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Er bestaat ook een Franse versie van dit advies (origineel). 
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1. INLEIDING 
 

Op 7 juli 2021 heeft de minister van Justitie een voorontwerp van wet van 139 artikelen houdende diverse 

bepalingen inzake rechterlijke organisatie en tot invoering van het parket voor de verkeersveiligheid ter advies 

overgemaakt aan de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ). Hij vroeg een advies tegen 13 juli 2021.  

 

Gelet op de termijn die de HRJ had om een uitspraak te doen en op de aanzienlijke aanpassing van sommige 

bepalingen heeft de minister van Justitie het oorspronkelijke voorontwerp in twee luiken opgedeeld en op 16 

augustus 2021 twee nieuwe voorontwerpen van wet voorgelegd aan de Verenigde advies- en 

onderzoekscommissie (VAOC). Het advies werd nu gevraagd tegen 15 september 2021.  

 

Een van die voorontwerpen heeft betrekking op diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en voert het 

parket voor de verkeersveiligheid in. De tekst telt 74 artikelen. Dit voorontwerp behandelt onderstaande 

onderwerpen:  

 

 De oprichting van een nationaal parket voor de verkeersveiligheid 

 Referendarissen en parketjuristen 

 Criminologen 

 Flexibele personeelskaders 

 Mondeling evaluatie-examen 

 

Het andere voorontwerp heeft betrekking op diverse bepalingen inzake de rechterlijke organisatie II. De tekst telt 

79 artikelen en behandelt onderstaande onderwerpen: 

 

 De Brusselse vredegerechten en politierechtbanken 

 Het kader van het federaal parket 

 De delegaties 

 Het College van de hoven en rechtbanken en het College van het openbaar ministerie 

 De Raad van de hoofdgriffiers en de Raad van de hoofdsecretarissen 

 Diverse wijzigingen aan het begrip ‘ter post aangetekende brief’ 

 Aangepaste terminologie: ‘gerechtelijk stagiaire’ wordt ‘magistraat in opleiding’ en ’gerechtelijk attaché’ wordt 

‘kandidaat-magistraat’ 

 De procedures voor de benoeming van magistraten 

 De tuchtrechtbanken 

 Het gerechtelijk personeel: selectie 

 Het gerechtelijk personeel: delegatie 

 Het gerechtelijk personeel: evaluatie van de titularissen van mandaten 

 Het gerechtelijk personeel: premies 

 Samenstelling van pools bij de Brusselse vredegerechten 

 Tijdelijke overschrijding van de kaders in de strijd tegen de gerechtelijke achterstand 

 Technische aanpassingen aan de wet van 31.01.2007  inzake de 

gerechtelijke opleiding en tot het oprichten van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 

 Technische aanpassingen aan de wet van 04.02.2018 houdende de opdrachten en de samenstelling van het 

Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring  
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Gelet op de draagwijdte van de voorgestelde wijzigingen, hun impact op de werking van de rechterlijke orde en 

de snelheid waarmee dit advies moet worden uitgebracht, spreekt de HRJ zich in dit stadium enkel uit over de 

versie van 16 augustus 2021 van het voorontwerp houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie 

en tot invoering van het parket voor de verkeersveiligheid (verder het voorontwerp). Daarna zal een tweede 

advies worden uitgebracht over het voorontwerp houdende diverse bepalingen inzake de rechterlijke organisatie 

II. 

 

Het advies steunt op artikel 259bis12, §1, van het Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat de VAOC adviezen en 

voorstellen voorbereidt over: 

1. de algemene werking van de rechterlijke orde  

2. de wetsvoorstellen en -ontwerpen die een weerslag hebben op de algemene werking van de rechterlijke orde  

3. de aanwending van de beschikbare middelen 
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2. OPMERKINGEN 
 

2.1. OPRICHTING VAN EEN NATIONAAL PARKET VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID 
 

Het voorontwerp creëert een nationaal parket voor de verkeersveiligheid. Die nieuwe entiteit zou zich in Brussel 

bevinden en bestaan uit een tweetalige (art. 6 KB 19/12/ 2002) procureur voor de verkeersveiligheid en twee 

substituten (een Nederlandstalige en een Franstalige). Dit parket wordt versterkt met een tweetalige 

hoofdsecretaris, twee eentalige hoofdsecretarissen (een Nederlandstalige en een Franstalige), juristen, 

criminologen en administratief medewerkers. 

 

Het nationaal parket voor de verkeersveiligheid beschikt intern over een directiecomité, bestaande uit de drie 

voornoemde magistraten en de hoofdsecretaris. Het parket vergadert in korpsvergaderingen en stelt een jaarlijks 

werkingsverslag op. 

 

De drie magistraten waaruit die nieuwe entiteit zal bestaan, oefenen een mandaat uit waarvoor de HRJ hen 

aanwijst. Het mandaat van procureur voor de verkeersveiligheid wordt gelijkgesteld met het mandaat van 

procureur des Konings van eerste aanleg.  Het mandaat van de twee substituten wordt gelijkgesteld met het 

mandaat van een federaal magistraat. 

 

Dit parket staat onder het gezag van het College van het openbaar ministerie. Het wordt geëvalueerd door het 

College van procureurs-generaal en past in het expertisenetwerk ‘Verkeersveiligheid’ van dat college. Het 

nationaal parket voor de verkeersveiligheid neemt ook deel aan de Raad van Procureurs des Konings en de Raad 

van arbeidsauditeurs. 

 

In de memorie van toelichting van het voorontwerp staat dat de oprichting van het parket “noodzakelijk is om te 

voldoen aan de behoefte die zich almaar meer manifesteert om de in 2018 geïntroduceerde geautomatiseerde 

procedure inzake het beheer van de onmiddellijke inningen dagelijks op te volgen.”  Het is bevoegd voor het ganse 

Belgische grondgebied en voert “[...], alle opdrachten van het openbaar ministerie in strafzaken uit bij de hoven van 

beroep, de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken.” De strafvordering wordt dan weer 

“uitgeoefend door de procureur voor de verkeersveiligheid” voor de materies waarvoor hij bevoegd is. 

 

Het voorontwerp voegt een nieuw artikel 150/1 in het Gerechtelijk Wetboek in, waarvan §3 verduidelijkt dat het 

nieuwe parket: 

 De strafvordering uitoefent overeenkomstig een nieuw artikel 150/2, ingevoegd in het Gerechtelijk 

Wetboek1. 

 En is belast met de verzending naar het buitenland en de uitvoering in België van beslissingen inzake 

geldelijke sancties. 

 

Uit het voorontwerp blijkt dus dat het nieuwe parket hoofdzakelijk bevoegd is om inbreuken te vervolgen 

waarvoor een onmiddellijke inning, een minnelijke schikking of een bevel tot betalen niet werd uitgevoerd2. In 

subsidiaire orde oefent het nationaal parket voor de verkeersveiligheid de strafvordering uit voor een exhaustieve 

lijst met andere strafbare feiten3. Dankzij dit tweede luik bevoegdheden kan het nieuwe parket tussenkomen bij 

een incident in een dossier4 waarbij het parket van eerste aanleg een minnelijke schikking verzonden heeft.  

