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De minister van Justitie heeft een synthesenota uitgewerkt met betrekking tot de nieuwe 
tuchtprocedure voor de magistraten en het personeel van de rechterlijke orde. 
 
Binnen de regering is thans een zeer ruime consensus bereikt over een aantal 
grondbeginselen, waarbij het inzonderheid gaat om  
 
 de oprichting van een onafhankelijk en onpartijdig tuchtorgaan, dat voldoende afstand 

garandeert ten aanzien van de betrokken magistraat; 
 de afhandeling van het volledige dossier binnen een redelijke termijn; 
 de invoering van een eenvoudige en snelle tuchtprocedure die identiek is voor de 

magistraten en voor het gerechtelijk personeel; 
 de vrijwaring van de onafhankelijkheid van de magistratuur bij de behandeling van 

individuele zaken en dit zowel ten aanzien van de zittende als van de staande 
magistratuur; 

 de vereenvoudiging en grotere transparantie van de tuchtprocedures; 
 specialisatie op grond van de betrokken persoon; 
 de versterking van de toezichtsopdracht van het parket op grond van artikel 140 van het 

Gerechtelijk Wetboek; 
 de invoering van nieuwe specifieke maatregelen, om op een doelmatiger wijze te kunnen 

straffen; 
 de invoering van een verhaalmogelijkheid voor de magistraten tegen ordemaatregelen die 

verhulde tuchtmaatregelen zijn. 
 
 
Er zijn nog een aantal punten waarover geen akkoord werd bereikt en die verder moeten 
worden uitgeklaard. Deze punten zijn in deze nota opgenomen onder de vorm van alternatieve 
en aanvullende voorstellen geformuleerd binnen de regering. De regering wenst dat zij 
worden behandeld in het kader van de bespreking van alle voorstellen. 
 
 
De ingediende tekst is een basis voor de besprekingen ten gronde die de regering met het 
parlement wenst te voeren tijdens de herfst 2009, zodat tegen eind 2009 een politiek akkoord 
kan worden bereikt over de nieuwe tuchtprocedure. 
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I.  INLEIDING 
 
 
A. Historiek 
 
 
De kwestie van de tucht bij de magistraten stond vaak centraal bij de debatten in meerdere 
parlementaire commissies. Aan het rechterlijk apparaat werden achterstand, problematische 
organisatie of werking, inefficiëntie of zelfs verzuim om op te treden verweten.  
 
De wetgever heeft herhaaldelijk, door middel van de wetten van 7 mei 1999 en 7 juli 2002, 
getracht een efficiënt, snel en aangepast tuchtstelsel in te voeren, dat de burger vertrouwen 
moest geven in het gerecht als instelling, zonder te raken aan de noodzakelijke 
onafhankelijkheid van de magistratuur.  
 
De procedure werd in overeenstemming gebracht met het Europees Verdrag voor de rechten 
van de mens1, moest waken over de rechten van verdediging en er werden rechtsmiddelen 
ingesteld binnen de grondwettelijke grenzen2.  
 
Er werd voorzien in procedures van automatische schrapping, van eerherstel en van 
herziening van de tuchtstraffen, net als in het beginsel van de centralisatie van de gegevens bij 
de FOD Justitie.  
 
Verschillende tuchtstelsels werden geharmoniseerd: ook het tuchtstelsel van de griffiers, 
referendarissen, secretarissen, parketjuristen, attachés bij de Documentatiedienst en de dienst 
Overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie en van het personeel van de griffies en 
secretariaten werd immers geregeld.  
 
Het optreden van het openbaar ministerie in tuchtvorderingen ingesteld tegen de zittende 
magistraten werd beperkt aangezien het openbaar ministerie in de procedure niet langer de 
vervolgende partij was. 
 
Voor de lichtere straffen werd de algemene tuchtbevoegdheid toevertrouwd aan de korpschef. 
 
Een Nationale Tuchtraad (NTR) werd belast met onderzoek en advies betreffende de op te 
leggen zware straffen.  
 
 

                                                 
 
1 Scheiding van de functies van onderzoek en beslissing, tegenspraak, openbaarheid van de debatten en 
motivatie van de beslissingen. 
2  Artikel 153 van de Grondwet verhinderde de invoering van een beroepsinstantie voor de zware straffen zoals 
het ontslag van ambtswege en de afzetting voor de magistraten van het openbaar ministerie. 
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B. Adviezen 
 
Het bleef echter een uiterst complex en onvolledig systeem waarbij talrijke interpretatie- of 
toepassingsmoeilijkheden werden vastgesteld:  
 
 
- Ter gelegenheid van het jaarverslag van het Hof van Cassatie van 2007 vestigde procureur-
generaal Leclercq de aandacht van de wetgever op het bestaan van frequente 
interpretatiefouten, zodat wetgevend moest worden opgetreden om de procedure te herzien. 
 
Hij vermeldde met name de moeilijkheden die rezen met betrekking tot de rol van het 
openbaar ministerie (dat bijvoorbeeld geen verhaal heeft tegen de weigering van een 
korpschef om een tuchtprocedure in te stellen). Een wetsvoorstel van 9 juni 2008, ingediend 
door mevrouw Nyssens tijdens de vorige legislatuur (doc. 52 1234/001) nam dat idee 
gedeeltelijk over, maar is tot dusver zonder gevolg gebleven. 
 
- De Nationale Tuchtraad, een orgaan dat momenteel enkel belast is met het geven van een 
advies over de te nemen tuchtstraffen, heeft eveneens om bepaalde wettelijke aanpassingen 
van de procedure verzocht. (verduidelijkingen inzake onverenigbaarheden, mogelijkheid een 
verzoek tot wraking in te dienen enz.). 
 
- De Hoge Raad voor de Justitie gaf op 5 februari 2009 een advies met betrekking tot het 
verzoek van de Nationale Tuchtraad dat naast enkele verdere aanpassingen, een hervorming 
voorstelde van het tuchtsysteem in zijn geheel.  

 
In zijn advies over de gerechtelijke hervorming, gestemd tijdens de algemene vergadering van 
30 september 2009, werd gesteld dat de tucht moest worden toegekend aan een onafhankelijk 
orgaan, waarin ook niet-magistraten zetelen (zie advies nr. 3 van de CCJE). 
 
Een werkgroep van de HRJ zet de werkzaamheden daartoe voort. De resultaten van deze 
werkzaamheden kunnen in de loop van de maand november worden verwacht en sommigen 
menen dat zij de mogelijkheid zullen bieden om zich een beter oordeel te vormen over de 
vraag of het wenselijk is een tuchtoverheid te behouden binnen de rechterlijke orde, dan wel 
een extern onafhankelijk orgaan op te rechten   
. 
 
- Tot slot heeft de parlementaire onderzoekscommissie betreffende de naleving van de 
Grondwet, inzonderheid het beginsel van de scheiding der machten, en van de wetten in het 
kader van de tegen de NV Fortis ingestelde gerechtelijke procedures in haar verslag van 18 
maart 2009 het volgende aanbevolen:  “Het openbaar ministerie moet in zijn 
toezichthoudende rol op de hoven en rechtbanken worden bevestigd”.  

