen van bijstand bij het beheer en het bestuur van   >
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66. BS 1 september 2006
67. BS 2 februari 2007

de gerechtelijke instellingen, onder meer in zake human ressources, 
documentatie, leveringen en boekhouding. Met die bedoeling zijn  
een Beheerscomité ingesteld en een comité van gebruikers van Phenix.

Een andere belangrijke instelling is de Commissie voor Modernise-
ring van de Rechterlijke Orde (CMRO), ingesteld bij Wet van 20 juli 
200666. Ze is belast met elke actie die de modernisering van het beheer 
van de Rechterlijke Orde tot doel heeft. De CMRO werd initieel opge-
richt om de uitvoering van het Themisplan tot hervorming van het beheer 
van de Rechterlijke Orde te begeleiden. In die context werd de CMRO 
belast met onder meer de organisatie en leiding van reflecties, de uitwer-
king van projecten, de begeleiding van experimenten van bevoegdheids-
overdrachten, de methodologische ondersteuning, onder andere voor een 
optimalisering van het gebruik van de middelen en de oprichting van net-
werken voor informatie-uitwisseling tussen de FOD Justitie en de korps-
chefs. In aanvulling hierop werd een Algemene Raad van de partners 
van de Rechterlijke Orde opgericht die de CMRO initiatieven kan 
voorstellen ter bevordering van de modernisering van Justitie.

Voor de vorming en opleiding werd het Instituut voor de gerechte-
lijke opleiding (IGO) opgericht bij wet van 31 januari 200767. Het IGO 
is belast met de opstelling, uitvoering en evaluatie van de programma’s 
van gerechtelijke opleiding (initiële en permanente vorming en loopbaan-
begeleiding) voor magistraten, lekenrechters, gerechtelijke stagiaires, ge-
rechtspersoneel, attachés. Het IGO beschikt over eigen rechtspersoonlijk-
heid en heeft een raad van bestuur, een directie en een wetenschappelijk 
comité. De werkingsmiddelen zijn vastgesteld via kredieten op de begro-
ting van FOD Justitie.

De meest recente instelling is het Vast Bureau voor Statistiek en 
werklastmeting van de Zetel, dat in juni 2008 op tijdelijke basis is 
ingesteld op basis van een protocol met de toenmalige Minister van Justi-
tie en dat onder meer instaat voor het beheer van de statistieken en de 
ontwikkeling van een werklastmetingsinstrument voor de Zetel.

2. Beperkte beheersautonomie op niveau  
 van de rechtscolleges en parketten

Elk rechtscollege en parket wordt geleid door een korpschef-
magistraat en beschikt voor de inhoudelijke, organisatorische en admi-
nistratieve ondersteuning respectievelijk over een griffie en een par-
ketsecretariaat.

Sedert 1998 is de korpschef aangesteld voor een in de tijd beperkt man-
daat en moet hij hiervoor een beleidsplan indienen, zodat hij zijn taak kan 
aanpakken als een echte “manager”. Maar dit is deels dode letter geble-
ven, omwille van voormelde afhankelijkheid voor de toewijzing van men-
sen en middelen, maar ook omwille van de beperkt gebleven beheers-
autonomie van de korpschef in zijn rechtscollege of parket.
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De korpschef is in essentie belast met de organisatie van de werk-
zaamheden en de verdeling van de zaken. Voor de rechtscolleges 
gebeurt de verdeling van zaken overeenkomstig de bijzondere reglemen-
ten die worden vastgesteld door de Koning op gezamenlijk advies van de 
betrokken korpschef, de korpschefs van en bij de hoven, de leden van de 
balie en de griffie. Dit reglement bepaalt het aantal kamers en hun be-
voegdheid, de dagen en uren van de zittingen en de inleiding, de kamers 
met één en drie rechters en de eventuele taalrol.

Voor wat betreft het personeelsbeheer bepaalt de korpschef in prin-
cipe de interne toewijzing van de bij zijn rechtscollege of parket benoem-
de magistraten. Dit gebeurt voor de Zetel ondermeer via het bijzonder 
reglement.68 De korpschef oefent voorts gezag en toezicht uit over de par-
ketjuristen en referendarissen aan wie hij de opdrachten toewijst69. De 
toewijzing van toegevoegde rechters en substituten enerzijds en parketju-
risten en referendarissen anderzijds aan een rechtscollege of parket ge-
beurt al naargelang door de Koning, de Minister van Justitie of de procu-
reur-generaal.. De korpschef heeft enkel een adviesbevoegdheid die hij 
deelt met andere korpschefs van de hoven en het Openbaar Ministerie. 
Ook het toekennen van een opdracht in een ander rechtscollege of parket 
gebeurt in de meeste gevallen door korpschefs van het beroepsniveau, de 
Koning of de Minister van Justitie.70

De korpschef kan zich in zijn leiding laten bijstaan door magistraten 
die daarvoor een adjunct-mandaat hebben. Het betreft onder anderen de 
ondervoorzitters bij de rechtbanken en kamervoorzitters bij de hoven, de 
voorzitter en afdelingsvoorzitter bij het Hof van Cassatie en de eerste 
substituten en eerste substituut-arbeidsauditeurs bij de parketten en audi-
toraten. 71

Voor de inhoudelijke, organisatorische en administratieve ondersteu-
ning zijn bij de rechtbanken en parketten respectievelijk een griffie en 
een parketsecretariaat ingesteld. De leiding komt toe aan de hoofdgrif-
fier en hoofdsecretaris die onder het gezag en toezicht van de korpschef 
staan. In het vooruitzicht van een grotere beheersautonomie kan de Ko-
ning met ingang van 1 december 2008 een steundienst oprichten bij 
een rechtscollege of parket. Deze steundienst heeft een eigen personeels-
kader en staat in voor advies en ondersteuning van de korpschef op vlak 
van juridische bijstand, personeelsbeleid, gebouwen, materiële uitrusting, 
administratief beheer en informaticabeheer. Als alternatief kan de korps-
chef ook een kabinetssecretariaat oprichten dat onder zijn gezag en 
leiding staat en dat uit gerechtspersoneel van de griffie of het parketsecre-
tariaat bestaat.72

De financiële beheersautonomie van de korpschef is zeer beperkt. 
De hoofdgriffier en de hoofdsecretaris krijgen van de Minister van Justitie 
een bedrag als vergoeding voor de betaling van de kantoorbehoeften en 
werkingskosten van de griffie en het parketsecretariaat. Ze moeten daar-
voor rekening en verantwoording afleggen door regelmatige overlegging 
van staten.73 Daarnaast stelt de Minister van Justitie een door hem be-
paald krediet ter beschikking aan de korpschefs van de rechtscolleges en 
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parketten, de vrederechters en politierechters voor de kleine onkosten van 
hun dienst, zoals de aankoop van registers, juridische abonnementen, 
drukwerk, deelname aan bepaalde plechtigheden, kantoorbehoeften en 
andere voor de dienst noodzakelijke kleine voorwerpen van dagelijks ge-
bruik.74

3. Een aanzet tot meer beheersautonomie voor  
 de Zetel en het Openbaar Ministerie 

Op niveau van het Openbaar Ministerie heeft de instelling van het 
College van Procureurs-generaal geleid tot een zekere, maar beperk-
te centralisatie van een aantal autonome beheersbevoegdheden voor heel 
het Openbaar Ministerie. Zo staat het secretariaat bij het College in 
voor onder meer de statistieken en de werklastmeting. Met ingang 
van 1 december 2008 voorziet de wet bovendien dat dit secretariaat ver-
vangen kan worden door een “gemeenschappelijke steundienst”. 
Dit orgaan zou in principe het College en de Raden ondersteunen voor 
juridische en administratieve bijstand, informaticabeheer, gebouwen en 
materiële bijstand. Daarnaast heeft het College een aantal expertisenet-
werken ingesteld die instaan voor onder meer de bevordering van de 
interne informatie- en documentatiedoorstroming tussen de leden 
van het Openbaar Ministerie.

Voor de Zetel voorziet een protocol van 4 juni 2008, afgesloten onder 
de voormalige Minister van Justitie Vandeurzen, in een Vast Bureau 
voor Statistiek en Werklastmeting voor de Zetel. Na evaluatie kan 
dit een permanent karakter met een wettelijke basis krijgen. Dit Bureau 
wordt geleid door een magistraat-coördinator onder aansturing van een 
ad hoc orgaan “de uitgebreide vaste vergadering van de korpschefs van de 
zetel”. Dit moet een voorstel doen voor de oprichting van representa-
tief orgaan voor de Zetel voor alles wat de werking en de orga-
nisatie aangaat. 

Andere stappen in de richting van meer beheersautonomie betreffen de 
instelling van een magistraat-gebouwenbeheerder en de toekenning 
van adviseurs in human resources management.

De magistraat-gebouwenbeheerder wordt aangesteld binnen de Zetel voor 
het beheer van de hem toegewezen gebouwen en fungeert als centraal 
aanspreekpunt binnen het gebouw(encomplex) inzake huisvesting, veilig-
heid en facility management voor alle interne lokale gerechtelijke diensten, 
voor de dienst infrastructuur van het DGRO en voor andere (externe) 
organisaties (Regie der gebouwen, gemeentebesturen of stadsbesturen, po-
litiediensten…). Daarnaast is hij onder meer belast met:

het melden van concrete gebreken en problemen in het gebouw   >
en zijn technische uitrustingen aan de dienst infrastructuur van  
het DGRO
de zorg om de veiligheid in en rond het gebouw >
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de medeorganisatie van de installatie- en onderhoudswerken (besteld  >
door de dienst infrastructuur van het DGRO), de controle en 
rapportering aan de dienst infrastructuur van het DGRO
de opvolging van de wettelijke controles en melding van de rapporten  >
aan de dienst infrastructuur van het DGRO
de organisatie van beheersvergaderingen met de gerechtelijke diensten,  >
met diverse opdrachtgevers (dienst infrastructuur van het DGRO  
en de Regie der gebouwen) en de opdrachtnemers (aannemers) van 
installatie- en onderhoudswerkzaamheden
nazicht en controle van de facturatie der werkzaamheden en het  >
overmaken van de facturen aan de dienst infrastructuur voor betaling
Het management van het team medewerkers “toezicht en beheer”, de  >
schoonmaakploeg, de technische medewerkers, de onthaaldienst, de 
telefonisten, de postverdeling… (kortom alle medewerkers van wie de 
taken in direct verband staan met het beheer van het gebouw ten 
dienste van alle gerechtelijke diensten: gemeenschappelijke facilitaire 
dienst)
het opstellen van een huishoudelijk reglement en het toezicht   >
op de naleving 
de behandeling van aanvragen tot organisatie van activiteiten binnen  >
het gebouw door derden 

In de praktijk stellen we vast dat diverse deeltaken door tal van gebouw-
beheerders onvoldoende worden behartigd. Dit vindt zijn oorzaak in een 
gebrek aan technische of beheersmatige vaardigheden, een gebrek aan 
interesse in de materie of een gebrek aan voldoende omkadering en on-
dersteuning in het eigen korps in relatie tot de beschreven taken.

De gerechtelijke organisatie heeft sinds 2004 ook adviseurs in hu-
man resources management (HRM). In navolging van de samenwer-
kingsprotocollen die de Minister van Justitie in 2004 en 2005 afsloot met 
sommige gerechtelijke autoriteiten werden 4 HRM-adviseurs toegekend 
aan respectievelijk de hoven van beroep van Antwerpen en Brussel, het 
parket van Brussel en het hof van beroep en het parket-generaal van Luik. 
Zij moeten de korpschef raad geven en helpen bij het beheer van het 
personeel en bij de organisatie van het hof of parket voor wat betreft ont-
vangst en integratie van het personeel, de ontwikkeling van de vaardighe-
den, de evaluatie van het personeel, de motivatie, de studie van de werk-
druk, de organisatie van het werk, de interne communicatie, het welzijn 
op het werk, de analyse van de toewijzingen. De adviseurs staan onder het 
gezag van de korpschefs en hebben geen taken tegenover de andere recht-
banken van het rechtsgebied.

Begin 2009 werden daarnaast 6 attachés – HRM voor het gerechts-
personeel aangeduid. Dat zijn er één per ressort, met twee in Brussel. 
Deze HRM-specialisten moeten de aanwerving en selectie van het ge-
rechtspersoneel door de FOD Justitie korter bij de lokale gerechtelijke 
entiteiten brengen. Zij nemen deel aan jury’s, coördineren de aanwervin-



31i   H e t  G e r e C H t e L i J k  L a n D s C H a P  va n D a a G :  e e n  B O s  M e t  v e e L  B O M e n

75. BS 30 april 1997
76. BS 2 februari 1999

gen en spelen een rol in het validatiecomité voor het project ‘functiebe-
schrijvingen voor het gerechtspersoneel van niveau A en B’. Hun aanwe-
zigheid moet bijdragen tot de optimalisatie en implementatie van modern 
personeelsmanagement voor het gerechtspersoneel van alle gerechtelijke 
entiteiten van een bepaald rechtsgebied. De attaché-HRM staat onder het 
gezag en toezicht van de personeelsdienst Rechterlijke Organisatie van de 
FOD Justitie. De attaché is echter lokaal gehuisvest in een gerechtelijke 
entiteit die gelegen is in de hoofdplaats van het rechtsgebied van het hof 
van beroep

D  Beleidsmatig: wildgroei van justitiële beleids- en adviesorganen

De laatste tien jaar werd het gerechtelijk landschap gekenmerkt door een 
nieuwe evolutie: de instelling van allerlei advies- en beleidsinstanties. 
Allemaal hebben ze een democratische vertegenwoordiging vanuit het 
werkveld en uiteenlopende opdrachten en bevoegdheden. Zij hebben on-
der meer als doel de participatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid 
van de betrokken actoren te versterken bij de ontwikkeling van het justiti-
eel beleid en de verbetering van de werking van de (eigen) rechterlijke 
organisatie. 

Zo is er het reeds vermelde College van de Procureurs-generaal, 
ingesteld bij de Wet van 4 maart 199775 dat een belangrijke beleids- en 
adviesbevoegdheid heeft inzake het strafrechtelijk beleid, met inbegrip 
van het opsporings- en vervolgingsbeleid en de goede algemene en geco-
ordineerde werking van het Openbaar Ministerie. Een aantal van deze 
opdrachten gebeurt in nauwe samenwerking met de Dienst Strafrech-
telijk beleid die aan de Minister van Justitie onder meer advies en bij-
stand verleent bij het vaststellen en de coördinatie van de richtlijnen van 
strafrechtelijk beleid en die deelneemt aan de expertisenetwerken van het 
College.

Een andere belangrijke instelling is de Hoge Raad voor de Justitie¸ 
ingesteld bij art 151 van de grondwet en de Wet van 22 december 199876. 
Dit orgaan “sui generis” bestaat voor de helft uit externen en voor de helft 
uit magistraten en heeft uiteenlopende bevoegdheden in verband met:

de benoeming en aanwijzing van magistraten, >
de toegang tot het ambt van magistraat, >
adviezen en voorstellen inzake de algemene werking en de organisatie  >
van de Rechterlijke Orde, 
de externe controle op de werking van de Rechterlijke Orde. >

In aansluiting hierop is tevens een Adviesraad van de magistratuur 
opgericht bij Wet van 8 maart 1999. Het is een representatief orgaan dat 
is samengesteld via rechtstreekse verkiezingen uit alle geledingen van de 
rechtscolleges en parketten. Het is belast met adviesverstrekking aan de 
Minister van Justitie en de wetgevende kamers en met het overleg voor 
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alles wat betrekking heeft op het statuut, de rechten en de werkomstandig-
heden van de magistraten.

Een aantal van de voormelde instellingen die diensten verstrekken 
aan de Rechterlijke Orde zijn vaak ook belast met advies- en beleidsop-
drachten ten behoeve van de Minister van Justitie of zijn diensten. Zo 
verricht het NICC onder meer wetenschappelijk onderzoek voor het straf-
rechtelijk beleid en functioneert het via de evaluatiecommissie voor het 
DNA als adviesorgaan voor de Minister van Justitie inzake forensisch 
DNA-onderzoek. Het COIV verstrekt advies aan de Minister van Justitie 
en het College van Procureurs-generaal over de regelgeving en het beleid 
en de uitvoering en toepassing ervan door de daartoe bevoegde diensten. 
De CMRO is onder meer belast met de leiding van een algemene reflec-
tie over de modernisering van het beheer van de Rechterlijke Orde en de 
structuren van de beheersorganen van de rechterlijke macht en gerechte-
lijke ambten.
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II
Pijlers voor  
een nieuw 
organisatiemodel
Opzet van de hervorming bestaat er in de kwaliteit van de recht-
spraak en de strafvordering te verbeteren, zowel inhoudelijk als 
op het vlak van de dienstverlening. Daarbij wordt gestreefd naar een 
modern gerechtelijk landschap dat is aangepast aan de uitdagingen van 
vandaag en morgen. Dit moet onder meer leiden tot:

Een transparante en toegankelijke organisatie >
Een optimale rationalisering >
Een grotere beheersefficiëntie via eenheid van organisatie en  >
schaalvoordelen 
Een beter specialisatie >
Een sterkere kwaliteitszorg >
Een betere verdeling van de werklast >
Een flexibel en efficiënter personeelsbeleid >
Een koppeling van verantwoordelijkheid aan verantwoording >
Een vereenvoudigde en duidelijke toegang tot de bevoegde rechter >
Een grotere doeltreffendheid van de organisatie en inrichting >
Een vereenvoudiging en grotere eenvormigheid >
Rationalisatie en optimalere werking van ondersteunende diensten >
Een grotere eenheid van rechtspleging en werkprocessen met   >
een snellere rechtspraak voor gevolg
Een optimalisering van de ketenaanpak >
…. >
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Om deze doelstellingen te bereiken, streven we een nieuw organisatie-
model na dat berust op tien fundamentele uitgangspunten:

Parallellisme tussen Zetel en Openbaar Ministerie >
Eenheid van rechtsmacht en strafvordering >
Flexibiliteit >
Nabijheid en toegankelijkheid >
Specialisatie >
Maatwerk >
Samenwerking >
Integraal beheer op basisniveau >
Verantwoordelijkheid gekoppeld aan verantwoording >
Inpassing in de staatkundige evoluties >

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

1. Voorafgaand onderstrepen sommigen dat het regeerakkoord voorziet dat voor-
afgaandelijk een reflectie zal gehouden worden over de grootte van de gerechtelijke 
arrondissementen, de structuur van de eerstelijns rechtbanken, de integratie van de 
eerstelijns parketten en het aantal rechtscolleges in overleg met de betrokken actoren, 
en dat deze reflectie eventueel kan leiden tot de oprichting van een grote rechtbank 
van eerste aanleg, met uitzondering van de vredegerechten en politierechtbanken.

2. De nota van de minister van Justitie moet derhalve ministens voorwerp uitma-
ken van een globale en systematische raadpleging met de gerechte-
lijke wereld alvorens de opportuniteit en de haalbaarheid van het voorliggende ont-
werp als verworven kan beschouwd worden. 

 Bijgevolg zijn alle gemaakte bedenkingen onder voorbehoud van het resultaat van de 
voormelde reflectie en overleg. 

3. Daarnaast moet de budgettaire impact van de voorgestelde maatregelen voor-
werp zijn van een systematische en grondige budgettaire analyse. 

4. Tenslotte expliciteert de nota van de minister van Justitie herhaaldelijk de inhoud 
van de eerste fase van de hervorming maar gebeurt dit onvoldoende voor 
de navolgende fases.

5. Bij de doelstellingen en uitgangspunten zoals vooropgesteld door de minister van Justitie, 
houden sommigen eraan om te wijzen op een aantal noodzakelijke randvoorwaarden:
– elke hervorming moet gebeuren met in acht name van het fundamentele 

principe van de onafhankelijkheid van de rechter en het rech-
terlijk systeem

– De doelstellingen van de hervorming moeten van meet af aan duidelijk af-
gebakend worden

– Het lijkt noodzakelijk, vanuit methodologisch oogpunt, dat een aanvang wordt 
genomen met een grondige analyse van de opdrachten en werk-
processen met het oog op het vaststellen van het gepaste prestatieniveau en de 
middelen die moeten worden toegekend om dit te bereiken (BPR en BPM). Ver-
volgens kan men niet overgaan tot implementatie van een hervorming van deze 
omvang zonder een betrouwbare werklastmeting. Het is een voorafgaande 
en noodzakelijke randvoorwaarde die thans nog niet is gerealiseerd. Tenslotte 



35i i   P i J L e r s  v O O r  e e n  n i e u w  O r G a n i s at i e M O D e L

moet er een aanpassing zijn van de werkprocessen en de mid-
delen in functie van de resultaten.

– De hervorming moet gebeuren in overleg met de actoren en de betrokken 
personen moeten geraadpleegd worden (magistraten, griffiers en parketsecretaris-
sen,…)Het is bijgevolg noodzakelijk zich niet op te sluiten in een kader – zelfs 
onder de vorm van een oriëntatie – zonder de actoren te hebben geraadpleegd 
(representatieve verenigingen van magistraten en gerechtspersoneel, strategische en 
adviserende justitiële organen, orde van balies enz…) Het overleg moet ook 
plaatsvinden tussen de Nederlandstalige en Franstalige magistraten.

– Een hervorming van deze omvang moet tevens rekening houden met de evaluatie 
van de toepassing van de (vele) voorafgaande hervormingen

– De reflectie moet in het bijzonder ook rekening houden met de huidige werkzaam-
heden in de schoot van de gerechtelijke wereld zelf, het regeerakkoord, Themis II, 
het tussentijds rapport opgesteld door de HRJ in overleg met de korpschefs van 
de magistraten, de vrede- en politierechters, de griffiehoofden- en hoofdsecretaris-
sen, de studies over beheersinstrumenten en de krachtlijnen voor een modernisering 
van het openbaar ministerie

– De reflectie moet de budgettaire en statutaire gevolgen mee in rekening 
nemen. Er moet een serieuze budgettaire evaluatie van de hervormingskosten 
uitgevoerd worden en in rekening worden genomen. Zo zal men ook moeten reke-
ning houden met de nu bestaande middelen op het terrein.

 De oriëntatienota beoogt om in een eerste fase de kwaliteit van het rechtsprekend 
proces en de dienstverlening aan te passen aan de huidige behoeften binnen de gren-
zen van de bestaande personeelskaders en middelen. Sommigen hebben twijfels te-
genover deze aanpak en zijn van mening dat de hervorming een kostprijs zal hebben. 
Bovendien heeft een hervorming van dergelijke omvang maar succes wanneer dit een 
meerwaarde heeft voor de actoren in termen van werkomstandigheden, statuut en 
loon. Dit was ook het geval voor de politiehervorming. Er moeten voldoende 
budgettaire marges zijn, terwijl de nota enkel voorziet dat de verbetering van 
het sociaal statuut en de loopbaan slechts kan gebeuren binnen de bestaande budget-
taire grenzen.

6. Sommigen onderstrepen dat de nastreefde doelstellingen duidelijk moe-
ten worden omschreven op basis van een voorafgaande duidelijke diagnose.

 Het is de bedoeling de werking van de rechtscolleges te verbeteren en te moderniseren 
zowel op vlak van human ressources als op vlak van financieel en materieel beheer. 
Dit moet gebeuren via: 
– een verbetering van de mobiliteit van het personeel, aangepast naargelang de be-

roepscategorie (magistraten en administratief personeel);
– een verbetering van de werkprocedures;
– een modernisering van het beheer van de rechtscolleges die vandaag te veel gecen-

traliseerd zijn (Themis);
– Een beter gebruik van de financiële middelen.

 Deze doelstellingen kunnen worden bereikt door te werken op verschillende 
niveaus die men goed moet onderscheiden:
– De organisatie van het gerechtelijk landschap in de strikte zin (arrondissementen; 

structuur van de hoven en rechtbanken en van het openbaar ministerie;…);
– Het beheer van de hoven en rechtbanken.
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7. Alvorens de hervormingsopties te weerhouden is het belangrijk om tevens kennis te 
nemen van de studie die werd besteld door de vorige Minister van Justitie, 
Jo Vandeurzen, bij de Universiteiten van Leuven, Luik en Solvay, en hieruit lessen 
te trekken. Deze studie moest zich richten op de werkzaamheden die verricht werden 
binnen het openbaar ministerie en binnen de Hoge Raad voor de Justitie over de 
reorganisatie van de rechterlijke organisatie. De onderzoekers hebben hierbij de op-
dracht gekregen om de verschillende voorstellen van het openbaar ministerie en de 
HRJ in detail te onderzoeken, ze te toetsen aan de praktijk en de veranderingstra-
tegieën ervan te evalueren,… Al deze vragen zijn uiteraard essentieel om een hervor-
ming van de juridische organisatie mogelijk te maken. De resultaten van de weten-
schappelijke studie worden verwacht tegen de maand oktober 2009.
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III
naar een nieuwe 
architectuur voor 
een moderne 
justitie
Als gevolg van de nauwe verbondenheid tussen de jurisdictionele, geogra-
fische, beheersmatige en beleidsmatige structuren is bij het uittekenen van 
een nieuw landschap en van een moderne organisatie voor Justitie geko-
zen voor een parallelle aanpak op vijf niveaus. Die is gericht op: 

een maximale integratie van de eerste en tweedelijns- rechtspraak en  >
strafvordering
een hertekening en schaalvergroting van een aantal gebiedsindelingen >
de instelling van slagkrachtige representatieve organen   >
voor de Zetel en het Openbaar Ministerie
de realisatie van een integraal management voor Zetel   >
en Openbaar Ministerie
een herpositionering en rationalisering van justitiële beleids-   >
en adviesorganen 

De hieraan verbonden kwalitatieve en kwantitatieve voorstellen zijn on-
derling nauw met elkaar verbonden en vormen samen de basis 
van een nieuwe architectuur voor een moderne Justitie.
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DeeL i: De reCHterLiJke OrGanisatie 

a  De rechtbank

1. Eenheid van rechtsmacht 

We streven naar een maximale eenheid van rechtsmacht door alle 
arrondissementele en kantonale eerstelijns rechtspraak jurisdictioneel en 
organiek samen te brengen in één geschillenbeslechtende instantie, de 
rechtbank. 

Deze rechtbanken worden georganiseerd per gerechtelijk arrondis-
sement, waarvan een aantal wordt onderworpen aan een schaalvergro-
ting en hertekening (cf. infra).
De voordelen zijn velerlei:

het draagt bij tot de eenvoud en transparantie van de gerechtelijke  >
organisatie
het laat toe bevoegdheidsconflicten maximaal te beperken >
door de creatie van grotere entiteiten met meer personeel en middelen  >
kan de continuïteit van de dienstverlening beter worden gewaarborgd 
en de werklast beter worden gespreid 
als gevolg van een groter aanbod aan dossiers kan de ontwikkeling  >
van specialisaties beter worden georganiseerd
door schaaleffecten en de centralisering en rationalisering van  >
gemeenschappelijke diensten komen mensen en middelen vrij voor 
andere taken.