                                                                        

1 Zie 4. Bijlagen. 
2 Artikel 9 van het voorontwerp voegt een artikel 150/2, §1, 1° in het Gerechtelijk Wetboek in (zie 4. Bijlagen. 
3 Artikel 9 van het voorontwerp voegt een artikel 150/2, §1, 2° in het Gerechtelijk Wetboek in (zie 4. Bijlagen. 
4 Dat niet via een onmiddellijke inning werd opgestart.  



4 
 

 

 

De redenen voor de oprichting van een nationaal parket voor de verkeersveiligheid zijn onvoldoende gestaafd 

met objectieve elementen. De oprichting van een nieuwe gerechtelijke entiteit moet het resultaat zijn van een 

verregaande reflectie en meerwaarde bieden aan de rechtzoekende.  

 

De memorie van toelichting roept op nationaal vlak ”de gedeeltelijke regionalisering van de materie”,  een 

“behoefte om het beheer te begeleiden van de Crossborderprocedure5” in, en benadrukt ‘voordelen’ zoals de snelle 

reactie bij incidenten in het geautomatiseerde beheer, het coherente beheer van de betwistingen en een 

vermindering van de werklast van de politieparketten . 

 

Het model bestaat al in Frankrijk en Nederland maar de vraag is of een dergelijk parket in België wel nodig is 

omdat de memorie van toelichting niet aantoont dat de verschillende politieparketten niet bij machte zouden 

zijn de taken te vervullen.  

 

In plaats van een bijkomende entiteit aan de rechterlijke orde toe te voegen, zou het beter zijn de bestaande 

structuren, zoals de politieparketten, het Crossborderplatform, het expertisenetwerk van het College van 

procureurs-generaal of nog het kantoor van domeinen en penale boeten te versterken.  

 

De bevoegdheden van het nieuwe parket zijn bovendien niet duidelijk. Het voorontwerp bepaalt immers dat de 

procureur voor de verkeersveiligheid “in de gevallen en op de wijze bepaald door de wet, onder het gezag van het 

College van het openbaar ministerie, alle opdrachten van het openbaar ministerie in strafzaken uitvoert bij de hoven 

van beroep, de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken.” De strafvordering wordt dan weer 

“uitgeoefend door de procureur voor de verkeersveiligheid” voor de materies waarvoor hij bevoegd is. Het nationaal 

parket voor de verkeersveiligheid schijnt dus volledig bevoegd te zijn om zelf vervolgingen en strafvorderingen 

in te stellen in dossiers waarmee het wordt belast.  

 

De strafvordering door het nationaal parket voor de verkeersveiligheid zoals beschreven in de memorie van 

toelichting, lijkt echter nu eens beperkt te zijn tot hoofdzakelijk administratieve aspecten en dan weer mogelijk 

te zijn voor alle verkeersinbreuken. Het voorontwerp bepaalt namelijk:  

 

 “Vanuit praktisch oogpunt zal dit nieuwe parket zich bezighouden met de inbreuken waarvoor een onmiddellijke 

inning (OI) wordt opgelegd, die het voorwerp uitmaken van het merendeel van de dossiers die via de 

geautomatiseerde Crossborderprocedure worden ingevoerd.”  

 “Desalniettemin wordt wettelijk een subsidiaire bevoegdheid vastgelegd om de verkeersinbreuken in de meest 

ruime zin te kunnen vervolgen, zodanig dat het nieuwe parket kan optreden bij een incident in een dossier dat 

niet via een onmiddellijke inning werd opgestart en waarbij het parket van eerste aanleg een minnelijke schikking 

verzonden heeft.”  

 “Het parket voor de verkeersveiligheid zal de verschillende lijsten van dossiers betreffende onmiddellijke 

inningen, minnelijke schikkingen of bevelen tot betaling administratief afhandelen.” 

 

Wat de plaats van het parket in het huidige gerechtelijke landschap betreft, verduidelijkt de memorie van 

toelichting: “Het parket voor de verkeersveiligheid heeft als opdracht om bepaalde administratieve en logistieke 

taken van de parketten van eerste aanleg over te nemen die betrekking hebben op de via een onmiddellijke inning 

                                                                        

5 Het initiatief voor het project Crossborder werd genomen na een Europese richtlijn om de uitwisseling van informatie en het handhaven van sancties voor grensoverschrijdende 
verkeersinbreuken te faciliteren. Naast de identificatie van buitenlandse nummerplaten optimaliseert dit project het proces en de stroom onmiddellijke inningen en minnelijke 
schikkingen inzake verkeer. In 2017 begon Justitie met de automatische en gedigitaliseerde verwerking van verkeersboetes via het Crossborderplatform. Dit betekende een stijging in 
het aantal vaststellingen en vervolgingen van verkeersovertredingen.  Het aantal uitgestuurde boetes steeg van 4,1 miljoen in 2017 naar bijna 5 miljoen in 2021. 
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opgestarte dossiers zodat deze parketten zich op de dossiers van meer ernstige feiten en op de terechtzittingen 

kunnen toespitsen.”  

 

Voorts wordt gezegd dat: “De politieafdelingen van de parketten blijven instaan voor de beslissing om te dagvaarden 

en voor de terechtzittingen gelet op het feit dat ze het best geplaatst zijn om de verwerkingscapaciteit van de 

politierechtbanken in te schatten.”  Een bewering die vervolgens wordt tegengesproken. In de memorie van 

toelichting wordt immers aangestipt: “Ofschoon het in eerste instantie niet de bedoeling is dat de magistraten van 

het parket voor de verkeersveiligheid ook optreden op mogelijke terechtzittingen, valt dit naar de toekomst toe niet 

volledig uit te sluiten.” 

 

Het voorontwerp is niet duidelijk of spreekt zichzelf tegen in de memorie van toelichting en de ontworpen 

artikelen. Ter illustratie: in de memorie van toelichting wordt het doel van de oprichting van een nationaal parket 

voor de verkeersveiligheid eerst omschreven als “Het is dus niet de bedoeling om bepaalde administratieve en 

logistieke taken over te dragen [...].” om vervolgens het volgende aan te stippen “Het parket voor de 

verkeersveiligheid heeft als opdracht om bepaalde administratieve en logistieke taken van de parketten van eerste 

aanleg over te nemen [...].”  

 

Het is niet uitgesloten dat de bevoegdheden inzake strafvorderingen van het nationaal parket voor de 

verkeersveiligheid die van de bestaande politieparketten overlappen.  Er zouden ook meningsverschillen kunnen 

ontstaan tussen het nationaal parket voor de verkeersveiligheid en de politieparketten. Daarnaast wordt 

gevreesd dat de integrale automatisering van het beheerproces van de verkeersinbreuken, met name door het 

systeem Crossborder en het bevel tot betalen6,  gebeurt ten koste van de rechten van de rechtzoekende en in het 

bijzonder van het recht op een eerlijk proces.   