- met betrekking tot de tucht van de magistraten in punt 2.5.:  “Op grond van de 
vaststelling dat verschillende recentelijk bij het hof van beroep te Brussel ingeleide 
tuchtprocedures zonder gevolg dreigen te blijven, acht de commissie het aangewezen 
voortaan te voorzien in de mogelijkheid om tuchtprocedures aan een hof van beroep te 
onttrekken of om ze toe te vertrouwen aan een andere collegiale instantie.” 
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C. Doelstellingen 
 
Eerder dan nogmaals te trachten deze moeilijkheden te verhelpen, wordt ervoor gekozen het 
algemene kader van het huidige tuchtstelsel te hertekenen en een nieuw neutraal en 
onafhankelijke tuchtkader uit te tekenen. 
 
Er moet evenwel een onderscheid worden gemaakt tussen evaluatie en tucht. De evaluatie is 
een beheersinstrument en geen instrument inzake tucht. Zij heeft enkel als oogmerk de 
werking van de magistraat en van de rechtscolleges in het algemeen te verbeteren. 
  
Er wordt benadrukt dat het belangrijk is dat tucht pas gebruikt wordt als strafmiddel als alle 
middelen op het vlak van management, evaluatie en deontologie zijn uitgeput, of als er geen 
ander middel is op de vastgestelde gebrek te remediëren3.  
 
De evaluatie vereist dus een bijzondere analyse, die afzonderlijk en grondig moet worden 
verricht. Er moeten functie- en evaluatiegesprekken worden ontwikkeld en er moet werk 
worden gemaakt van bijstand aan de magistratuur. 
 
In dit opzicht zal een studie worden gemaakt van de adviezen die de HRJ ambtshalve heeft 
gegeven over de bepalingen inzake de evaluatie van de magistraten 4. 
 
De functiebeschrijving op grond van de functievereisten biedt de mogelijkheid de 
doelstellingen te bereiken die nodig zijn voor de goede werking van de entiteit waaraan de 
magistraten en het personeel hun medewerking moeten verlenen. 
 
In het kader van de reorganisatie van het gerechtelijk landschap moet de nadruk eveneens  
worden gelegd op de managementtools die aan de korpschefs worden toevertrouwd om ze in 
staat te stellen de dagelijkse problemen te beheren waarmee zij te maken krijgen.  
 
Ook denkwerk op het vlak van de deontologie is vereist opdat de leden van de rechterlijke 
orde zouden kunnen beschikken over de nodige hulpmiddelen om hen bewust te maken van 
hun verplichtingen en de hen opgelegde deontologische regels na te leven. 
 
Vervolgens kan een positieve evaluatiemethode worden uitgewerkt door de korpschefs.  
 
Tevens moet werk gemaakt worden van opleidingen ter zake, van de begeleiding van de 
stagiairs, van het instellen van een referentiepersoon of -pool per rechtsgebied of van een 
deontologische commissie. 

                                                 
3 Zie dienaangaande P. MARTENS, Les magistrats ont‐ils droit à un procès équitable? in Le droit disciplinaire, ed 
Anthemis, 2009, blz.160 
4 Voorontwerp van wet tot wijziging van diverse bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de 
evaluatie van de magistraten en de mandaten van korpschef en tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik der talen in gerechtszaken. 



 6

II.   FUNDAMENTELE BEGINSELEN 
 
 
A. Naleving van de grondwettelijke beginselen: 
 
 - artikel 151 
 
Overeenkomstig artikel 151 van de Grondwet hebben zowel de Raad van State als de Hoge 
Raad voor de Justitie tijdens de voorbereidingen van de wet van 2002 uidrukking gegeven aan 
hun wens dat een gelijke behandeling van alle magistraten zou worden nagestreefd, met 
uitzondering van de afzetting.  
 
“De wetgever dient na te gaan of het niet wenselijk zou zijn dat bepaalde zware tuchtstraffen 
die aan de leden van het openbaar ministerie kunnen worden opgelegd, zowel in eerste als in 
tweede aanleg door organen van de rechterlijke orde zouden kunnen worden uitgesproken” 
(Gedr. St. 50-1553/001 p. 38).” 
 
Een verschil in behandeling tussen de zittende magistratuur en de magistraten van het 
openbaar ministerie vindt derhalve geen rechtvaardiging, aangezien de magistraten van het 
openbaar ministerie net als de magistraten van de zetel onafhankelijk zijn in de behandeling 
van individuele dossiers.  
 

- artikel 146  
 

In artikel 146 van de Grondwet is bepaald: “Geen rechtbank, geen met eigenlijke rechtspraak 
belast orgaan kan worden ingesteld dan krachtens een wet. Geen buitengewone rechtbanken 
of commissies kunnen, onder welke benaming ook, in het leven worden geroepen”.  Er wordt 
algemeen aangenomen dat dit geen belemmering vormt voor de oprichting van tuchtorganen. 
 
 - artikel 152  
 
Artikel 152, tweede lid, van de Grondwet bepaalt: “Geen rechter kan uit zijn ambt worden 
ontzet of worden geschorst dan door een vonnis.” 
 
Voor sommigen zou het tevens zelfs wenselijk zijn dat, door middel van een herziening van 
de Grondwet, de afzetting van een magistraat het onderwerp wordt van een vonnis.   
 
 - artikel 153 
 
In artikel 153 van de Grondwet is bepaald: “De Koning benoemt en ontslaat de ambtenaren 
van het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken.” 
 
Dit grondwettelijk gegeven, dat stelt dat het ontslag van magistraten van het openbaar 
ministerie in handen van de Koning blijft, komt niet in aanmerking voor herziening. 
 
Het instellen van een onafhankelijke instantie en een enig tuchtstelsel voor allen in het kader 
van duidelijke, gemoderniseerde procedures met alle garanties op onafhankelijkheid en 
efficiëntie is mogelijk. 
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B. Rol van de Hoge Raad voor de Justitie 

 
De bevoegdheden van de Hoge Raad voor de Justitie worden bepaald in artikel 151 van de 
Grondwet.  
 
In artikel 151, § 3, eerste lid, 7° en 8°, van de Grondwet is bepaald dat de HRJ bevoegd is 
voor “het toezicht op en de bevordering van het gebruik van de interne controlemechanismen, 
met uitsluiting van enige tuchtrechterlijke en strafrechtelijke bevoegdheid”.  
 
Het aan de HRJ toevertrouwde toezicht is “algemeen”: De Verenigde Advies- en 
Onderzoekscommissie heeft als taak na te gaan of de betrokken instanties deze artikelen 
toepassen en op welke manier, en de hantering van deze artikelen op passende wijze te 
bevorderen. Het betreft een globale doorlichtings- en evaluatieopdracht, met als doel de 
korpschefs te responsabiliseren en de hantering van de wetgeving te optimaliseren.  
 
Artikel 151 van de Grondwet sluit dus thans tuchtrechtelijke bevoegdheid in hoofde van de 
Hoge Raad voor de Justitie uit.  
 
Aangezien de HRJ geen tuchtrechter is, kan hij evenmin fungeren als instantie belast met de 
voorbereiding en onderzoek in tuchtzaken, laat staan vervolging.  
 