Een dergelijke juridische integratie mag geen afbreuk doen aan de essen-
tiële kenmerken van bepaalde rechtscolleges en de goede dienstverlening 
op maat die zij momenteel aan de rechtzoekende leveren. Daarom moet 
dit tezelfdertijd gekoppeld worden aan een aantal essentiële rand-
voorwaarden die de toegankelijkheid en nabijheid voor de rechts-
onderhorige en de eigenheid van de betrokken rechtspraak en rechtsple-
ging voldoende garandeert. 

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

1. De instelling van één rechtbank die ondermeer alle bestaande eerstelijns rechtspraak 
integreert (rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van koophandel, arbeidsrechtbank, 
politierechtbanken en vrederechters) wordt niet door iedereen gesteund. 
Het Regeerakkoord voorziet trouwens uitdrukkelijk in een reflectie daarover. 

2. Er wordt opgemerkt dat de minister de modernisering van de rechterlijke organisatie 
wil realiseren via de oprichting van een grote eenheidsrechtbank. De minister 
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geeft echter niet aan op welke manier deze nieuwe structuur 
een antwoord biedt op de vooropgestelde doelstellingen:

 De oprichting van een grote rechtbank zoals wordt voorgesteld houdt een zeker aan-
tal nadelen in die de doelstellingen van de hervorming zouden kunnen tegenwer-
ken (grote structuren die moeilijk te beheren zijn in bepaalde arrondissementen; ge-
brek aan specialisatie; …). 

 De benoeming van rechters in een grote rechtbank en de mogelijkheid om ze van 
afdeling te veranderen moeten trouwens worden onderzocht ten opzichte van het 
grondwettelijk principe van onafzetbaarheid van rechters.

 Een betere verdeling van de werklast veronderstelt de voorafgaande ontwikkeling van 
een meetinstrument van de werklast; deze verdeling kan gebeuren door 
middel van een herdefiniëring van het rechterlijke landschap maar houdt niet nood-
zakelijk de oprichting van een grote rechtbank in. 

 Men is eveneens van mening dat de conflicten van bevoegdheden in de 
gerechtelijke praktijk volledig marginaal zijn (zie onder andere de 
verplichting om informatie mee te delen over instanties van beroep waarmee de instel-
lingen van de sociale zekerheid belast zijn krachtens het handvest van de sociaal 
verzekerde). 

 Ten slotte is een grotere specialisatie niet noodzakelijk verbonden 
met de oprichting van een grote rechtbank: de huidige arbeidsrecht-
banken en rechtbanken van koophandel hebben bijvoorbeeld de ontwikkeling mogelijk 
gemaakt van een specialisatie die moet behouden worden. Dit is nodig in onze steeds 
complexer wordende maatschappij.

3. Sommigen menen dat moet worden aangetoond dat een grondige hervorming 
die noodzakelijk zwaar en traag zal zijn om uit te voeren, een globale meer-
waarde met zich meebrengt op het vlak van de werking van 
justitie, rekening houdend met de middelen en de energie die dit zal vereisen. Een 
kosten-batenanalyse en een schatting van de nood aan eventueel bijkomend personeel 
zijn noodzakelijk. Wat de meerwaarde betreft, zal het zonder twijfel vooral op vlak 
van het administratieve personeel zijn dat de oprichting van grotere eenheden een 
grotere rationalisatie zal toelaten. Wat de magistraten betreft (en in het bijzonder 
de korpschefs die zich zullen toeleggen op het management), is de meerwaarde hele-
maal niet zeker. Slechts voor de problemen van de kleine rechtsgebieden, in geval van 
afwezigheid door ziekte, zal er een eenvoudigere oplossing kunnen gevonden worden 
in een groter rechtscollege – op voorwaarde dan wel dat het mogelijk zou zijn om 
effectief een magistraat van een bepaalde afdeling tijdelijk aan te stellen in een an-
dere afdeling. Volgens sommige garandeert een maximale integratie van de eerstelijns 
justitie, in het bijzonder wanneer zij ook de vrede- en polititiegerechten integreert, ook 
niet noodzakelijk een betere dienstverlening aan de rechtszoekende.

4. Anderen geven de voorkeur aan het voorstel om de eenheid van 
rechtsmacht zo veel als mogelijk door te voeren en daardoor ook te 
vermijden dat verschillende korpschefs worden behouden binnen één gerechtelijk ar-
rondissement. Verschillende korpschefs veronderstellen immers verschillende directie-
comités met verschillende visies waardoor het doel van de hertekening naar beheer en 
efficiëntie toe deels verloren dreigt te gaan.

 Om dezelfde reden is volgens hen de integratie van de vredegerechten 
en politierechtbanken noodzakelijk. Alleszins dringt zich voor de vrede-
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gerechten een werklastmeting op en een uitgebreid onderzoek op om na te gaan of een 
aparte structuur noodzakelijk is en verantwoord is.

2. Afdelingen

De rechtbank bestaat uit afdelingen met elk een eigen geschillenpakket, 
een mate van jurisdictionele autonomie en eigen kenmerken op het stuk 
van samenstelling, specialisatie en rechtspleging. Net zoals vandaag zullen 
binnen elke afdeling één of meer kamers opgericht kunnen worden 
waarvan de bevoegdheid wordt geregeld door bijzondere reglementen of 
door de wet. 

a) Integratie eerstelijns rechtspraak
In deze afdelingen worden vooreerst een aantal bestaande rechtscolleges 
van eerste aanleg geïntegreerd: de rechtbank van eerste aanleg, de 
rechtbank van koophandel, de arbeidsrechtbank, de politierechtbanken en 
de kantonnale vredegerechten. De arrondissementele rechtbanken van 
eerste aanleg verdwijnen aangezien hun bevoegdheidsbeslechtende rol in 
een dergelijke organisatie overbodig is geworden. Vertrekkende van deze 
bestaande rechtscolleges en gekoppeld aan een aantal bevoegdheidsher-
schikkingen zou de rechtbank zodoende bestaan uit volgende afdelingen:

de burgerlijke afdeling > , die in principe de bevoegdheden van de 
burgerlijke kamers van de rechtbank van eerste aanleg groepeert, met 
uitzondering van deze die naar de nieuw op te richten jeugd- en 
familieafdeling gaan;
de >  strafafdeling, die in principe de bevoegdheden van de 
correctionele kamers van de rechtbank van eerste aanleg groepeert, 
aangevuld met de strafzaken van de tot verkeersrechtbank 
omgevormde politierechtbank die geen verkeersmisdrijven betreffen;
de jeugd- en familieafdeling,  > die in principe de bevoegdheden van 
de jeugdkamers van de rechtbank van eerste aanleg overneemt, samen 
met een aantal bevoegdheden in familiezaken van de vroegere 
burgerlijke kamers en de vrederechters;
de arbeidsafdeling > , die de bevoegdheden van de arbeids rechtbank 
overneemt;
de afdeling van koophandel > , die de bevoegdheden  
van de rechtbank van koophandel overneemt;
de verkeersafdeling > , die de bevoegdheden van de omgevormde 
politierechtbanken voor strafrechtelijke en burgerrechtelijke geschillen 
in verband met verkeer groepeert;
de afdeling van vredegerechten > , die alle vrederechters en hun 
bevoegdheden van het arrondissement centraliseert, en dit eveneens 
met inachtneming van hun specifieke kenmerken inzake 
toegankelijkheid, nabijheid en rechtspleging.
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Deze integratie in afdelingen moet samengaan met voldoende 
waarborgen die het behoud betekenen van de specifieke kenmerken in 
zake samenstelling, specialisatie, rechtspleging en werking van de betrok-
ken rechtscolleges. Zo zal de jurisdictionele leiding van afdelingen in han-
den zijn van een eigen ondervoorzitter. Voorts betekent dit bijvoorbeeld 
dat voor de arbeidsafdeling en de afdeling van koophandel de specifieke 
samenstelling met gespecialiseerde rechters en lekenrechters en de speci-
fieke vormen van inleiding en rechtspleging onverkort behouden blijven. 
Hetzelfde geldt voor de afdeling van de vredegerechten, die moet toelaten 
dat de vrederechters lokaal zitting blijven nemen, zodat hun nabijheid, 
toegankelijkheid en lokale inbedding verzekerd blijft. Dit alles wordt bo-
vendien in een eerste fase gekoppeld aan bijkomende garanties op vlak 
van de bestaande personeelskaders van de betrokken rechtscolleges en hun 
toewijzing aan de nieuwe afdelingen (cf. infra).

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

1. Oprichting van twee eerstelijns rechtbanken
Volgens sommigen kunnen verschillende vaststellingen vandaag worden ge-
maakt:
– Bepaalde rechtbanken zijn te klein om een werkelijk beheer mogelijk te maken van de 

human ressources en om de behoeften gepast te beantwoorden. Men denkt bijvoorbeeld 
aan een rechtbank samengesteld uit twee personen dat zich in de problemen bevindt 
wanneer één van hen zou vertrekken (benoeming in een andere rechtbank) of langdu-
rig ziek zou zijn. Er zijn momenteel weinig oplossingen voor dit soort situaties. Dit 
geldt eveneens voor de griffies en parketsecretariaten. 

– Een gelijkaardige vaststelling kan worden gemaakt voor de vredegerechten en de poli-
tierechtbanken: zowel de magistraten als het griffiepersoneel zijn relatief geïsoleerd.

– Deze werkelijkheid biedt niet de mogelijkheid om te zorgen voor een optimale verdeling 
van de werklast noch van de beschikbare middelen.

– Ons gerechtelijk systeem is samengesteld uit gespecialiseerde rechtbanken – de arbeids-
rechtbanken en de rechtbanken van koophandel –, die hun nut en goede werking 
hebben bewezen. Hun specificiteit zowel op vlak van samenstelling als het behandelen 
van specifieke geschillen moet worden bewaard.
Er wordt tevens voorgesteld om twee rechtbanken op te richten: een recht-

bank van aanleg samengesteld uit de rechtbank van eerste aanleg, de politierecht-
banken, de vredegerechten en een socio-economische rechtbank die samengesteld 
is uit de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel. Deze socio-economische 
rechtbank zou eveneens bevoegd kunnen zijn voor milieuaangelegenheden.

Een dergelijk structuur gecombineerd met een herindeling van de arrondissementen (zie 
infra) moet de mogelijkheid bieden om te beantwoorden aan de doelstellingen van een 
betere verdeling van de werklast en een beter beheer van de human-ressources en tegelijk 
te beschikken over rechtbanken van een redelijke grootte die een doeltreffend beheer moge-
lijk maken.

Daarenboven verzekert zij de specialisatie van de rechtbanken van koophandel en de 
arbeidsrechtbanken en tegelijk zorgt ze voor coherentie op vlak van de behandelde materie. 
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77. Cf. infra onder 6. De oprichting van een rechtbank die de huidige rechtbanken van eerste aanleg, de 
vredegerechten en de politierechtbanken hergroepeert is trouwens bedoeld om een beter 
personeelsbeheer mogelijk te maken zowel op het niveau van de magistraten als op het 
niveau van het griffiepersoneel en secretariaatspersoneel door de mogelijkheid te bieden een 
meer collegiaal antwoord te bieden op bepaalde moeilijkheden.

2. Positie van de vredegerechten en politierechtbanken 
Er wordt door sommigen voorgesteld om de vrederechters- en politierechtbanken niet te 
integreren in de eenheidsrechtbank, maar wel te voorzien in een grotere onderlinge 
mobiliteit, de instelling van een eigen korpschef en de realisatie van een aangepaste be-
heersstructuur. Het regeerakkoord sluit uitdrukkelijk de vredegerechten en politierechtban-
ken uit van de eenheidsrechtbank, juist om hun nabijheid en toegankelijkheid te garande-
ren.

Er moet hoe dan ook een voldoende autonomie worden gewaarborgd, onder-
meer via de realisatie van een aparte beheersstructuur, een beperktere mobiliteit met an-
dere afdelingen en het behoud van de lokale griffiestructuren.

3. Fusie van kleine entiteiten 
Het probleem van de te kleine entiteiten kan volgens sommigen globaal worden opgelost 
via een fusie van kleine parketten en rechtbanken met behoud van een 
decentralisatie onder de vorm van antennes in de huidige locatie. De mobiliteit tussen de 
rechtbanken (eerste aanleg, koophandel en arbeid) kan aangemoedigd worden zonder 
fusie door de magistraten toe te laten te postuleren in een andere entiteit zonder hun rang 
te verliezen

b) Nieuwe afdelingen
Daarnaast stellen we voor om de integratie en bevoegdheidsherschikking 
te koppelen aan de instelling van een aantal nieuwe afdelingen.

Aldus stellen we voor om de beroepen tegen vonnissen van de vredege-
rechten en de tot verkeersafdeling omgevormde politierechtbanken zowel 
voor burgerlijke als strafzaken te centraliseren bij een nieuw in te stellen 
afzonderlijke beroepsafdeling binnen de rechtbank. De inrichting van 
een dergelijke afdeling moet wel de nodige waarborgen bieden voor de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid ten opzichte van die afdelingen, bin-
nen de rechtbank over van wie de vonnissen men in beroep oordeelt, 
waarvan de vonnissen aan de beroepsafdeling worden voorgelegd.

Een ander voorstel betreft de oprichting van een bemiddelingsafde-
ling. Een dergelijke afdeling kan verschillende vormen van alternatieve 
geschillenbehandeling centraliseren zoals arbitrage, vrijwillige en ge-
rechtelijke bemiddeling in burgerlijke zaken en de herstelbemiddeling in 
strafzaken. Partijen zouden door het centraal loket77 systematisch gewezen 
kunnen worden op de het bestaan van deze afdeling en de mogelijkheden 
om hun geschil vooraf aan deze afdeling voor te leggen, wat in belang-
rijke mate kan bijdragen tot de sensibilisering, stimulering en zichtbaar-
heid van deze procedures. Ook zouden rechters van andere afdelingen bij 
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78. Art. 731 e.v. Ger.W.een verzoek of op eigen initiatief een geschil voor bemiddeling kunnen 
doorverwijzen naar deze afdeling Dit onverminderd de eigen bevoegdheid 
in zake verzoening of minnelijke schikking zoals ondermeer voorzien in 
burgerlijke- en arbeidszaken.78 Ook de eventuele tussenkomst van het 
Openbaar Ministerie dient te worden gevrijwaard. De bemiddelingsafde-
ling kan belast worden met de aanstelling van de bemiddelaars, het toe-
zicht op het goede verloop van de procedures, de beslechting van eventu-
ele moeilijkheden in dat verband, de homologatie van akkoorden en de 
doorverwijzing naar de bevoegde afdeling ten gronde bij gebrek aan der-
gelijk akkoord. Een dusdanige werking kan ook bijdragen tot meer uni-
forme en kwaliteitsvolle werkingskaders (deontologie, vorming…) voor de 
betrokken bemiddelaars.

Een ander voorstel betreft de oprichting van een tuchtafdeling. Ze 
zou onder meer bevoegd kunnen zijn voor alle tuchtaangelegenheden van 
magistraten en gerechtspersoneel en andere actoren van justitie zoals ad-
vocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders, samen met alle tuchtaange-
legenheden die nu beslecht worden door orden en tuchtcomités. Dit vraagt 
bijkomende studie.

 

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

1. Afdeling “beroep” tegen afdeling vredegerechten  
 en afdeling verkeer

Vanaf het moment waarop de vredegerechten en de politierechtbanken (die een afdeling 
“verkeer” worden) geïntegreerd zijn in een Rechtbank van Eerste Aanleg, lijkt het niet 
aangewezen om binnen deze zelfde rechtbank de beroepsinstantie te organiseren. Verschil-
lende zijn van oordeel dat de wettelijkheid en de opportuniteit van de 
oprichting van een dergelijke afdeling van beroep moet worden on-
derzocht. Een dergelijk schema zal immers voor problemen zorgen ten opzichte van 
het EHRM. Ook dreigt een niet gerechtvaardigd verschil in behandeling tussen het be-
roep tegen uitspraken van deze afdelingen en het beroep tegen vonnissen van andere af-
delingen van dezelfde rechtbank die wel aan het Hof van beroep zouden worden voorge-
legd.

Verschillende zijn van oordeel dat het beroep bijgevolg moet gebracht worden voor een 
rechtbank van een andere graad. Het is ook een kwestie van “objectieve” onpartijdigheid 
die moet worden verzekerd voor de burger. 

Het beroep tegen de beslissingen uitgesproken door deze afdelingen moet volgens 
sommigen der halve voor het hof van beroep gebracht worden. De kwes-
tie van de nabijheid van het Hof voor de justitiabelen zal eveneens moeten worden on-
derzocht, bijvoorbeeld door de oprichting van « gedecentraliseerde » afdelingen van het 
Hof van Beroep naar het huidige model van het arbeidshof. 

Gelet op het feit dat dit een bijkomende werklast zal veroorzaken voor de hoven, moet 
men volgens anderen noodzakelijkerwijze ook de alternatieven ten aanzien van de inte-
gratie van de vredegerechten en politierechtbanken in de eenheidsrechtbank zoals voorge-
steld door bepaalde actoren bestuderen.
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2. Nieuwe afdelingen “bemiddeling” en “tucht”
Het lijkt volgens sommigen te vroeg om nu al dergelijke projecten te voorzien 
terwijl er nog geen enkel debat werd gevoerd wat betreft hun gepastheid, relevantie en 
haalbaarheid. Er wordt dus voorgesteld deze passages te verwijderen. Dit belet niet dat 
dergelijke projecten op een later tijdstip worden uitgevoerd en geïntegreerd worden wanneer 
ze afgerond zullen zijn.

De oprichting van een nieuwe afzonderlijke bemiddelingsafde-
ling in de schoot van de rechtbank wordt in vraag gesteld om meer-
dere redenen:
– Sommigen delen het opzet om via een dergelijke afdeling meer zichtbaarheid 

te geven aan de bemiddeling binnen de rechtbank, maar zoals nu omschreven recht-
vaardigt dit volgens hen niet de instelling van een aparte afdeling.

– Anderen menen dat een aparte bemiddelingsafdeling in elk gerechtelijk ar-
rondissement misschien niet noodzakelijk is, maar als mogelijkheid wel zou 
moeten blijven bestaan. Vooral in de grootste gerechtelijke arrondissementen kan men 
perfect een aantal magistraten voltijds aan deze functie wijden, en het zou interessant 
zijn om te weten of een grotere zichtbaarheid ook tot meer alternatieve geschillenbe-
slechting leidt.

– Daartegenover verwijst men eveneens naar de beperkte bevoegdheden van de 
rechter in zake bemiddeling zoals nu omschreven en het feit dat de opportuniteit 
om de rechter zelf als bemiddelaar te laten optreden nog geen voorwerp van debat is 
geweest. Bovendien kan in dergelijke hypothese de bemiddeling niet gebeuren door de 
rechter die de zaak ten gronde beslecht, wat dus een belangrijke verhoging van het 
aantal magistraten vereist en wat dus zal moeten geëvalueerd worden. 

– Daartegenover zijn sommigen van mening dat, conform de studie die thans in de 
schoot van de HRJ wordt gevoerd, de mogelijkheid om een afdeling ”min-
nelijke schikking” op te richten in de plaats van een “bemiddelingsafdeling” 
(om het verschil uit te maken met de bemiddelingsprocedure in het gerechtelijk wet-
boek) een optie is die kan bestudeerd worden. De rol van deze afdeling zou niet alleen 
de minnelijke schikking omvatten maar ook het aanzetten tot bemiddeling.

– Anderen menen dat een bemiddelingsafdeling kan worden gekoppeld 
aan de integratie van de vredegerechten. Een uitbreiding van de be-
voegdheden van de vrederechters kan hiermee gepaard gaan.

– Het voorstel om binnen de rechtbank een aparte tuchtafdeling in te stellen 
wordt door sommigen betwist om de volgende redenen: Voor de afhandeling van 
tuchtaangelegenheden voor de magistratuur moet een hervorming van de procedure 
worden bestudeerd. 

– Het lijkt niet opportuun om een tuchtafdeling in elke eenheids-
rechtbank te voorzien gelet op het beperkte aantal zaken

– De keuze voor een tuchtafdeling is niet noodzakelijk de oplossing die een 
voldoende afstand tussen de betrokken magistraat en zijn eigen korps garan-
deert

– Voor de andere vermelde beroepen moet de behandeling van de disciplinaire aangele-
genheden in de schoot van de eigen beroepsorganisaties blijven. 
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3. Nieuwe afdeling “onderzoek”
Anderzijds stellen sommigen voor om een afdeling “onderzoek” te voorzien onder de 
basisafdelingen, rekening houdend met het belang van de middelen die de onderzoeksda-
den mobiliseren.

c) Hyperspecialisaties
De oprichting van een rechtbank met verschillende afdelingen met elk hun 
eigen kenmerken leidt al tot een belangrijke interne specialisatie die als 
gevolg van de integratie en de schaalvergroting wordt gekoppeld aan een 
voldoende aanbod van zaken.

Er zijn evenwel een aantal materies die dermate gespecialiseerd zijn dat 
zij geen voldoende aanbod van zaken op niveau van elke rechtbank gene-
reren, zodat zij de instelling van een aangepaste afdeling in elke rechtbank 
niet verrechtvaardigen.

Voor deze onderwerpen kiezen we daarom, naar analogie met wat 
vandaag bestaat voor materies als de strafuitvoeringszaken en de fiscale 
zaken, voor een combinatie van integratie en een grotere, efficiën-
tere schaal die een voldoende aanbod van zaken garandeert. 

Dit kan door bepaalde “hypergespecialiseerde” afdelingen in te stellen 
bij een beperkt aantal rechtbanken. Vervolgens zijn, rekening houdend 
met randvoorwaarden zoals de taalwetgeving, twee opties mogelijk. Ofwel 
nemen zij kennis van alle zaken voor een welomschreven gebied dat het 
eigen arrondissement overstijgt. Ofwel kunnen de magistraten van deze 
afdeling ook zitting hebben in andere rechtbanken of daartoe aangewezen 
zittingplaatsen in een welomschreven gebied. Dit gebied kan meerdere ar-
rondissementen of één of meerdere rechtsgebieden van een hof omvatten.

Los van de theoretische mogelijkheid om deze hyperspecialisaties te 
organiseren binnen elke rechtbank, lijkt het aangewezen te starten met een 
door de Koning bepaalde beperking van het aantal plaatsen waar dit 
wordt ingericht.

Zo wordt minstens één strafuitvoeringsafdeling ingesteld bij elke 
rechtbank waar de zetel van het hof is gevestigd. Zij kunnen zitting heb-
ben in elke rechtbank gevestigd in het rechtsgebied van het hof en ook in 
de strafinrichtingen, de inrichtingen tot bescherming van de maatschappij 
en de zorginstellingen.

Een fiscale afdeling wordt ingesteld in elke rechtbank waar de zetel 
van het hof is gevestigd en die in haar rechtsgebied het inningskantoor van 
de belastingen of de belastingdienst heeft die de bestreden beschikking 
heeft getroffen. Voor procedures gevoerd in het Duits wordt een zitting-
plaats voor deze afdeling ingesteld in Eupen.

Eenzelfde systeem kan naar analogie worden toegepast voor de organi-
satie van de hoven van assisen, alsook voor de militaire straf-
rechtspraak.

Bij de organisatie van dergelijke zeer gespecialiseerde materies moeten 
we erover waken dat er geen te sterke “monopolievorming” ontstaat in 
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handen van enkele personen. Dit kan op zijn beurt de continuïteit in het 
gedrang brengen wanneer deze personen wegvallen. Daarom moet ook 
tussen dergelijke gespecialiseerde afdelingen van eenzelfde soort een maxi-
male mobiliteit tot stand komen. Dit geldt bij uitbreiding ook voor de 
parketten (cf. infra).

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

 
1. Sommigen zijn voorstander van het idee van afdelingen die op 

een grotere geografische schaal zouden georganiseerd worden, 
zoals de huidige strafuitvoeringsrechtbanken. Het debat zou kunnen gevoerd worden 
voor bijvoorbeeld de toekomstige socio-economische rechtbank: deze zou niet noodza-
kelijk moeten worden georganiseerd op het niveau van elke gerechtelijk arrondisse-
ment. 

 Maar het lijkt belangrijk in dit stadium van het debat om de voorstellen meer open 
te laten – wat betreft de materies in kwestie en wat betreft de concrete organisatie 
van sommige zaken –, zonder zich nu al te beperken tot criteria van aanknoping of 
territoriale organisatie.

2. De verwijzing naar het Hof van Assisen lijkt volgens sommigen trouwens wei-
nig relevant in de mate dat ze op een andere schaal georganiseerd wordt dan de 
rechtbank van eerste aanleg. Wat de militaire rechtbanken betreft, zijn deze eveneens 
van oordeel dat het voorbarig lijkt om nu al hun herinrichting te overwegen.

3. Sommigen zijn geen voorstander om hypergespecialiseerde mobiele 
rechters in te stellen die bevoegd zouden zijn voor het ganse 
Rijk. Dit kan immers leiden tot een monopolie in handen van een beperkt aantal 
personen voor bepaalde materies,wat trouwens ook in de oriëntatienota wordt aan-
gegeven. Het voorstel is aantrekkelijk vanuit technocratisch oogpunt, maar vanuit het 
respect voor de democratie is het niet aangewezen dat aan een of twee magistraten, 
zelfs al zijn ze zeer bekwaam, de zorg wordt gelaten om alleen de toepassing en de 
interpretatie van de wet over te laten. Ook dit aspect moet voorwerp zijn van de-
bat.

 Anderen wijzen erop dat dit nu soms al het geval is. Zo is het maritiem recht ge-
centraliseerd te Antwerpen en is het octrooirecht gecentraliseerd te Brussel, omdat het 
slechts over een paar tientallen zaken per jaar gaat. Ondanks het feit dat slechts een 
tweetal rechters deze materie beheersen, leidt dit niet tot problematische rechtspraak 
omdat de rechters vaker rechtsvergelijkend tewerk gaan. 

d) Structuur van de griffie
De oprichting van een rechtbank met afdelingen heeft een belangrijke 
impact op de organisatie van de griffie. Ze leidt tot de overheveling en 
centralisatie van de griffies van de betrokken rechtscolleges naar de recht-
bank waar één horizontale hoofdgriffie en afdelingsgriffies zijn.
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OverwegINgeN eN alterNatIeveN

Wat betreft de oprichting van één enkele hoofdgriffie op het niveau van de grote rechtbank 
en het niveau van het Hof en één parketsecretariaat op het niveau van het eengemaakt 
parket in eerste aanleg en het eengemaakt parket-generaal, wordt door sommigen de vraag 
gesteld over de meerwaarde van deze hervorming, alsook over de haalbaarheid (zie infra). 
Hebben we de capaciteiten om dit te doen rekening houdend met de huidige situatie? De 
oprichting van een hoofdgriffie zou noodzakelijkerwijs de aanstelling van bijkomend per-
soneel met de nodige kwalificaties inhouden (de griffie en de personeelsleden van de grif-
fie, het administratief personeel…). 

