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F O C U S

De nieuw samengestelde Commissie vangt haar tweede mandaat aan
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Sedert maart heeft de Commissie een nieuwe voorzitter, nl. Serge LIPSZYC.

Geboren in 1958, gerechtelijk stagiair, vervolgens van 1988 en 2007 magistraat in het arbeidsauditoraat te 

Luik, werd hij aangewezen tot procureur des Konings te Aarlen tot hij in februari 2012 gedetacheerd werd 

als adjunct-directeur van de strategische cel van de minister van Justitie.

De Commissie mocht eveneens Beatrice Homans verwelkomen. Geboren in 1952, gerechtelijke stagiair in 

1977, verder substituut-procureur des Konings en rechter in de arbeidsrechtbank. Daarna  raadsheer, 

kamervoorzitter en eerste voorzitter in/van het arbeidshof te Antwerpen. Zij oefende ook de functie uit van 

adjunct-directeur, afdeling magistraten in het Instituut voor gerechtelijke opleiding. Het derde nieuwe lid is 

Jean-Luc Cottyn; geboren in 1956, substituut procureur des Koning te Brugge, substituut-procureur 

generaal en advocaat-generaal te Gent. Hij was eveneens voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie. 

Een Franstalige magistraat van de zetel moet nog worden benoemd.

Alle leden niet-magistraten werden herbenoemd.

Recente actualiteit

De CMRO bestudeert samen met de FOD Justitie de 

mogelijkheid om de video-conferentie-installaties 

van de provinciale crisiscentra te gebruiken voor 

internationale rogatoire opdrachten. Binnenkort 

levert de Commissie hierover een rapport af aan de 

minister van Justitie.

De verantwoordelijken van het parket Brussel 

stellen alles in het werk om de doelstellingen van 

de wet van 19 juli 2012 inzake de hervorming van 

het gerechtelijk arrondissement Brussel te behalen. 

Zij verzochten de CMRO om mee te werken aan de 

concrete uitwerking van de splitsing. Het parket 

heeft eveneens een begeleidingscomité opgericht. 

Het zal o.m. waken over de kennisoverdracht en 

een optimale taakverdeling. De goede werking van 

de nieuwe parketten moet immers verzekerd zijn 

vanaf de inwerkingtreding van de wet.

Naar aanleiding van het voorontwerp van wet tot 

hervorming van de gerechtelijke arrondissementen, 

hebben diverse korpsoversten aan de CMRO 

gevraagd om de veranderprocessen n.a.v. deze 

hervorming mede te begeleiden.

>> Terug naar de inhoud

http://www.cmro-cmoj.be/nl/realisaties/financien/videoconferencing/deelproject_provincies


A C T U A L I T E I T E N

2013: Een cruciaal jaar voor justitie en de modernisering van de Rechterlijke Orde. 

De ministerraad heeft recentelijk het wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen 

en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de 

rechterlijke orde ingediend in het Parlement. 

Na twintig jaar studie en discussie heeft de regering daarmee niet alleen de krijtlijnen uitgezet van een 

nieuw gerechtelijk landschap maar, fundamenteler, van een hervorming van justitie. In alle opzichten is dit 

een belangrijke stap in de Belgische institutionele geschiedenis.

De actuele territoriale indeling, spreiding van de gerechten en beheerstechnieken zijn een erfenis van de 

aanhechting bij de Franse republiek in 1795. 

De hervorming van vandaag heeft drie doelstellingen:

- een beter beheer en een grotere doelmatigheid en doeltreffendheid;

- een snellere rechtsgang en het wegwerken van de gerechtelijke achterstand;

- een kwaliteitsvolle rechtspraak, betere dienstverlening en een voldoende nabijheid tot de burger.

De CMRO is een actieve partner in deze hervorming. Na haar oprichting in 2006 is zij voortdurend 

betrokken geweest bij deze moeilijke onderneming. Wat zij kan realiseren blijkt uit zes jaar ervaring. 

De vernieuwde equipe zal o.a. de projecten en werkzaamheden verder zetten die zij heeft uitgevoerd 

onder leiding van de voormalige voorzitter J.P. Janssens. Hij staat momenteel aan het hoofd van de FOD 

Justitie. 

In het verleden waren deze projecten talrijk en verscheiden: van werklastmeting tot functiebeschrijvingen 

voor het gerechtspersoneel, de interne dialoog binnen een auditoraat, de analyse van de gerechtskosten, 

de kostprijs van de producten van de vredegerechten (Justpax), enz. (zie http://cmro-cmoj.be).

Aldus is de CMRO een erkende en gerespecteerde gesprekspartner geworden. Naast strategische reflecties, 

werkt zij, samen met de leden van de rechtelijke orde, ook dagelijks aan concrete antwoorden die de 

dienstverlening van justitie kunnen verbeteren. Dit kan zowel de vorm aannemen van globale collectieve 

voorstellen als van gerichte specifieke acties.

Door haar onafhankelijke positie kan de CMRO zowel de politieke als de gerechtelijke wereld interpelleren 

rond belangrijke thema’s als de werkingskosten van justitie of de explosie van de gerechtskosten: blijvende 

struikelblokken voor een openbare dienst. 

Tot de ambities van de CMRO behoren o.a. een optimale benutting van de budgetten en een verbetering 

van de gerechtelijke processen, opdat de rechterlijke orde optimaal kan functioneren en opdat het imago 

van justitie en het vertrouwen in het gerecht onwrikbaar worden.

De CMRO wil deze weg de volgende zes jaar verder vervolgen. 