Een wijziging van de bevoegdheden van de Hoge Raad voor de Justitie kan slechts gebeuren 
op grond van een bijzondere wet, gestemd met 2/3 meerderheid, en zou aanleiding kunnen 
geven tot een cumulatie van de functies in hoofde van de HRJ, die dan de interne 
tuchtcontrole zou moeten uitvoeren en tegelijk nagaan of deze controle goed werd 
uitgevoerd… 
 
Daarenboven zou het toezicht op de aanwending van de interne controlemechanismen door 
een orgaan dat samengesteld is uit zowel magistraten als niet-magistraten de 
onafhankelijkheid van magistraten in het gedrang kunnen brengen. 
 
 
C. Naleving van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, wat de rechten 
van de verdediging betreft 
 
D. De beginselen ingebed in de internationale aanbevelingen,.5 
 
Volgens Aanbeveling nr R(94)l2 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa aan 
de lidstaten, aangenomen op 13 oktober 1994 (principe IV, 3°), “wanneer tuchtmaatregelen 
moeten genomen worden, zouden de Staten de mogelijkheid moeten onderzoeken om een 
orgaan op te richten, conform de wet, dat speciaal bevoegd is om disciplinaire sancties en 
maatregelen op te leggen, wanneer ze zij niet werden opgelegd door een rechtbank, en 

                                                 
5 De fundamentele beginselen van de Verenigde Naties betreffende de onafhankelijkheid van de magistratuur 
1985; Aanbeveling nr. R(94) 12 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa “on the independence, 
efficiency and role of Judges and the relevance of its standards and any other international standards of 
current problems in these fields” 
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waarvan de beslissingen zouden moeten gecontroleerd worden door een hogere 
rechtsinstantie, of dat zelf een hogere rechtsinstantie is.” 
 
Volgens de conclusies vanwege de Adviesraad van de Europese rechters in zijn advies nr. 3 
betreffende dit onderwerp: 
iii) eenmaal gestart, zou elke disciplinaire procedure onderworpen moeten worden aan een 
onafhankelijke autoriteit of jurisdictie, ten aanzien van dewelke de rechten op verdediging 
volledig gewaarborgd moeten zijn; 
iv) wanneer deze autoriteit geen rechtbank is, zouden haar leden moeten benoemd worden 
door een onafhankelijke autoriteit (samengesteld in voldoende verhouding tot de rechters die 
democratisch verkozen zijn door hun gelijkwaardige) zoals de Adviesraad van de Europese 
rechters adviseert in paragraaf 46 van zijn advies nr. 1 (2001); 
v) in alle landen zouden de disciplinaire procedures de mogelijkheid moeten voorzien van 
beroep tegen de beslissing uitgesproken door het eerste disciplinair orgaan (al weze het zelf 
een autoriteit, een rechtbank of een Hof) voor een Hof” 
 
  
 
E. Arrest van het Grondwettelijk Hof van 18 februari 2009 6 
 
Het arrest van het Grondwettelijk Hof geeft aan dat de wetgever behoort te bepalen welk soort 
van beroep van toepassing is op de beslissing van een korpschef met betrekking tot de 
opdrachten van een magistraat van het openbaar ministerie, die een verhulde tuchtstraf zou 
kunnen inhouden, en dit beroep te organiseren binnen de rechterlijke orde ten einde de 
onafhankelijkheid van het openbaar ministerie niet in het gedrang te brengen op een gebied 
dat behoort tot de eigen organisatie en werking alsook de uitoefening van de 
managementfuncties die voortaan aan de korpschefs zijn toegekend, niet te belemmeren. 
Hetzelfde denkwerk moet verricht worden voor de zittende magistratuur. 
 
 
F. De aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie “Fortis” 
 

                                                 
6 Grondwettelijk Hof, 18 februari 2009, 27/09.  
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III.  PIJLERS VOOR EEN NIEUW TUCHTMODEL 
 
 
De doelstellingen van dit project liggen geheel in de lijn van de globale hervorming van het 
gerechtelijk landschap en beogen in die zin de korpschefs een versterkte managersrol te 
verlenen, deze rechtspraak toe te vertrouwen aan een rechterlijke tuchtinstantie en de 
tuchtprocedure voor de magistraten te vereenvoudigen door de NTR te veranderen. 
 
Daarom wensen wij dat dit nieuwe model van rechtsinstantie, dat het sleutelelement is 
geworden van de tuchtprocedure, gebaseerd zou zijn op de volgende fundamentele principes:  

 

 oprichting van onafhankelijke en onpartijdige collegiale instanties, waardoor de 
nadelen eigen aan een te nauwe band tussen de tuchtoverheden en de in beschuldiging 
gestelde persoon voorkomen worden; de cumul van vervolgings- en 
onderzoekhandelingen; 

 Volledige behandeling van de dossiers binnen redelijke termijnen; 

 instelling van een eenvoudige en snelle identieke tuchtprocedure voor alle 
magistraten en de leden van het gerechtelijk personeel; 

 waarborgen van de onafhankelijkheid van de magistratuur, zowel voor de zittende 
magistratuur en de magistraten van het parket bij de behandeling van de individuele 
zaken; 

 vereenvoudiging van de thans bestaande mechanismes door meer transparantie te 
bieden bij het voeren van de tuchtprocedures; 

 specialisering op grond van de in beschuldiging gestelde persoon; 

 versterking van de toezichthoudende rol die aan het parket toegekend is krachtens 
artikel 140 van het Gerechtelijk Wetboek; 

 mogelijkheid tot nieuwe specifieke maatregelen met het oog op een meer toereikende 
bestraffing van tuchtfeiten die schadelijk zijn voor de goede werking van Justitie; 

 bewaring van de specificiteit van de externe toezichtbevoegdheden die 
toevertrouwd zijn aan de HRJ door de wetgever; 

 tot slot organisatie binnen de rechterlijke orde van een specifiek beroep voor 
magistraten tegen tuchtstraffen die voor ordemaatregelen doorgaan; 

 mogelijkheid om later en op langere termijn de uitbreiding van de bevoegdheden naar 
andere tuchtgeschillen te overwegen. Sommigen vragen zich inderdaad af of het 
relevant is dat de nieuwe tuchtkamers worden belast met de tucht met betrekking tot 
andere beroepen. 
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Naast deze hervorming van de tuchtprocedure voor de magistraten en het gerechtelijk 
personeel, moet worden onderstreept dat het noodzakelijk is tegelijkertijd aan diverse 
aspecten te werken: de deontologie, de evaluatie van de magistraten en de rol van de 
korpschefs.  
 
De tuchtprocedure is inderdaad slechts een onderdeel, een aspect van de organisatie van de 
rechtscollege, en de hervorming van enkel die procedure volstaat geenszins om het werk en de 
werking te verbeteren. 
 
Ook de interne controle op de hoven en rechtbanken moet worden opgevoerd. 
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IV.   OPRICHTING VAN GESPECIALISEERDE TUCHTKAMERS 
 
 
In Duitsland is de tuchtrechtbank voor magistraten een gespecialiseerde kamer van het 
federaal gerechtshof. 
 
Wij overwegen de oprichting van tuchtkamers volgens een model dat ontleend is aan de 
beginselen die de mogelijkheid hebben geboden de Nationale Tuchtraad in te stellen. 
 
Die rechtscolleges bevatten een eerste aanleg en een aanleg in beroep.   