3. Bevoegdheid

Behoudens voormelde bevoegdheidsverschuivingen als gevolg van de op-
richting van een jeugd- en familieafdeling en een verkeersafdeling, behou-
den de burgerlijke afdeling, de strafafdeling, de arbeidsafdeling, de afde-
ling koophandel en de vredegerechten voor het overige hun huidige 
materiële en territoriale bevoegdheden, met inbegrip van de volheid 
van bevoegdheid van de burgerlijke afdeling.

Ten gevolge van de herschikking en de inrichting van de afdeling jeugd- 
en familie kan het bevoegdheidspakket van de vrederechter worden aan-
gepast. Aan de vrederechter kan een bredere bevoegdheid in zake “onbe-
kwamen”, en inzake de “armoedebestrijding” worden toebedeeld. Daarover 
is het overleg met de vrederechters al opgestart.

In principe neemt elke afdeling voor de eigen bevoegdheden kennis van 
de vorderingen in kortgeding, de rechtsplegingen “zoals in kort 
geding” en de procedures op eenzijdig verzoekschrift conform de 
eigen toepasselijke rechtsplegingen. Ze worden behandeld door de onder-
voorzitter van de betrokken afdeling of de door hem aangewezen magi-
straat. De ondervoorzitter van de burgerlijke afdeling krijgt de volheid van 
bevoegdheid toegekend. 

4. Geografische hertekening 

a) Minder en grotere arrondissementen
De juridische integratie van de rechtscolleges van eerste aanleg wordt ge-
koppeld aan een voorstel tot vermindering van de 27 gerechtelijke arron-
dissementen. Dit gebeurt in essentie op basis van een schaalvergroting via 
samenvoeging van twee of meer arrondissementen in combinatie met een 
beperkte grenscorrectie.

Behalve met het klassieke criterium van bevolkingsaantal, houden we 
ook rekening met criteria zoals het personeelsaantal, die verband houden 
met de rechtbank als beheersentiteit. 
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79. Zie onder meer de toe-
lichting van Prof. Deprez,  
Professor overheidsmanagement, 
Studiedag “Octopus revisited”, 
26 mei 2009
80. Zie evenwel punt F

Ter zake zijn verschillende oefeningen mogelijk. In academische 
kringen spreekt men bijvoorbeeld van een minimumkader van 100 perso-
neelsleden met een verhouding van 1/3 de magistraten tegenover 2/3de 
gerechtspersoneel, om minimale schaaleffecten te verkrijgen. Dit komt 
neer op 17 tot 18 arrondissementen.79

De hier voorgestelde simulatie houdt rekening met de vooropgestelde 
jurisidictionele integratie, het bevolkingscijfer en het personeelskader en 
komt op basis van een aantal fusies en een beperkte grenscorrectie 
tot volgende 16 arrondissementen: 
– Antwerpen
– Mechelen-Turnhout
– Hasselt-Tongeren
– Brussel
– Leuven
– Nijvel
– Dendermonde- Oudenaarde
– Gent
– Brugge-Veurne
– Kortrijk-Ieper (+ Tielt)
– Luik
– Huy-Eupen-Verviers80

– Arlon-Marche-Neufchateau
– Namur-Dinant
– Charleroi (+ La Louvière)
– Mons-Tournai

In de meeste van deze arrondissementen ligt het bevolkingscijfer tussen 
een “ideaalvork” van 3 à 8% toegepast op de totale bevolking 
(10.666.847 inwoners) en het globaal personeelskader van het be-
trokken niveau (5703 magistraten en gerechtspersoneel, exclusief leken-
rechters en plaatsvervangers).

Dit betekent dat het bevolkingsaantal van de op die manier vergrote 
arrondissementen in beginsel schommelt tussen de 320.000 en 853.000 
inwoners en het personeelskader van de betrokken rechtbank tussen de 
190 en 295 personeelsleden. De verhouding van het aantal magistra-
ten tot het gerechtspersoneel bedraagt telkens ongeveer 1 op 3. ( parket: 
tussen 59 en 234 ) 

Slechts drie arrondissementen wijken in deze oefening af van 
deze gemiddeldes, met 1.632.907 inwoners en een personeelskader van 
860 leden voor het (ongewijzigde) arrondissement Brussel, 970.000 inwo-
ners en 424 personeelsleden voor het (ongewijzigde) arrondissement Ant-
werpen en 264.084 inwoners en 137 personeelsleden voor het arrondis-
sement Arlon-Marche-Neufchateau.

Idealiter dient deze indeling verder te worden verfijnd in functie 
van andere criteria die een bepalende invloed (kunnen) hebben op de 
instroom en de aard van de zaken van de betrokken rechtbank, zoals 
sociaal-economische en demografische kenmerken van het grondgebied en 
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haar bevolking. Dit verklaart het voorstel om via een beperkte grenscor-
rectie het kanton Tielt toe te voegen aan het arrondissement Kortrijk-Ie-
per en zo binnen West-Vlaanderen te komen tot een evenwichtige een 
noord-zuid opdeling met een groepering van de kust-arrondissementen. 
Eenzelfde visie geldt voor La Louvière, dat van nature meer aansluiting 
vindt bij Charleroi dan bij Bergen.

In de vooropgestelde schaalvergroting van de gerechtelijke arrondisse-
menten moet de samenhang met andere justitiële, politionele (cf. 
infra) en bestuurlijke indelingen maximaal bewaakt worden. Dit geldt 
onder meer voor de [buiten]grenzen van de rechtsgebieden van de hoven 
van beroep en de provincies.

Tezelfdertijd zal de hertekening een impact hebben op andere justitiële 
instellingen die nu arrondissementeel zijn georganiseerd. Dit geldt onder 
meer voor de justitiehuizen. Die organiseren in elke rechtbank diensten 
zoals slachtofferonthaal en bemiddeling in strafzaken. We moeten daarom 
nagaan hoe hun organisatie aan de nieuwe structuren en organisatievor-
men moet worden aangepast. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de impact 
van een schaalvergroting op de organisatie van de balie, politie, het 
veiligheidskorps, de gerechtsdeurwaarders en het notariaat.

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

Het principe van een geografische hertekening en schaalvergroting via de koppeling van 
een aantal arrondissementen en eventuele beperkte grenscorrecties wordt algemeen ge-
deeld.

Sommigen onderstrepen evenwel dat de sociaal-economische kenmerken en demografi-
sche kenmerken voldoende mee in aanmerking moeten worden genomen, samen met bevol-
kingsaantal en personeelskader.

Anderen achten het principe om de structuur van de verschillende arrondissementen 
relevant, maar de voorstellen van de minister van Justitie moeten concreet worden geana-
lyseerd en in voorkomend geval gedetailleerd of gewijzigd worden.

Hieromtrent wordt er gevraagd dat deze voorstellen worden voorgelegd aan de korps-
chefs, om hun verschillende reacties en commentaar te ontvangen en opdat ze ons hun 
eventuele werkgewoontes, nabijheid,… met andere gerechtelijke arrondissementen zouden 
kunnen meedelen. Eenzelfde advies dient ook gevraagd te worden aan de betrokken ba-
lies en aan de verschillende actoren op wie de hervorming een impact zal 
hebben.

Ook moet in het kader van de hertekening worden onderzocht of de grenzen van het 
gerechtelijk arrondissement Antwerpen beter kunnen worden afgestemd met de grenzen 
van het havengebied Antwerpen. 

De afstemming met de politiezones moet verder onderzocht worden in 
overleg met de minister van Binnenlandse Zaken.
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81. vb. de afdelingen koophan-vb. de afdelingen koophan-
del en arbeid hebben elk een 
zittingplaats in hun voormalige 
zetels in Oudenaarde en  
Dendermonde
82. vb. de afdeling koophandel 
heeft één zittingplaats in  
Oudenaarde en de afdeling 
arbeid één in Dendermonde

b) Kantons als zittingsgebied
De huidige kantons blijven in principe behouden als referentiegebied 
voor de territoriale spreiding en het bepalen van de gebiedsomschrijving 
van de zittingplaatsen van de vrederechters.

Om de specifieke nabijheid en lokale verbondenheid te waarborgen van 
de vredegerechten wordt voorzien in de verplichte instelling van een mi-
nimum aantal zittingplaatsen waarvoor in de eerste fase wordt vertrokken 
van de bestaande gerechtelijke kantons en hun zetels..

5. Zetel en zittingplaatsen

De schaalvergroting van (bepaalde) arrondissementen wordt gekoppeld 
aan een systeem van zittingplaatsen in het arrondissement. Dit moet 
een voldoende nabijheid en toegankelijkheid van de rechtbank en haar 
afdelingen voor de rechtsonderhorige garanderen en tezelfdertijd de no-
dige flexibiliteit in de organisatie van de rechtspraak toelaten. Dit bouwt 
voort op het bestaande systeem van de afdelingen en zetels zoals voorzien 
in artikel 186 Ger.W.. 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen een hoofdzittings-
plaats en een nevenzittingsplaats, afhankelijk van de vraag in welke 
mate de zittingsplaats beschikt over een volwaardige infrastructuur, bu-
reaus en omkadering, dan wel enkel dient om zittingen te houden en een 
minimale griffiedienst te voorzien.

De voorzitter bepaalt op advies van het directiecomité, van de procu-
reur en van de balie welke afdelingen in welke zittingsplaats zetelen. Zij 
kunnen permanent of voor een bepaalde duur worden ingesteld. Dit wordt 
vastgelegd in het bijzonder reglement van de rechtbank.
In een eerste fase wordt ten minste in elke zetel van het gebied, waar 
voor de schaalvergroting een rechtbank van eerste aanleg, rechtbank van 
koophandel, arbeidsrechtbank of politierechtbank is gevestigd, een zit-
tingsplaats voorzien voor de overeenkomstige afdelingen van de recht-
bank.81 Een alternatief kan zijn dat men in het arrondissement in elk van 
deze zetels telkens één afdeling van de overeenkomstige rechtbank centra-
liseert.82  In al deze zittingplaatsen kunnen desgevallend ook andere afde-
lingen zetelen. 

De Koning bepaalt het gebied waarbinnen de afdeling van de be-
trokken zittingplaats haar rechtsmacht uitoefent volgens de regels van de 
territoriale bevoegdheid. In een eerste fase zullen voor de zittingplaatsen 
van een aantal afdelingen de voormalige arrondissementen en kantons 
hiervoor als referentiegebied dienen. Op langere termijn moet dit mee 
verder worden ingevuld in functie van criteria die verband houden met 
een minimaal aanbod van zaken en een kwaliteitsvolle dienstverlening.

De zetel van de rechtbank wordt bepaald in één van de hoofdplaat-
sen van het arrondissement.
Aldus moet binnen het arrondissement een netwerk ontstaan van zittings-
plaatsen, gerechtelijke en administratieve diensten en locaties die een op-
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timale inzet van mensen en middelen mogelijk maakt. Zo willen we een 
dynamisch organisatiemodel bereiken dat de rechtbank toelaat in een 
arrondissement haar rechtspraak optimaal te organiseren in functie van de 
lokale behoeften en beschikbare mensen en middelen. Met dit model is het 
mogelijk om in een eerste fase te vertrekken van de bestaande capaciteit 
aan mensen, infrastructuur en middelen in grotere arrondissementen.

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

1. Het idee wordt gedeeld om lokale afdelingen te organiseren op andere 
plaatsen dan de toekomstige hoofdzetel om de nabijheid te garanderen van de 
diensten voor de justitiabelen. Een territoriale hergroepering kan immers niet plaats-
vinden ten nadele van de publieke dienstverlening voor de burgers.

2. De benaming “zittingsplaats” lijkt volgens sommigen echter niet juist in de 
mate waarin ze een te beperkte connotatie heeft. De toegankelijkheid van 
Justitie is in feite niet beperkt tot de organisatie van de “zittingsplaat-
sen” maar gebeurt in tegendeel ook door middel van de organisatie van admini-
stratieve diensten zoals de griffies en parketsecretariaten waar de procedurestukken 
kunnen worden neergelegd en geraadpleegd,… De voorkeur wordt bijgevolg dus ge-
geven aan het concept van “lokale antennes”. 

3. Volgens een ander voorstel, zou het wenselijk zijn om de zittingsplaatsen van de 
afdelingen bij wet te bepalen in de plaats van door een bijzonder reglement 
om opportuniteitsdiscussies te vermijden op het moment van de concrete toekenning 
van de middelen in een context van budgettaire beperkingen. Immers, het bestaan 
van verschillende antennes of zittingsplaatsen vereist noodzakelijkerwijze een bijko-
mende nood aan mensen en middelen. Er moet eveneens worden gelet op het behoud 
van een minimum aan griffiepersoneel in deze antennes, maar dit moet ook onder-
zocht worden in het licht van de ontwikkeling van het elektronische dossier.

4. Het aantal zittingplaatsen moet de toegankelijkheid blijven garanderen. 
Het uitgangspunt om de rechtsgang te vergemakkelijken moet worden gevrijwaard. 
Sommigen onderstrepen de wenselijkheid dat de zittingplaatsen voldoende flexibel 
kunnen aangepast worden in functie van de behoeften van het arrondissement (vb. 
eventuele nieuwe socio-economische omstandigheden die zijn invloed hebben op de 
regio).

6. Centraal loket 

De instelling van een geïntegreerde rechtbank moet onder meer leiden tot 
een belangrijke vereenvoudiging van de manier waarop de ma-
terieel bevoegde rechter bepaald wordt, zodat nodeloze en tijdrovende 
bevoegdheidsconflicten vermeden worden. 

Concreet moet de integratie met zich meebrengen dat de rechtzoe-
kende inleidt voor “de rechtbank van plaats X”, zonder zich nog te moe-
ten afvragen welke afdeling bevoegd is in die rechtbank. Dit moet voor-
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werp zijn van de interne organisatie van de rechtbank, zonder afbreuk 
te doen aan de rechten van de partijen. Tezelfdertijd moeten we vermij-
den dat bijkomende procedurestappen leiden tot nodeloos tijdsverlies.

Daarom stellen we voor om in elke rechtbank een centraal loket in 
te stellen waar alle zaken die voor een bepaalde rechtbank worden ge-
bracht in een eerste fase samenkomen. Dit loket bepaalt vervolgens, onder 
leiding van een door de voorzitter aangewezen magistraat, welke afdeling 
bevoegd is, waarna de partijen rechtstreeks opgeroepen worden om te 
verschijnen op een inleidingszitting van de aangewezen afdeling. Elke af-
deling staat vervolgens in voor de verdere afhandeling van de zaak con-
form de eigen toepasselijke rechtsplegingen. 

Wanneer een geschil ontstaat over de toewijzing van een zaak aan een 
bepaalde afdeling, stellen we voor om dit door de voorzitter van de recht-
bank te laten behandelen als een verdelingsincident naar analogie met 
wat nu al bestaat in de rechtbank van eerste aanleg en het hof van beroep 
in de artikelen 88§2 en 109 lid 2 Ger.W..

Daarnaast moet dit centraal loket ook een belangrijk aanspreek-
punt zijn voor de rechtzoekende. Men moet er onder meer terecht 
kunnen voor informatie en vragen over de algemene werking en de 
procedures van de rechtbank en het eigen procesverloop. 

Het is nuttig dat een rechtzoekende bij dit centraal loket terecht kan 
met zijn klachten. Dit moet vanzelfsprekend gebeuren met respect voor 
andere instellingen die instaan voor klachtenbehandeling zoals de Hoge 
Raad voor de Justitie, de korpschefs en de tuchtoverheden. Het centraal 
loket zou bijvoorbeeld een belangrijke rol kunnen spelen in de ontvangst 
van een klacht, de verdere verdeling en de informatie aan de klager over 
de klachtenprocedure. In overeenstemming met het advies van de Hoge 
Raad voor de Justitie van 22 februari 2006, dat inmiddels werd overgeno-
men in een wetsvoorstel83, kan dit loket elke klacht over de werking ook 
melden aan de Hoge Raad voor de Justitie en zo bijdragen tot een cen-
trale registratie. Daarnaast kan het loket instaan voor de vooropgestelde 
eerstelijnsafhandeling, binnen het rechtscollege, of door verwijzing naar 
andere diensten. 

Wil men een dergelijk centraal loket uitbouwen, dan vereist dit vanzelf-
sprekend een sterke en aangepaste omkadering vanuit de griffie. 

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

1. Bezwaren 
Er zijn grote bezwaren tegen het voorstel om een centraal loket bevoegd 
voor de interne toewijzing van zaken aan de afdelingen, klachtenopvolging en informatie 
in te stellen. De oprichting van een dergelijk centraal loket lijkt volgens sommigen niet 
pertinent. De meerwaarde ervan wordt niet aangetoond. Meerdere bezwaren worden naar 
voren geschoven:
– De realisatie van dit loket rechtvaardigt niet de creatie en extra kost van een bijko-

mende tussenstructuur
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– het aantal bevoegdheidsconflicten is in realiteit beperkt. Er is hier dus geen probleem 
dat opgelost zou moet worden.

– Het loket biedt geen oplossing voor de territoriale bevoegdheidsconflicten
– de verantwoordelijkheid en de rol van de magistraat belast met de dispatching is 

onduidelijk, 
– er stellen zich vragen omtrent de eventuele noodzaak tot motivering van de verwij-

zingsbeslissing. 
– Bovendien zal de omvang van het aantal inleidingen in bepaalde arrondissementen de 

inzet van meerdere “dispatchingsmagistraten” vereisen. 
– Men moet zich vragen stellen bij de huidige capaciteit van de griffies om dergelijke 

verantwoordelijkheden op te nemen. Bijkomende middelen zullen nodig zijn zonder dat 
dit een werkelijke verbetering zou inhouden voor de dienstverlening van Justitie.

2. Efficiëntie waarborgen
Anderen delen het achterliggende opzet van het centraal loket wel, met name 
de transparantie, de eenvoud en het tegengaan van vertragingen bij het ontstaan van 
bevoegdheidsconflicten door veralgemening van het bestaande systeem van de regeling van 
bevoegdheidsincidenten, op voorwaarde dat dit geen log instrument is en 
voldoende snel kan werken. Een centraal loket vergemakkelijkt de toegang tot 
justitie, wat toch ook de opzet is van de hervorming. Rechtzoekenden worden nu onterecht 
het slachtoffer van dilatoir opgeworpen bevoegdheidsconflicten. Hiermee kan transparan-
tie worden geschapen waar de burger om verzoekt. Belangrijk is wel om oog te hebben 
voor klachten bij verkeerde doorverwijzing en ervoor te zorgen dat het centraal loket geen 
log kader creëert.

3. Klachten en informatie
Wat betreft de overige taken van het Centraal Loket, zijn er eveneens bezwaren 
tegen de bevoegdheid in zake klachten en informatie door de grif-
fie, ondermeer wegens mogelijke strijdigheid met haar andere wettelijke taken en verant-
woordelijkheden. Zo verbiedt het Gerechtelijk Wetboek dat leden van de griffie advies 
geven aan partijen. De idee dat er binnen elke rechtbank een goed onthaal en informa-
tiebeleid moet worden ontwikkeld wordt weliswaar gedeeld, doch het is aangewezen om 
dit in de eerste plaats te realiseren via een betere afstemming van de bestaande organi-
saties, zoals de justitiehuizen. Sommigen zijn voorstander van een klachtenbehandeling 
door de rechtscolleges en een centralisatie bij de Hoge Raad voor de Justitie.

4. Rechtstreekse inleiding
In plaats van de instelling van een apart tussenniveau via het centraal loket, geven som-
migen de voorkeur aan een rechtstreekse inleiding door partijen voor de 
bevoegde afdeling, gekoppeld aan het huidig systeem van regeling van bevoegdheids-
incidenten bij bevoegdheidsgeschillen. 

5. Kamer van in staat stelling
In voorliggend voorstel staat het centraal loket nog los van de inleidingszitting voor een 
afdelingsrechtbank. De HRJ is echter voorstander van een centraal loket dat belast is 
met het in staat stellen van de zaak.84 Daarbij wordt een alleen zetelende 
rechter belast met het beslechten van een aantal procedure-incidenten die de behandeling 
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van de zaak ten gronde voorafgaan (bvb. conclusietermijnen vastleggen, regelmatigheid 
stukken nagaan, problemen van samenhang en aanhangigheid, …)Hierdoor worden de 
afdelingsrechtbanken ook ontlast van een aantal incidenten die hen beletten om over te 
gaan tot de essentie van de zaak, nl. de pleidooien, het inhoudelijk debat en de zaak ten 
gronde beslechten.

6. Uitbreiding van de bevoegdheden van de rechter
Sommigen stellen voor om na te denken over een uitbreiding van de situaties waarbij de 
rechter zelf over zijn bevoegdheid kan oordelen zonder langs de arrondissementsrechtbank 
te moeten gaan.

7. Leden van de rechtbank

De rechtbank bestaat uit rechters, lekenrechters en plaatsvervan-
gende rechters, gerechtsjuristen en gerechtspersoneel. 

Aan het hoofd van de rechtbank staat een voorzitter. Aan het hoofd 
van één of meerdere afdelingen staan ondervoorzitters. 

Het statuut van toegevoegde rechter verdwijnt. Toegevoegde 
rechters worden als rechter opgenomen in de vaste personeelskaders.

Voor de afdelingen van koophandel, arbeid en strafuitvoering blijft de 
aanwezigheid van rechters in sociale zaken, handelszaken en 
van de assessoren onverkort bestaan. Ook voor andere (nieuwe) afde-
lingen kan de toevoeging van lekenrechters aangewezen zijn, zoals voor de 
bemiddelingsafdeling en de tuchtafdeling. 

Het systeem van plaatsvervangende rechters blijft behouden. Zij 
worden evenwel niet langer verbonden aan één specifieke afdeling of rech-
ter, maar aan de rechtbank in zijn geheel. Dit gebeurt in de vorm van een 
pool die bijvoorbeeld niet meer dan 25 procent van het kader van be-
roepsmagistraten van de betrokken rechtbank mag bedragen. De voorzit-
ter en ondervoorzitters beslissen vervolgens over hun inzet in de recht-
bank.

De huidige functies binnen het gerechtspersoneel blijven behouden, 
doch de referendarissen worden (samen met de parketjuristen) onderge-
bracht in een apart korps van “gerechtsjuristen”. Aldus onderscheiden 
we in de toekomst naast deze gerechtsjuristen, het personeel van de 
griffie en het personeel van de nieuw op te richten beheersdienst. (cf 
infra).

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

1. Toegevoegde rechters
Verschillende ondersteunen het voorstel om toegevoegde rechters af te schaffen 
en gespecialiseerde rechters (handelsrechters, rechters in sociale zaken) te laten bestaan en 
over te gaan tot oprichting van een aparte cel gerechtsjuristen.
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85. advies over de plaatsvervangende 
rechters goedgekeurd op de algemene 
vergadering van 26 april 2006

Sommigen onderstrepen dat de afschaffing van de toegevoegde rechters eveneens veron-
derstelt dat men vooraf het probleem oplost van hun integratie in de kaders 
van de rechtbanken.

Anderen stellen het voorstel om het statuut van toegevoegde rechter af te schaffen en 
deze te integreren in de gewone kaders in vraag voor wat betreft het gerech-
telijk arrondissement Brussel. 

2. Referendarissen en parketjuristen
Anderen brengen in herinnering dat er een evenwicht in acht moet genomen tussen 
Zetel en parket voor wat betreft de referendarissen en de parketjuristen.

Sommigen stellen de vraag naar de aansluiting van referendarissen en 
parketjuristen. Blijven zij benoemd worden binnen het ressort van een Hof van 
beroep zoals dat nu het geval is of zullen ze benoemd worden binnen een bepaalde 
rechtbank? Deze vraag zal moeten bestudeerd worden.

3. Plaatsvervangende magistraten
Het behoud zelf van het systeem van plaatsvervangende magistraten 
wordt in vraag gesteld. Sommigen menen dat de organisatie van een moderne jus-
titie veronderstelt dat men zich ondervraagt over de toekomst van de plaatsvervangende 
rechters en men de vraag stelt of men deze functie zal behouden? De HRJ had in 2006 
al opgeroepen om hierover na te denken.85 Anderen wijzen op de mogelijke tegenstrijdig-
heid tussen de creatie van een pool van plaatsvervangende magistraten enerzijds die 
vervolgens op verschillende plaatsen kunnen ingezet worden volgens de behoeften ener-
zijds, en de doelstelling van specialisatie anderzijds.

8. Personeelsformaties

De personeelsformaties van magistraten, gerechtsjuristen en gerechts-
personeel worden voor elke rechtbank voor een vastgestelde termijn vast-
gelegd en gekoppeld aan een beheersovereenkomst. In een eerste fase 
worden de globale personeelskaders berekend op basis van een optel-
som van de kaders van de geïntegreerde rechtscolleges. 

 Het globale kader wordt gekoppeld aan een minimumkader voor 
magistraten en gerechtspersoneel per afdeling. In een eerste fase 
wordt dit minimum voor de afdelingen van koophandel, arbeid en voor 
de vredegerechten vastgesteld als de optelsom van de bestaande kaders 
van rechters, lekenrechters,en gerechtspersoneel van de zodoende geïnte-
greerde rechtscolleges. 

De plaatsvervangende rechters en gerechtsjuristen worden gepoold 
voor de hele rechtbank, zodat alle afdelingen er een beroep op kunnen 
doen.

De verdere evolutie van de globale en minimumkaders wordt voor 
elke rechtbank op termijn bepaald op basis van objectieve criteria die 
onder meer voortvloeien uit de werklastmeting en de organisatiedoelstel-
lingen zoals vastgelegd in de beheersovereenkomst.
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OverwegINgeN eN alterNatIeveN

1. Het voorstel om voor de minimale personeelsformaties van de verschil-
lende afdelingen te vertrekken van de bestaande kaders van de te integreren 
rechtbanken wordt algemeen gedeeld. 

2. Sommigen benadrukken dat de verdere evolutie van de personeelsformaties in de 
eerste plaats moet uitgaan van objectieve criteria. Men verwijst naar de 
laatste grote herziening van personeelsformaties in Frankrijk die was gebaseerd op 
demografische cijfers en cijfers van economische activiteit per gerechtelijk arrondisse-
ment. Gezien de grote verschillen inzake het aantal rechters/100.000 inwoners 
tussen de verschillende arrondissementen, moet dit uitgangspunt ook in België toela-
ten deze verschillen te nivelleren.