 

Wat het personeel betreft, bepaalt het voorontwerp dat de nieuwe procureur voor de verkeersveiligheid en zijn 

hoofdsecretaris tweetalig moeten zijn. Een dergelijk profiel is echter heel moeilijk te vinden. Zo kampen sommige 

Brusselse gerechten met organisatorische problemen omdat er onvoldoende tweetalige kandidaten zijn. 

Bovendien moeten noch de magistraten, noch het administratief personeel (al was het maar passieve) kennis van 

de Duitse taal hebben. 

 

De HRJ is van oordeel dat er geen enkele reden is om het nationaal parket voor de verkeersveiligheid anders te 

behandelen dan de andere parketten, door het de mogelijkheid te bieden het aantal juristen en criminologen vast 

te leggen in een jaarlijks personeelsplan om “het personeelskader iets flexibeler aan te passen aan de behoeften van 

de dienst.” Een gerechtelijke entiteit met een kader van slechts drie magistraten en samengesteld uit 

hoofdzakelijk ambtenaren, zou een unicum zijn in de rechterlijke orde.   

 

Verder moet worden opgemerkt dat het vage criterium “behoeften van de dienst” niet rechtvaardigt dat een 

personeelslid van de steundienst van het College van het openbaar ministerie, zonder zijn instemming, op advies 

van de hoofdsecretaris van het nationaal parket voor de verkeersveiligheid naar dit parket kan worden 

gedelegeerd 7 8.  

 

Omdat de aanwijzing van de drie magistraten voor de verkeersveiligheid tijd in beslag zal nemen, voorziet het 

voorontwerp in overgangsmaatregelen zodat het nieuwe parket “op zeer korte termijn kan opgestart worden.”  In 

                                                                        

6 Dit bevel tot betalen is een uitvoerbare titel of akte die toelaat een bepaald recht uit te voeren, in dit geval een gedwongen invordering van een verkeersboete.  
7 Zelfs indien die delegatie wordt beperkt tot ten hoogste 2 jaar. 
8 Artikel 74, §3 van het voorontwerp:  “Wanneer de behoeften van de dienst het rechtvaardigen, kan het College van het openbaar ministerie, op advies van de hoofdsecretaris van het parket 
voor de verkeersveiligheid opdracht  
geven aan een personeelslid van de steundienst van het College van het openbaar ministerie om, zonder zijn toestemming, zijn ambt uit te oefenen in het parket voor de verkeersveiligheid voor 
een periode van ten hoogste twee jaar .” 
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afwachting van de indiensttreding van die drie magistraten geeft het voorontwerp het College van het openbaar 

ministerie de opdracht om een waarnemend procureur voor de verkeersveiligheid en waarnemende substituten-

procureurs voor de verkeersveiligheid aan te wijzen.  

 

 

De HRJ is van mening dat dergelijke overgangsmaatregelen niet gerechtvaardigd zijn. Enerzijds druisen ze in 

tegen de wettelijke aanwijzingsprocedure van korpschefs en kandidaten voor specifieke mandaten waarvoor de 

benoemings- en aanwijzingscommissies van de HRJ als enige bevoegd zijn en anderzijds bieden ze geen enkele 

garantie qua objectiviteit en onpartijdigheid bij de selectie van de kandidaten, ook al zijn het slechts 

waarnemende magistraten.  
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2.2. REFERENDARISSEN EN PARKETJURISTEN 
 

Het voorontwerp bepaalt dat de berekeningsgrondslag voor de quota van referendarissen en parketjuristen op 

nationaal niveau9 naar boven toe wordt herzien en wordt verbreed10.  

 

Vandaag wordt het kader van alle magistraten bij de zetel van het hof van beroep, de rechtbanken van eerste 

aanleg en de parketten van de procureur des Konings van een rechtsgebied gebruikt als berekeningsgrondslag 

van het gemeenschappelijke quota voor referendarissen en parketjuristen. 

 

Het voorontwerp bepaalt nu dat de berekeningsgrondslag wordt bepaald op basis van afzonderlijke quota van 

enerzijds 35% voor de referendarissen en 40% voor de parketjuristen.  Bovendien worden die quota niet meer 

berekend op niveau van het rechtsgebied, maar verbreed tot het nationale niveau. Volgens de memorie van 

toelichting is het doel om te kunnen voldoen aan een groeiende behoefte aan referendarissen en parketjuristen [...] 

.” 

 

Dat doel wordt door geen enkel evaluatieverslag of gemotiveerd verzoek van de colleges gestaafd11. Niets wijst 

erop dat het aantal referendarissen en parketjuristen dat nodig is voor een doeltreffende werking van justitie in 

de rechtsgebieden12 hoger is dan het huidige quotum en dat een verbreding van de berekeningsgrondslag zou 

volstaan om aan de respectieve behoeften van de zetel en het Openbaar Ministerie te voldoen. 

 

Het voorontwerp bepaalt dat de minister van Justitie de posten van referendarissen en parketjuristen verdeelt, 

rekening houdend met het advies van de colleges. Die adviezen moeten op objectieve gegevens steunen, zoals 

de werklastmeting en het aantal (niet-gedelegeerde) magistraten per gerechtelijke entiteit. Op basis van het 

advies van de colleges neemt de minister van Justitie een gemotiveerde beslissing over de verdeling van de 

referendarissen en parketjuristen. 

 

Indien er voldoende budgettaire middelen zijn om bijkomende referendarissen en parketjuristen in dienst te 

nemen, zouden die middelen prioritair moeten worden gebruikt om de wettelijke kaders van de magistraten van 

de zetel en het parket in te vullen. Vervolgens moeten die kaders evolueren aan de hand van de resultaten van de 

werklastmeting. Het aantal referendarissen en parketjuristen mag niet worden verhoogd als compensatie voor 

de niet-ingevulde wettelijke kaders. 

 

De HRJ is er geen voorstander van dat het maximumaantal referendarissen en parketjuristen voortaan niet meer 

per rechtsgebied zou worden bepaald maar op nationaal niveau.  De verwaarloosbare verhoging van het aantal 

referendarissen en parketmagistraten dat op die manier wordt gerealiseerd, weegt niet op tegen het risico van 

onevenwichtige verdeling dat eruit voortvloeit. Het zou bijvoorbeeld mogelijk worden om een groot deel van de 

referendarissen of parketmagistraten in één landsdeel, rechtsgebied of entiteit te concentreren.   De HRJ pleit 

daarom voor het behoud van het rechtsgebied als berekeningsgrondslag. 