 
Zij kunnen ofwel gelegen zijn in elk rechtsgebied, ofwel te Brussel (dan met 2 afdelingen: een 
Nederlandstalige en een Franstalige, die bevoegd zijn voor de magistraten en het gerechtelijk 
personeel uit het ganse land). De beoordeling van het aantal geschillen zal de mogelijkheid 
bieden één van de twee opties te kiezen. 
 
In deze hypothese zal de thans bestaande NTR worden ontbonden, maar gedeeltelijk worden 
hergebruikt om tuchtkamers samen te stellen. 
 
De samenstelling van deze kamers wordt overwogen op grond van de bestaande 
grondwettelijke beginselen, met name met betrekking tot de onafhankelijkheid van de 
magistratuur.  
 
Diverse pistes kunnen in aanmerking worden genomen: 
 

- De oprichting van een nationale pool van leden die deel kunnen uitmaken van de 
tuchtkamers en kunnen worden aangewezen als onderzoeksmagistraten.  

- De aanwezigheid van gedetacheerde magistraten, van eremagistraten of van emeritus-
magistraten. 

- De aanwezigheid van derden, zoals universiteitsprofessoren, naar het voorbeeld van de 
huidige samenstelling van de Nationale Tuchtraad of van de Hoge Raad voor de 
Justitie, waardoor sommige menen dat de procedure dan enkel transparanter, 
objectiever en democratischer zou kunnen worden. 

 
De functionele onafhankelijkheid van de leden die deel uitmaken van deze kamers moet 
worden overwogen. Er zullen regels bepaald worden ter voorkoming van aangelegenheden 
die verband houden met te nauwe banden die kunnen bestaan tussen de persoon die het 
onderwerp is van een tuchtstraf en de leden van de tuchtraad. (bv.: deel uitmaken van 
hetzelfde rechtsgebied als de betrokken persoon). In deze instantie moet zowel objectieve als 
subjectieve onpartijdigheid worden gewaarborgd. 

 
Er wordt voorgesteld dat de samenstelling van de kamer zal verschillen naargelang de 
hoedanigheid van de persoon die het onderwerp is van een tuchtprocedure. Niet-permanente 
leden zullen de mogelijkheid bieden dit beginsel na te leven. De hoedanigheid van niet-
permanent lid laat toe de kamer informatie te verschaffen over de aard van het werk van de 
persoon die het onderwerp is van een tuchtprocedure (ingeval van een griffier, kan een griffier 
van de nationale pool als niet-permanent lid deel uitmaken van de kamer).  
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De korpschefs zullen uitgesloten worden van de samenstelling van de tuchtorganen aangezien 
hun optreden eerder van managementaard is. 
 
Deze procedures moeten allen mededeelbaar zijn aan het openbaar ministerie. 
 
De aangelegenheid van de infrastructuur en de middelen beschikbaar voor de tuchtkamers in 
eerste aanleg en in beroep (kantoren, secretariaat, administratief personeel, materiële 
middelen) moet worden geregeld. 
 
 
V. BEVOEGDE INSTANTIES OM EEN TUCHTPROCEDURE OP GANG TE 
BRENGEN 
 
A. Rechtstreeks 
 
De korpschef is kennelijk het best geplaatst om te beslissen een tuchtdossier ten laste van een 
magistraat of een lid van het gerechtelijk personeel op te starten. 
 
Het openbaar ministerie, dat in zijn hoedanigheid van hoeder van de openbare orde 
bijgevolg toeziet op de hoven en rechtbanken, moet eveneens de opening van een dergelijk 
dossier kunnen eisen. 
 
In voorkomend geval zou de Minister van Justitie eveneens gebruik moeten kunnen maken 
van zijn positief injunctierecht. 
 
Volgens sommigen is het tevens noodzakelijk na te denken over het volgende: het gegeven 
dat de eerste-voorzitter van het hof van beroep of van het arbeidshof over de mogelijkheid zou 
beschikken de PG het bevel te geven een tuchtprocedure in te stellen ten aanzien van een lid 
van het openbaar ministerie. Het is het opzet de controle op het openbaar ministerie op te 
voeren – die inderdaad wordt uitgeoefend door de minister van Justitie – maar zulks lijkt hen 
niet toereikend te zijn.  
 
Bovendien zou het wenselijk zijn dat ook de magistraat en het personeel die (dat) meent 
dat hij het onderwerp is van een tuchtprocedure, een procedure moeten kunnen 
opstarten. 
Rekening houden met deze hypothese biedt bovendien de mogelijkheid te overwegen de 
tuchtkamers mogelijkheden ter betwisting van tuchtstraffen die voor ordemaatregelen 
doorgaan toe te kennen en een antwoord te geven op het recente arrest van het Grondwettelijk 
Hof 27/2009 dat aangaf dat “het aan de wetgever staat te beoordelen tot welk type van beroep 
dit geschil moet leiden en dat beroep te organiseren binnen de rechterlijke orde”.7 

                                                 
7 S. Velu, “mesures d’ordre intérieur et sanctions disciplinaires dans la magistrature judiciaire”, in Imperat lex‐
Liber amicorum Pierre Marchal, Larcier 2003, p 333 en volg. 
 En Nicolas BANNEUX  Du contrôle des sanctions disciplinaires déguisées à l'égard des magistrats du ministère 
public JLMB 2009/17 p. 781 
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Een dergelijk beroep is uiteraard niet bedoeld om alle ordemaatregelen te betwisten 8 Het 
moet beperkt blijven tot de bijzondere geschillen die bedoeld worden in de hypothese dat 
verhulde tuchtstraffen worden betwist. 
 
Daar aangenomen wordt dat zij genomen worden in het belang van de dienst, kan een 
dergelijk beroep overigens geen opschortende werking hebben. 
 
 
B. Onrechtstreeks, via de korpschef 
 
De Hoge Raad voor de Justitie en alle betrokken derden moeten zich eveneens kunnen 
richten tot de korpschef met klachten over de houding van een lid van de rechterlijke orde.  
 
De korpschef moet vervolgens een beslissing kunnen nemen met betrekking tot de klacht en 
deze in voorkomend geval toezenden aan de bevoegde tuchtkamer. 
 
Het openbaar ministerie moet op de hoogte gebracht worden van het gevolg dat door de 
korpschef aan deze klacht zal gegeven worden zodat het, indien het dat nodig acht, een 
tuchtdossier kan opstarten.  
 
Denkwerk zal plaatsvinden, met name over de rol van de korpschef, om de meest passende 
procedure te overwegen teneinde te voorkomen dat de klachten niet passend worden 
behandeld. 
 
Teneinde te voorkomen dat de korpschef zaken filtert, zodat klachten nooit worden 
overgezonden aan het tuchtorgaan, stellen sommigen in die zin tevens voor een bijzondere 
afdeling op te richten van het parket, een soort auditoraat bij de tuchtkamer, die de aangifte 
zou moeten ontvangen van de korpschef, het openbaar ministerie, de belanghebbende derde of 
de HRJ, en zou moeten beslissen over het instellen van de vordering en het onderzoek naar de 
feiten zou voeren.  
 
De beslissing om te vervolgen zou worden gescheiden van de beslissing te oordelen, 
aangezien afzonderlijke organen ermee zouden worden belast. 
 