3. Anderen zijn van oordeel dat een betrouwbaar systeem van werklast-
meting noodzakelijk is voorafgaand aan elke implementatie van een hervorming. 
Bijgevolg moeten de resultaten van de Cel die ad hoc is opgericht op basis van een 
protocol van juni 2008 worden ingewacht, waarbij er tevens een kritische analyse 
moet gebeuren van deze resultaten vermits er zonder twijfel methodologische vragen 
zullen blijven. 

4. De noodzaak om voor de verdere evolutie van deze kaders te kunnen beschikken over 
een performant systeem van werklastmeting wordt evenwel niet door 
iedereen als afdoende beschouwd. Volgens sommigen zijn andere objec-
tieve criteria noodzakelijk die niet vatbaar zijn voor interpretatie.

5. Sommigen zijn van oordeel dat de bepaling van de kaders in functie van de envelop-
pen en de beheerscontracten nauw is verbonden met het beheersmodel 
waarvoor gekozen zal worden. Het lijkt te vroeg om nu al op een strikte en gedetail-
leerde manier het toekomstige model te bepalen: Zoals hierna wordt uitgelegd, is de 
modernisering van beheersprocessen van de hoven en rechtbanken een hervorming van 
lange adem, die noodzakelijkerwijs stapsgewijs moet gebeuren, zonder in een gesloten 
model te komen. Ook al is het idee van de beheerscontracten en de budgettaire enve-
loppen interessant, kan ze vandaag nog niet worden weerhouden als doelstelling voor 
het model.

9. Benoeming en mandaten 

Elk personeelslid wordt benoemd bij de rechtbank van het arron-
dissement. Voor de rechters gebeurt dit zoals voorheen, door de Ko-
ning, op voordracht van de Hoge Raad voor de Justitie. Voor het ge-
rechtspersoneel gebeurt dit door de Koning of de Minister van Justitie, 
volgens de geldende voorschriften. 

Het bestaande mandatensysteem wordt gedeeltelijk aangepast en uitge-
breid.

De voorzitter wordt door de Koning, op voordracht van de Hoge 
Raad voor de Justitie, aangewezen in een tijdelijk mandaat van korps-
chef. De ondervoorzitters bekleden een adjunct-mandaat waarin ze 
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86. Cf. infra punt 11 “Leiding 
en beheer”

door de Koning zijn aangewezen voor een verlengbare periode van drie 
jaar. op voordracht van de korpschef die hierover het advies inwint van 
het Directiecomité 

Er wordt een algemeen systeem van functieprofielen ingevoerd. 
Deze functieprofielen zijn de basis voor de werving en interne toewij-
zing van de rechters aan de onderscheiden afdelingen. Zij worden opge-
steld door de korpschef en samen met de vacatures gepubliceerd. Zij 
vormen mee de basis voor de selectie en navolgende interne toewijzing 
aan de afdelingen. Dit functieprofiel wordt opgesteld door de korpschef en 
kan een algemene of gespecialiseerde kennis vooropstellen en dit eventueel 
koppelen aan een verplichte opleiding

De toewijzing gebeurt door de voorzitter met inachtneming van het 
betrokken functieprofiel op advies van zijn directiecomité86. Dit ge-
beurt volgens een veralgemeend mandatensysteem met een mini-
male duur van drie jaar, die na evaluatie verlengd kan worden.

Het bestaande systeem van bijzondere mandaten, zoals die van 
 onderzoeksrechter, beslagrechter, jeugdrechter en rechter in de strafuit-
voeringsrechtbank, wordt aldus mee opgenomen in het veralgemeend 
 systeem van functieprofielen. De daaraan verbonden opleidingen moe-
ten evenwel verplicht blijven voor de mandaten van onderzoeksrechter, 
beslagrechter, rechter in de strafuitvoeringsrechtbank en – in het ver-
lengde van de huidige jeugdrechters – de mandaten in de jeugd- en fami-
lieafdeling.

Hetzelfde systeem geldt voor de lekenrechters met dit verschil dat zij 
omwille van hun eigenheid automatisch worden toegewezen in mandaten 
bij de afdeling waarbij ze wettelijk zijn ingesteld.

Ook de gerechtsjuristen worden aangeworven op basis van een func-
tieprofiel, doch zij worden vervolgens gepoold. Op advies van zijn direc-
tiecomité wijst de voorzitter hen vervolgens toe aan de afdelingen volgens 
de behoeften van de dienst.

De bestaande aanwerving en toewijzing van het gerechtspersoneel 
sluit reeds in belangrijke mate op dit systeem aan en zal hierop verder 
moeten worden afgestemd. 

In een eerste fase zullen aan bepaalde afdelingen, zoals die van 
koophandel, arbeid en de vredegerechten, die magistraten, lekenrechters 
en personeel van de griffie worden toegewezen, die nu werken in de geïn-
tegreerde rechtscolleges. Dit gebeurt in overeenstemming met hun huidige 
functies, specialisaties en ervaring en ter invulling van de voormelde mini-
mumkaders. Ook de magistraten die nu een bijzonder mandaat bekle-
den, worden in een eerste fase toegewezen aan de overeenkomstige afde-
ling. De huidige plaatsvervangende rechters en gerechtsjuristen worden 
van meet af aan gepoold.

Deze nieuwe organisatiestructuur zal een grote impact hebben op het 
huidige aantal korpschefs, het aantal en de invulling van de hui-
dige adjunct-mandaten en het aantal leidinggevenden in de grif-
fies, Voor diegenen die thans deze mandaten bekleden moet dit gekop-
peld worden aan een overgangsregeling met voldoende waarborgen op het 
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vlak van verworven rechten inzake statuut en rechtspositie. Daarnaast 
moet dit gekoppeld worden aan het uittekenen van een aangepast sociaal 
en financieel statuut dat ondermeer gebaseerd is op het principe van de 
vlakke loopbaan. Daarbij is de loopbaanontwikkeling niet langer (exclu-
sief) gekoppeld aan een promotie, maar kan men ook binnen zijn ambt of 
functie doorgroeien op basis van de eigen competentieontwikkeling waar-
bij ondermeer gekeken wordt naar de expertise, ervaring en specialisatie.

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

1. Algemene overwegingen
Een aantal steunt het voorstel van een benoeming bij een rechtbank van het ar-
rondissement en aanwijzing via een mandaat bij een afdeling op basis van een functie-
profiel en op advies van het directiecomité.

Anderen vinden dat de oprichting van een functieprofiel per korpschef en de 
veralgemening van de tijdelijke mandaten voor alle magistraten, zoals voorgesteld door de 
Minister van Justitie, niet pertinent is. Dat zou in feite het beheer van de rechtbank 
verzwaren en de functies verlammen. Men moet zich trouwens bevragen over de verenig-
baarheid van een dergelijk systeem met het grondwettelijk principe van onafzetbaarheid 
van magistraten. Ten slotte is de bevoegdheid die zo aan de korpschef wordt gegeven 
volgens hen buitensporig en naast de bevoegdheden die voorbehouden zijn voor de HRJ. 
In de overheid moeten de functiebeschrijvingen gepubliceerd worden door middel van een 
reglementaire tekst (wet of Koninklijk Besluit), reden waarom men dus coherent moet 
blijven ten opzichte van deze regel en men zicht niet kan veroorloven de functie geval per 
geval te beschrijven.

2. Benoeming en mandaat
Sommigen vinden dat het is beter is dat de benoeming bij een afdeling gebeurt 
in plaats van bij een rechtscollege. Het zou trouwens onmogelijk zijn om op een nauw-
keurige manier het vereiste profiel van een kandidaat te bepalen zonder te weten in 
welke afdeling hij/zij zal aangesteld worden.

Anderen verkiezen zich te oriënteren naar een benoeming binnen de recht-
bank (van aanleg of socio-economisch), met een mandaat binnen 
een afdeling van de rechtbank in kwestie van bijvoorbeeld 5 jaar vernieuw-
baar na evaluatie, zoals de huidige mandaten van de onderzoeksrechters, jeugdrechters, 
enz. Een dergelijk concept verzekert aan de magistraten de mogelijkheid om hun specia-
lisatie te ontwikkelen en te behouden en tegelijk de mogelijkheid om op lange termijn een 
zekere mobiliteit te ontwikkelen voor de magistraten die andere functies willen bekleden 
binnen de rechtbank. De verdeling van de werklast kan ook beter worden georganiseerd 
binnen elke afdeling.

3. Functieprofielen
Volgens sommigen moet het opstellen van functieprofielen niet gebeuren door de 
voorzitter alleen, doch wel samen met het Directiecomité.
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4. Vlakke loopbaan
Daarnaast is men van oordeel dat de invoeging van de notie van een “vlakke loop-
baan” slechts kan worden overwogen op basis van een grondige budgettaire evaluatie 
over de impact ervan.

5. Overgangsmaatregelen
Er moet eveneens bijzondere aandacht uitgaan naar de overgangsmaatregelen en 
er moet een aangepast sociaal en financieel statuut worden ontwikkeld, zowel voor de 
magistraten als het gerechtspersoneel.

10. Mobiliteit 

Uitgangspunt voor de hoofdwerkzaamheden van een magistraat 
vormt zijn benoeming bij een rechtbank en aanwijzing in een 
mandaat bij een bepaalde afdeling conform zijn functieprofiel. 

De voorgestelde groepering van rechtscolleges en schaalvergroting biedt 
evenwel meer mogelijkheden om de mobiliteit van rechters en ge-
rechtspersoneel waarbij zij binnen hun rechtscollege of bij andere 
rechtscolleges kunnen worden ingezet te vergroten. Dit kan bijdragen tot 
een betere en optimalere inzet van magistraten en gerechtspersoneel in 
functie van werklast, continuïteit van de dienstverlening en specialisatie. 

Het mag evenwel geen afbreuk doen aan de onafhankelijkheid en on-
partijdigheid van de betrokken rechters en het verbod om een zaak wil-
lekeurig aan ze te onttrekken. Daarom moeten de nodige waarborgen 
ingebouwd worden waardoor de omstandigheden en voorwaarden waar-
onder dit kan gebeuren, duidelijk zijn afgelijnd.

Binnen de rechtbank kan de voorzitter na advies van zijn direc-
tiecomité de rechters inzetten in een andere afdeling dan die waar-
aan ze zijn toegewezen. Dit kan gebeuren in functie van de behoeften van 
de dienst of van de noodzaak om een beroep te kunnen doen op gespeci-
aliseerde kennis. De aanwijzing aan een andere afdeling dient evenwel in 
de tijd beperkt te zijn door koppeling aan een maximumduur en moet 
aansluiten bij het functieprofiel van de betrokkene. De toestemming 
van de betrokkene is enkel vereist bij een verlenging van de eerste periode. 
Een uitzondering op deze interne uitwisseling vormt de afdeling van be-
roep waarbij geen uitwisseling mogelijk is met de afdelingen tegenover wie 
men als beroepsrechter optreedt.

Tussen rechtbanken van verschillende arrondissementen is een mo-
biliteit mogelijk volgens het bestaande systeem van opdrachten. Dit 
moet eveneens gebeuren op tijdelijke basis en gekoppeld zijn aan een be-
paalde expertise, Daarnaast is de instemming van de betrokken ma-
gistraat en zijn ondervoorzitter vereist omdat in dit geval de magi-
straat zetelt in een andere rechtbank dan deze waar hij benoemd is. 

Deze vormen van mobiliteit moeten onderscheiden worden van de 
structurele mogelijkheid voor rechters van bepaalde “hypergespeciali-
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seerde” afdelingen, zoals de fiscale afdeling en de strafuitvoeringsafdeling, 
om in deze materies zitting te nemen in andere rechtbanken of daartoe 
aangewezen plaatsen.

Voor het gerechtspersoneel en de gerechtsjuristen zullen de bestaande 
mogelijkheden in zake mutatie en mobiliteit hierop verder moeten afge-
stemd worden. 

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

1. Algemene overwegingen
De interne mobiliteit in functie van de werklast en de specialiteit 
moet inderdaad worden versterkt. Evenwel dient rekening gehouden met het 
functieprofiel en dienen de voorwaarden vooraf duidelijk te worden bepaald.

Er is immers een gedeelde bezorgdheid dat de voorgestelde regelingen geen aan-
leiding mogen geven tot verkapte sanctioneringsmechanismen en geen af-
breuk mogen doen aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Dit kan enkel wanneer 
men voldoende waarborgen biedt voor wat betreft de vrijwilligheid van 
de mobiliteit. 

Sommigen verkiezen een verplichte toestemming van de betrokken magistraat 
– akkoord dat aangemoedigd kan worden door de magistraten toe te laten te postuleren 
in een andere entiteit met behoud van rang. Andere systemen die een zekere consensus 
veronderstellen moeten worden bestudeerd.

De concrete impact op de bestaande mobiliteitsregeling voor het ge-
rechtspersoneel moet verder worden uitgewerkt en noodzaakt een overleg met de 
vertegenwoordigende organen en associaties.

2. Collegiaal beheersmodel
Sommigen verkiezen een collegiaal beheer: het is de korpschef en het directie-
comité die samen een beslissing nemen; het directiecomité beperkt zich dus niet tot een 
adviesrol. Een dergelijk collegiaal model lijkt beter te beantwoorden aan een modern 
beheer van een rechtbank waar rekening wordt gehouden met elk onderdeel; het kwalita-
tieve en kwantitatieve belang van de verantwoordelijkheden en de uitdagingen vereist een 
meervoudige reflectie. Men zal derhalve de voorkeur moeten geven aan overleg maar na-
tuurlijk moeten er regels worden ontwikkeld voor de besluitvorming (vb. via reglement van 
inwendige orde voor het directiecomité).

11. Leiding en beheer 

De algemene leiding van de rechtbank komt toe aan de voorzitter.
De jurisdictionele leiding van de verschillende afdelingen komt toe 

aan een ondervoorzitter. Eén ondervoorzitter kan verschillende afdelin-
gen leiden die aanverwante materies behandelen. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de burgerlijke afdeling en de jeugd- en familieafdeling en voor de 
strafafdeling, de verkeersafdeling en de eventuele strafuitvoeringsafdeling. 
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87. Cf. infra III.DDe ondervoorzitter kan desgevallend in functie van de personeels- en/of 
zaaksomvang van zijn afdeling onder zijn rechters één of meer personen 
aanwijzen om hem bij te staan 

De verdeling van de zaken wordt vastgelegd in een bijzonder reglement 
dat wordt vastgesteld door de Koning op advies van de voorzit-
ter. Het bepaalt voor alle afdelingen het aantal kamers, hun bevoegdheid 
en de organisatie van de zittingen. De voorzitter wint hiertoe het advies in 
van het Directiecomité, de procureur en de balie. 

De griffie is belast met de gerechtelijke ondersteuning van de 
rechtbank. De leiding van de hoofdgriffie berust bij de hoofdgriffier die 
onder het gezag en het toezicht staat van de voorzitter. De afdelingsgrif-
fies staan onder leiding van griffier- hoofden van dienst en kunnen 
één of meerdere afdelingen ondersteunen. 

Naast de griffie wordt bij elke rechtbank een beheersdienst ingesteld 
voor de administratieve en logistieke ondersteuning. De leiding be-
rust bij een beheersdirecteur die geen magistraat is en onder het gezag en 
toezicht staat van de voorzitter. De beheersdienst ondersteunt de korps-
chef voor het personeelsbeleid, het financieel beleid, de informatica, de ge-
bouwen, het materieel en het administratief beheer van de rechtbank.

De voorzitter draagt de eindverantwoordelijkheid en neemt de 
eindbeslissing in alle zaken die verband houden met de leiding, de organi-
satie en het beheer van de rechtbank. 

Er wordt bij elke rechtbank een Directiecomité opgericht dat de 
voorzitter voorzit en dat bestaat uit: 
– de voorzitter van de rechtbank
– de ondervoorzitters
– de hoofdgriffier
– de beheersdirecteur

Het directiecomité heeft een adviesbevoegdheid, ondermeer voor:
– de organisatie van de rechtbank en haar afdelingen
– de organisatie van de zittingplaatsen
– de interne verdeling van de mensen en middelen 
– het bijzondere reglement 
– de onderhandeling van de beheersovereenkomsten
– de controle en verantwoording voor het dagelijks beheer.

Bepaalde beheersaangelegenheden zijn gedeeld met het Openbaar 
Ministerie dat is ingesteld in de rechtbank. Het kan gaan om het beheer 
van gedeelde infrastructuur en logistiek (zoals gebouwen, materiële 
uitrusting, veiligheid) of de organisatie van gemeenschappelijke 
dienstverlening (onthaal, documentatie enz.). Daarom moet er een ge-
meenschappelijk overleg- en beheersmodel zijn met een duidelijke eind-
verantwoordelijkheid87. Dit moet bijvoorbeeld ook toelaten om te komen 
tot goede werkafspraken rond dossiers en andere elementen met een 
weerslag op de organisatie van het andere korps. 
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OverwegINgeN eN alterNatIeveN

1. Het voorstel om de leiding toe te vertrouwen aan een korpschef-magistraat wordt 
door verschillende gedeeld, doch er worden vragen gesteld bij de grote verant-
woordelijkheid die hij heeft en bij het feit dat zijn opdracht in essentie uit 
beheerstaken zal bestaan. Men moet de administratieve impact meten, de kri-
tieken op het Nederlandse systeem vermijden (cijferproductie, verlies van het kwali-
teitsaspect) en het systeem van aansprakelijkheid bepalen.

2. Anderen benadrukken dat de korpschef een manager moet zijn die in-
staat voor de algemene leiding van de rechtbank of het parket, reden waarom het 
voorstel om de korpschef een grote eindverantwoordelijkheid toe te bedelen en in 
verhouding te belonen wordt gesteund. Het geeft tevens een meer prominente rol aan 
de ondervoorzitters die des te meer in hun mandaat als ondervoorzitter zullen worden 
erkend en een meer prominente rol zullen spelen bij de jurisdictionele leiding van hun 
afdeling. 

3. Zoals in het vorige punt door sommigen werd aangehaald, wordt een collegiaal 
beheersmodel aanbevolen voor het algemene beheer van de rechtbank, waarbij 
de besluitvorming gebeurt op het niveau van het directiecomité.

4. Het voorzien in een performante overlegstructuur tussen de recht-
bank en het parket wordt door verschillende beschouwd als een absolute 
noodzaak.

B  Het parket bij de rechtbank

Voorafgaande opmerking
Over het algemeen gelden de opmerkingen en alternatieven inzake 
de rechtbank en de griffie ook voor het parket en het parketsecre-
tariaat. Men moet er dus overeenkomstig naar verwijzen. Er zijn echter een aantal 
preciseringen aangebracht voor wat betreft bepaalde alternatieve voorstellen over de struc-
tuur van het parket.

1. Eenheid van strafvordering

Het principe dat het Openbaar Ministerie wordt aangesteld bij een be-
paald rechtscollege blijft samen met het hiermee verbonden parallellisme 
van organisatie en structuur behouden.

De jurisdictionele integratie van de eerstelijnsrechtspraak wordt der-
halve gekoppeld aan een integratie van het daarbij aangestelde 
Openbaar Ministerie. Dit geldt voor de strafvordering via de toepas-
sing van de strafwet en voor de tussenkomst in burgerlijke zaken bij wege 
van rechtsvordering, vordering of advies. 

Met die bedoeling wordt bij elke rechtbank één parket ingesteld. Dit 
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integreert het parket van de Procureur des Konings, dat het ambt van 
openbaar minister uitoefent bij de rechtbank van eerste aanleg, de politie-
rechtbank, de rechtbank van koophandel, en het arbeidsauditoraat dat het 
ambt van Openbaar Ministerie uitoefent bij de arbeidsrechtbank.

Deze integratie is gekoppeld aan dezelfde schaalvergroting en herte-
kening van de gerechtelijke arrondissementen als wat geldt voor de 
rechtbank. De toegankelijkheid en flexibiliteit moeten, samen met de (lokale) 
samenwerking met andere bestuurlijke en politionele partners en overheden, 
via een reeks van randvoorwaarden voldoende gegarandeerd zijn. 

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

De overwegingen en alternatieven die door sommigen zijn naar voren gebracht over de 
rechtbank gelden eveneens voor het parket. 

Zo wordt er voorgesteld om een parket van eerste aanleg en een socio-
economisch-fiscaal parket op te richten. Dit parket zal eveneens bevoegd kunnen 
zijn voor inbreuken inzake het milieu. De burgerlijke en strafrechtelijke missies van het 
openbaar ministerie moeten behouden en georganiseerd worden.

Dergelijke structuren bieden onder andere de mogelijkheid om de specifieke burgerlijke 
en strafrechtelijke missies van de arbeidsauditoraten te behouden:
– Op burgerlijk vlak: het auditoraat vervult essentiële zaken, vooral in dossiers over 

sociale zekerheid. Het is het auditoraat dat de dossiers instrueert, de administratieve 
dossiers opvraagt bij de instanties van de sociale zekerheid, de bijkomende informatie 
opvraagt bij derden, de partijen aanmaant wanneer het dossier op de rechtbank toe-
komt, is het dossier in principe in staat om te worden gepleit en uitgesproken. Het is 
een belangrijke opdracht die ongetwijfeld een waarborg vormt voorde toegankelijkheid 
tot justitie en die bijdraagt tot een doeltreffende justitie aangezien dit de mogelijkheid 
biedt om aan de rechtbank de informatie te bieden die ze nodig heeft om een beslissing 
te nemen. 

– Op strafrechtelijk vlak: de strijd tegen sociale fraude is een van de prioriteiten van de 
overheid; voor dergelijke zaken men moet de ontwikkeling van een strafrechtelijk beleid 
mogelijk maken.

De oprichting van een socio-economisch-fiscaal parket biedt ook de mogelijkheid om de 
doeltreffendheid van de publieke vordering te verbeteren, door de socio-economische wer-
kelijkheid en de realiteit van het ondernemingsleven in zijn geheel te kunnen benaderen en 
te begrijpen. De parlementaire onderzoekscommissie over grote fiscale fraudedossiers heeft 
trouwens aanbevolen om de fiscale magistraten te herwaarderen en te versterken.

2. Afdelingen

Het parket bestaat uit een aantal afdelingen die het ambt van Open-
baar Ministerie uitoefenen bij de afdelingen van de rechtbank waar ze zijn 
ingesteld. 
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De indeling van deze afdelingen valt niet noodzakelijk samen met die van 
de rechtbank. Een minimale indeling kan bestaan uit:
– een strafafdeling 
– een burgerlijke afdeling 
– een jeugd- en familieafdeling 
– een sociaal-economische-financiële afdeling, 

De sociaal-economische-financiële afdeling neemt in de eerste plaats 
de bevoegdheden van het arbeidsauditoraat over. Daarnaast wordt voor-
gesteld om de bevoegdheid van deze afdeling uit te breiden met economi-
sche en financiële misdrijven. Naar analogie met de Zetel moeten de speci-
fieke kenmerken inzake specialisatie, onderzoeksbevoegdheden, rechtsple-
ging en werking van de huidige auditoraten die een essentiële rol spelen bij 
de bestrijding van de sociale fraude hierbij voldoende gevrijwaard worden. 

Elke afdeling kan intern verder opgedeeld worden in secties of cellen 
volgens de behoeften van de dienst.

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

De afdelingen zullen georganiseerd worden binnen elk parket. 
In het alternatieve model om twee parketten te creëren zoals voorgesteld door sommi-

gen, moet men voor het parket van eerste aanleg bepalen welke afdelingen 
nodig zullen zijn. Het kan onder andere bijvoorbeeld gaan, zoals de minister van Jus-
titie voorstelt, om een strafrechtelijke afdeling, een burgerlijke afdeling en een jeugd en 
familie afdeling.

Het socio-economisch-fiscaal parket zal verdeeld worden in drie afdelingen: een 
sociale afdeling, een economische afdeling en een fiscale afdeling. Het specifieke karakter 
van elke afdeling zal moeten gegarandeerd worden.

3. “Hyperspecialisatie”

Voor bepaalde zaken met een hypergespecialiseerd karakter kan het 
Openbaar Ministerie georganiseerd worden op een grotere schaal zo-
dat dit een voldoende aanbod van deze zaken waarborgt en specialisatie 
mogelijk maakt. Verschillende opties zijn mogelijk.

Wanneer een voldoende aanbod van zaken dit rechtvaardigt, kunnen 
naar analogie met de Zetel autonome gespecialiseerde parketafde-
lingen met een ruime territoriale bevoegdheid worden ingesteld bij een 
beperkt aantal rechtbanken. Zij kunnen het Openbaar Ministerie in deze 
zaken met inachtneming van de taalwetgeving uitoefenen bij verschillende 
rechtbanken voor een grondgebied dat meerdere arrondissementen of 
rechtsgebieden bevat. De organisatie van dergelijke afdelingen kan onder-
meer gebeuren in functie van de organisatie van bepaalde hypergespecia-
liseerde rechtbankafdelingen (zoals de fiscale en strafuitvoeringsafdeling), 
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88. Dit systeem bestaat nu  
reeds op vrijwillige basis via  
het afsluiten van protocollen  
en kent vele vormen. Naast  
de groepering van zaken  
voor bij één specifiek parket, 
kan dit bijvoorbeeld ook gaan  
om werkafspraken rond 
permanenties

maar kan ook los van de afdelingsorganisatie van de rechtbank gebeuren.
(vb. voor informaticacriminaliteit, hormonen, maritieme zaken enz…) 

Naast de structurele organisatie van afdelingen, moet het ook reglemen-
tair mogelijk gemaakt worden om te werken via samenwerkingsver-
banden88. Dit kan bijvoorbeeld toelaten dat de opvolging van bepaalde 
categorieën van strafzaken op basis van afspraken gegroepeerd worden bij 
de parketafdeling van één rechtbank, die deze zaken vervolgens kan op-
volgen voor meerdere andere parketten. 

Bij de organisatie van dergelijke specialisaties moet ook rekening gehou-
den worden met de impact op de werking van andere diensten 
zoals de politiediensten. Terzelfdertijd moet er over gewaakt worden dat 
de continuïteit voldoende kan worden gegarandeerd bij personeelswissels 
of onbeschikbaarheid van de gespecialiseerde magistraten.

4. Structuur van het parketsecretariaat

De oprichting van een parket met afdelingen heeft, net zoals voor de Zetel 
geldt, voor gevolg dat de bestaande parketsecretariaten worden overgehe-
veld naar één centraal parketsecretariaat dat intern wordt opgedeeld 
in verschillende afdelingssecretariaten voor één of meer afdelingen.

5. Bevoegdheid

De onderscheiden parketafdelingen oefenen alle aspecten van het ambt 
van Openbaar Ministerie uit bij de rechtbanken waar ze zijn ingesteld. 

De huidige materiële en territoriale bevoegdheidsregels zullen evenwel 
moeten worden aangepast aan de schaalvergroting en de organisatie van 
de specialisaties.

6. Leden van het parket

Het parket bestaat uit substituten, gerechtsjuristen en gerechtsper-
soneel. 