 

                                                                        

9 Artikel 162, §3, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het aantal referendarissen en parketjuristen per rechtsgebied “niet meer bedragen dan 35% van het totaal aantal   
magistraten van de zetel van het hof van beroep, de zetel van de rechtbanken van eerste aanleg en de parketten van de procureur des Konings in dat rechtsgebied van het hof van beroep, zoals 
vastgesteld in de wet bedoeld in [artikel  
186, § 1, negende lid], onverminderd artikel 287sexies en dit binnen de budgettaire middelen. Het aantal parketjuristen bij het federaal parket, uitgezonderd de medewerker bij  
Eurojust, kan niet meer bedragen dan 35 % van het totaal aantal federale magistraten, zoals vastgesteld in de wet bedoeld in artikel 186, § 1, tiende lid, onverminderd artikel 287sexies en dit 
binnen de budgettaire middelen.]” 
10 Het voorontwerp voert in zijn artikel 13, 4°, een wijziging door aan artikel 162 van het Gerechtelijk Wetboek:  “Het aantal referendarissen, op het nationaal niveau, kan niet meer bedragen 
dan 35 % van het totaal aantal  magistraten van de zetel van het Koninkrijk, Cassatie uitgezonderd, en het aantal parketjuristen, op het nationaal niveau, met inbegrip van diegenen die benoemd 
zijn bij het federaal parket, kan niet meer bedragen dan 40% van het totaal aantal magistraten van het openbaar ministerie van het Koninkrijk, Cassatie uitgezonderd, zoals vastgesteld in de wet 
bedoeld in artikel 186, § 1, negende lid, onverminderd artikel 287sexies en dit binnen de budgettaire mogelijkheden .” 
11 Het College van de hoven en rechtbanken en het College van het openbaar ministerie. 
12 En meer bepaald rekening houdend met de werklast.  
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Indien de berekeningsgrondslag toch zou worden verbreed, dan moet dit niet op nationaal niveau gebeuren, 

maar op basis van alle magistraten van de zetel en het Openbaar Ministerie die tot dezelfde taalrol behoren.  

 

De HRJ is van oordeel dat er geen enkele reden is om het parket voor de verkeersveiligheid anders te behandelen 

dan de andere parketten, door het de mogelijkheid te bieden het aantal juristen vast te leggen in een jaarlijks 

personeelsplan om “het personeelskader iets flexibeler aan te passen aan de behoeften van de dienst.” 
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2.3. CRIMINOLOGEN 
 

Het voorontwerp voegt een hoofdstuk IIbis betreffende de functie van criminoloog in het Gerechtelijk Wetboek 

in.  

 

Sinds de hervorming van het jeugdrecht in 2006 ondertekenden 31 criminologen een arbeidsovereenkomst met 

de FOD Justitie13. Zij steunen de magistraten van de secties ‘jeugd en gezin’ van de parketten, op het vlak van 

jeugddelinquentie, spijbelen en kindermishandeling. Op nationaal niveau wordt het werk van die criminologen 

geleid door twee criminologen-coördinatoren.  

 

Volgens de memorie van toelichting van het voorontwerp zijn andere criminologen actief in het openbaar 

ministerie bij de strafuitvoeringsrechtbanken. De HRJ heeft bij verschillende audits eveneens vastgesteld dat 

criminologen bij het Openbaar Ministerie ook de aard van de overtredingen en hun indeling analyseren, 

statistische boordtabellen produceren of operationele steun verlenen aan het directiecomité van een parket.  

 

Maar, enkel de functies van parketcriminoloog ter ondersteuning van de secties ‘familie-jeugd’ en van de 

criminologen-coördinatoren ‘jeugd en gezin’  worden geregeld in de Omzendbrief nr. COL 8/2007 van het College 

van Procureurs-generaal bij de hoven van beroep en zijn addendum.14  

 

Het addendum bij de omzendbrief bepaalt het volgende: “Elk jaar maken de criminologen-coördinatoren, in overleg 

met de parketcriminologen, een inventaris van de praktijken in de verschillende parketten op.  Deze praktijken worden 

geanalyseerd om een zicht te krijgen op de evolutie ervan.15” Daarnaast wordt een registratiesysteem met 

betrekking tot de activiteiten van de criminologen in individuele dossiers opgesteld binnen de databank van de 

verschillende nationale parketten16. 

 

Hoewel de praktijken werden opgetekend en gecontroleerd, bevat de memorie van toelichting geen gegevens 

over de concrete evaluatie van de acties die de contractuele criminologen in de parketten hebben ondernomen 

sinds hun indienstneming in 2006. Noch de kwalitatieve meerwaarde van hun tussenkomst in het beheer van 

individuele dossiers als de kwantitatieve meerwaarde qua bijkomend aantal behandelde individuele dossiers 

worden door objectieve en meetbare elementen gestaafd.  

 

Bij gebrek aan feitelijke elementen is het onmogelijk te bepalen waarom de memorie van toelichting het 

volgende stelt: “Criminologen zouden, gezien hun specifieke multidisciplinaire opleiding, ook in andere sectoren van 

het Openbaar Ministerie en de zetel een specifieke toegevoegde waarde kunnen hebben.”  

 

Die meerwaarde en de opdrachten die aan de criminologen zouden worden toevertrouwd, moeten bijgevolg 

worden verduidelijkt voor er wetten worden gemaakt.  

 

Omdat de uitbreiding van de tussenkomst van de criminologen tot het volledig Openbaar Ministerie en de zetel 

niet wordt gerechtvaardigd, volstaat de toelichting in verband met ‘hun specifieke opleiding’ niet om te bepalen 

welke taken hen kunnen worden toegewezen om justitie doeltreffender en menselijker te maken. De memorie 

                                                                        

13 https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip  
14 Omzendbrief nr. COL 8/2007 van het College van Procureurs-generaal bij de hoven van beroep en omzendbrief nr. COL 8/2007 – Addendum van het College van Procureurs-generaal bij 

de hoven van beroep 
beschikbaar op: https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip 
15 Omzendbrief nr. COL 8/2007 – Addendum van het College van Procureurs-generaal bij de hoven van beroep beschikbaar op:  
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip  
16 Omzendbrief nr. COL 8/2007 – Addendum van het College van Procureurs-generaal bij de hoven van beroep beschikbaar op:  
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip 

https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip
https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip
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van toelichting verduidelijkt evenmin waarom de tot op heden contractuele criminologen, statutaire werknemers 

zouden moeten worden. 

 

De memorie van toelichting bevat geen enkel kwantitatief gegeven dat het volgende rechtvaardigt: “Op het 

nationaal niveau mag het aantal criminologen echter niet meer bedragen dan 35% van het totale aantal magistraten 

van de zetel van het Koninkrijk, Cassatie uitgezonderd, en 35% van het totale aantal magistraten van het openbaar 

ministerie van het Koninkrijk, parket voor de verkeersveiligheid en Hof van Cassatie uitgezonderd.” Dit cijfer lijkt niet 

in verhouding te staan tot de behoeften van de rechterlijke orde. Het invullen van het wettelijk kader van 

magistraten is prioritair. 

 

Omdat er geen objectieve gegevens zijn, zou het Gerechtelijk Wetboek geen grens mogen vermelden.  De 

minister van justitie mag uitsluitend op basis van de behoeften uit de gemotiveerde adviezen van de twee 

colleges17 die hij ontvangt, beslissen of hij ze al dan niet zal invullen, rekening houdend met de budgettaire 

middelen. Mocht er toch een maximumcijfer in de wet worden opgenomen, dan moet het zeker worden verlaagd.  