De HRJ is gemachtigd de klachten inzake de werking van de rechterlijke orde te ontvangen en 
de follow-up ervan te verzorgen. In die zin zou een reflectie kunnen worden ingesteld om de 
Raad de mogelijkheid te bieden eventueel onmiddellijk het openen van een tuchtonderzoek te 
vragen ingeval de Raad te maken krijgt met een toestand waarin er sprake is van bijzonder 
slecht functioneren.  
 

                                                 
8 De ordemaatregel tot voorlopige schorsing, bepaald in artikel 406 van het Gerechtelijk Wetboek ten behoeve 

van  de  tuchtprocedure  of  wegens  een  strafrechtelijke  vervolging,  mag  niet  worden  verward  met  de 
voornoemde ordemaatregelen: 

Thans wordt voorzien in beroep ten aanzien van deze laatste maatregel en dat moet behouden blijven.  
Daarnaast moet enkel worden voorzien in de mogelijkheid voor het parket om deze maatregel te eisen indien 
de korpschef het niet nodig acht hem te nemen. 
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In die zin zou volgens sommigen het wetsvoorstel dd. 20 december 2007 ingediend door 
mevrouw Nyssens en de heren Stefaan Van Hecke en Fouad Lahssaini van 20 december 2007 
«tot instelling van een procedure van klachtenbehandeling en tot wijziging van 259bis-15 van 
het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de Hoge Raad voor de Justitie aan te wijzen als 
beroepsinstantie met een ombudsfunctie inzake justitie » ertoe bijdragen “dat de HRJ zijn rol 
ten volle zou kunnen vervullen “9». 
 
Anderen onderstrepen ten slotte de noodzaak tot opvolging om erop toe te zien dat de 
neergelegde klachten daadwerkelijk worden behandeld. De instanties (bij voorbeeld de HRJ) 
die de klachten ontvangen zouden inzonderheid de verplichting moeten hebben ze over te 
zenden aan de tuchtoverheid, die eraan gevolg moet geven. 
   
Zij menen tevens dat erop moet worden toegezien dat de korpschef de klachten die hij 
ontvangt daadwerkelijk behandelt. Op dat vlak moeten waarborgen ingebouwd worden. 
 
Zij overwegen in die zin aan de korpschefs personen toe te voegen die verantwoordelijk zijn 
voor human resources, om de korpschefs enerzijds te kunnen bijstaan op gebied van 
personeelsbeheer en anderzijds de tuchtoverheden moeten kunnen informeren over de 
vastgestelde problemen. 
 
Het optreden van de korpschef is derhalve beperkt : Hij brengt de tuchtprocedure op gang.  
 
Een dergelijke werkwijze zou de procedure vereenvoudigen : zij wordt in gang gezet zodra 
het dossier aan de tuchtkamer wordt toegezonden, waardoor de korpschef niet langer tegelijk 
de rol van initiatiefnemer en onderzoeker vervult.  
 
Het parket zou dus opnieuw ten volle zijn toezichthoudende rol ten aanzien van de hoven en 
rechtbanken kunnen vervullen doordat het door de korpschef op de hoogte gebracht wordt van 
diens beslissing. 
 
 
VI.   DE PROCEDURE 
 
A. Voorafgaande fase 
 
De tuchtkamer zou kennis nemen van de verzoekschriften die zijn overgezonden door de 
bevoegde korpschef of het bevoegde parket, de magistraat of een personeelslid die (dat) het 
onderwerp is van een tuchtprocedure of die wenst dat al dan niet het bestaan zou worden 
vastgesteld van een ordemaatregel die een verhulde tuchtstraf is.  
 
De klassieke wrakingsgronden zouden erop van toepassing zijn. 
 
De tuchtkamer zou bij beschikking kunnen beslissen: 
 

• dat het verzoekschrift niet ontvankelijk is  
• dat er geen reden is om vervolging in te stellen; 
• dat een onderzoek moet worden ingesteld en dat een magistraat van de nationale pool 

van onderzoeksrechters ermee wordt belast; 

                                                 
9 Gedr. St. 52 0634/001 
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• dat de ordemaatregelen van voorlopige schorsing al dan niet moeten worden 
bevestigd. 

 
 
B. Onderzoeksfase 
 
De aangewezen magistraat begint zijn onderzoek en gaat over tot het noodzakelijke verhoor 
(betrokken persoon, derden, getuigen, etc…). 
 
De huidige wetgeving is niet duidelijk wat de bevoegdheden van de onderzoeksrechter betreft. 
Er zal overwogen moeten worden om de onderzoeksmiddelen waarover zij beschikken te 
ontwikkelen, zonder hen evenwel de mogelijkheid te bieden strafrechtelijke onderzoeken te 
ondernemen, om de tuchtoverheden toe te laten de feiten die bij hen aanhangig zijn gemaakt 
al dan niet vast te stellen10.  
 
Een overdracht van de bevoegdheid van de onderzoeksrechter op tuchtvlak aan een 
politiedienst teneinde over te gaan enig verhoor of confrontatie, de mogelijkheid om de 
medewerking te eisen van enige administratie en administratieve of politionele instantie 
teneinde tot enige nuttige vaststellingen over te gaan, het neerleggen van een afschrift  van de 
documenten of inlichtingen, met uitzondering van dwangmaatregelen, zal worden onderzocht. 
 
Er mag niet uit het oog worden verloren dat er een verschil bestaat tussen de tuchtprocedure 
en de strafrechtelijke procedure, en dat verschil moet worden gehandhaafd. Er zal bijgevolg 
met veel omzichtigheid moeten worden opgetreden bij de bepaling van de eventuele middelen 
van onderzoek waarin in tuchtzaken moet worden voorzien. 
 
 
C. Feitenrechter 
 
Na het onderzoek wordt een rechtsdag bepaald voor de zaak. 
 
Er moet worden voorzien in een procedure van oproeping waarbij de mogelijkheid wordt 
nageleefd dat de persoon zijn verdediging dienstig kan voorbereiden (oproeping, vermelding 
van de ten laste gelegde feiten, bericht dat het dossier kan worden ingekeken tijdens een 
bepaalde periode voor de rechtsdag, …). 
 
De onderzoeksrechter brengt verslag uit van zijn onderzoek. 
 
Thans zijn de debatten openbaar, behoudens verzoek van de persoon die het onderwerp is van 
de tuchtprocedure, die wordt verhoord en vertegenwoordigd kan worden.  
 
Er moet worden onderzocht of het wenselijk is ambtshalve te voorzien in de openbaarheid van 
het debat. Er moet inderdaad een evenwicht worden gevonden tussen de noodzaak te 
beschikken over een doeltreffende tuchtprocedure, die bijdraagt tot de goede werking van de 
justitie, en aan de andere kant de noodzaak te voorkomen dat de tuchtprocedure in het 
                                                 
10 De NTR heeft gevraagd de ordediensten te kunnen opvorderen om over te gaan tot de voor de ingestelde 
tuchtprocedure dienstige vaststellingen. De HRJ heeft in zijn advies gesteld dat deze vraag buitensporig was en 
dat dit niet werd beoogd in de wet op het politieambt. 
Dergelijke mogelijkheid bestaat in het kader van het tuchtonderzoek met betrekking tot politieambtenaren. 
Een parallel kan worden overwogen. 
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openbaar wordt gevoerd en het toekomstige werk van de betrokken persoon in het gedrang 
wordt gebracht.  
 