Aan het hoofd van het parket staat een Procureur. 
Aan het hoofd van een of meerdere parketafdelingen staat een Adjunct-

procureur. 
Naar analogie met de rechtbank verdwijnt het statuut van toegevoegd 

substituut en worden zij als substituut opgenomen in het vaste kader.
De indeling van het gerechtspersoneel blijft in principe behouden, 

doch net zoals voor de Zetel worden de parketjuristen ondergebracht in 
een apart korps van “gerechtsjuristen”. Het gerechtspersoneel bestaat der-
halve uit het personeel van parketsecretariaat en het personeel van de 
nieuw op te richten beheersdienst (cf. infra).
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7. Personeelsformaties, benoeming en mandaten 

Voor het parket gelden vergelijkbare regels als voor de rechtbanken.
De personeelsformaties van magistraten, gerechtsjuristen en ge-

rechtspersoneel worden voor elk parket voor een vastgestelde termijn vast-
gelegd en gekoppeld aan een beheersovereenkomst. In een eerste fase 
worden de globale personeelskaders berekend op basis van een optel-
som van de kaders van de geïntegreerde parketten en auditoraten. 

Het globale kader wordt per afdeling gekoppeld aan een minimum-
kader voor magistraten en gerechtspersoneel. In een eerste fase wordt 
dit minimum voor de sociaal-economische-financiële afdeling be-
paald door de optelsom van de bestaande kaders van de zodoende geïnte-
greerde arbeidsauditoraten en het equivalent van magistraten en gerechts-
personeel dat in de parketten thans belast is met de opvolging van de 
economische en fiscale dossiers. De gerechtsjuristen worden gepoold 
voor het hele parket, zodat alle afdelingen er een beroep op kunnen 
doen. De verdere evolutie van de globale en minimumkaders wordt 
voor elk parket op termijn bepaald op basis van objectieve criteria die 
onder meer voortvloeien uit de werklastmeting en de organisatiedoelstel-
lingen opgenomen in de beheersovereenkomst. 

Men wordt benoemd bij het parket voor het arrondissement. Voor 
de substituten gebeurt dit door de Koning, op voordracht van de Hoge 
Raad voor de Justitie, voor de gerechtsjuristen en het gerechtspersoneel 
door de Koning of de Minister van Justitie.

De Procureur wordt net zoals de voorzitter door de Koning aangewe-
zen in een tijdelijk mandaat van korpschef op voordracht van de 
Hoge Raad voor de Justitie. De adjunct-procureur bekleedt een ad-
junct-mandaat waarin men door de Koning wordt aangewezen voor 
een verlengbare periode van drie jaar op voordracht van de korpschef die 
hierover het advies inwint van het Directiecomité

De bijzondere gespecialiseerde functies, zoals die van substituut 
gespecialiseerd in fiscale zaken, in handelszaken en in fiscale zaken, wordt, 
net zoals voor de Zetel, geïntegreerd in een systeem van functiepro-
fielen waarvoor mutatis mutandis dezelfde regels gelden als 
voor de rechtbank voor wat betreft hun rol bij de werving en 
interne aanwijzing.

De toewijzing van de gepoolde parketjuristen gebeurt door de Pro-
cureur op advies van zijn directiecomité volgens de behoeften van de 
dienst.

In een eerste fase zullen de magistraten, de juristen en het personeel 
van het parketsecretariaat van de auditoraten worden toegewezen aan de 
overeenkomstige sociaal-economische-financiële afdeling, dit in overeen-
stemming met hun huidige functies, specialisaties en ervaring. De magi-
straten die nu een bijzonder mandaat of specialisatie bekleden, zullen 
eveneens worden toegewezen aan de overeenkomstige parketafdelingen. 
Zo zullen de substituten gespecialiseerd in handelszaken en fiscale zaken 
worden toegewezen aan de sociaal-economische-fiscale afdeling, ter-
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wijl de substituten gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken zullen worden 
toegewezen aan de overeenkomstige afdelingen die deze zaken opvolgen. 
De huidige parketjuristen worden van meet af aan gepoold.

Deze nieuwe organisatiestructuur zal net zoals bij de Zetel een grote 
impact hebben op het huidige aantal korpschefs, het aantal en de 
invulling van de huidige adjunct-mandaten en het aantal lei-
dinggevenden in de parketsecretariaten, Voor diegenen die thans 
deze mandaten bekleden moet dit gekoppeld worden aan een overgangs-
regeling met voldoende waarborgen op het vlak van verworven rechten 
inzake statuut en rechtspositie. Daarnaast moet dit gekoppeld worden aan 
het uittekenen van een aangepast sociaal en financieel statuut dat onder-
meer gebaseerd is op het principe van de vlakke loopbaan. Daarbij is 
de loopbaanontwikkeling niet langer (exclusief) gekoppeld aan een promo-
tie, maar kan men ook binnen zijn ambt of functie doorgroeien op basis 
van de eigen competentieontwikkeling waarbij ondermeer gekeken wordt 
naar de expertise, ervaring en specialisatie.

8. Mobiliteit

Net zoals voor de rechtbank vormt het uitgangspunt voor de hoofd-
werkzaamheden van een parketmagistraat zijn benoeming bij 
een parket en aanwijzing in een mandaat bij een bepaalde afde-
ling. De bestaande mogelijkheden van horizontale en verticale mobiliteit 
kunnen door de creatie van grotere entiteiten sterker ontwikkeld worden, 
zodat magistraten, en gerechtspersoneel nog beter ingezet kunnen worden 
in functie van werklast en specialisatie. 

Hoewel niet dezelfde beperkingen gelden als voor de Zetel – de onaf-
hankelijkheid en onpartijdigheid en het één en ondeelbaar karakter van 
het Openbaar Ministerie zijn anders ingevuld – moet dit eveneens aan 
bepaalde randvoorwaarden worden gekoppeld om willekeur en ver-
kapte sanctioneringen te vermijden.

Intern kan de procureur na advies van zijn directiecomité de ma-
gistraten inzetten in een andere afdeling volgens de behoeften van de 
dienst of de noodzaak aan bepaalde specialisaties. Zoals bij de rechtbank 
moet dit in de tijd beperkt zijn en maximaal aansluiten bij het functiepro-
fiel van de betrokkene.

Daarnaast kan de Procureur, na advies van zijn directiecomité en 
met instemming van de betrokken Procureurs of de Procureur-generaal, 
magistraten van zijn parket belasten met een tijdelijke opdracht in 
één of meer andere parketten van zijn rechtsgebied of bij het parket-gene-
raal van het eigen of een ander rechtsgebied.

In beide gevallen is de toestemming van de betrokken magistraat enkel 
vereist bij een verlenging van de oorspronkelijke termijn.

Voor het parketpersoneel en de gerechtsjuristen moet de bestaan-
de regelgeving naar analogie met het personeel van de griffie op deze re-
gelingen worden afgestemd.
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9. Minder en grotere arrondissementen

Het principe dat het Openbaar Ministerie zijn ambtsplichten vervult in 
het rechtsgebied van het rechtscollege waar het is aangesteld, blijft behou-
den. Zo heeft de voorgestelde herleiding van de 27 bestaande gerechtelijke 
arrondissementen, door fusie en bepaalde grenscorrecties, naar 16 ar-
rondissementen een belangrijke geografische schaalvergroting voor het 
Openbaar Ministerie voor gevolg. 

Samen met de integratie van de parketten en auditoraten in één parket 
leidt dit, net zoals voor de rechtbank, tot arrondissementen van 320.000 
tot 853.000 inwoners conform de “ideaalvork” van 3 à 8 %, toegepast 
op een totaal van 10.666.847 inwoners.

Toegepast op het globale personeelskader van het betrokken 
niveau (3.063 magistraten en gerechtspersoneel) komt dit neer op een 
personeelskader tussen de 59 en 234 personeelsleden. De verhou-
ding van het aantal magistraten tot het gerechtspersoneel schommelt rond 
1 op de 3. 

Slechts drie arrondissementen wijken in deze oefening af van 
deze gemiddeldes met 1.632.907 inwoners en een personeelskader van 
460 leden voor het (ongewijzigde) arrondissement Brussel, 970.000 inwo-
ners en 234 personeelsleden voor het (ongewijzigde) arrondissement Ant-
werpen en 264.084 inwoners en 72 personeelsleden voor het arrondisse-
ment Arlon-Marche-Neufchateau.

Bij de hertekening van deze gerechtelijke arrondissementen zorgen we 
voor de samenhang met andere justitiële, politionele en bestuur-
lijke indelingen zoals de grenzen van de politiezones. In de voor-
gestelde hertekening is de politiezone van het gerechtelijk kanton Tielt een 
uitzondering. Bovendien kondigt de Beleidsverklaring van 14 oktober 2008 
een debat aan over de schaalvergroting van de politiezones. Het is aange-
wezen dat de structuur van de Federale Politie aansluit bij de voorgestelde 
hertekening van de arrondissementen, zowel wat de gedeconcentreerde 
gerechtelijke directies als de coördinatie- en steundirecties betreft.

10. Parketantennes

De schaalvergroting van de gerechtelijke arrondissementen wordt net als 
voor de rechtbanken gekoppeld aan een systeem van lokale parketan-
tennes. Dat moet een voldoende nabijheid en flexibiliteit garanderen en 
voldoende ruimte laten voor de (lokale) samenwerking met andere 
partners zoals bestuurlijke overheden (burgemeester, politie-
raad,…), politionele overheden (politie en andere veiligheids-
diensten,…) en andere diensten.
Naar analogie met de rechtbank kunnen we, afhankelijk van de  beschikbare 
infrastructuur, een onderscheid maken tussen een hoofd antenne en een 
nevenantenne. Deze antennes zullen waar mogelijk gecentraliseerd wor-
den in de zittingplaatsen van de overeenkomstige recht bankafdelingen. 
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Ook zijn specifieke antennes vereist voor tijdelijke situaties of in het kader 
van samenwerkingsverbanden met andere parketten, overheden of dien-
sten. Zo kan een dergelijke antenne in grootstedelijke gebieden nuttig zijn: 
het biedt de leden van het parket, politie en sociale diensten de kans snel 
en efficiënt op te treden in risicovolle situaties.

11. De leiding en het beheer van het parket 

De algemene leiding van het parket is in handen van de Procureur. 
De operationele leiding van één of meer parketafdelingen is een ver-

antwoordelijkheid van Adjunct-procureurs. Hij kan zich hierin desgeval-
lend laten bijstaan door één of meerdere substituten die hij hiertoe aanwijst 
in functie van de personeels- en/of zaaksomvang van zijn afdeling.

Het parketsecretariaat is net zoals de griffie belast met de gerechtelijke 
ondersteuning van de Procureur en het parket. De leiding van het hoofd-
secretariaat berust bij de hoofdsecretaris die onder het gezag en het 
toezicht staat van de Procureur. Het hoofdsecretariaat bestaat uit verschil-
lende afdelingssecretariaten die onder leiding staan van secretaris-
sen- hoofden van dienst en kunnen één of meer parketafdelingen 
ondersteunen.

Voor de administratieve en logistieke ondersteuning wordt naar analo-
gie met de rechtbank een eigen beheersdienst ingesteld. De leiding be-
rust bij een beheersdirecteur die geen magistraat is en onder het gezag 
en het toezicht staat van de Procureur. De bevoegdheden zijn analoog aan 
die van de beheersdienst van de rechtbank.

De Procureur draagt de eindverantwoordelijkheid en neemt de eindbe-
slissingen voor alle zaken die verband houden met de leiding, organi-
satie en het beheer van het parket. 

Er wordt bij elk parket een Directiecomité ingesteld dat naast de Pro-
cureur bestaat uit: 
– de Adjunct-procureurs 
– de hoofdsecretaris
– de beheersdirecteur

Het directiecomité heeft een adviesbevoegdheid, ondermeer voor:
– de organisatie van het parket en haar afdelingen
– de organisatie van de antennes
– de interne verdeling van mensen en middelen 
– de interne kwaliteitszorg
– de onderhandeling van de beheersovereenkomsten
– de controle en verantwoording voor het beheer
– de gemeenschappelijke beheersaangelegenheden met de rechtbank

Het beslist bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen beslist de 
Procureur.
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89. Dit laat bijvoorbeeld toe om 
invulling te geven aan het voor-
stel in het strategisch plan van 
het Openbaar Ministerie om 
binnen elk parket zogenaamde 
scharniermagistraten in te 
stellen, die in het kader van een 
beter casemanagement onder 
meer instaan voor de voortgang 
en de bewaking van de door-
looptijden van de dossiers.

Voor het overige is de Procureur belast met de opvolging en uitvoe-
ring van het strafrechtelijk beleid en de organisatie van de inte-
grale kwaliteitszorg. Hij kan zich hierin laten bijstaan door een of 
meerdere Adjunct-procureurs of door een of meer door hem aangewezen 
substituten.89

Voor de gemeenschappelijke beheersaangelegenheden wordt verwezen 
naar het systeem zoals beschreven bij de rechtbank.

C  Het Hof en het parket-generaal bij het hof

Voorafgaande opmerking
De overwegingen en alternatieven zoals geformuleerd voor wat betreft de recht-

banken, de parketten, de griffies en de secretariaten in eerste aanleg, gelden overeen-
komstig ook voor de hoven van beroep en de parketten-generaal. 

Er wordt derhalve door sommigen voorgesteld om twee hoven van beroep op te richten: 
een socio-economisch Hof, die het beroep behandelt tegen de beslissingen die ge-
nomen werden door de socio-economische rechtbank en een Hof van Beroep die het beroep 
behandelt tegen beslissingen van de rechtbank van eerste aanleg. Binnen het socio-econo-
mische Hof, moeten de specialisaties van de huidige raadsheren in de arbeidshoven en de 
specialisatie van de raadsheren in handelszaken absoluut gegarandeerd worden.

Zo moeten er ook twee parketten-generaal opgericht worden: het ene voor socio-econo-
misch-fiscale aangelegenheden en het andere bevoegd voor andere materies, naar analogie 
met de organisatie van het openbaar ministerie in eerste aanleg. Hier moeten de specia-
liteiten eveneens worden behouden.

De oprichting van twee structuren op het niveau van het Hof van beroep en het 
parket-generaal garandeert de specialiteit die daarentegen dreigt verloren te gaan met de 
oprichting van één enkel hof en één parket-generaal.

We merken trouwens op dat in beroep een nog grotere specialisatie van de magistraten 
dan in eerste aanleg nodig is gezien de complexiteit en de moeilijkheidsgraad van de 
dossiers, die samenlopen met de complexiteit van onze maatschappij. Men moet de ma-
gistraten die dat wensen ook de mogelijkheid bieden een gespecialiseerde carrière te volgen 
en er hun kennis en capaciteiten in te ontwikkelen.

1. Algemeen

Om dezelfde redenen van eenvoud, transparantie, beheersefficiëntie en 
omwille van het behoud van een zeker parallellisme wordt de nieuwe 
 architectuur zoals voorgesteld voor eerste aanleg mutatis mutandis ook 
toegepast voor het niveau van beroep. Dit geeft volgende tekening.
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2. Eén hof met afdelingen

Het nastreven van een maximale eenheid van rechtsmacht zoals ge-
realiseerd in eerste aanleg wordt doorgetrokken in graad van beroep door 
de jurisdictionele integratie van het hof van beroep en het arbeidshof in één 
Hof. 

Het hof bestaat uit een aantal afdelingen die elk een eigen beroeps- en ge-
schillenpakket beheren. Er wordt minstens voorzien in volgende afdelingen:

de burgerlijke afdeling >
de strafafdeling >
de jeugd- en familieafdeling >
de  > sociaal-economische afdeling, die onder meer kennis neemt 
van de zaken van de arbeidshoven

Nieuwe afdelingen kunnen worden ingesteld om kennis te nemen van 
beroepen tegen vonnissen van nieuw opgerichte rechtbankafdelin-
gen. (zoals de tuchtafdeling). Voor beroepen met een bijzonder gespe-
cialiseerd karakter kunnen we kiezen voor een grotere schaal. Dit kan 
door, met inachtneming van de taalwetgeving, een afdeling van een hof 
bevoegd te maken voor alle beroepen in het overeenkomstige taalgebied 
of door te bepalen dat een afdeling van een hof ook zitting kan hebben in 
een ander hof van hetzelfde taalgebied.

Elke hofafdeling bestaat uit een of meer kamers, waarvan de be-
voegdheid bepaald wordt door de respectieve bijzondere reglementen of 
de wet. 

Bij het hof wordt één hoofdgriffie ingesteld die intern opgedeeld is in 
verschillende afdelingsgriffies.

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

Opnieuw wijzen de meesten erop dat bij een integratie van de vrederechters en politie-
rechtbanken in de rechtbank, het hof van beroep als beroepsrechter moet 
optreden tegen de vonnissen van deze afdelingen in plaats van een aparte afdeling binnen 
dezelfde rechtbank.

Sommigen stellen voor dat het eveneens raadzaam zou zijn om een “afdeling 
minnelijke schikking” te voorzien zoals in eerste aanleg.

3. Eén parket-generaal met afdelingen

Naar analogie met de integratie van de beroepshoven in één Hof wordt 
ook het Openbaar Ministerie, ingesteld bij deze hoven, geïnte-
greerd. Dit is een logische verder zetting van een eerder ingezette inte-
gratiebeweging die de Procureur-generaal bij de hoven van beroep en 
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arbeidshoven belast met alle opdrachten van het Openbaar Ministerie in 
aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheden van de arbeidsgerech-
ten. 

Bij elk Hof wordt één parket-generaal ingesteld dat onder meer het 
Openbaar Ministerie, zoals vandaag ingesteld bij de bestaande beroepsho-
ven, integreert, met name:

het parket-generaal van de Procureur-generaal dat het ambt van  >
Openbaar Ministerie uitoefent bij de hoven van beroep en de hoven 
van assisen
het auditoraat-generaal dat onder leiding van de Procureur-generaal  >
het ambt van Openbaar Ministerie uitoefent bij de arbeidshoven

In elk parket-generaal worden afdelingen ingesteld waarvan de indeling 
niet noodzakelijk deze van het hof moet volgen. Minstens wordt voorzien 
in de instelling van:

een strafafdeling,  >
een burgerlijke afdeling,  >
een sociaal-economische-financiële afdeling >

Voor zeer gespecialiseerde materies kan in functie van het aanbod aan 
zaken gekozen worden voor een grotere schaal met gespecialiseerde 
parketafdelingen in één hof. Ze kunnen vervolgens, met inachtneming 
van de taalwetgeving, het Openbaar Ministerie voor deze materies ook 
uitoefenen in een ander gerechtshof, of, ingevolge de verticale integratie, 
in de rechtbanken van het eigen rechtsgebied of andere rechtsgebieden. 
Dit kan voor de opvolging van beroepen in fiscale zaken, maar bijvoor-
beeld ook voor de opvolging van assisenzaken.

Dit wordt gekoppeld aan de instelling van één hoofdsecretariaat dat 
intern opgedeeld is in verschillende afdelingssecretariaten die elk één 
of meer afdelingen ondersteunen.

Naast de instelling van “dossiergebonden” afdelingen, kan elk parket-
generaal naar eigen inzicht niet-dossiergebonden afdelingen oprich-
ten voor de opvolging van haar andere opdrachten, zoals deze die ver-
band houden met het strafrechtelijk beleid en de interne kwaliteitszorg.

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

1. Volgens sommigen zou bij het parket-generaal ook een afdeling familie/jeugd 
moeten worden voorzien zoals bij het parket van eerste aanleg.

2. Voor anderen mag de verdeling over afdelingen niet strikt zijn. Om efficiënt 
en geloofwaardig te blijven met betrekking tot de opdrachten die verband houden met 
het strafbeleid, is het belangrijk dat men een zekere praktijkervaring behoudt. Boven-
dien zijn bepaalde elementen “transversaal”.
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4. Bevoegdheid

De bevoegdheid van het Hof en haar afdelingen hangt grotendeels 
samen met de bevoegdheid van de rechtbankafdelingen. Zo zal de burger-
lijke, straf, jeugd- en familieafdeling kennis nemen van de beroepen tegen 
de vonnissen van de overeenkomstige rechtbankafdelingen. De sociaal-
economische afdeling zal in principe kennis nemen van de beroepen tegen 
de vonnissen van de arbeidsafdeling en de afdeling van koophandel. De 
Afdelingsvoorzitter van elke hofafdeling of een door hem aangewezen 
magistraat neemt in principe binnen zijn bevoegdheid ook kennis van de 
overeenkomstige beroepen tegen de vorderingen in kort geding en 
rechtsplegingen “zoals in kort geding”.

Het parket-generaal en haar afdelingen oefenen in principe alle as-
pecten van het ambt van Openbaar Ministerie uit bij het Hof waarbij ze 
zijn ingesteld.

5. Het centraal loket 

Hoewel er niet dezelfde bevoegdheidsproblemen zijn als in eerste aanleg, 
wordt naar analogie met de rechtbank ook bij het Hof een centraal loket 
voorzien met analoge bevoegdheden als dat in eerste aanleg. 

Elk beroep wordt bij dit loket gecentraliseerd, waarna de par-
tijen opgeroepen worden om te verschijnen op een inleidingszitting van 
een daarvoor aangewezen afdeling die de procedure voort regelt. Geschil-
len over de toewijzing van een zaak worden behandeld als een verdelings-
incident.

Daarnaast verstrekt dit loket informatie en behandelt het klachten.

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

 
1. Indien de functie van een centraal loket wordt beperkt tot « verdelingsincidenten », 

wordt de meerwaarde daarvan in hoger beroep in vraag gesteld. 
 Volgens sommigen is het duidelijk dat de oprichting van een centraal loket op niveau 

van de hoven de behandeling van de dossiers alleen maar zal ver-
tragen zonder enige meerwaarde te bieden. In dat geval zou men de zaak immers 
rechtstreeks kunnen toewijzen aan de overeenkomstige gespecialiseerde afdeling in 
hoger beroep (bvb. burgerlijke afdelingsrechtbank in 1ste aanleg → burgerlijk afde-
lingshof in hoger beroep).

2. Anderen stellen voor om ook in hoger beroep het centraal loket te 
belasten met het in staat stellen van de zaak, zoals de HRJ naar 
voren schuift voor de eerstelijnsrechtbank.
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90. Gerechtspersoneel omvat  
het kader + de toegestane  
boventallen

6. Behoud van de rechtsgebieden

Er is één hof en één parket-generaal per rechtsgebied, zoals omschreven 
voor de hoven van beroep in artikel 147 lid 1 en 156 G.W., dus zijn 
er telkens vijf in totaal. 

Elk rechtsgebied omvat tussen de 12 en 24 % van het bevolkingsaantal, 
dit betekent tussen de 1.300.098 en 2.558.971 inwoners. 

Als gevolg van de juridische integratie van de hoven van beroep en de 
arbeidshoven en de parketten-generaal en auditoraten-generaal ontstaan 
grotere beheerseenheden. Het personeelsaantal (magistraten en gerechts-
personeel90, exclusief plaatsvervangers en lekenmagistraten) schommelt 
voor de hoven tussen de 98 en 216 leden en bedraagt tussen de 12 en 
27% van het totale beroepskader. Voor het parket-generaal schom-
melt dit tussen de 73 en 102 leden en bedraagt dit tussen de 16 en 23% 
van de totale kaders. Voor het parket-generaal verandert dit niet veel 
aan de feiten, aangezien beide korpsen nu al onder de leiding staan van 
de Procureur-generaal. 

Rechtsgebied Bevolking Totaal Hof Totaal PG

Antwerpen 2542397 216 93

Brussel 2482215 214 102

Gent 2558971 172 94

Luik 1783166 136 82

Bergen 1300098 98 73

TOTAAL 10666847 836 444

De verhouding magistraten-gerechtspersoneel (incl. gerechtsjuristen) be-
draagt ongeveer 1 op de 3.

Op langere termijn moet via studie en onderzoek de wenselijkheid om te 
evolueren naar één hof en één parket-generaal voor het Nederlands-
talige taalgebied, één voor het Franstalige taalgebied en één voor 
het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad worden onderzocht.

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

 
De noodzaak om nu reeds in de nota van de minister van Justitie te vermelden dat via 
studie en onderzoek de wenselijkheid om te evolueren naar één hof en één parket-
generaal voor het Nederlandstalig, Franstalige en tweetalig gebied 
Brussel-Hoofdstad zal worden onderzocht, wordt betwist. Ofwel veralgemeent men 
dit door verwijzing naar een organisatie op het niveau van taalgebieden zonde rmeer, 
ofwel wordt dit geschrapt.
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91. Deze titulatuur betreft een 
basisbenoeming en staat dus  
los van de hogere financiële 
vergoeding die thans is  
verbonden aan het huidig  
statuut van advocaten-generaal

7. Zittingplaatsen en parketantennes

De huidige zetels van hoven en parketten-generaal blijven in prin-
cipe ongewijzigd. Zij zijn respectievelijk gevestigd in Brussel, Gent, Ant-
werpen, Luik en Bergen.

Zoals voor de rechtbanken kan een zekere geografische spreiding van 
de afdelingen ook een meerwaarde bieden voor de rechtspraak in graad 
van beroep. Dit is nu al het geval voor sommige hoven van beroep en 
arbeidshoven.

Daarom wordt, naar analogie met de rechtbanken en parketten, in 
het rechtsgebied de mogelijkheid voorzien om zittingplaatsen en parketan-
tennes op te richten. Voor het overige zijn mutatis mutandis dezelfde re-
gels van toepassing.
In een eerste fase wordt minstens één zittingsplaats voorzien voor de 
sociaal-economische afdeling van het hof in de plaatsen waar de geïn-
tegreerde arbeidshoven en hun afdelingen zetelen.

8. Leden 

Het hof bestaat uit raadsheren, lekenmagistraten, plaatsvervan-
gende raadsheren, gerechtsjuristen en gerechtspersoneel. Aan 
het hoofd staat een eerste voorzitter. Aan het hoofd van een of meer 
afdelingen staan Afdelingsvoorzitters.

De sociaal-economische afdeling bestaat behalve uit beroepsmagistraten 
uit raadsheren in sociale zaken voor de beroepen die behoorden tot 
de bevoegdheid van het geïntegreerde arbeidshof. Wanneer voor andere 
rechtbankafdelingen de toevoeging van lekenrechters is voorzien, kan dit 
naar analogie ook worden overwogen in graad van beroep. 

Het systeem van plaatsvervangende raadsheren blijft bestaan. 
Zij worden gepoold per hof en hun opdrachten worden opnieuw herleid 
tot een punctuele inzet ter vervanging van verhinderde magistraten of 
voor de aanvulling van een zetel. Meer structurele opdrachten zoals in de 
aanvullende kamers moeten op termijn verdwijnen.