 

De HRJ is er evenwel geen voorstander van dat het maximumaantal criminologen niet meer per rechtsgebied zou 

worden bepaald maar op nationaal niveau. Het zou bijvoorbeeld mogelijk worden om een groot deel van de 

criminologen in één landsdeel, rechtsgebied of entiteit te concentreren.     De HRJ pleit daarom voor het behoud 

van het rechtsgebied als berekeningsgrondslag.  Indien de berekeningsgrondslag toch zou worden verbreed, dan 

moet dit niet op nationaal niveau gebeuren, maar op basis van alle magistraten van de zetel en het Openbaar 

Ministerie die tot dezelfde taalrol behoren. 

 

Er is tot slot geen enkele reden om het parket voor de verkeersveiligheid anders te behandelen door het toe te 

laten het aantal criminologen in een personeelsplan vast te leggen. Slechts een gemotiveerd advies van het 

College van het openbaar ministerie aan de minister van justitie zou moeten dienen als basis voor de benoeming 

van criminologen voor dit parket, net als bij de andere entiteiten van het Openbaar Ministerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

17 Het College van de hoven en rechtbanken en het College van het openbaar ministerie. 
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2.4. FLEXIBELE PERSONEELSKADERS 
 

Volgens de memorie van toelichting streeft de wijziging van artikel 186, §1, van het Gerechtelijk Wetboek, 

bedoeld in artikel 22 van het voorontwerp, naar meer flexibiliteit op het stuk van de verdeling van de magistraten 

en het personeel door de Koning de mogelijkheid te bieden om de verdeling van de wettelijke 

personeelsformaties te wijzigen.  Hiertoe stelt het voorontwerp met name voor om artikel 186, §1, van het 

Gerechtelijk Wetboek aan te vullen met de volgende leden: 

 

 “De Koning kan op gemotiveerd verslag van het College van de hoven en rechtbanken of van het College van het 

openbaar ministerie de verdeling van de personeelsformaties tussen de gerechtelijke entiteiten, met uitzondering 

van het Hof van Cassatie,  zoals vastgesteld bij de wet bedoeld in het negende lid, wijzigen, zonder overschrijding 

van het nationale totaal in de personeelsformatie en zonder budgettaire impact.” 

 “Het koninklijk besluit bedoeld in het elfde lid wordt genomen onverminderd de taalkaders en taalquota 

vastgesteld bij de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken .” 

 “De magistraten en leden van de griffie die worden benoemd met toepassing van het koninklijk besluit bedoeld 

in het elfde lid, worden benoemd in overtal .” 

 

In de audit over het personeelsbeheer in de rechtbanken van eerste aanleg dat de VAOC op 14 december 2017 
goedkeurde, wees de HRJ erop dat de huidige personeelskaders, inclusief die van de magistraten, de verlenging 
waren van vastgelegde kaders die regelmatig werden aangepast in het kader van specifieke politieke 
maatregelen of een bepaald personeelsbeleid.  

 

De HRJ leidde daaruit af dat de huidige personeelskaders niet het resultaat zijn van een objectieve analyse van 
de actuele personeelsbehoeften en dat de personeelskaders die de wetgever bepaalt, moeten worden vastgelegd 
op basis van een objectieve analyse van de actuele personeelsbehoeften van elke rechtbank. 

 

Zonder een objectieve werklastmeting bestaat de kans dat het recht van de burger op een behoorlijke 
rechtsbedeling niet wordt gegarandeerd. 

 

De betrokkenheid van de colleges bij de personeelsbehoeften is oorspronkelijk niet het gevolg van de invoering 

van het verzelfstandigd beheer, maar van de beslissing van de vorige minister van Justitie om slechts 90% van de 

vacante plaatsen van magistraat in te vullen om besparingen te realiseren.  

 

Enerzijds heeft de huidige minister van Justitie die beslissing niet teruggedraaid en anderzijds zou het niet nodig 

zijn dat de colleges bepalen welke plaatsen moeten worden gepubliceerd indien de wettelijke kaders werden 

nageleefd omdat alle vacante plaatsen dan zouden worden gepubliceerd.   

 

Daarom is een objectieve analyse van de situatie op basis van gegevens op het terrein uiterst belangrijk. Terwijl 

het voorontwerp aanstipt dat “die werklastmeting en het overeenkomstige allocatiemodel evenwel nog niet worden 

afgerond” en dat “uniforme en betrouwbare statistische gegevens” ontbreken, zodat de “reële behoeften van de 

rechterlijke orde” niet gekend zijn, kan onmogelijk met zekerheid worden bevestigd of ontkracht dat “de wettelijke 

personeelsformaties steeds minder een aanknopingspunt vormen.”  Die bewering komt noch van de colleges, die 

opnieuw een budget vragen dat 100% overeenstemt met het wettelijke kader, noch van de gerechtelijke 

entiteiten, waarvan sommigen aangeven dat een volledig kader hen niet toelaat hun taken te vervullen.  

 

De memorie van toelichting wijst ook op “het opduiken van nieuwe criminele fenomenen, zoals intrafamiliaal 

geweld, de cybercriminaliteit, internationale drugstrafieken via de haven en luchthaven (...)” die “de behoefte aan 
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gekwalificeerd en gespecialiseerd personeel” creëren. Een andere verdeling van de bestaande wettelijke kaders is 

geen antwoord op de nieuwe behoeften.  

 

Om die nieuwe vormen van criminaliteit het hoofd te bieden, kan de wetgever een tijdelijke verhoging van het 

wettelijk kader overwegen, zoals dit voorontwerp houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie 

doet in zijn artikel 5518 of nog de wet van 12 juli 2021 houdende dringende bepalingen inzake justitie in zijn 

artikelen 9 en 10, vermits de resultaten van de werklastmeting bij de hoven en rechtbanken binnenkort verwacht 

worden. 

 

De wettelijke kaders zijn trouwens niet opgevuld in alle entiteiten ten gevolge van een politieke beslissing of bij 

gebrek aan kandidaten, zodat er geen risico bestaat op overschrijding van de globale begrotingsenveloppe 

wanneer het wettelijke kader van sommige entiteiten, zelfs tijdelijk, zou stijgen. 
 

Voor de verdeling van de wettelijke kaders tussen de gerechtelijke entiteiten moet rekening worden gehouden 

met het recht op een eerlijk proces. De naleving daarvan impliceert met name dat: “de organisatie van het 

rechtssysteem (...) niet aan de discretionaire beoordeling van de uitvoerende macht wordt overgelaten (...) .19” 
 

De memorie van toelichting erkent uitdrukkelijk dat er geen resultaten van de werklastmeting zijn en het lijkt dan 

ook weinig waarschijnlijk dat de colleges rekening kunnen houden met de “behoeften van alle rechtscolleges” om 

“erover te waken dat in alle entiteiten voldoende personeel ter beschikking is om te voorzien in haar werklast en de 

dienstverlening aan de burger te verzekeren.” Bij gebrek aan rationele criteria en precieze doelstellingen kunnen 

de keuzes van de colleges tot spanningen of concurrentie tussen de entiteiten leiden. 
 