Er moet worden onderzocht of, ingeval de betrokken persoon het sluiten der deuren vraagt, 
aan de tuchtkamer al dan niet beoordelingsbevoegdheid kan worden gegeven. 
 
De zitting vindt plaats na advies van het openbaar ministerie dat bevoegd is voor het openen 
van het tuchtdossier  
 
Een met redenen omklede beslissing wordt binnen een maand genomen. Die beslissing heeft 
betrekking op: 
 

• het al dan niet bestaan van een ordemaatregel die een verhulde tuchtstraf is  (nieuw 
geschil); 

• het gegeven of het verweten gedrag al dan niet is vastgesteld; 
• de opgelegde straf (in voorkomend geval); 
• als afzetting of ontslag van ambtswege wordt overwogen, wordt het voorgesteld aan 

de Koning. 
 
 
D. De beroepsprocedure 
 
In tuchtzaken moeten de betrokken magistraat of het betrokken personeelslid en voornoemd 
openbaar ministerie over de mogelijkheid beschikken beroep in te stellen. 
 
In geval van een verzoekschrift dat werd neergelegd om het al dan niet bestaan vast te stellen 
van een ordemaatregel die een verhulde tuchtstraf is (nieuw geschil), moet ook de korpschef 
beroep kunnen instellen. 
 
De tuchtkamer in beroep neemt kennis van het beroep ingesteld tegen alle beslissingen. 
 
Het beroep wordt ingesteld binnen een maand te rekenen van de betekening van de beslissing, 
door middel van een verklaring neergelegd op het secretariaat of ter griffie van de bevoegde 
kamer van beroep. 
 
Aanvullend onderzoek is mogelijk. In de wet moet bepaald worden of de straf al dan niet van 
opschortende aard is. 
 
Volgens sommigen moet een voorziening in cassatie ingevoerd worden.  
 
 
E. Diverse bepalingen 
 
De bepalingen met betrekking tot de uitwissing, het herstel in eer en rechten en de herziening 
blijven onveranderd. 
 
De beslissingen zouden worden overgezonden aan de korpschefs van de personen die het 
onderwerp zijn van een tuchtprocedure, aan het bevoegde openbaar ministerie en aan de 
minister van Justitie. 
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Ingeval kennis van deze beslissing nodig wordt geacht opdat de Hoge Raad voor de Justitie 
zijn opdrachten kan uitoefenen, zou de HRJ een met redenen omkleed verzoek kunnen 
indienen teneinde een kopie te verkrijgen van de genomen beslissing.  Het advies van de 
korpschef zou worden gevraagd en de persoon die het onderwerp is van een tuchtprocedure 
zou ervan op de hoogte gesteld worden.  
 
Teneinde bij te dragen tot het waarborgen van de transparantie van de justitie, zouden de 
tuchtkamers een jaarlijks werkingsverslag moeten opstellen met een korte samenvatting van 
de feiten en de anoniem gemaakte beslissing.  
 
 
VII.  TENLASTELEGGINGEN, STRAFFEN of DIENSTIGE MAATREGELEN 
 

 
A De tuchtrechtelijke tenlastelegging 

 
De algemene tuchtrechtelijke tenlastelegging bedoeld in artikel 404 van het Gerechtelijk 
Wetboek zou niet moeten worden gewijzigd.  Het blijft echter van belang dat elke verzuim op 
passende wijze wordt gestraft. 
 
B. De straffen en de dienstige maatregelen 
 
1. De strafmaat: 
 
Er zal moeten nagedacht worden over de strafmaat van de tuchtstraffen.  De huidige 
rangschikking tussen lichte en zware straffen wordt slechts verantwoord door het bestaan van 
verschillende overheden die deze straffen kunnen opleggen en door de thans verplichte 
omweg om het advies van de HRJ in te winnen. 
 
De oprichting van een tuchtkamer die bevoegd is om alle straffen uit te spreken (of in 
voorkomend geval, voor te stellen) biedt de mogelijkheid om een eind te maken aan het 
bestaande onderscheid. 
 
Tevens zal moeten nagedacht worden over de geldelijke straffen die voortvloeien uit de 
ontzetting of de afzetting ingeval zij  overmatig zouden blijken te zijn.  
 
Sommigen herinneren eraan dat de ontzetting uit het ambt en de afzetting niet alleen leiden tot 
het verlies van de hoedanigheid van lid van de rechterlijke orde of van lid van het 
personeel van de griffies en van de parketsecretariaten, maar ook het verlies van het 
rustpensioen tot gevolg hebben. De Raad van State heeft in een arrest (arrest 24 mei 2007, 
nr. 171.523) het volgende gesteld : “het Europees Hof voor de rechten van de mens was van 
mening dat het verval met terugwerkende kracht van het recht op pensioen een onevenredige 
straf is, gelet op het evenwicht dat moet worden betracht  tussen de bescherming van het recht 
op eigendom van het individu en de vereisten die verband houden met het algemeen belang, 
en heeft geoordeeld dat een dergelijke straf strijdig was met artikel 1 van Aanvullend Protocol 
nr. 1 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden.” 
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2. Naar nieuwe maatregelen en straffen 
 
a) Maatregelen die volgen uit verschillende negatieve evaluaties 
 
In de huidige stand van het recht leiden twee negatieve evaluaties van betrokkene tot een 
geldelijke straf. 
 
Deze straf, waarop de HRJ in haar adviezen reeds twee keer kritiek heeft geuit, zou een 
probleem kunnen vormen op grond van het principe “non bis in idem”, wanneer zij bovendien 
wordt gecombineerd met een tuchtstraf. 
 
Het lijkt passend te zijn die straf te laten vallen. 
 
De eigen gevolgen van diverse negatieve evaluaties moeten evenwel in beschouwing worden 
genomen. Deze hypothese bestaat inderdaad in het openbaar ambt, zelfs los van de tucht. 
 
Het onderscheid tussen tucht en evaluatie moet worden gehandhaafd: Enkel ingeval een 
verzuim van de ambtplichten wordt vastgesteld, moet naar de tuchtoverheid worden 
verwezen. 
 
Er moeten evenwel ook oplossingen worden aangedragen voor de specifieke problemen van 
de betrokken die, ondanks de evaluaties en de bijstand die zij hebben genoten, niet bij machte 
blijken te zijn om de taken te vervullen waarmee zij zijn belast. 
 
Het is duidelijk dat, ongeacht of het gaat om beheersmaatregelen die aan de beoordeling van 
hun korpschef worden overgelaten of om tuchtrechtelijke aangelegenheden (in geval van 
schuldig gedrag),  een oplossing in het algemeen belang moet kunnen worden overwogen.  
Dit specifieke probleem zal worden onderzocht. 
 
 
b) De schorsing, het uitstel, de overplaatsing of de gedeeltelijke intrekking van bevoegdheden. 
 
De ervaring in het buitenland toont aan dat sommige landen in het kader van tuchtgeschillen 
over andere middelen beschikken dan die welke thans in België bestaan. 
 