De huidige indeling van het gerechtspersoneel blijft in principe 
behouden, met dit verschil dat net zoals voor de eerste aanleg de referen-
darissen en parketjuristen worden ondergebracht in een apart korps van 
“gerechtsjuristen”, met daarnaast het personeel van de griffie en beheers-
diensten.

Het parket-generaal bestaat uit Advocaten-generaal91, gerechtsju-
risten en gerechtspersoneel. Aan het hoofd staat een Procureur-
generaal. Aan het hoofd van een of meer afdelingen staan Adjunct-
Procureurs-generaal. 

De indeling van het gerechtspersoneel volgt naar analogie deze 
van het Hof, met een onderscheid tussen de “gerechtsjuristen” (de vroe-
gere parketjuristen) het personeel van het parketsecretariaat en het 
personeel van de op te richten beheersdienst.
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OverwegINgeN eN alterNatIeveN

 
Volgens sommige zou het gepast zijn om consulaire raadgevers aan te stel-
len naast de sociale raadgevers, om te zetelen in de socio-economische afdeling.

9. Personeelsformaties

De personeelsformaties van magistraten, gerechtsjuristen en gerechts-
personeel worden voor elk hof en elk parket-generaal voor een vastge-
stelde termijn vastgelegd en gekoppeld aan een beheersovereenkomst. In 
een eerste fase worden de globale personeelskaders berekend op ba-
sis van een optelsom van de respectieve kaders van de geïnte-
greerde hoven, parketten-generaal en auditoraten-generaal. 

Voor het overige gelden mutatis mutandis dezelfde regels als voor de 
rechtbanken en parketten voor wat betreft de functies van deze kaders, het 
minimumkader voor magistraten en voor het gerechtspersoneel per 
afdeling, de pooling van plaatsvervangende magistraten, gerechtsjuristen 
en en de verdere evolutie van deze kaders in functie van de werklastme-
ting en de organisatiedoelstellingen opgenomen in de beheersovereenkom-
sten.

In een eerste fase wordt het minimumkader van de sociaal-economi-
sche afdelingen van het hof en het parket-generaal bepaald door onder 
meer de bestaande kaders van de geïntegreerde arbeidshoven en audito-
raten-generaal.

10. Benoeming en mandaten 

Elk personeelslid wordt benoemd bij het hof of bij het parket-gene-
raal. Voor de raadsheren en Advocaten-generaal gebeurt dit zoals voor-
heen door de Koning, op voordracht van de Hoge Raad voor de Justitie. 
Voor de gerechtsjuristen en het gerechtspersoneel gebeurt dit door de 
Koning of door de Minister van Justitie volgens de geldende voorschrif-
ten.

Het bestaande mandatensysteem wordt net zoals in eerste aanleg ge-
deeltelijk aangepast en uitgebreid.

De Eerste Voorzitter en de Procureur-generaal worden, door de 
Koning en op voordracht van de Hoge Raad voor de Justitie aangesteld 
in een tijdelijk mandaat van korpschef. De Afdelingsvoorzitters 
en Adjunct-Procureurs-generaal bekleden een adjunct mandaat 
waarin ze door de Koning zijn aangewezen voor een verlengbare periode 
van drie jaar. op voordracht van de eigen korpschef die hierover het ad-
vies inwint van het eigen Directiecomité 
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De bijzondere gespecialiseerde mandaten, zoals die van jeugd-
rechter in beroep, wordt opgenomen in een veralgemeend systeem van 
functieprofielen.

Voor het overige gelden mutatis mutandis dezelfde regels voor 
wat betreft de opmaak en aanwending van functieprofielen, de interne 
toewijzing aan afdelingen in mandatensystemen, de aanwijzing van leken-
magistraten, en de toewijzing van de gepoolde plaatsvervangende raads-
heren en, gerechtsjuristen, de overgangsregeling voor magistraten die niet 
langer hun huidig mandaat zullen bekleden en de nood tot invoering van 
een aangepast sociaal en financieel statuut gebaseerd op de vlakke loop-
baan.

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

Vermits de huidige kamervoorzitters worden aangesteld met inspraak van de Algemene 
Vergadering, vragen een aantal om die inspraak te behouden bij de aanwijzing 
van deze toekomstige afdelingsvoorzitters. Anderzijds wordt onderstreept 
dat de opdrachten en bevoegdheden van deze afdelingsvoorzitters veel ruimer en anders 
van aard zullen zijn dan deze van de huidige kamervoorzitters, waardoor zij ook in een 
andere relatie zullen staan ten opzichte van de collegae magistraten die deel zullen uit-
maken van hun afdeling. Zij zullen immers instaan voor de jurisdictionele leiding van 
hun afdeling, de verdeling van de zaken en de regeling van de dienst en derhalve een sterk 
aansturende rol hebben.

11. Mobiliteit

Naar analogie met de regeling voor de rechtbank en het parket kan de 
eerste voorzitter of de Procureur-generaal magistraten van een afdeling 
voor een in de tijd beperkte periode en aansluitend op het func-
tieprofiel van de betrokkenen inzetten in een andere afdeling 
van het eigen of een ander hof of parket-generaal. 

Voorts kan de Procureur-generaal magistraten van zijn parket-generaal 
met instemming van de betrokken Procureur belasten met de uitoefe-
ning van het Openbaar Ministerie, al dan niet tijdelijk, in één of 
meer parketten van eerste aanleg in zijn rechtsgebied.

De verticale integratie, waardoor zowel magistraten van het parket 
als van het parket-generaal in staat worden gesteld om in het kader van 
dossiergebonden opdrachten van het Openbaar Ministerie zaken vanaf 
eerste aanleg waar te nemen en deze voort op te volgen tot in graad van 
beroep, moet verder worden versterkt. Dit kan bijvoorbeeld door dit op te 
leggen in bepaalde materies. Daardoor moet een dossier niet opnieuw 
ingestudeerd worden wanneer het in graad van beroep voorkomt. Dit laat 
ondermeer toe dat leden van het parket-generaal zich kunnen vrijmaken 
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voor andere taken en opdrachten, onder meer op het vlak van de inte-
grale kwaliteitszorg en de ondersteuning van de parketten.

12. De leiding en het beheer 

Opnieuw gelden mutatis mutandis dezelfde regels als voor de rechtbank 
en het parket.

De algemene leiding van het Hof en het parket-generaal komt res-
pectievelijk toe aan de Eerste Voorzitter en de Procureur-generaal. 
Daarnaast blijven de geldende opdrachten in hoofde van de Procureur-
generaal – al dan niet samen met het College van Procureurs-generaal 
en/of de korpschefs van de parketten – onverminderd van toepassing. Het 
gaat om opdrachten op het stuk van strafrechtelijk beleid, de uitoe-
fening van de strafvordering, de goede werking en organisatie 
en de kwaliteitscontrole.

De jurisdictionele en operationele leiding van één of meer afde-
lingen komt respectievelijk toe aan een Afdelingsvoorzitter en de 
 Adjunct-Procureur-generaal. De Afdelingsvoorzitters zijn belast met 
onder meer de verdeling van zaken conform het bijzondere reglement van 
het Hof. 

Bij elk hof wordt een hoofdgriffie ingesteld belast met de gerechte-
lijke ondersteuning. De leiding berust bij de hoofdgriffier die  onder 
het gezag en het toezicht van de Eerste Voorzitter staat. De hoofdgriffie 
bestaat uit verschillende afdelingsgriffies onder leiding van griffier-
hoofden van dienst die één of meer afdelingen ondersteunen. Bij het 
parket-generaal zijn dit een hoofdsecretariaat en afdelingssecretariaten 
waarvoor naar analogie dezelfde regels gelden inzake leiding en op-
dracht.

Zowel bij het hof als het parket-generaal wordt een eigen beheers-
dienst ingesteld voor de interne administratieve en logistieke ondersteu-
ning. Die staat onder leiding van een beheerder-directeur die respectievelijk 
onder gezag en toezicht van de eerste voorzitter en de procureur-generaal 
staat.

Net zoals bij de rechtbanken en parketten dragen de eerste voorzitter en 
de Procureur-generaal de eindverantwoordelijkheid en nemen zij de eind-
beslissing voor de organisatie, de werking en het beheer van hun hof of 
hun parket-generaal. Zij worden bijgestaan door een directiecomité dat 
respectievelijk bestaat uit: 
– de Eerste Voorzitter of Procureur-generaal die het directiecomité 
 voorzit
– de ondervoorzitters of Adjunct-Procureurs-generaal van de afdelingen
– de hoofdgriffier of hoofdsecretaris
– de beheersdirecteur van de beheersdienst
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Het directiecomité heeft een adviesbevoegdheid voor:
– de interne organisatie van het hof en parket-generaal
– de organisatie van zittingplaatsen en antennes
– de interne verdeling van mensen en middelen 
– de interne kwaliteitszorg
– de onderhandeling van de beheersovereenkomsten
– de controle en verantwoording voor het beheer
– de gemeenschappelijke beheersaangelegenheden 

Het beslist bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen beslist de 
korpschef.

Daarnaast kan de Procureur-generaal voor zijn algemene leiding of 
specifieke opdrachten op het stuk van strafrechtelijk beleid, strafvordering, 
de goede werking van de diensten en kwaliteitscontrole bij het College van 
Procureurs-generaal, in het eigen korps en ten aanzien van de parketten 
in zijn rechtsgebied onder zijn Adjunct-procureurs-generaal of Advocaten-
generaal mensen aanwijzen om hem hierin bij te staan.

Voor de gemeenschappelijke beheersaangelegenheden wordt verwezen 
naar het systeem zoals beschreven voor de rechtbank en de parketten.

D  Het Hof van Cassatie en het Openbaar Ministerie bij dit Hof 

Voor het Hof van Cassatie en het Openbaar Ministerie bij dit hof blijft de 
huidige situatie in principe behouden voor de bevoegdheid, de in-
terne organisatie, de gebiedsomschrijving en leiding. Voor wat betreft het 
beheer (zie deel III) worden mutatis mutandis dezelfde regels toegepast.

e  Het Federaal parket

Ook voor het Federaal parket blijft de huidige situatie in principe 
behouden voor de bevoegdheid, de interne organisatie, de gebiedsom-
schrijving en leiding. 

Enkel voor het beheer (zie deel III) worden mutatis mutandis dezelfde 
regels toegepast waarbij evenwel ook rekening wordt gehouden met de 
specificiteit van dit parket dat voor zijn opdrachten vaak beroep moet 
doen op de inzet van mensen en middelen van andere parketten.

F  Bijzondere entiteiten: Brussel en eupen

De krachtlijnen van de hervorming zoals opgenomen in deze nota zijn in 
principe van toepassing voor het geheel van gerechtelijke arrondissemen-
ten. De toepassing ervan op de gerechtelijke arrondissementen van Brussel 
en Eupen zal het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk debat.
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G  schema rechterlijke organisatie 

ZETEL OPENBAAR MINISTERIE

FEDERAAL NIVEAU

College van de zetel College van procureurs-generaal

Hof van Cassatie Parket-generaal bij het Hof van Cassatie

Federaal parket

VIJF GERECHTSGEBIEDEN: Gent, Antwerpen, Brussel, Luik, Bergen

5 Hoven, met afdelingen en kamers
– burgerlijke afdeling 
– strafafdeling
– sociaal-economische afdeling
+ eventueel parallel met nieuwe rechtbankafdelingen
+ eventueel gespecialiseerde afdelingen

+ zittingplaatsen

5 parketten-generaal met afdelingen
– strafafdeling
– sociaal-economische-financiële afdeling
– burgerlijke afdeling 
+ eventueel nieuwe afdelingen 
+ eventueel gespecialiseerde afdelingen
+ interne organisatie strafrechtelijk beleid, kwaliteitszorg

+ parketantennes

16 GERECHTELIJK ARRONDISSEMENTEN

Raad van de procureurs

16 rechtbanken, met afdelingen en kamers

– burgerlijke afdeling
– strafafdeling
– arbeidsafdeling
– afdeling van koophandel
– afdeling vredegerechten
– verkeersafdeling
– afdeling jeugd- en familiezaken (nieuw)
– [bemiddelingsafdeling (nieuw)
– tuchtafdeling (nieuw)
– afdeling van beroep (nieuw)

+ gespecialiseerde afdelingen bij één of meer  
 rechtbanken bevoegd voor groter rechtsgebied
– strafuitvoeringsafdeling
– fiscale afdeling
– afdeling voor assisen
+ geografische spreiding via zittingplaatsen
– in hoofdplaatsen vroegere arrondissementen
– in zetels vroegere kantons voor vredegerechten 

16 parketten, met afdelingen

– strafafdeling
– burgerlijke afdeling
– sociaal-economisch -financiële afdeling
– jeugd- en familieafdeling
– …

+ gespecialiseerde afdelingen bevoegd  
 voor groter rechtsgebied
– bij één of meer parketten
– bij gespecialiseerde rechtbankafdelingen
– via samenwerkingsverbanden
– “ad hoc”
+ geografische spreiding via parketantennes
– bij zittingplaatsen
– “ad hoc”
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DeeL ii:  
De verteGenwOOrDiGinG van De MaGistratuur

a  De Zetel

1. Nood aan een representatief orgaan

In tegenstelling tot het Openbaar Ministerie heeft de Zetel geen wettelijke 
representatieve organen. Traditioneel wendt men zich voor algemene aan-
gelegenheden die de Zetel aanbelangen tot de Eerste Voorzitter van 
Hof van Cassatie. Dit berust in essentie bij gewoonte, aangezien wet-
telijk nergens is voorzien dat het Hof van Cassatie optreedt als vertegen-
woordiger of woordvoerder van de magistraten van de Zetel.

De vraag naar de oprichting van een representatief orgaan voor de 
Zetel is niet nieuw. Al van bij de oprichting van de Hoge Raad voor de 
Justitie wensten stromingen in de magistratuur naar buitenlands voorbeeld 
een Hoge Raad voor de Magistratuur die als belangenvertegenwoordiger 
en aanspreekpunt voor de andere machten zou fungeren. Er is toen geko-
zen voor de oprichting van een Hoge Raad voor de Justitie met een 
gemengde samenstelling en een specifieke opdracht van externe controle.

Nochtans zijn er formele en informele aanzetten.
Met de Wet van 8 maart 1999 is een Adviesraad voor de Magistra-

tuur ingesteld die democratisch is samengesteld uit alle geledingen van 
Zetel en parket via rechtstreekse verkiezingen, maar waarvan de opdracht 
wettelijk is beperkt tot advies en overleg over het sociaal statuut, de rech-
ten en werkomstandigheden van magistraten (Wet 8 maart 1999). 

De Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde 
(Wet 2006) heeft een ruime vertegenwoordiging van alle justitiële stakehol-
ders met als opzet de modernisering van de Rechterlijke Orde te begelei-
den en aan de Commissie voor Modernisering van de Rechterlijke Orde 
voorstellen te doen. De samenstelling overstijgt evenwel de Zetel, terwijl 
de opdrachten dan weer beperkt zijn.

Er zijn de talrijke feitelijke “belangenorganisaties” die zich in de 
Zetel op verschillende niveaus en onder verschillende gedaanten hebben 
gevormd. Zij werpen zich op als spreekbuis voor een bepaald segment van 
de Zetel en fungeren in die context geregeld als gesprekspartners. Zonder 
exhaustief te zijn, kunnen we ondermeer verwijzen naar het College van 
de Eerste Voorzitters van de hoven van hoger beroep, de Conferenties 
van de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg, koophandel en 
arbeid, het Koninklijk Verbond van Vrede- en politierechters …

Toenmalig Minister van Justitie Jo Vandeurzen heeft in juni 2008 de 
voorlopig laatste stap gezet met een protocol met de “Uitgebreide Vaste 
Vergadering van de Korpschefs van de Zetel” over de aanlevering van 
voorstellen.
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92. Zonder het Hof van  
Cassatie, OverwegINgeN eN alterNatIeveN

1. De noodzaak tot instelling van een wettelijk orgaan voor de 
Zetel wordt algemeen gedeeld, maar er dient rekening te worden gehouden 
met de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de magistraten in de uitoefening 
van hun functie.

2. Anderen delen de idee om een orgaan op te richten binnen de zittende magistratuur 
in navolging van de raad voor procureurs des Konings en het 
college van procureurs generaal.

3. Het lijkt hen daarentegen onjuist om er een “representatief orgaan” 
van te maken. Dit orgaan zal de magistraten niet kunnen “vertegenwoordigen”, 
onder andere omdat het niet democratisch werd verkozen. De raad van de PK en het 
college van de PG zijn trouwens geen “representatieve” organen. Het gerechtelijk 
wetboek geeft hun namelijk raadgevende bevoegdheden voor wat het openbaar minis-
terie betreft. De missies van het nieuwe orgaan voor de zittende magistratuur moet 
eveneens parallel uitgedacht worden met de missies die voorbehouden zijn aan deze 
twee instanties van het openbaar ministerie.

4. Volgens sommigen moeten de representatieve organen voor het parket/
eerstelijns rechtbanken worden gewijzigd/opgericht in functie 
van hun integratie.

2. Het College van de Zetel

In de context van een nieuwe architectuur plannen we de oprichting 
van een College van de Zetel, volgens de oriëntaties zoals hierna op-
genomen.

De oprichting van een dergelijk orgaan moet het voorwerp uitmaken 
van een verdere grondige studie van de mogelijke samenstelling en 
opdrachten tegen de achtergrond van de scheiding der machten en de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Zetel en haar individuele 
magistraten in de uitoefening van hun rechtsprekende functie.

a) Samenstelling 
Het College van de Zetel moet een representatief orgaan zijn voor alle 
magistraten van de zetel met een voldoende evenwicht tussen democrati-
sche legitimiteit en werkbaarheid zonder dat dit aanleiding geeft tot een 
formeel hiërarchische structuur zoals die bestaat voor het Openbaar Mi-
nisterie. Dit laatste zou indruisen tegen de specifieke onafhankelijkheid 
van elke magistraat van de Zetel.

Daarom stellen we voor dat het College van de Zetel bestaat uit een 
Raad van bestuur en een algemene vergadering.

De Raad van bestuur bestaat uit: 
– de vijf Eerste Voorzitters van de hoven van beroep92

– vijf verkozen leden uit de rechtbanken minstens één per rechtsgebied 
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De algemene vergadering bestaat uit de eerste voorzitter van het Hof 
van Cassatie, de vijf eerste voorzitters van de hoven van beroep en de 16 
voorzitters van de rechtbanken. De algemene vergadering is, met uitslui-
ting van de eerste voorzitters, belast met de verkiezing van de leden van 
de rechtbanken in de Raad van Beheer, waarbij naast de geografische 
spreiding tevens gewaakt wordt over een voldoende representativiteit ten 
aanzien van de verschillende soorten rechtbankafdelingen en de verhou-
ding man-vrouw.

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

1. Algemene opmerkingen
De oprichting van één enkel orgaan roept bij sommigen vragen op.

Sommigen menen dat het Hof van Cassatie deel moet uitmaken van 
de Raad van Beheer van het College. 

Sommigen wijzen erop dat de eerste aanleg is ondervertegenwoordigd ten op-
zichte van de hoven van beroep. 

Bovendien worden de opdrachten van de Algemene Vergadering zoals 
omschreven , met name de verkiezing van een aantal leden van de Raad van bestuur, als 
veel te beperkt beschouwd door anderen.

2. Oprichting van twee organen 
Een voorgesteld alternatief bestaat erin twee organen op te richten, een voor elk 
niveau van rechtscollege. Dit biedt de mogelijkheid om een parallelle structuur te creëren 
met het openbaar ministerie. De vragen die zich trouwens stellen voor een rechtbank en 
een hof zijn niet noodzakelijk de zelfde.

De samenstelling van het college zoals wordt voorgesteld door de minister van Justitie 
is trouwens onevenwichtig: het niveau van het beroep wordt er te veel vertegenwoordigd, 
wat niet gerechtvaardigd is. De oprichting van twee verschillende organen komt tegemoet 
aan deze kritiek.

De aandacht wordt trouwens gericht op de noodzakelijkheid om de taalpariteit te 
waarborgen wat in het huidige voorstel niet het geval is.

Anderen verkiezen eveneens een gescheiden vertegenwoordiging van eerste aanleg en de 
hoven om te zorgen voor een betere vertegenwoordiging van de rechtscolleges van eerste 
aanleg. Men zou daarentegen wel kunnen zorgen voor één enkel secreta-
riaat. Het zou misschien aangewezen zijn om in het kader van deze Raden het overleg 
tussen de afdelingshoofden van de verschillende rechtbanken aan te moedigen met het oog 
op een reflectie over een gemeenschappelijk beleid.

In deze voorstellen maakt het Hof van Cassatie ofwel deel uit van het 
College van de hoven ofwel staat het erbuiten (naar analogie met het 
parket-generaal bij het Hof van Cassatie dat ook geen deel uitmaakt van het College van 
procureurs-generaal.)
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b) Opdrachten 
Zowel de opdrachten als de wijze van uitvoering van de opdrachten moe-
ten voorwerp zijn van bijkomend onderzoek. Dit hangt mee samen met 
het feit dat voor de Zetel geen volledig parallellisme mogelijk is met de 
opdrachten en wijze van uitoefening zoals geregeld voor het College en de 
raden binnen het Openbaar Ministerie. 

Het College van de Zetel moet als representatief orgaan kunnen optre-
den als officieel woordvoerder en een aanspreekpunt voor derden, 
zoals de Minister van Justitie, de wetgevende macht en andere 
(justitiële) overheden en instanties en dit voor alle aangelegenheden 
die de Zetel in haar geheel aanbelangen. 

Of en in welke mate het College van de Zetel aangesproken kunnen 
worden voor aangelegenheden die een individuele entiteit of ma-
gistraat aan belangen, moet voort onderzocht worden. Hetzelfde 
geldt voor de vraag of en in welke mate deze contacten al dan niet recht-
streeks kunnen verlopen dan wel moeten gebeuren via een derde tussen-
persoon zoals het Openbaar Ministerie.

Tezelfdertijd moet het College van de Zetel een rol kunnen spelen in 
de ontwikkeling van de juridische kwaliteit van de rechtspraak en 
het stroomlijnen van procedures en werkprocessen, zonder af-
breuk te doen aan de voormelde onafhankelijkheid en onpartijdigheid van 
de magistraat van de Zetel.

Daarnaast moet het College van de Zetel een rol spelen in het beheer, 
onder meer bij het vaststellen van een vertegenwoordiging in de nieuw op 
te richten gemeenschappelijke beheersdienst en in de onderhande-
ling over de globale werkingsenveloppe en daarbij horende beheersover-
eenkomst voor de Zetel.(cf infra).

Andere opdrachten kunnen naar analogie met het College van Procu-
reurs-generaal betrekking hebben op een algemene adviesbevoegd-
heid voor opdrachten van de Zetel of mee bijdragen aan de ontwikkeling 
van een gemeenschappelijk kennisbeheer.

Daartoe moet het College in staat worden gesteld om intern een aantal 
magistraten en experten samen te brengen rond bepaalde materies (jeugd, 
beslag, onderzoek,…)naar het voorbeeld van de expertisenetwerken van 
het College van Procureurs-generaal. 

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

 
Onverminderd de bedenkingen omtrent het “representatief” karakter van dit College (cf. 
supra), wordt aangenomen dat dit College een algemene adviesbevoegdheid 
kan hebben voor alle aangelegenheden die de Zetel aanbelangen en in die zin ook als 
aanspreekpunt kan fungeren. Naar analogie van het college van procureurs-generaal zal 
dit college advies kunnen uitbrengen voor alle opdrachten van de hoven en rechtbanken. 
Het is evenwel geen vertegenwoordigend orgaan. 
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Het voorstel om het College een rol te laten spelen in de ontwikkeling van de 
juridische kwaliteit van de rechtspraak wordt in vraag gesteld, vermits dit 
in principe alleen toekomt aan het Hof van Cassatie. 

Men mag bovendien niet vergeten dat deze opdrachten veel tijd zullen vergen, wat een 
impact zal hebben op de werktijd van de betrokken magistraten, zowel wat 
hun beheersmatige als jurisdictionele bevoegdheden betreft. Dit kan derhalve een aanpas-
sing van het kader vereisen.

Daarom is men van oordeel dat zowel voor de opdrachten als de wijze waarop ze 
worden uitgevoerd een grondige studie is vereist. 

B  Het Openbaar Ministerie

1. Voortbouwen op de bestaande structuren

Het Openbaar Ministerie beschikt in tegenstelling tot de Zetel al over wet-
telijke instellingen die een belangrijke rol spelen als spreekbuis voor het 
beleid, de organisatie en de werking die het eigen korps aangaat. Het gaat 
met name om het College van Procureurs-generaal, de Raad van 
Procureurs des Konings en de Raad van de arbeidsauditeurs.

Voortbouwend op de kenmerken van het Openbaar Ministerie – het 
één en ondeelbaar karakter en de sterk hiërarchische structuur – kunnen 
de bestaande structuren van nut zijn, zodat de creatie van één Col-
lege van het Openbaar Ministerie niet noodzakelijk is.

Wel is een aanpassing nodig aan de voorgestelde nieuwe architectuur, 
onder meer op het vlak van beheer. 

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

 1. Verschillende colleges
Naar analogie met het voorstel om voor de Zetel over te gaan tot oprichting van één 
College, wordt door sommigen de vraag gesteld of het niet aangewezen kan zijn om het 
bestaande College van Procureurs-generaal en de bestaande Raden van procureurs des 
Konings en arbeidsauditeurs samen te smelten in één College van het Openbaar 
Ministerie. Dit past tevens in het streven om het aantal instellingen te beperken en te 
komen tot een eenduidige vertegenwoordiging.

2. Fusie
Anderen zijn van oordeel dat een fusie van de raad van procureurs des Konings en de 
raad van arbeidsauditoraten niet aangewezen is in het licht van de oprich-
ting van een socio-economisch-fiscaal auditoraat. Toch kan er een debat 
plaatsvinden over de evolutie van deze structuren.



86 Het Gerechtelijk Landschap – Naar een nieuwe architectuur voor Justitie

2. Het College van Procureurs-generaal 

Het College van Procureurs-generaal blijft in principe behouden in 
haar huidige samenstelling en organisatie en blijft bekleed met de op-
drachten inzake strafrechtelijk beleid, de werking van het Openbaar 
 Ministerie en advies, zoals vastgelegd in de artikelen 143bis e.v. van het 
Gerechtelijk Wetboek.

In die zin wordt het College van Procureurs-generaal ook bevestigd in 
haar rol van vertegenwoordiger, woordvoerder en aanspreekpunt voor het 
Openbaar Ministerie voor de aangelegenheden die haar aanbelangen.

Als gevolg van de nieuwe architectuur stellen we voor om het College 
van Procureurs-generaal nieuwe bevoegdheden te geven, onder meer op 
het vlak van het strafuitvoeringsbeleid en het beheer (cf. infra).