De verdeling van de kaders die het voorontwerp voorstelt, is niet voldoende soepel en zal een situatie jarenlang 

bevriezen terwijl de resultaten van de werklastmeting bij de hoven en rechtbanken binnenkort verwacht worden. 

Indien het hierboven geopperde tijdelijke wettelijke kader niet wordt ingevoerd, en om de globale enveloppe te 

handhaven, kan de delegatie van magistraten flexibel inspelen op de behoeften van sommige entiteiten in 

afwachting van de resultaten van de werklastmeting. In de praktijk laten bepaalde, weliswaar niet perfecte, 

mechanismen zoals de delegatie magistraten toe vrijwillig een entiteit te versterken. Daarnaast kunnen de 

tijdelijke benoeming en de gelijktijdige benoeming in meerdere rechtbanken worden gebruikt.  
 

De voorgestelde wijziging houdt ook twee aanzienlijke risico’s in. Ze zou ten eerste tot een schadelijke 

concurrentie tussen de gerechtelijke entiteiten kunnen leiden.  Ten tweede kunnen de beslissingen van de 

colleges als arbitrair worden ervaren zolang er geen duidelijk vastgelegde criteria zijn. 

 

Tot slot moet de samenstelling van de colleges representatief zijn om de wettigheid van hun beslissingen te 

garanderen.  In zijn advies van 1 juli 2013 over het voorontwerp betreffende de invoering van een verzelfstandigd 

beheer voor de rechterlijke organisatie, wijst de HRJ erop dat: “De colleges worden samengesteld op een te weinig 

representatieve wijze, met een te sterke vertegenwoordiging van de korpschefs van de hoven. Gelet op de 

bevoegdheden toegekend aan de colleges komt dit praktisch neer op de oprichting van een hiërarchie tussen de 

entiteiten van eerste aanleg en de hoven. Dat stelt voornamelijk een probleem voor het College van hoven en 

                                                                        

18 Artikel 55 van het voorontwerp houdende diverse bepalingen inzake de rechterlijke organisatie II: “In artikel 2 van de wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke 
personeelsformatie van raadsheren  

teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken, laatst gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "van twintig 
jaar" worden vervangen 

door de woorden "van tweeëntwintig jaar"; 2° in de tabel wordt het getal “6” bij Brussel vervangen door het getal “10” .” 
19

 Eigen vertaling EHRM., Zaak Coëme en anderen v. België, verzoekschriften nrs. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 en 33210/96, 22 juni 2000. 
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rechtbanken aangezien de zetel niet hiërarchisch georganiseerd is. Hoe meer de colleges beslissingsbevoegdheden 

inzake beheer krijgen, hoe meer ze representatief zouden moeten zijn.20” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

20 https://csj.be/admin/storage/hrj/a0084b.pdf  

https://csj.be/admin/storage/hrj/a0084b.pdf
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2.5. MONDELING EVALUATIE-EXAMEN 
 

Het mondeling evaluatie-examen werd als derde21  toegangsweg tot de magistratuur ingevoerd door de wet van 

15 juni 200122. Hiermee wou de zetel “over een ruimer rekruteringsveld kunnen beschikken.”23 Uit de parlementaire 

werkzaamheden van voornoemde wet bleek namelijk het volgende: “Onder de advocaten met meer dan twintig 

jaar balie-ervaring zit een behoorlijk percentage dat de overstap naar de magistratuur wel ziet zitten.  Personen met 

een dergelijke professionele bagage zijn evenwel niet geneigd om zich nog aan een examen beroepsbekwaamheid te 

onderwerpen.  Vandaar dat een heleboel ervan afzien om de overstap te maken.  Aldus gaat een belangrijk potentieel 

aan kandidaat-magistraten verloren. 

 

 Door te voorzien dat zij door de Hoge Raad voor de Justitie kunnen gemachtigd worden, na een mondeling 

evaluatie-examen, om zich kandidaat te stellen voor het ambt van rechter, worden zij aangemoedigd om 

vooralsnog de overstap te maken24. 

 

De invoering van deze derde weg was soms omstreden25. De HRJ meende evenwel dat de invoering ervan 

verantwoord was26. Om aan dit examen te kunnen deelnemen, moet men gedurende ten minste 20 jaar als 

voornaamste beroepsactiviteit het beroep van advocaat te hebben uitgeoefend of ten minste 15 jaar als 

voornaamste beroepsactiviteit het beroep van advocaat te hebben uitgeoefend en gedurende minstens 5 jaar 

een functie hebben uitgeoefend die een gedegen kennis van het recht vereist27. Kandidaten die gedurende vijf 

jaar het ambt van plaatsvervangend rechter of raadsheer hebben uitgeoefend en die 15 jaar als voornaamste 

beroepsactiviteit het beroep van advocaat hebben uitgeoefend, kunnen reeds deelnemen aan het mondelinge 

evaluatie-examen28. 

 

Het mondelinge evaluatie-examen wordt elk semester georganiseerd door de benoemings- en 

aanwijzingscommissies van de HRJ. Wie slaagt voor het examen wordt gemachtigd om zich kandidaat te stellen 

voor een benoeming29. De machtiging is geldig gedurende drie jaar, te rekenen van de datum van de afgifte van 

de machtiging30. Wie niet slaagt voor het examen moet drie jaar wachten om opnieuw een verzoek tot deelname 

te kunnen indienen31.  Op dit moment is er geen beperking van het aantal deelnames.  

 

Het aantal personen dat via de derde weg tot de magistratuur kan toetreden is door de wet gelimiteerd. Het 

arrest 14/2003 van het Grondwettelijk Hof32 heeft de wet van 15 juni 2001 immers gedeeltelijk vernietigd33. Het 

Grondwettelijk Hof was van oordeel dat deze derde toegangsweg “slechts in zeer beperkte mate mag opengesteld 

worden om te vermijden dat de doelstellingen van de wetgever niet worden nagekomen en dat diegenen die zich aan 

de proeven van het vergelijkend examen of het examen onderwerpen, niet in hun terechte verwachtingen worden 

                                                                        