In Duitsland bestaat er bijvoorbeeld een overplaatsing naar een functie van de zelfde categorie 
met een lager loon op het einde van de loopbaan.  
 
Ook Spanje kent de overplaatsing. 
 
Frankrijk kent de overplaatsing van ambtswege van rechters, de intrekking van bepaalde 
bevoegdheden, het verbod om te worden benoemd of aangewezen in het ambt van 
alleenrechtsprekend rechter gedurende maximum vijf jaar, de terugzetting in graad, de 
tijdelijke uitsluiting van het ambt voor maximum een jaar, met een volledige of gedeeltelijke 
inhouding van wedde of terugzetting in graad. 
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In artikel 152 van de Belgische Grondwet is het volgende bepaald: “Geen rechter kan uit zijn 
ambt worden ontzet of worden geschorst dan door een vonnis. De overplaatsing van een 
rechter kan niet geschieden dan door een nieuwe benoeming en met zijn toestemming”. 
Indien nodig, en in overeenstemming met de verklaring tot herziening van de Grondwet 
bekendgemaakt in het BS van 02.05.2007 zal een wijziging van artikel 152, tweede lid, in het 
licht van de hervorming van het tuchtrecht van de magistratuur moeten worden overwogen, 
waarbij de onafhankelijkheid van de magistraat moet worden gewaarborgd, waarbij de 
werking van het rechtscollege of van de afdeling waarnaar betrokkene zou kunnen worden 
gemuteerd, niet in diskrediet of in het gedrang mag worden gebracht.11  
 
Het is inderdaad niet onmogelijk dat een magistraat beter presteert in de ene dan in de andere 
afdeling. 
 
Sommigen hebben vragen bij de relevantie en het belang van een dergelijke maatregel: Zij 
menen dat de mutatie als straf tot vragen leidt gelet op het grondwettelijk beginsel van de 
onafzetbaarheid van de rechters. 
 
Ten slotte onderstrepen zij dat de mutatie als tuchtstraf strijdig is met de regels die bestaan in 
het kader van het openbaar ambt, waarin de mutatie een recht is dat de ambtenaren kunnen 
opeisen. 
 
De tuchtraad van advocaten kan de uitspraak van de veroordeling van een advocaat 
opschorten of de tenuitvoerlegging van de tuchtstraf uitstellen, in voorkomend geval door 
middel van de bijzondere voorwaarden die hij bepaalt.  
 
Ingeval de voorwaarden niet worden nageleefd, zou de tuchtraad een straf kunnen opleggen of 
de opschorting kunnen herroepen. 
 
Wij wensen het geheel van de thans bestaande straffen te herzien en dit soort straffen eraan 
toe te voegen, rekening houdend met de bepalingen in de Grondwet.  
 
 
 
VIII. GERECHTELIJKE DEONTOLOGIE  
 
De leden van de rechterlijke orde die ondersteuning wensen moeten deze kunnen krijgen van 
hun gelijken.  
 
De uitwerking van een handleiding met goede handelwijzen ten behoeve van de gebruikers 
(magistraten en gerechtelijk personeel) kan aldus worden overwogen. 
 
De korpschefs moeten een insteek met positieve evaluatie kunnen ontwikkelen teneinde de 
magistraten en het personeel bewust te maken van de deontologische regels. Ter zake doende 
opleidingen, een specifiekere begeleiding van de stagiairs, nieuwe magistraten en nieuwe 
personeelsleden of de invoering van een referentiepersoon of referentiepool per rechtsgebied 
kan worden overwogen. 
 

                                                 
11 blz. 23369 
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Er zal hierover moeten worden nagedacht met de representatieve organen van de zittende 
magistratuur en het parket en het personeel, teneinde:    
 

- Te voorzien in referentiepersonen inzake deontologie, te weten aangewezen personen 
tot wie e magistraten zich kunnen richten ingeval zij te maken krijgen met een 
deontologische aangelegenheid;  

- Te werken op het begrip deontologie, welke is opgevat als criteria inzake 
uitmuntendheid voor de magistraten (positieve deontologie).  

- Verplichte en/of permanente opleidingen in te voeren inzake deontologie. 
 

Deze taken zouden kunnen worden opgedragen aan een commissie voor gerechtelijke 
deontologie, die in de nieuwe gerechtelijke structuur zou moeten worden opgericht, dan wel 
aan de representatieve organen van de zittende magistratuur, het parket of het personeel. 
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IX. AANVULLENDE BEDENKINGEN: DE MANAGEMENTTOOLS VAN DE 
KORPSCHEF 
 
A. Dagelijks beheer van de dienst en ordemaatregelen 
 
De affectatie van een magistraat binnen het rechtsgebied, de bepaling van het aantal zittingen 
dat hem wordt toegewezen, zijn aanwijzing in een afdeling, aan het hoofd van een afdeling of 
als enig rechter of raadsheer, de gevraagde vervangingsdienst, de verdeling van de zaken, de 
nadere regels betreffende de verloven of de duur en keuze van de data ervan enz. zijn 
managementtools die nodig zijn voor de goede werking van een korps.  
 
Tegen de ordemaatregelen is geen beroep mogelijk. De korpschefs moeten deze functie 
volkomen onafhankelijk kunnen beheren.  De beslissingen tot affectatie of interne mutatie 
moeten de korpschef in staat stellen de mensen die hem worden toevertrouwd optimaal te 
organiseren in het belang van de dienst.  
 
In geval van moeilijkheden moeten gesprekken met de korpschef, het gegeven een beroep te 
doen op de hiërarchie of op de algemene vergadering in het kader van de opstelling van hun 
jaarverslag, gebruik te maken van evaluatiegesprekken of diverse vormen van bijstand 
oplossingen kunnen bieden. 
 
Een magistraat die evenwel te maken krijgt met een situatie die hij terecht of onterecht als een 
verhulde tuchtstraf beschouwt, heeft momenteel geen verhaal: noch het Hof van Cassatie, 
noch de Raad van State hebben zich bevoegd geacht om zich over dergelijke gevallen uit te 
spreken.  
 
Er gingen meerdere stemmen op opdat de wetgever zou optreden en de magistraat van de 
rechterlijke orde recht van toegang zou toekennen tot een rechtbank opdat deze laatste de 
motieven zou kunnen onderzoeken die tot deze maatregel hebben geleid en zou kunnen 
uitmaken of die maatregel al dan niet van tuchtrechtelijke aard is12. 
 
In een recent arrest heeft het grondwettelijk hof aangegeven dat het aan de wetgever staat te 
beoordelen tot welk type van beroep dit geschil moet leiden en dat beroep te organiseren 
binnen de rechterlijke orde.13 
 
Een oplossing voor dit probleem zou eruit kunnen bestaan een beroep te doen op de nieuwe 
tuchtkamers, die bevoegd zouden zijn om uit te maken of de ordemaatregelen verhulde 
tuchtmaatregelen zijn.  
 