Daarnaast is het voorstel om de organisatie van het College van Procu-
reurs-generaal aan te passen aan de evolutie van de Belgische 
staatsstructuur door haar beleidsverantwoordelijkheid zowel op fede-
raal als gewestelijk niveau te organiseren. Dit kan door in een eerste fase 
voor de rechtshandhavingdomeinen die tot de bevoegdheden van de Ge-
meenschappen en Gewesten behoren een overlegplatform te voorzien met 
de betrokken ministers en door de oprichting van specifieke expertisenet-
werken. Dit vereist een politieke overlegstructuur tussen de Minister van 
Justitie en de bevoegde deelstaatministers. 

3. De Raad van procureurs 

Als gevolg van de integratie van de parketten en auditoraten worden de 
Raad van Procureurs des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs gefu-
sioneerd in één Raad van Procureurs. 

Deze Raad bestaat uit de 16 Procureurs van de parketten Deze Raad 
neemt de huidige opdrachten en werking over. Daarnaast vaardigt de 
Raad samen met het College van Procureurs-generaal een gemeenschap-
pelijke vertegenwoordiging af naar de Centrale beheersdienst.
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DeeL iii: Het BeHeer

a  integraal management, verzelfstandiging en decentralisatie 

De jurisdictionele en geografische schaalvergroting leidt op het niveau van 
de individuele rechtscolleges en parketten tot grotere beheersentiteiten. Als 
gevolg van schaaleffecten moet dit kunnen leiden tot een efficiëntere inzet 
van mensen en middelen. Maar daarvoor is een integraal management 
binnen de magistratuur nodig. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid 
voor beheer en beleid zich in dezelfde handen bevindt, zodat men auto-
noom kan beslissen over de inzet van de toebedeelde mensen en middelen 
en daarvoor ook ter verantwoording geroepen kan worden. 

Dit integrale management moet de specificiteit van de Zetel en van het 
Openbaar Ministerie respecteren. Dit vraagt om een duale benadering. 
De verdeling van de middelen en het afsluiten van beheersovereenkom-
sten gebeurt per pijler, dit wil zeggen met de Zetel en haar individuele 
rechtscolleges enerzijds en met het Openbaar Ministerie en haar individu-
ele parketten anderzijds.

Terzelfdertijd mag deze duale benadering niet absoluut zijn. Zetel en 
Openbaar Ministerie zijn geen volledig los van elkaar staande entiteiten, 
maar vertonen belangrijke synergieën. Zij maken deel uit van dezelfde 
justitieketen¸ waarin het Openbaar Ministerie in eenzelfde zaak de be-
langen van de maatschappij behartigt via opsporing, vervolging, vordering 
en uitvoering en de Zetel de (eind)beslissing(en) neemt. Bovendien zijn er 
gemeenschappelijke kenmerken, onder meer op het vlak van statuut, 
benoeming enz. Ook delen zij centraal en lokaal zaken en diensten, onder 
meer op het vlak van vorming, infrastructuur, informatica enz. Afstem-
ming en coördinatie zijn onontbeerlijk. Er zijn voldoende horizontale 
verbindingen noodzakelijk tussen beide korpsen, zowel centraal als lo-
kaal.

Tussen beide korpsen in staan de Minister van Justitie en de FOD 
Justitie. Zoals beschreven zit de kern van de dienstverlening en van het 
beheer van de rechterlijke organisatie bij hen. Het nastreven van integraal 
management in combinatie met horizontale verbindingen in de Zetel en 
het Openbaar Ministerie zal leiden tot een grondige herschikking van de 
bevoegdheden. Een aantal van deze bevoegdheden wordt verzelfstan-
digd en uit de FOD Justitie en daaraan verbonden diensten weggehaald. 
Een deel van deze bevoegdheden blijft centraal georganiseerd, een deel 
wordt gedecentraliseerd op het niveau van de individuele entiteiten.

Dit resulteert in een hertekening die zich voor Zetel en het Openbaar 
Ministerie op twee niveaus situeert: 
– op een centraal niveau gedeeld door de Zetel, Openbaar Ministerie en 

de Minister van Justitie en zijn diensten 
– op het niveau van de individuele rechtscolleges en parketten.
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OverwegINgeN eN alterNatIeveN

1. Algemene overwegingen
De doelstellingen om te evolueren naar een grotere beheersbevoegdheid via verzelf-
standiging en decentralisatie worden algemeen gedeeld. De problemen die zich 
thans op dat vlak situeren gaan momenteel vaak ten koste van een goede werking van 
justitie en hebben zijn invloed op de werkvloer.

Een aantal voorstellen van de minister van Justitie vragen evenwel nadere precisering 
en/of concretisering of roepen vragen op inzake haalbaarheid en toepasbaarheid.

Het lijkt volgens sommigen bovendien tegenstrijdig om enerzijds de zelfstandigheid te 
willen versterken terwijl in realiteit een grotere tussenkomst voor de Minister van 
Justitie dan vandaag zou worden voorzien. Dit dreigt de onafhankelijkheid van de rech-
terlijke macht aan te tasten. Andere pistes moeten worden onderzocht. Als er een koepel-
structuur moet ontwikkeld worden, zou het beter zijn om dit te doen zoals in bepaalde 
landen (bijvoorbeeld Nederland) waar Raad voor de rechtspraak deze opdracht 
van algemeen beheer uitoefent.

2. Fasegewijze aanpak
Sommigen zijn van oordeel dat de overgang van de huidige beheersvormen naar een ge-
decentraliseerde beheersvorm een fundamentele verandering betekent binnen justitie maar 
ook binnen de FOD Justitie en andere entiteiten. Het is het volledige beheer van justitie 
dat opnieuw uitgedacht en anders beleefd zal worden. Bevoegdheden zullen worden 
overgeheveld, nieuwe bevoegdheden zullen worden verkregen. De functies van de korps-
chefs, griffiers en parketsecretarissen zullen grondig veranderen.

Een dergelijk verandering is dus een werk van lange adem en kan slechts op een 
progressieve manier gebeuren.

Men moet trouwens rekening houden met bepaalde realiteiten waaron-
der: de huidige budgettaire context en de bestaande beheerscapaciteiten binnen de rechter-
lijke orde. Wat dit betreft moet men bewust zijn van het feit dat dit nu niet aanwezig 
is in de magistratuur. Er zijn niet voldoende personen die voldoende beheerscapaciteiten 
hebben ontwikkeld aangezien het gaat om bevoegdheden die thans niet voorbehouden zijn 
voor korpschefs, griffiers en hoofdsecretarissen. Er zijn thans enkele 8 adjunct beheerders 
voor human ressources in de hoven en rechtbanken voor het hele land. Zo zijn er evenmin 
experten in zake beheer binnen de rechtscolleges. Zo ook moet men vaststellen dat de 
personen met expertise in zake beheer die in verschillende diensten werken die afhangen 
van het ministerie van justitie beperkt zijn in aantal. 

Het lijkt derhalve niet realistisch om in een model te stappen dat zo gedetailleerd en 
afgerond is als het voorstel van de minister van Justitie.

Met moet integendeel een eenvoudiger maar realistischer en pragmatischer perspectief 
nastreven dat rekening houdt met de werkelijkheid.

Daarom wordt er voorgesteld om zoals voor het Themis plan, de doelstellingen 
te bepalen die men wenst te bereiken (het financiële en budgettaire beheer decentrali-
seren, alsook het beheer van human ressource en tegelijk een controle te organiseren voor 
dit beheer) en vervolgens de grote krachtlijnen te bepalen. Deze zullen 
moeten uitgetest worden door middel van proefprojecten die de mogelijkheid zullen bieden 
om de nodige aanpassingen aan te brengen. 
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Het lijkt met andere woorden belangrijk om zich niet in te sluiten in een te strikt 
gedefinieerd model; men moet rekening houden met de concrete toepassing van de principes 
en ideeën in de praktijk en de aanpassingen die noodzakelijkerwijs nodig zullen zijn. 

Drie grote stappen kunnen daarbij worden onderscheiden..
1. In een eerste fase kan men de centrale beheersorganen oprichten: een 

beheerscomité en een uitvoerend orgaan.
 Het beheerscomité zal belast zijn, zoals de administratieve beheerscomités, met het 

bepalen van de oriëntatie en de grotere krachtlijnen voor het beheer van de rechter-
lijke orde. Dit comité zal de beheerscontracten onderhandelen met de minister van 
Justitie.

 Dit beheerscomité zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de FOD Justitie, 
de zetel en het openbaar ministerie, alsook een overheidscommissaris tellen.

 De uitvoering van de beslissingen van het beheerscomité zal verzekerd worden door 
een uitvoerend orgaan dat verslag zal uitbrengen bij het beheerscomité. Het is dit 
orgaan dat op termijn de gesprekspartner zal worden van de rechterlijke partners voor 
wat het beheer betreft.

 De verschillende betrokken diensten van de FOD justitie die verbonden zijn met de 
rechterlijke orde zullen naar dit uitvoerend orgaan worden overgebracht. Het zal nodig 
zijn om op voorhand en soort van ‘kadaster’ van beschikbare personen en middelen 
binnen de betrokken diensten op te richten (DGRO van de FOD Justitie, dienst 
misdaadbeleid, CMRO, Phenix comité, diensten belast met de werklastmeting…).

2. In een tweede fase kan men overgaan tot een decentralisatie van het be-
heer op het niveau van de hoven (rechtsgebieden). Tijdens deze fase 
zullen de rechtbanken van eerste aanleg op gecentraliseerde manier beheerd blijven.

 Het voorgestelde beheersmodel is het model van het Themis plan (Themis II). 
3. Het is tijdens de derde fase dat de decentralisatie zal worden georganiseerd 

op het niveau van de gerechtelijke arrondissementen.
De uitvoering zal moeten gebeuren door middel van proefprojecten.

3. Aangepaste beheersstructuur voor vredegerechten  
 en politierechtbanken 

Meerdere zijn van oordeel dat een aangepaste beheersstructuur moet uitge-
werkt worden voor de vredegerechten en politierechtbanken waarbij 
ze al dan niet uit de eenheidsrechtbank worden gehouden. 

B  Gemeenschappelijke beheersdienst

Omwille van coherentie en coördinatie tussen Zetel en Openbaar Minis-
terie worden een aantal diensten van de FOD Justitie verzelfstandigd in 
een Gemeenschappelijke beheersdienst (GBD). De beheersdienst 
moet een gezamenlijk platform worden voor de Zetel, het Openbaar Mi-
nisterie en de Minister van Justitie waarin zij in partnerariaat optreden en 
collectief instaan voor de aansturing en werking.

De GBD is in essentie een centraal dienstencentrum voor de Zetel 
en het Openbaar Ministerie en voor haar individuele entiteiten voor die 
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aangelegenheden waarvoor een gemeenschappelijke organisatie 
en dienstverlening aangewezen is.

Een eerste pijler zijn gedeelde facility diensten zoals budget-, perso-
neelsbeheer, organisatie, materiële uitrusting, gebouwen, informatica, au-
dit, controle enz. Bij elk van deze diensten moet er een aanspreekpunt 
(“account managers”) komen voor de beheersdiensten van de individuele 
entiteiten. Dit moet toelaten alle vragen en problemen te centraliseren en 
op te volgen. 

Een tweede pijler vormen de operationele diensten. Het betreft 
onder meer diensten die verband houden met databanken (strafregister, 
Centraal bestand beslagberichten,..), informatieverwerving en kennisbe-
heer, kostenbeheer, uitvoering van uitspraken e.a. 

Een derde pijler zijn de horizontale stafdiensten ter ondersteu-
ning van de Raad van bestuur, het directiecomité en de interne diensten, 
zoals de dienst belast met de ondersteuning bij de onderhandeling en op-
volging van de beheersovereenkomsten. (cf infra)

Sommige van deze diensten kunnen de vorm aannemen van verzelf-
standigde agentschappen, die beheersovereenkomsten afsluiten 
met de GBD. Zij beschikken over een graad van autonomie in beleid en 
beheer, maar moeten zich terzelfdertijd inschrijven in de gezamenlijke stra-
tegie van de GBD. Dit model laat ook toe om, in functie van de opdrach-
ten, via de samenstelling gepaste inspraak van één van de korpsen te orga-
niseren of externe partners te betrekken bij het overleg. Dit is een model 
dat kan bijdragen tot de herpositionering van justitiële instellingen zo-
als het COIV, het IGO en het nog op te richten incassobureau. 

De GBD wordt aangestuurd door een Raad van bestuur die bestaat 
uit vertegenwoordigers van de Minister van Justitie,, de FOD Justitie, het 
College van de Zetel, het College van Procureurs-generaal en de Raad van 
Procureurs. Voor Zetel en Openbaar Ministerie dient deze vertegenwoor-
diging een voldoende aanwezigheid en evenwicht tussen eerste aanleg en 
beroep en tussen de verschillende categorieën personeelsleden te garande-
ren. Deze Raad van bestuur is verantwoordelijk voor onder meer de stra-
tegische aansturing en de onderhandeling van beheersovereenkomsten.

Aan de Raad van bestuur kan een vorm van strategische advies-
raad worden gekoppeld die als gemeenschappelijk platform fungeert voor 
bepaalde adviserende instellingen zoals de Adviesraad voor de Magistra-
tuur en de Raad van de Partners.

De dagelijkse leiding is in handen van een directiecomité dat onder-
meer bestaat uit leidinggevenden van de verschillende diensten. 

De concrete invulling en organisatie van de GBD en haar diensten 
moet samen met de vraag naar de koppeling met andere instellingen en 
organisaties via studie en onderzoek verder worden uitgewerkt.

De instelling van een GBD laat tevens toe dat de Zetel en het Open-
baar Ministerie een managementscapaciteit ontwikkelen die op ter-
mijn kan leiden tot de overheveling van diensten van de GBD naar de 
voormelde pijlers.
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C  College van de Zetel en College van de Procureurs-generaal

De oprichting van een GBD heeft voor gevolg dat het College een aantal 
diensten en beheersfuncties niet zelf organiseert. 

De voorgestelde omvorming van het secretariaat van het College van 
Procureurs-generaal tot een gemeenschappelijke steundienst, zoals wette-
lijk voorzien met ingang van 1 december 2008, moet als gevolg van voor-
gaande deels te worden herbekeken. De opdrachten die verband 
 houden met beheer en dienstverlening, bijvoorbeeld op het vlak van per-
soneels- en organisatieontwikkeling, behoeven een andere benadering. 

Beide Colleges moeten kunnen beschikken over ondersteuning voor 
hun opdrachten die verband houden met dat deel van het beleid dat het 
beheer mee bepaalt, zoals de realisatie van integrale kwaliteitszorg en het 
stroomlijnen van werkprocessen. 

Zo zijn zowel binnen de Zetel als het Openbaar Ministerie diensten 
gestart voor statistiek en werklastmeting. Of een dergelijk gescheiden 
model het meest optimale is, is de vraag. Er zijn nl. de gemeenschappe-
lijke raakpunten en andere diensten die ook statistieken genereren of er 
ten minste een beroep op doen. Een gemengd model is een alternatief. 
Een dienst binnen de GBD kan de statistieken verzamelen en de werklast 
meten. Het College van de Zetel en het College van Procureurs-generaal 
kan de methodiek en de contextualisering van bepaalde gegevens zoals 
deze van de werklastmeting verrichten. 

Beide Colleges zullen elk ook een vertegenwoordiging moeten kiezen in 
de Raad van bestuur van de nieuw op te richten Gemeenschappelijke 
Beheersdienst. Voor het Openbaar Ministerie moeten het College en de 
Raad deze vertegenwoordiging samen bepalen. Er moet telkens een even-
wicht zijn tussen beroep en eerste aanleg. 

De beide Colleges zullen elk voor hun eigen korps ook een belangrijke 
rol spelen bij de onderhandeling van de globale werkingsenve-
loppe en de daaraan gekoppelde beheersovereenkomst. Voorts 
moeten de Colleges richtlijnen schrijven voor het aansturen en stroom-
lijnen van de beheersaspecten verbonden aan de beleidsuitvoering en de 
keuze van de werkprocessen door de individuele entiteiten.

D  individuele entiteiten

Op het niveau van de individuele entiteiten kiezen we voor een maxi-
male realisatie van integraal management. 

De korpschef van elke entiteit heeft de eindverantwoordelijk-
heid voor de leiding, de organisatie en het beheer van zijn entiteit en be-
schikt daarvoor over werkingsmiddelen, beleids- en beheersbevoegdheden. 

Er worden middelenenveloppes toegekend, gekoppeld aan be-
heersovereenkomsten die rechtstreeks en voor een bepaalde termijn 
met de betrokken entiteiten worden onderhandeld. Daarbij zullen we 
moeten nagaan hoe de aansprakelijkheid de korpschef wordt geregeld. 
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Op het niveau van elke individuele entiteit komt er een eigen beheers-
dienst onder leiding van een beheersdirecteur die geen magistraat is en 
onder het gezag en het toezicht staat van de korpschef. De beheersdienst is 
belast met o.a. de ondersteuning van de korpschef voor het personeelsbe-
leid, het financieel beleid, de informatica, de gebouwen, het materieel en 
het administratief beheer van de eigen entiteit. De beheersdiensten moeten 
in de GBD een uniek aanspreekpunt hebben voor al hun vragen.

Voor het beheer door de lokale entiteiten van Zetel en Openbaar Mi-
nisterie van gemeenschappelijke beheersaangelegenheden, zoals 
gedeelde infrastructuur en logistiek (gebouwen, materiële uitrusting, 
veiligheid, …) en/of gemeenschappelijke dienstverlening (onthaal, 
documentatie, …) zijn er verschillende opties. 

Ofwel voorziet men we een verplicht overleg tussen de beide korps-
chefs en hun beheersdirecteuren. Ingeval van een geschil moet een arbi-
trage plaatsvinden, door een derde die men zelf aanwijst, of door een 
derde aangewezen door de Gemeenschappelijke Beheersdienst. 

Ofwel voorziet men dat één van beiden de eindverantwoordelijkheid 
voor de organisatie en het beheer draagt en de ander een vergoeding be-
taalt voor de geleverde diensten. Dit kan verplicht worden bepaald of 
vastgelegd worden in een beheersovereenkomst tussen rechtbank en par-
ket. Een dergelijk model van “shared services” is aangewezen voor onder 
meer het beheer van alle gebouwen in een arrondissement.. Een dergelijke 
beheersovereenkomst kan bepalen dat bepaalde diensten van de onder-
scheiden beheersdiensten gezamenlijk worden verricht, zodat in de beide 
korpsen ruimte vrijkomt voor andere taken. 

e  Middelenverdeling en beheersovereenkomsten

De verzelfstandiging en (gedeeltelijke) decentralisatie moeten gepaard gaan 
met een aangepaste organisatie van de middelenverdeling via het vast-
leggen van werkingsenveloppes en het afsluiten van beheersovereen-
komsten op de verschillende niveaus. Dit gebeurt deels in cascade, deels 
rechtstreeks.

Om continuïteit en stabiliteit te verzekeren, moet er een verband zijn 
tussen de periode waarvoor de middelen worden toegekend en de periode 
waarvoor de beheersovereenkomsten worden afgesloten. Dit veronderstelt 
een goede afstemming van de verschillende beleidsmatige, budgettaire en 
beheersmatige cycli en zal in de feiten leiden tot een versterking van meer-
jarenplannen.

1. Werkingsenveloppes

In een eerste fase onderhandelt de Minister van Justitie zoals nu het 
budget voor Justitie in de schoot van de regering. Voor het deel dat be-
trekking heeft op de rechterlijke organisatie in zijn geheel zal hij hiervoor 
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in de toekomst een beroep moeten kunnen doen op geobjectiveerde 
ramingen die worden aangeleverd door de GBD. De GBD baseert zich 
hiervoor op gegevens aangeleverd door het College van de Zetel, het Col-
lege van Procureurs-generaal en de eigen diensten. 

In een tweede fase onderhandelt de Minister van Justitie binnen het 
hem toegekende budget met het College van de Zetel, het College 
van Procureurs-generaal en de GBD over de vastlegging van drie 
deelenveloppes: één voor de Zetel, één voor het Openbaar Ministerie, 
één voor de GBD. 

In een derde fase onderhandelt de GBD binnen de respectieve deel-
enveloppes met elke entiteit een individuele enveloppe en een geza-
menlijke enveloppe voor de gemeenschappelijke aangelegenheden. Dit 
moet gebeuren in één onderhandeling met de betrokken lokale entiteiten 
van Zetel en Openbaar Ministerie. Met beiden wordt apart een enveloppe 
vastgelegd en samen krijgen ze ook een gemeenschappelijke enveloppe. 
Dit betekent dat er rechtstreeks onderhandeld wordt met 45 entiteiten 
(16x2 rechtbanken en parketten + 5x2 hoven en parketten-generaal + 2 
Cassatie + 1 federaal parket). In afwijking van dit principe kan worden 
overwogen om aan het Hof van Cassatie en het Parket-generaal, één en-
veloppe te geven, gelet op hun specificiteit. Ook voor het Federaal parket 
moet nagedacht worden over een aangepaste regeling.. 

Daarnaast zullen we aparte werkingsenveloppes moeten voor-
zien voor de Colleges en de Raad.

De werkingsenveloppes bestaan deels uit personeel, deels uit fi-
nanciële middelen, deels uit infrastructuur (gebouwen, uitrus-
ting, …). Het personeel zal zoals voorheen worden vastgelegd in de vorm 
van personeelskaders. We zullen moeten starten met een simulatie van 
een herberekening van de huidige middelen per entiteit. Dit zal 
het vertrekpunt zijn, waarna de verdere evoluties en omvang mee zullen 
bepaald worden door de toekomstige onderhandelingen over de werkings-
enveloppes en de behaalde resultaten zoals opgelegd door de beheersover-
eenkomsten.

Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat de korpschef meer doet dan lou-
ter beheren, maar ook dat hij de ruimte heeft voor een eigen beleid 
en innovatie. Zo bijvoorbeeld moet de korpschef de functies in een ka-
der op termijn deels zelf kunnen invullen volgens eigen behoeften. Dit 
moet bijvoorbeeld toelaten dat een korpschef binnen dezelfde budgettaire 
marges kiest voor minder magistraten en meer parketjuristen. Hetzelfde 
geldt bij de ontwikkeling van functieprofielen en de verbetering van de 
interne organisatie en de werkprocessen. Het is niet de bedoeling dat elke 
entiteit op zich een volledig eigen beleid inzake informatica, organisatie 
van de rechtspleging of gebouwenbeheer ontwikkelt. Daarom zal de korps-
chef rekening moeten houden met de beheersovereenkomsten en de even-
tuele richtlijnen die door de respectieve Colleges zijn opgesteld.

Een bijzonder vraagstuk betreft het beheer van de gerechtskosten 
die zowel door de Zetel als het Openbaar Ministerie worden gegenereerd. 
Deze vormen volgens een verslag van april 2009 van de Commissie voor 
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93. Gerechtskosten in strafzak-Gerechtskosten in strafzak-
en, uitgaven 2004-2008, april 
2009, CMRO, www.cmro-cmoj.be

de Modernisering voor de Rechterlijke Orde over de evolutie van de ge-
rechtskosten in strafzaken in de elf belangrijkste uitgavenposten93 een van 
de snelst stijgende uitgavenposten in het budget van justitie. Uit het rap-
port blijkt dat deze kosten van 31,2 miljoen euro in 1995 zijn gestegen tot 
een geraamd budget voor 2008 van 89,6 miljoen euro. De sterke stijging 
hangt samen met de introductie van nieuwe, dure onderzoekstechnieken. 
Tezelfdertijd worden deze uitgaven gekenmerkt door een gebrek aan 
transparantie, rationalisering, uniforme opvolging en afhandeling en ver-
antwoording. Het maakt een goed beheer zeer moeilijk. 

In aansluiting op het principe van integraal management waarbij op het 
basisniveau gestreefd wordt naar maximale aansluiting van verantwoorde-
lijkheid en verantwoording, wordt voorgesteld dat in de werkingsenvelop-
pes van elke entiteit een basisenveloppe “gerechtskosten” wordt 
voorzien. Deze enveloppe kan bijvoorbeeld gebaseerd worden op de ge-
middelde uitgaven van de betrokken entiteit over de afgelopen vijf jaar. 
Daarnaast wordt bij de GBD een reserve-enveloppe voorzien voor buiten-
gewone uitgaven.

Hetzelfde principe van integraal beheer geldt ook voor de individuele 
magistraat die de uitgaven doet, zonder dat dit evenwel de onafhankelijk-
heid van het onderzoek of de rechter in het gedrang mag brengen. Dit kan 
door instelling van een systeem waarbij binnen de grenzen van de eigen 
basisenveloppes de magistraat onder een bepaald bedrag autonoom kan 
beslissen over de opdracht. Bij overschrijding of in uitzonderlijke dossiers 
kan voorzien worden in een bijkomend advies, van het Openbaar Ministe-
rie en/of de GBD. Bij positief advies vanwege de GBD, wordt dit gekop-
peld aan een extra enveloppe vanuit de GBD die de meerkost dekt. Bij 
negatief advies kan men alsnog de opdracht laten uitvoeren, maar dan moet 
dit aangerekend worden op de basisenveloppe voor gerechtskosten van de 
betrokken entiteit. Dit vereist echter zeer snelle beslissingsprocedures.

2. Beheersovereenkomsten

De middelenverdeling moet gekoppeld worden aan beheersovereen-
komsten op verschillende niveaus: tussen de Minister van Justitie, de 
Colleges en de GBD, tussen de GBD en de individuele entiteiten en tussen 
de individuele entiteiten onderling.

Het zijn sturingsinstrumenten die de toebedeling van middelen koppelen 
aan de realisatie van bepaalde doelstellingen. Tezelfdertijd moeten 
deze beheersovereenkomsten gemeenschappelijke minimale kaders en crite-
ria vastleggen waarbinnen deze middelen kunnen worden aangewend. De 
overeenkomsten kunnen betrekking hebben op informatica, gebouwenbe-
heer, financieel beheer, de procedure openbare aanbestedingen, enz. Der-
gelijke beheersovereenkomsten kunnen ook dienen om onderlinge aangele-
genheden te regelen, bijvoorbeeld tussen entiteiten van de Zetel en het 
Openbaar Ministerie (bvb. tussen rechtbank en parket) of tussen entiteiten 
van eenzelfde korps (bvb. tussen federaal parket en de individuele parketten 
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of tussen parketten die een samenwerkingsverband hebben afgesloten).
Dergelijke beheersovereenkomsten moeten gekoppeld worden aan 

 systemen van verantwoording, controles, evaluatie, feedback en stimuli 
om beter te presteren.

De voorbereiding, opvolging en evaluatie van de beheersovereenkom-
sten zal gebeuren door de Minister van Justitie en zijn diensten, door de 
GBD of in onderlinge afspraak. 