21 De andere toegangswegen zijn het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage en het examen inzake beroepsbekwaamheid. 
22 Wet van 15 juni 2001 tot wijziging van de artikelen 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies en 371 van het Gerechtelijk Wetboek, tot invoeging van artikel 191bis in het Gerechtelijk   
Wetboek en tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van 

magistraten. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001061534&table_name=wet  
23 https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0703/50K0703001.pdf  
24 https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0703/50K0703001.pdf  
25 Zie bijvoorbeeld, Parl.St. 50-0703/012, p. 22  
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0703/50K0703012.pdf  
Alsook het arrest van het Grondwettelijk Hof van 28 januari 2003. 
26 Zie bijvoorbeeld, Parl.St. 50-0703/012, p. 46-47  
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0703/50K0703012.pdf  
27 Artikel 191, §1, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek. 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967101002&table_name=wet  
28 Artikel 191, §1, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek. 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967101002&table_name=wet  
29 Artikel 191bis, §2, dertiende lid, van het Gerechtelijk Wetboek. 
30 Artikel 191bis, §3, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek. 
31 Artikel 191bis, §3, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek. 
32 https://www.const-court.be/public/n/2003/2003-014n.pdf  
33 Wet van 15 juni 2001 tot wijziging van de artikelen 190, 194, 259bis 9, 259bis 10, 259octies en 371 van het Gerechtelijk Wetboek, tot invoeging van artikel 191bis in het Gerechtelijk   
Wetboek en tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van 

magistraten. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001061534&table_name=wet  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001061534&table_name=wet
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0703/50K0703001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0703/50K0703001.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0703/50K0703012.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/pdf/50/0703/50K0703012.pdf
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967101002&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967101002&table_name=wet
https://www.const-court.be/public/n/2003/2003-014n.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001061534&table_name=wet
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teleurgesteld34.”  Om aan de bezwaren van het Grondwettelijk Hof te beantwoorden heeft de wet van 7 april 

200535 het aantal magistraten die volgens deze derde toegangsweg kan worden benoemd per rechtsgebied 

beperkt tot 12% van het kader van de betrokken categorie magistraten van het rechtsgebied van het hof van 

beroep.   

 

Volgens de memorie van toelichting wil het voorontwerp meer kandidaten voor het mondeling evaluatie-examen 

aantrekken en de strenge deelnemingsvoorwaarden vastgelegd door [...] , van het Gerechtelijk Wetboek versoepelen. 

Het voorontwerp stelt volgende wijzigingen voor: 

 Het voordeel van de uitslag van het mondelinge evaluatie-examen wordt verlengd van 3 naar 7 jaar.  

 De wachttermijn van drie jaar voor een nieuwe deelname aan het examen wordt afgeschaft en vervangen 

door een beperking van het aantal niet succesvolle deelnames: een kandidaat die vijf keer niet slaagt wordt 

uitgesloten van latere deelname. 

 Het quotum van 12% van het kader van de betrokken categorie magistraten wordt opgetrokken naar 15% en 

wordt niet meer berekend per rechtsgebied maar op nationaal niveau. 

 

Het mondeling evaluatie-examen kent inderdaad weinig succes. Dat tonen de deelname- en slaagcijfers van de 

laatste vijf jaar duidelijk aan36. 

 

 
Nederlandstalige 

kandidaten 

Nederlandstalige 

laureaten 

Franstalige 

kandidaten 

Franstalige 

laureaten 

Totaal 

aantal 

kandidaten 

Totaal 

aantal 

laureaten 

2016 11 3 (27%) 7 3 (43%) 18 6 (33%) 

2017 11 2 (18%) 9 2 (22%) 20 4 (20%) 

2018 9 1 (11%) 9 1 (11%) 18 2 (11%) 

2019 12 1 (8%) 8 2 (25%) 20 3 (15%) 

2020 9 2 (22%) 13 2 (15%) 22 4 (18%) 

 

In het licht van deze cijfers dringt een grondige evaluatie van het nut van het mondeling evaluatie-examen zich 

op.  In afwachting van dergelijke evaluatie van de derde weg, hebben de door het voorontwerp voorgestelde 

wijzigingen een dubbel belang: 

 Ze zorgen voor meer uniformiteit tussen de derde weg en het examen beroepsbekwaamheid wat betreft de 

geldigheidsduur (7 jaar) en het aantal mogelijke deelnames (maximum 5 deelnames). 

 Het aantal magistraten dat op basis van de derde weg effectief kan worden benoemd verhoogd in beperkte 

mate waardoor organisatorische problemen  in bepaalde rechtbanken kunnen worden opgelost. 

 

De HRJ is er evenwel geen voorstander van dat het percentage magistraten dat via de derde weg wordt benoemd 

voortaan niet meer per rechtsgebied zou worden bepaald maar op nationaal niveau.  De verwaarloosbare 

verhoging van het aantal magistraten dat op die manier via de derde weg kan worden benoemd, weegt niet op 

tegen het risico van onevenwichtige samenstelling van de rechtbanken en parketten dat er uit voortvloeit. Het 

zou bijvoorbeeld mogelijk worden om een groot deel van de derde-wegmagistraten in één landsdeel, 

rechtsgebied of entiteit te concentreren.    De HRJ pleit daarom voor het behoud van het rechtsgebied als 

berekeningsgrondslag. 

 

                                                                        

34 https://www.const-court.be/public/n/2003/2003-014n.pdf  
35 Wet van 7 april 2005 tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van 

hetzelfde Wetboek. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005040763&table_name=wet  
36 De cijfers staan in de jaarverslagen 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 van de HRJ: https://hrj.be/nl/publicaties  

https://www.const-court.be/public/n/2003/2003-014n.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2005040763&table_name=wet
https://hrj.be/nl/publicaties
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Indien de HRJ hierin gevolgd wordt, dan dient het quotum verhoogd te worden tot 20% want anders worden de 

problemen in Brussel en Luik, wat betreft de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken, niet opgelost. 

Indien de berekeningsgrondslag toch zou worden verbreed, dan moet dit niet op nationaal niveau gebeuren, 

maar te worden beperkt tot het kader van de betrokken categorie magistraten van dezelfde taalrol.  Dit om een 

onevenwichtige verdeling van derde-wegmagistraten te vermijden tussen de taalrollen. 

 

Tot slot, zou het ook wenselijk zijn dat in de wet wordt opgenomen dat het quotum enkel geldt voor de “primo-

benoemingen”. Op dit manier wordt rekening gehouden met het antwoord dat het Grondwettelijk Hof gaf op 

een prejudiciële vraag gesteld door de Raad van State over artikel 187ter van het Gerechtelijk Wetboek37. 

  

                                                                        

37
 https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-024n.pdf 
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3. BESLUIT 
 

De HRJ kan zich niet gunstig uitspreken over het voorontwerp in zijn huidige vorm. De HRJ is van mening dat: 
 

1. De redenen voor de oprichting van een nationaal parket voor de verkeersveiligheid niet met nauwkeurige 

elementen zijn gestaafd. De verschillende politieparketten in ons land hebben de nodige expertise en pakken 

de strafvordering in verkeerszaken doeltreffend aan. Het zou beter zijn om de bestaande structuren te 

versterken en te verbeteren, dan om het gerechtelijke landschap nog ingewikkelder te maken. De 

bevoegdheden die het nationaal parket voor de verkeersveiligheid in het voorontwerp krijgt, zijn trouwens 

niet duidelijk en kunnen botsen met de bevoegdheden van andere gerechten. Men mag zeker niet uit het 

oog verliezen dat de HRJ als enige bevoegd is voor de aanwijzing van een korpschef of magistraten.  
 