Het in enkel de bedoeling na te gaan of er geen tuchtstraf werd uitgesproken die buiten de 
regels valt die zijn vastgelegd in de artikelen 404 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, 
zonder evenwel de mogelijkheid te hebben zich te mengen in het beheer van de rechtbank of 
van het parket en de opvatting van de korpschef te vervangen door een andere.    
Het instellen van een dergelijk rechtsmiddel kan de maatregel niet opschorten, die geacht 
wordt te zijn genomen in het belang van de dienst 14  

                                                 
12 S. Velu, “mesures d’ordre intérieur et sanctions disciplinaires dans la magistrature judiciaire”, in Imperat lex‐
Liber amicorum Pierre Marchal, Larcier 2003, p 333 en volg. 
13 Arrest 27/2009 
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Sommigen onderstrepen evenwel de noodzaak te voorzien in een voorafgaand 
verzoeningsproces, met het optreden van een extern verzoener, in navolging van de 
mechanismen ingevoerd door de regelgeving inzake pesterijen op het werk. Verzoening biedt 
mogelijkheid een onderhandelde oplossing te vinden, hetgeen de voortzetting van de 
werkrelaties vergemakkelijkt. Ingeval de verzoening mislukt zou beroep mogelijk zijn.  
 
 
B. Nieuw systeem van evaluatie via functiebeschrijving 

 
Het huidige evaluatiesysteem werd evenveel bekritiseerd als het huidige tuchtsysteem. 
 
Een evaluatiesysteem dat wordt opgebouwd in functie van de verwachtingen van de 
organisatie (efficiëntie en doeltreffendheid), verwijzend naar een algemeen profiel van de 
uitgeoefende functie - het te bereiken ideaal van de functie - is constructiever dan het huidige 
systeem.  
 
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen het generieke functieprofiel, dat geldt voor 
alle personen die dezelfde functie waarnemen, en de omschrijving van specifieke 
doelstellingen die een persoon worden opgelegd voor een periode bepaald in de tijd. Beide 
tools blijken onontbeerlijk te zijn. De doelstellingen zullen uiteraard deel uitmaken van het 
algemene kader van de functiebeschrijving. 
 
Beide tools zijn noodzakelijk om over te gaan tot een evaluatie. 
 
Deze benadering zet de betrokken persoon ertoe aan om vooruitgang te boeken, biedt hem de 
mogelijkheid om een geschikte opleiding te volgen of om zich, op zijn verzoek, te 
heroriënteren naar een domein waar zijn capaciteiten beter zullen worden gebruikt en biedt de 
mogelijkheid doelstellingen te bepalen. 
 
Er zal worden nagedacht over de vraag of het raadzaam is dat er tijdens de evaluatie op 
verzoek van de betrokkene of van de korpschef eventueel ook een beroep zou kunnen worden 
gedaan op een specifieke bemiddelings-, coachings- of opleidingsdienst, om hem in staat te 
stellen, de te bereiken doelstellingen te vervullen.      
 
Dergelijk systeem biedt het voordeel dat moeilijkheden op het vlak van slechte uitvoering van 
dagelijkse taken snel kunnen worden geregeld zonder dat de lichte tuchtsancties (verwittiging, 
waarschuwing) moeten worden toegepast. Die hebben immers vaak als enig effect dat de 
protagonisten op de vingers worden getikt zonder dat de werking van de organisatie daardoor 
verbetert.  
 
Dit stelsel veronderstelt echter de invoering van bepaalde beheersinstrumenten zoals de 
generieke functiebeschrijving (wie moet wat doen? waar begint en eindigt het werk van de 
ene en van de andere, bijvoorbeeld de referendaris, de parketjurist – beiden van niveau A?)  
 
Aan deze beschrijvingen wordt thans gewerkt door tussenkomst van de Commissie voor de 
Modernisering van de Rechterlijke Orde, wat het gerechtelijk personeel betreft. 
                                                                                                                                                         
14 De ordemaatregel tot voorlopige schorsing, bepaald in artikel 406 van het Gerechtelijk Wetboek ten behoeve 
van de tuchtprocedure of wegens een strafrechtelijke vervolging, mag niet worden verward met de 
voornoemde ordemaatregelen. 
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De Hoge Raad voor de Justitie is ook gestart met het opmaken van de functieprofielen voor de 
vrederechters, de politierechters, de onderzoeksrechters en de substituten bij de parketten. 
Thans wordt de laatste hand eraan gelegd en volgens de HRJ kunnen zij zowel worden 
gebruikt voor de selectie, de opleiding als de evaluatie.  
 
Dit werk moet worden gecoördineerd en spoedig worden voltooid. 
 
Er zou tevens kunnen worden nagedacht over de samenstelling van het evaluatiecollege van 
de magistraten. Het bestaat thans uit de korpschefs en uit twee magistraten aangewezen door 
het korps.  
Het is zeer de vraag of deze samenstelling als adequaat kan worden beschouwd (er bestaat een 
zeer nauwe band tussen de personen die uit hetzelfde rechtscollege komen en tegelijkertijd 
kunnen collega’s het moeilijk hebben met de evaluatie van het werk van een ander lid van het 
rechtscollege). 
 
 
Ten slotte verdient het aanbeveling opnieuw aandacht te schenken aan de opleiding. De 
korpschef zou de mogelijkheid moeten hebben aan de personen aangepaste opleidingen op te 
leggen. 
 
 
C. De rol van de korpschef 
 
Sommigen onderstrepen dat het noodzakelijk is ook aandacht te schenken aan de rol van de 
korpschefs. Zij moeten hun rol inzake het beheer van het rechtscollege ten volle spelen.  
  
Zij moeten bijgevolg de tools krijgen die hen de mogelijkheid bieden die taak te vervullen.  
 
Dat veronderstelt bijgevolg: 

- Dat zij een verplichte managementopleiding zouden moeten volgen, inzonderheid 
inzake human resources;  

- Dat zij moeten kunnen beschikken over de managementtools die hen de 
mogelijkheid bieden het werk in hun rechtscollege te volgen. 

- Dat zij hun rol inzake bijstand aan hun magistraten op zich kunnen nemen, maar 
dat zij ook hun verantwoordelijkheid inzake tucht voor hun rekening moeten 
kunnen nemen nemen. 

 
Ten slotte, zouden  volgens sommigen ook de korpschefs moeten kunnen worden 
geëvalueerd, tussentijds en op het einde van hun mandaat, inzonderheid met betrekking tot 
hun beheersplan. In een moderne opvatting van de justitie is het uit den boze dat alle 
magistraten worden geëvalueerd, behalve de korpschefs.  
 
Ook in dit geval zou de evaluatie moeten worden beschouwd als een tool waardoor de 
tenuitvoerlegging van de taken van de korpschefs kan worden begeleid.  
 
Dat zou een wijziging van artikel 151 § 6  van de Grondwet inhouden, rekening houdend met 
het arrest van het Grondwettelijk Hof van 1 september 2008, voor wat betreft de korpschefs 
van de zetel. 
Volgens anderen, in de mate dat dit artikel niet vatbaar is voor wijziging, verdient het de 
voorkeur een tussenoplossing te vinden die geen verband tot stand brengt tussen de evaluatie 
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en de verlenging van het mandaat van de korpschef. Deze oplossing zou eveneens als 
voordeel hebben een uniformiteit tussen de statuten van de korpschefs van het parket en van 
de zetel tot stand te brengen voor wat betreft de duur van hun mandaat. 
 
 
 
 
 

De Minister van Justitie, Stefaan De Clerck 
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