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

1. Algemene overwegingen
1. Er wordt onderstreept dat het belangrijk is dat er een voldoende evenredige 

vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur van de GBD is om 
discussies uit te sluiten bij de grootte en het gebruik van de werkingsenveloppe.

2. Iemand stelt voorafgaand dat de techniek van de gesloten enveloppen 
onvermijdelijk een bron van grote problemen zal worden: de 
rechtscolleges kunnen bepaalde uitgaven niet beheersen (versturen van gerechtsbrieven, 
publicatie…) die door de wet worden opgelegd. De budgettaire enveloppen zouden 
op zijn minst moeten kunnen worden aangepast in geval van uitzonderlijke situaties 
(zoals in geval van een belangrijke en dure rechtszaak voor het rechtscollege dat deze 
zaak moet behandelen). 

3. Alvorens de gerechtelijke instellingen hun financiële autonomie zelf in handen nemen, 
is het belangrijk om een regeling te hebben voor de gerechtskosten die 
betaald worden aan derden (zoals het probleem van de buitensporige telefoonkosten 
en DNA expertises), de vernieuwing van gerechtsgebouwen waarvan 
bepaalde gebouwen erg verouderd om niet te zeggen onbewoonbaar zijn en de pro-
blematiek van de informatisering. Het is echter van essentieel belang om 
de magistraten en het geheel van het gerechtelijk personeel bewust te maken van de 
kosten voor Justitie.

 Een bijzonder aandachtspunt betreft de regeling van de gerechtskosten. De 
vraag naar sensibilisering, rationalisering en responsabilisering zonder afbreuk te 
doen aan de onafhankelijkheid wordt algemeen gedeeld. Er wordt evenwel op gewe-
zen dat het voorstel om bij het bepalen van de deelenveloppes voor de gerechtskosten 
per entiteit te vertrekken van de gemiddelde uitgaven van de afge-
lopen vijf jaar juist in het nadeel is van diegenen die zuinig zijn 
geweest. Het is daarom beter om te vertrekken van een globaal ge-
middelde, zoals dit thans ondermeer door de Commissie voor de modernisering 
van de rechterlijke orde verder wordt uitgewerkt.

 Het is wenselijk dat de grootte van de werkingsenveloppe mee wordt samen-
gesteld op basis van de inbreng en de doelstellingen die door de 
leidinggevenden van een afdeling worden voorgelegd aan de korpschef.

4. De onderlinge verhouding tussen de middelenverdeling en de 
doelstellingen in de overeenkomstige beheersovereenkomsten moet beter 
worden omschreven. Het is bovendien niet duidelijk of en in welke mate de korpschef 
kan afwijken van de vooropgestelde doelstellingen in de beheersovereenkomst, volgens 
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welke criteria deze worden geformuleerd en wie daarin arbitreert als de doelstellingen 
niet bereikt zijn. Naast beheer moet er bovendien voldoende aandacht zijn voor de 
juridische kwaliteit. 

 De relatie tussen de beheersovereenkomsten en de beleidsplan-
nen die de (kandidaat) korpschef moet opstellen is onduidelijk. Dit geldt ook voor 
vraag naar verantwoording van de korpschef voor zijn beheer enerzijds en de lo-
pende discussie over de al dan niet evaluatie van de korpschef op het einde van zijn 
mandaat anderzijds.

5. Ook de wijze waarop de boekhoudkundige opvolging en controle 
gebeurt van de overheidsmiddelen aangewend door de individuele entiteiten en de rol 
van het Rekenhof moeten worden gepreciseerd. Het kan tevens wenselijk zijn dat er 
tussen de verschillende deelenveloppes kan geschoven worden met budgetten of dat 
hiertoe een minimale marge wordt voorzien.

2. Rechtstreeks verdeling door de Zetel  
 en het Openbaar Ministerie 

Tegenover het voorstel waarbij er na een eerste verdeling over de twee pijlers en de ge-
meenschappelijke beheersdienst er vanuit deze laatste een rechtstreekse middelenverdeling 
is met de individuele entiteiten van Zetel en Openbaar Ministerie stelt men een systeem 
voor volgens het welk de middelenenveloppes worden toegekend aan de Zetel en het open-
baar Ministerie, die vervolgens zelf instaan voor de interne verdeling op autonome wijze 
zonder tussenkomst van de uitvoerende macht. De modaliteiten van dergelijk systeem, 
zoals de vraag door wie deze middelenverdeling moet gebeuren, wie daarin arbitreert, hoe 
de gemeenschappelijke beheerskosten van de Zetel en het openbaar ministerie moeten 
worden geregeld enz.. moeten voorwerp uitmaken van verder onderzoek en studie.
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H  schema beheer

Minister van Justitie 
beperkte ondersteuningsdienst binnen FOD Justitie 

budget, beheersovereenkomsten, wetgeving,…

WERKINGSENVELOPPE 1 – Tsn MvJ en Regering

WERKINGSENVELOPPE 2 – Tsn Mvj/College PG/College Zetel/GBD 
BEHEERSOVEREENKOMST 1 (BOV)

Deelenveloppe Zetel + BOV 1A Deelenveloppe GBD+ BOV 1B Deelenveloppe OM + BOV 1C

College van de Zetel 

Raad van bestuur (10):
– 5 1e VZ hoven
– 5 vert. rechtbanken (1/ressort)
– secretariaat
Algemene vergadering

Opdrachten
– Vertegenwoordiging 
– Aanspreekpunt
– Woordvoerder
– Jurisdictioneel beleid 
– IKZ
– kennisbeheer
– …

Aanduiding vertegenwoordiging 
in GBD 
(evenwicht eerste aanleg  
en beroep en personeel)

Gemeenschappelijke  
beheersdienst
( Platform MinvJ/ Zetel/OM )
– Raad van bestuur (strategie)

* Vert. MvJ
* Vert. FOD Justitie
* Gem. Vert. College Zetel
* Gem. Vert. College PG+ Raad PK
* + Strategische Adviesraad

– Directiecomité 
* dagel. Leiding
* (link met CMRO)

Stafdienst
Pijler Facility-diensten
– begroting
– organisatie
– personeel
– materiële uitrusting
– gebouwen
– informatica
– controle
– …

Pijler Operationele diensten
– Databanken
– Strafuitvoering
– …

Verzelfstandigde agentschappen
– IGO, COIV, Inning…

College PG’s 
Alle PG’s hoven (5)

Opdrachten
– Bestaande bevoegdheden

strafrechtelijk beleid,  
strafuitvoering, IKZ,  
expertisenetwerken,.

– Nieuwe bevoegdheden
– Secretariaat

Raad Procureurs 
– Alle procureurs (16)
– Bestaande bevoegdheden
– Secretariaat

Gezamenlijke aanduiding  
vertegenwoordiging GBD  
(evenwicht eerste aanleg en beroep 
en personeel)

WERKINGSENVELOPPE 3 + BOV 2: tsn GBD en 45 ENTITEITEN 
– vanuit deelenveloppes Zetel en OM 

* apart met entiteiten Zetel en OM voor eigen enveloppes 
* met entiteiten Zetel en OM samen voor enveloppes gemeenschappelijke aangelegenheden 

– telkens in 1 onderhandeling

Elke rechtbank en hof
– Korpschef
– Directiecomité
– Beheersdienst – directeur

 Gezamenlijk beheer:
– Facility/ Ketenafspraken
– overleg KC en directeur  

met arbitrage
– en/of shared services
BOV 3

Elk parket en parket-generaal 
– Korpschef
– Directiecomité
– Beheersdienst –directeur



98 Het Gerechtelijk Landschap – Naar een nieuwe architectuur voor Justitie

DeeL iv: ratiOnaLiserinG van JustitieLe insteLLinGen

a  reorganisatie van de diensten van de Minister van Justitie

De voorgestelde architectuur leidt tot een grondige reorganisatie van 
de diensten van de Minister van Justitie die momenteel diensten 
leveren aan de rechterlijke organisatie.

De belangrijkste reorganisatie betreft het bestaande Directoraat-generaal 
voor de rechterlijke organisatie van de FOD Justitie. Haar dien-
sten zullen worden ontdubbeld op verschillende niveaus:

op het niveau van de FOD Justitie dat een aangepaste omkadering  >
van de minister zal moeten voorzien voor de onderhandeling van de 
werkingsenveloppes, de beheersovereenkomsten, en alle handelingen 
waarvoor de tussenkomst van de Koning of de minister is vereist  
(bvb. benoemingen, wetgeving, uitvoering, enz.)
op het niveau van de GBD, dat een aantal taken en diensten   >
van de DG RO zal overnemen
op het niveau van de Colleges >
op het niveau van de lokale e > ntiteiten via de korpschef  
en de beheersdiensten

B  Herpositionering van autonome justitiële instellingen 

In de context van de nieuwe architectuur moeten we de plaats, de rol en 
de bevoegdheden definiëren van een aantal min of meer autonome justi-
tiële instellingen en diensten met uiteenlopende statuten die diensten 
aan de Rechterlijke Orde verlenen. Zij zijn verbonden aan de FOD Justi-
tie, staan onder het gezag van de Minister van Justitie of zijn volledig 
onafhankelijk. 

Er is dus een grondige reflectie nodig over de toekomstige bevoegdheden 
en positie van:

het  > Nationaal Instituut voor de Criminologie  
en de Criminalistiek
de  > Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid
het  > Centraal Bestand van Berichten van Beslag, delegatie, 
overdracht en collectieve schuldenregeling
het  > Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming  
en de Verbeurdverklaring (COIV) 
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Tezelfdertijd moet de nieuwe architectuur toelaten om via een Gemeen-
schappelijke Beheersdienst een nieuwe plaats te geven aan:

het  > beheerscomité en het Comité van gebruikers ingesteld bij 
het informatiesysteem Phenix. Dit moet een plaats vinden in het 
Informaticadepartement van de GBD
de  > Commissie voor Modernisering van de Rechterlijke Orde. 
De  > Raad van de partners kan opgaan in een strategische 
adviesraad die in de Raad van bestuur van de GBD komt.

Zoals aangegeven moeten we ook nagaan in welke mate via de creatie van 
verzelfstandigde agentschappen een structurele band kan ontstaan 
van de GBD met autonome instellingen zoals het IGO en het COIV. 
Eenzelfde mechanisme kan bijvoorbeeld ook van toepassing zijn voor het 
toekomstig op te richten inningskantoor. 

Het Vast Bureau voor Statistiek en werklastmeting van de Zetel 
moet, al naargelang de gekozen optie, onderdak krijgen in het College van 
de Zetel en/of in de GDB.

De Hoge Raad voor de Justitie en de Adviesraad voor de ma-
gistratuur blijven bestaan. De Adviesraad kan deel uitmaken van de 
[strategische] adviesraad.

Voor de Hoge Raad voor de Justitie dringt zich een grondige reflectie 
op wat betreft haar huidige en toekomstige rol en bevoegdheden. 

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

1. Het uitgangspunt inzake de noodzaak tot rationalisering wordt gedeeld. Wel dient 
de voorgestelde reflectie over de toekomstige positie van de verschillende diensten en 
organen mee te gebeuren in functie van hun verschillende opdrachten 
en bevoegdheden. 

2. Sommigen menen dat, ook al moet men nadenken over de toekomst van een zeker 
aantal instellingen, ze niet allen op de zelfde manier behandeld wor-
den. Volgens hen zijn deze die betrokken moeten worden bij de organisatie van een 
beheersmodel: de Dienst voor Strafrechtelijk beleid, het beheerscomité en het gebrui-
kerscomité ingericht in het kader van het Phenix informaticasysteem, de Commissie 
voor de modernisering van de Rechterlijke Orde, De Raad van de partners van de 
Rechterlijke Orde en het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting van de zetel. 
Zijn bijvoorbeeld niet betrokken: het NICC, het COIV, of nog het centraal bestand 
van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling.

3. Anderen onderstrepen dat alvorens te rationaliseren, men de werking van deze 
diensten en organen moet evalueren. De Adviesraad voor de Magistra-
tuur heeft bijvoorbeeld nooit de nodige werkingsmiddelen gekregen. Bovendien moet 
de onafhankelijkheid van dit orgaan behouden blijven.

4. Er is bezwaar tegen het voorstel om de Adviesraad voor de Magi-
stratuur en de Raad van de Partners toe te voegen aan een 
strategische adviesraad die wordt ingesteld bij de gemeenschappelijke be-
heersdienst vermits zij een loutere advies- en geen strategische bevoegdheid hebben. 
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De raad voor de magistratuur is een adviesorgaan voor al wat betreft het statuut, 
de rechten en de werkcondities van de magistraten. Het is in geen geval een strate-
gisch orgaan en moet dus buiten het centraal beleidsorgaan blijven.

 Dit belet evenwel niet dat anderen vinden dat tussen deze Raad en de gemeenschap-
pelijke beheersdienst een zekere link moet bestaan.
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IV
van beweging  
naar verandering 

a  Gedragen door samenleving en Justitie

Een hervorming van een dergelijke omvang kan maar slagen als ze ge-
dragen wordt door elke partij die er baat bij kan en moet heb-
ben: de rechtzoekende en bij uitbreiding de samenleving enerzijds, de 
mensen werkzaam voor Justitie anderzijds. Er zullen weerstanden zijn, 
maar die moeten we overwinnen met een positieve strategie.

Dit veronderstelt ruimte voor een maatschappelijk en politiek debat 
door middel van overleg¸ informatie en communicatie. Het is van 
essentieel belang dat niet alleen de inhoud concreet maar ook de effec-
tieve meerwaarde – “what’s in it for me” – duidelijk blijkt.

Een ander belangrijk gegeven is dat ook uit het werkveld voorstel-
len komen, dat iedereen de kans krijgt om erover van gedachten te wis-
selen en beseft dat bedenkingen effectief in rekening worden genomen. 

Zoals beschreven in de inleiding, is deze nota in belangrijke mate geba-
seerd op voorstellen van de magistratuur en andere actoren van Justitie. 
Zij zijn opgenomen als bijlage. Zij zijn de afgelopen maanden afgetoetst 
en besproken in verschillende overlegrondes van de Minister van 
Justitie en zijn medewerkers met diverse gesprekspartners waaronder het 
College van de Eerste Voorzitters van de hoven, het College van Procu-
reurs-generaal, de conferenties van de voorzitters van de rechtbanken van 
eerste aanleg, de rechtbanken van koophandel en arbeidsrechtbanken, de 
Raden van de Procureurs des Konings en de arbeidsauditeurs, het Ko-
ninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters, de vereniging van onder-
zoeksrechters, vertegenwoordigers van het gerechtspersoneel, de Hoge 
Raad voor de Justitie, de Adviesraad van de Magistratuur, de Commissie 
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voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde, de Raad van de Part-
ners, de FOD Justitie, leden van de balie, enz. Tijdens deze gesprekken 
zijn de voorstellen van de actoren en de Minister van Justitie uitgewisseld 
en besproken met als duidelijk doelstelling de lancering van een oriënta-
tienota in het najaar van 2009.

Deze werkwijze moeten we onverminderd aanhouden. Deze voorstellen 
zijn daarom geen eindpunt, maar een startpunt. 

Door een bekendmaking en verspreiding binnen het Parlement, de me-
dia, de korpschefs en magistraten, het gerechtspersoneel, de FOD Justitie, 
de beroepsorganisaties, de advies- en beleidsorganen, de balie, het notari-
aat, de gerechtsdeurwaarders, academici, enz. kan het debat in alle trans-
parantie gevoerd worden op verschillende niveaus: politiek, maatschap-
pelijk, op het werkveld en in academische kringen.

De lancering van deze voorstellen moet gevolgd worden door informa-
tie- en overlegsessies op het terrein. Dit moet gezamenlijk gebeuren door 
de Minister van Justitie en zijn diensten en door alle leidinggevende en 
gezaghebbende instanties van Justitie. Andere moderne communicatie-
middelen zoals internet en e-mail kunnen het proces faciliteren. Het is 
belangrijk dat de voorgestelde hervormingen maximaal vertaald geraken 
in concrete afspraken.

Essentieel is dat de inspanningen voor overleg, communicatie en infor-
matie zich niet beperken tot de lancering van de voorstellen. De voorstel-
len moeten ontwikkeld en onderhouden worden voor de volledige 
duur van de realisatie van dit project. Een permanente opvolging, 
informatie en uitwisseling over de voortgang is noodzakelijk voor de blij-
vende steun van de samenleving en het werkveld. 

B  voldoende lange overgangsperiode

Een hervorming van dergelijke omvang vraagt de nodige tijd en een 
stapsgewijze aanpak.

Met de lancering van deze voorstellen initiëren we het debat. Dit moet 
in korte tijd een akkoord opleveren dat door een politieke meerderheid 
en een meerderheid in het werkveld wordt gedragen. Vervolgens moet het 
in een regelgevend kader worden gegoten met daaraan gekoppeld een 
tijdspad voor de uitvoering. 

Idealiter kan er eind 2009 een akkoord zijn en kan dit in de loop van 
2010 omgezet worden in regelgeving en proefprojecten. De uitvoering zal 
wellicht nog minstens één legislatuur vergen. 

Het is immers aangewezen dat parallel bepaalde opties al in de vorm 
van proefprojecten en op basis van vrijwilligheid uitgetest worden op 
het terrein. In de aanloop naar de vooropgestelde grondige hervorming 
kunnen een aantal doelstellingen al worden gehaald door middel van 
punctuele ingrepen (zgn. “quick wins”).

Dit vereist tezelfdertijd een uitgebreide overgangsregeling, onder 
meer op het vlak van statuut, overdracht van personeel en middelen, ge-
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bouwen enz. Tegelijk moeten we een uitgebreid sociaal plan voorzien 
dat de toekomstige verhuizing en mutatie van personeelsleden faciliteert. 
Ook de impact op de organisatie van andere actoren van Justitie 
zoals de advocatuur, het notariaat, de gerechtsdeurwaarders, de justitie-
huizen, de politiediensten enz.. moet hierbij mee in rekening worden ge-
bracht.

OverwegINgeN eN alterNatIeveN

Er wordt verwezen naar de alternatieve voorstellen inzake een stapsgewijze aanpak, 
ondermeer voor wat betreft het beheer.

C  kwaliteitsvol en stabiel wettelijk en reglementair kader

De omzetting van plannen naar concrete regelgeving moet met exper-
tise en correct ondersteund verlopen. 

Dit vereist een intensieve samenwerking van de diensten van de Minis-
ter van Justitie en de FOD Justitie met het werkveld en academici. Be-
halve de oplijsting van alle noodzakelijke regelgeving, moet het 
werkveld de voorstellen helpen verwezenlijken en toetsen aan de praktijk 
en werkbaarheid. De academici moeten de plannen via studies voort 
helpen verfijnen en onderbouwen. Zo is bijkomend studiewerk nodig 
over de inrichting van sommige afdelingen in de rechtbank (administra-
tieve rechtbank, bemiddelingsrechtbank, de tuchtrechtbank, …), over de 
oprichting van een College van de Zetel, de invoering van integraal ma-
nagement in de entiteiten, enz. Ook moeten we zeker een beroep doen op 
de specifieke expertise van instanties zoals de Hoge Raad voor de Justitie 
en de Adviesraad voor de Magistratuur.

Gezien de voorgestelde hervormingen zich zullen uitstrekken over een 
periode die deze en volgende politieke legislaturen zal overschrijden, moet 
de continuïteit van de gemaakte keuzes en de uitvoering gewaarborgd 
worden. Dit vereist een stabiel wettelijk en reglementair kader dat 
niet telkens opnieuw in vraag kan worden gesteld. Bij wijze van 
voorbeeld verwijzen we naar de Octopusakkoorden die in 1998 zijn afge-
sloten tussen acht politieke partijen van meerderheid en oppositie. Dit is 
gebeurd in de vorm van parlementaire resoluties goedgekeurd in Kamer 
en Senaat waaraan tezelfdertijd de reglementaire basisteksten werden toe-
gevoegd als bijlage waardoor zij integraal deel uitmaakten van het ak-
koord. 

Tezelfdertijd moet een dergelijk kader ook voldoende ruimte bieden 
voor aanpassingen aan nieuwe evoluties als bijvoorbeeld uitdagin-
gen naar aanleiding van de staatshervorming. 
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OverwegINgeN eN alterNatIeveN

1 Sommigen stellen zich vragen bij de conformiteit van bepaalde voorstel-
len met de Grondwet. Zo bijvoorbeeld inzake de integratie in één rechtbank 
(of hof) van instellingen die thans vermeld worden in de grondwet (151 en 157 
G.W.). Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de herbenoeming bij deze (geïntegreerde) 
rechtbank (of hof) (152 G.W.) en de budgettaire verantwoordelijkheid ten opzichte 
van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht (art. 151 G.W.)

2. Het is daarom volgens sommigen aan te bevelen deze hervorming een grondwet-
telijke verankering te geven, teneinde een rechtszeker kader te garanderen’. 
Gezien dit een fundamentele hervorming betreft van één van de drie grondwettelijke 
pijlers van onze democratische rechtstaat, is het de logica zelve de krachtlijnen daar-
van in de Grondwet in te schrijven. Net zoals dit destijds bij de Octopushervorming 
gebeurde.

 Dit vereist natuurlijk een moeilijkere politieke oefening bij de opstart, aangezien een 
bredere consensus moet gevonden worden. Anderzijds biedt dit het voordeel dat één-
maal het project breed gedragen is, men de hervorming (die immers meerdere legis-
laturen zal omvatten) continue kan voortzetten, ondanks wijzigende politieke constel-
laties.

D  Begeleiding

Er is een performant begeleidingskader nodig waarin alle betrokken acto-
ren betrokken zijn.

We stellen daarom voor om, vooruitlopend op de instelling van de cen-
trale beheersdienst en haar leidinggevende organen, op korte termijn een 
begeleidingsplatform op te richten dat bestaat uit o.a. vertegenwoordi-
gers van de Minister van Justitie, de FOD Justitie, de Zetel, het Openbaar 
Ministerie, het gerechtspersoneel, de balie, de CMRO en de Hoge Raad 
voor de Justitie. 

Dit platform moet zowel de lopende debatten, de verdere uitwerking en 
concretisering, de opmaak van regelgeving als de implementatie op het 
terrein begeleiden en organiseren. Dit veronderstelt een aangepaste omka-
dering en reële beslissingsmacht.

Een ander essentieel element is de vorming. Als gevolg van deze ar-
chitectuur zullen leidinggevende magistraten evolueren van een juridische 
naar een managementfunctie. Dit vereist een aangepaste opleiding en 
continue vorming bovenop de klassieke juridische vorming. Een belang-
rijke taak is hier uiteraard weggelegd voor de het IGO. Tegelijk zullen 
personeelsleden terechtkomen in nieuwe of aangepaste functies, wat ook 
een aangepaste herscholing zal vergen.
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OverwegINgeN eN alterNatIeveN

1. Het is aangewezen dat in arrondissementen van middelgrote omvang een piloot-
project wordt uitgewerkt en dat een begeleidingscomité dit omkadert waarin alle 
actoren van justitie worden betrokken.

2. Het voorstel om een begeleidingscomité op te richten is volgens sommigen niet 
pertinent want deze opdracht wordt momenteel bij wet al toevertrouwd aan de Com-
missie voor de modernisering van de rechtelijke orde. Deze kan de begeleidende op-
dracht volledig uitvoeren.

e  Parallelle realisatie van noodzakelijke randvoorwaarden

Deze hervorming kan maar slagen als we voldoen aan een aantal rand-
voorwaarden. 

Er is een aangepaste financiële, menselijke en materiële omka-
dering vereist, met als uitgangspunt de situatie van vandaag voor wat 
betreft budget, het aantal personeelsleden, de beschikbare infrastructuur 
enz. Het basisopzet van deze hervorming is: binnen het bestaande kader 
van mensen en middelen een efficiëntere inzet te verwezenlijken waardoor 
de kwaliteit van de rechtspraak en de dienstverlening aangepast geraakt 
aan de actuele noden. Om de kostprijs van deze hervorming te berekenen 
moeten we daarom een “point zero” bepalen, dit op basis van een uitge-
breide inventaris van het huidige budget – onder meer door extrapolatie 
van alle posten die verband houden met de werking van de rechterlijke 
organisatie -, kader, gebouwen, infrastructuur enz. en zulks zowel voor de 
FOD Justitie, de Zetel, het Openbaar Ministerie als voor de aanverwante 
instellingen. Dit moet samengaan met een simulatie van posten die een 
meerkost kunnen veroorzaken, zoals de kostprijs verbonden aan over-
gangsmaatregelen (onder meer op het vlak van statuut), verhuizing, infra-
structuuraanpassingen, enz. Tezelfdertijd moeten we evoluties in kaart 
brengen die een positief effect kunnen genereren. Zo bijvoorbeeld tonen 
cijfers over de leeftijdspiramide aan dat anno 2009 16% van het personeel 
van de centrale diensten, 33 % van de magistratuur en 16% van het per-
soneel van griffies en parketten 55 jaar of ouder is. Dit kan de volgende 
jaren extra opportuniteiten bieden om, met behoud van de personeelsen-
veloppes, andere functie invullingen te realiseren.

Een dergelijke hervorming moet binnen de bestaande budgettaire mar-
ges leiden tot een aangepast sociaal statuut en een loopbaanont-
wikkeling. Zo moeten we in de nieuwe architectuur werk maken van de 
invoering van een vlakke loopbaan, die toelaat dat mensen ook in hun 
ambt of functie kunnen doorgroeien op basis van hun competentieontwik-
keling. 

Andere noodzakelijke randvoorwaarden betreffen de parallelle ontwik-
keling van aangepaste meet- en controle instrumenten. Objectieve, 
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uniforme en betrouwbare statistieken zijn broodnodig. Al even essenti-
eel is een veralgemeende invoering van de werklastmeting. Ze zal de 
basis zijn voor de toebedeling van mensen en middelen aan en in de indi-
viduele entiteiten. Maar ook op het vlak van beheer, audit en controle 
zullen werkinstrumenten beschikbaar moeten zijn.

Ook moet er een aangepast opleidings- en vormingsaanbod vol-
gen.

Sluitstuk van dit alles vormt de versnelde invoering van een perfor-
mante informatica. 

F  Coherentie met andere hervormingen

De voorgestelde architectuur moet een kapstok en referentiekader zijn 
voor andere hervormingen. Zo houdt deze architectuur reeds rekening 
met de invoering van jeugd- en familierechtbanken.

Daarnaast zijn op korte termijn twee nieuwe oriëntatienota’s gepland, 
één over de informatisering en één over de strafuitvoering en zijn andere 
meerjarenplannen in voorbereiding, onder meer op het vlak van gebou-
wen.

Tezelfdertijd zal deze architectuur nieuwe debatten genereren, bijvoor-
beeld met betrekking tot de rechtspleging en de verdere ontwikkeling van 
de elektronische procesvoering.

De Minister van justitie, STEFAAN DE CLERCK

Oktober 2009