Zij wil daarbij een moderniseringsinstrument zijn, waarbij ze de rechterlijke orde als geheel wil betrekken 

en informeren via nieuwsbrief, website en andere kanalen.

De CMRO werkt verder aan de realisatie van haar vier doelstellingen:

- bijdragen tot de verdeling en het optimaal gebruik van de middelen van de RO

- bijdragen tot de verbetering van de gerechtelijke en administratieve processen

- bijdragen tot de verbetering van de gerechtelijke en administratieve structuren

- bijdragen tot meer transparantie in de werking van de RO.

Daartoe wil ze zowel collectieve projecten als individuele initiatieven begeleiden en staat zij ter 

beschikking via het email adres cmro.cmoj@just.fgov.be

>> Terug naar de inhoud
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>> Terug naar de inhoud

I N  H E T  K O R T

Interne dialoog in het arbeidsauditoraat te Charleroi:
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Midden maart 2013 heeft de Commissie haar verslag, gebaseerd op de interviews met personeelsleden en 

magistraten, aan het arbeidsauditoraat te Charleroi bezorgd.

 

Om deze interviews te analyseren heeft de Commissie volgende principes en etappes gevolgd:

• gebruik maken van al het verzamelde materiaal, zonder de anonimiteit van de geïnterviewden prijs te 

   geven;

• dit materiaal onderzoeken en presenteren in functie van de verbetering van de werking van het 

   arbeidsauditoraat;

• de verkregen operationele details hergroeperen en ordenen volgens de thema’s, relevant voor de 

  problematiek die bij de aanvang van het project werd gedefinieerd;

• nagaan hoe deze thema’s zich onder en met elkaar verhouden;

• bijzondere aandacht voor de verbeteringsvoorstellen die door het personeel en de magistraten zelf 

   werden geformuleerd. 

Einde april 2013 werd het verslag aan het projectteam voorgesteld. Na een interessante en constructieve 

discussie werden een aantal pistes weerhouden voor diverse concrete verbeteringsprojecten. 

Begin juni werd het verslag aan alle personeelsleden van het arbeidsauditoraat voorgesteld. Bij deze 

gelegenheid heeft de auditeur het verbeteringsplan toegelicht, dat samen met de hoofdsecretaris werd 

opgesteld. Hiermee werd de eerste fase van de interne dialoog binnen het arbeidsauditoraat te Charleroi 

afgerond. 

>> Terug naar de inhoud

De burgerlijke griffie van het Hof Gent volop  in transformatie....

De CMRO voerde een verkennend onderzoek uit voor de burgerlijke sectie van het Hof van Beroep te Gent. 

In die studie werd o.a. de mogelijkheid van een celwerking onderzocht. Het is een alternatieve 

samenwerkingsvorm waarbij een cel of unit bevoegd is voor de behandeling van dossiers van bepaalde 

materies of subsectoren. Sinds 18 maart werkt de burgerlijke griffie in “units”. 

Een reactie van de hoofdgriffier, Katrien Van de Abeele:

http://www.cmro-cmoj.be/fr/realisations/organisation/cour_appel_gand
http://www.cmro-cmoj.be/nl/realisaties/organisatie/interne_dialoog


C O N T A C T

C O L L O Q U I U M  C M R O  /  U L B

Voor reacties, vragen of suggesties, schrijf ons op het volgende adres:

cmro.cmoj@just.fgov.be

>> Terug naar de inhoud

>> Terug naar de inhoud

Op 28 februari ll. organiseerde de Commissie, in samenwerking met de ULB, een studiedag met als thema 

“Management bij justitie: een uitdaging voor de onafhankelijkheid van de rechter?“.

Het thema is brandend actueel. De Commissie wordt bij quasi al haar projecten geconfronteerd met de zoektocht naar 

een juiste balans tussen de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de toepassing van diverse 

managementperspectieven. Deze oefening moet uiteraard ook gebeuren bij de uittekening en de implementatie van 

de huidige justitiehervorming. 

De studiedag genoot veel belangstelling. Er ontstond een vruchtbare kruisbestuiving tussen de academische wereld 

en het terrein. 

Vooreerst werd het woord gegeven aan de Minister van Justitie. Verder waren er tussenkomsten van diverse 

professoren vanuit juridisch en filosofisch oogpunt. Vervolgens kwamen actoren van het werkveld aan bod. Een 

korpschef en een vrederechter getuigden over hun ervaringen en inzichten. De Commissie gaf een toelichting over 

haar wedervaren bij het zoeken naar een verzoening tussen de onafhankelijkheid van de magistraat en de 

instrumenten voor kostenbeheersing en personeelsmanagement die zij voor de Rechterlijke Orde ontwikkelde. 

Vervolgens vond een paneldiscussie plaats.

Universiteitsprofessoren en praktijkmensen uit de Rechterlijke Orde, focusten zich hierbij op enkele facetten van de 

thematiek. Jean-Paul Janssens, de voormalige voorzitter van de Commissie, formuleerde de eindconclusies. 

Wij houden er aan om al diegenen te bedanken die hebben hebben bijgedragen tot het succes van deze studiedag, in 

het bijzonder de sprekers, de logistieke medewerkers en uiteraard ook de deelnemers zelf. 

Naar aanleiding van deze studiedag zal een boek worden gepubliceerd met alle uiteenzettingen. Wij brengen u 

vanzelfsprekend op de hoogte zodra deze ter beschikking is. 

mailto:cmro.cmoj@just.fgov.be