2. Niets erop wijst dat het aantal referendarissen en parketjuristen dat nodig is voor een doeltreffende werking 

van justitie in de rechtsgebieden hoger is dan het huidige quotum en dat een verbreding van de 

berekeningsgrondslag zou volstaan om aan de respectieve behoeften van de zetel en het Openbaar 

Ministerie te voldoen. Als de berekeningsgrondslag op nationale schaal wordt ingevoerd, zou het 

bijvoorbeeld mogelijk worden om een groot deel van de referendarissen of parketmagistraten in één 

landsdeel, rechtsgebied of entiteit te concentreren. Indien er budgettaire middelen zijn, zouden die middelen 

prioritair moeten worden gebruikt om de wettelijke kaders van de magistraten van de zetel en het parket in 

te vullen.  
 

3. Criminologen waarschijnlijk een meerwaarde kunnen zijn voor de taken van de hoven en rechtbanken en het 

Openbaar Ministerie. Het voorontwerp bevat geen gegevens over de concrete evaluatie van de acties die de 

contractuele criminologen in de parketten hebben ondernomen sinds hun indienstneming in 200638. De 

grens van 35% lijkt in elk geval buitenmaats.  De HRJ is er evenwel geen voorstander van dat het 

maximumaantal criminologen niet meer per rechtsgebied zou worden bepaald maar op nationaal niveau. 

Indien de berekeningsgrondslag toch zou worden verbreed, dan moet dit niet op nationaal niveau gebeuren, 

maar op basis van alle magistraten van de zetel en het Openbaar Ministerie die tot dezelfde taalrol behoren. 
 

4. Onmogelijk met zekerheid kan worden bevestigd of ontkracht dat “de wettelijke personeelsformaties steeds 

minder een aanknopingspunt vormen.” zoals het voorontwerp doet, zolang een werklastmeting, een 

overeenkomstig allocatiemodel en uniforme en betrouwbare statistische gegevens ontbreken. De wetgever 

zou de nieuwe criminele fenomenen en meer algemeen de nieuwe behoeften van de rechtzoekende  kunnen 

aanpakken door het wettelijk kader op zijn minst tijdelijk te verhogen. De delegatie van magistraten, de 

tijdelijke benoeming en de gelijktijdige benoeming in meerdere entiteiten zijn instrumenten om flexibel in 

te spelen op de behoeften van sommige entiteiten.  
 

5. Tot slot, de wijzigingen aan het mondelinge evaluatie-examen die het voorontwerp voorstelt zijn van belang 

omdat zede modaliteiten van dat examen afstemmen op die van het examen inzake beroepsbekwaamheid 

en het aantal magistraten dat via het mondelinge evaluatie-examen wordt benoemd, in beperkte mate 

verhoogt. De HRJ is er evenwel geen voorstander van dat het percentage magistraten dat via het mondelinge 

evaluatie-examen wordt benoemd voortaan niet meer per rechtsgebied zou worden bepaald maar op 

nationaal niveau.  De HRJ pleit daarom voor het behoud van het rechtsgebied als berekeningsgrondslag. 

Indien de berekeningsgrondslag toch zou worden verbreed, dan moet dit gebeuren, maar op de categorie 

van magistraten die tot dezelfde taalrol behoren. 

                                                                        

38 Zoals bepaald door de omzendbrief nr. COL 8/2007 van het College van Procureurs-generaal bij de hoven van beroep en omzendbrief nr. COL 8/2007 – Addendum van het College van 
Procureurs-generaal  

bij de hoven van beroep beschikbaar op: https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip 

https://www.om-mp.be/sites/default/files/u1/col_8-2007.zip
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4. BIJLAGEN 
 

Artikel 9 van het voorontwerp voegt een artikel 150/2 in het Gerechtelijk Wetboek in: 
 
§1, 1° 
“De strafvordering wordt uitgeoefend door de procureur voor de verkeersveiligheid: 
1° voor de misdrijven waarvoor een voorstel tot inning van een som is gebeurd, overeenkomstig artikel 65 van de 
wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, ofwel waarvoor een minnelijke schikking is 
opgelegd overeenkomstig artikel 216bis van het wetboek van strafvordering ofwel waarvoor een bevel tot betalen is 
opgelegd overeenkomstig artikel 65/1 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en 
er wordt vastgesteld dat een van deze geldsommen niet is betaald .” 
 
§1, 2° 
“2° onverminderd de toepassing van het 1°, voor de misdrijven welke bedoeld zijn in: 
a) de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen 

en met autocars; 
b) het regentsbesluit van 20 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het 

geregeld tijdelijke vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer; 
c) de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en de koninklijke besluiten tot uitvoering van 

deze wet, met name: 
- het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de 

bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen; 
- het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van 

het gebruik van de openbare weg; 
- het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor 

motorvoertuigen en aanhangwagens; 
- het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van 

sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare 
en radioactieve stoffen; 

- het koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden 
of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben; 
- het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen; 
- het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene 
reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer; 
- het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen; 
- het koninklijk besluit van 27 februari 2013 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling 
van overtredingen inzake het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen en tot wijziging van de koninklijke besluiten 
van 24 maart 1997, 19 juli 2000, 22 december 2003 en 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van 
een som bij de vaststelling van sommige overtredingen; 
- het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van 
sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg; 
d) het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, 
hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen; 
e) de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen 
ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen en de uitvoeringsbesluiten, met name: 
- het koninklijk besluit van 1 september 2006 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen 
van sommige inbreuken inzake de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, 
evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen; 
- het besluit van de Waalse Regering van 6 juli 2017 betreffende de technische controle langs de weg van 
bedrijfsvoertuigen die in België of in het buitenland ingeschreven zijn; 
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- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2018 betreffende de technische controle langs de weg van 
bedrijfsvoertuigen; 
- het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2018 betreffende de invoering van de technische 
controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die ingeschreven zijn in België of het buitenland; 
f) de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en de 
uitvoeringsbesluiten ervan; 
g) het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van 
sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg; 
h) het Waals decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en 
waterdomein; 
i) de wet van 15 juli 2013 betreffende het reizigersvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening 
(EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van 
wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering 
van de Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling 
van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan, met name: 
- het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het reizigersvervoer over de weg; 
j) de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de Verordening 
(EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van 
wegvervoerondernemer uit te voeren en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering 
van de Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling 
van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg en de 
uitvoeringsbesluiten ervan, met name: 
- het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het goederenvervoer over de weg; 
k) de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen; 
l) het koninklijk besluit van 18 september 2016 betreffende het internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige 
levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer en tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake 
het vervoer over de weg; 
m) het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor 
motorvoertuigen en aanhangwagens; 
n) het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-
terreinwedstrijden; 
o) het koninklijk  besluit van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden; 
p) het ministerieel besluit van 23 mei 2014 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het 
goederenvervoer over de weg; 
q) het ministerieel besluit van 23 mei 2014 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het 
reizigersvervoer over de weg .” 
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