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INLEIDING 

 

Perspectief van de burger - Dit rapport onderzoekt de wereld van het recht vanuit het 

perspectief van de burger. De toegang tot het recht begrijpen we als een drieledige toegang: 

(1) tot regels (2) tot de rechter (3) tot rechtvaardige oplossingen.1 De vraag die in het 

bijzonder wordt onderzocht, is in welke mate de burger er beter aan toe is m.b.t. toegang 

tot het recht sinds 2001, m.a.w. na het rapport ‘Het Recht van de mensen’ van de Commissie 

Burger, Recht en Samenleving aan de Koning Boudewijnstichting (hierna ‘het eerste rapport’ 

of ‘het rapport van 2001’ en ‘de Commissie’). Hoewel ook wordt ingegaan op de werking van 

de instellingen die een rol spelen in de productie van regelgeving en rechtsbedeling, en meer 

bepaald op de relevante ontwikkelingen de laatste 15 jaar, ligt de focus in dit rapport niet 

zozeer op de instellingen, maar op wat deze ontwikkelingen betekenen voor de burger. In dit 

rapport wordt de burger gedefinieerd als fysiek persoon, drager van rechten en ook van 

verplichtingen.  

 

Synthese rapport - Dit rapport maakt een synthese van onderzoek dat de voorbije 15 jaar 

werd verricht op het gebied van de relatie tussen burger, recht en samenleving. Er werd 

geen eigen empirisch onderzoek gevoerd. Belangrijke algemene bronnen met een 

gelijkaardige insteek zijn o.a. ‘De  Justitiedialogen’ van Erdman en De Leval (2004) en het 

‘Groenboek, 15 voorstellen voor een beter justitie’ van vzw 400 in het kader van het 

stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN (2017).  

 

Tendensen in de 21ste-eeuwse samenleving – De fundamentele tendensen in de 

samenleving die in het eerste rapport werden beschreven blijven grotendeels actueel: de 

exponentiële groei van de informatie en communicatietechnologieën, de snelle globalisering 

van de economie, de gestage verschuiving van de politieke besluitvorming, de ontwikkeling 

van de multiculturele samenleving, en de ideologische pluralisering van waarden en 

opvattingen blijven de samenleving beïnvloeden. De eerste tendens, namelijk de 

technologische, is veel sterker aanwezig de voorbije 15 jaar en is dan ook een rode draad die 

door dit rapport loopt. De vraag rijst of en hoe ons rechtssysteem omgaat met de nieuwe 

informatie- en communicatietechnologie. De tweede tendens van de snelle globalisering van 

de economie gecombineerd met de derde tendens  nl.  de gestage verschuiving zien we 
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terugkomen in de extrapositiefrechtelijke regels die buiten de nationale, territoriaal 

gebonden rechtsorde worden geproduceerd buiten de rechtstaat zoals via vrijwillig 

onderschreven gedragscodes  die bijvoorbeeld door grote retailketens worden 

gehandhaafd2.  

 

Dit rapport voegt tevens een maatschappelijke tendens toe. In nasleep van de aanslagen van 

11 september 2001 is er een sterk veiligheidsdiscours ontstaan. De vraag rijst of rechten en 

vrijheden van burgers niet al te gemakkelijk worden beperkt onder ‘het mom van’ veiligheid. 

 

Evoluties in het recht - Dit rapport wijst ook op twee evoluties in het recht zelf. Ten eerste is 

een versnelling van het recht waarneembaar. Dit zowel in de zin van het versnellen van 

justitie door kortere procedures als in de zin van snel wijzigend recht in het licht van snelle 

maatschappelijke evoluties. Deze ontwikkeling kan kritisch bekeken worden vanuit het 

perspectief van het nastreven van duurzaamheid.  

Ten tweede wordt vastgesteld dat er een duidelijke verhoging is van financiële drempels wat 

de toegang van justitie voor de burger betreft. Deze drempel treft niet alleen kwetsbare 

burgers, maar meer en meer de middenklasse van burgers die te veel middelen hebben om 

een beroep te kunnen doen op bijstand, maar onvoldoende middelen om alles zelf te 

bekostigen.   
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DEEL 1: BURGER EN REGELGEVING 

 

In het eerste deel van dit rapport wordt de relatie geschetst tussen de burger en 

regelgeving. Ontwikkelingen van de laatste 15 jaar in de productie, evaluatie en 

toegankelijkheid van regelgeving worden beschreven en onder de loep genomen.  

 

Evaluatiecriteria - Verlinden3 formuleerde vijf kernvoorwaarden als toetsingskader voor een 

rationeel besluitvormingsproces. De eerste kernvoorwaarde is multidisciplinariteit. Hiermee 

wordt bedoeld de erkenning dat wetgeving complex is. Niet alleen het juridische aspect is 

belangrijk, maar ook het taalkundige en socio-economische perspectief. De tweede 

kernvoorwaarde is centrale aansturing en politieke steun. De derde voorwaarde is de 

consultatie van belanghebbenden. De vierde voorwaarde is transparantie: informatie en 

communicatie zijn cruciaal. Transparantie zou structureel moeten worden ingebouwd in het 

wetgevingsproces, zowel intern al extern. Intern betekent dit dat de overheid aan 

datacollectie zou moeten doen en dat de overheid duidelijk moet maken wie 

verantwoordelijk is voor het opstellen van nieuwe regelgeving (bevoegdheidsverdeling en 

bestuursniveau – administratie of de kabinetten). Externe transparantie is helderheid naar 

de burger toe: dit is voornamelijk een democratische eis. De vijfde kernvoorwaarde is 

opleiding en vorming, die door de overheid zouden gefinancierd moeten worden. Dit gaat 

over opleidingen voor juristen tot wetgevingsjuristen, voor taalkundigen in de juridische 

sector, voor socio-economische wetenschappers en voor de burger in het algemeen.  

 

Hoofdstuk 1: Productie en evaluatie van regelgeving 

 

1. Opstellen van regelgeving 

 

Juridisering en roep naar dejuridisering - De juridisering van de maatschappelijke 

verhoudingen en de roep naar dejuridisering werden door de Commissie in het rapport van 

2001 beschreven als de twee belangrijkste algemene ontwikkelingen van de afgelopen 

decennia bij de productie van de regelgeving. Deze twee tegengestelde trends zetten zich 

vandaag verder.  
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Aanbevelingen eerste rapport - In het rapport van 2001 stelde de Commissie vast dat de 

snelle toename van regelgeving de afgelopen decennia het risico op onzorgvuldigheden in 

de regelgeving heeft doen toenemen.4 In dit kader formuleerde de Commissie twee 

aanbevelingen. Ten eerste onderstreepte de Commissie het belang van helderheid bij de 

formulering van regels, in het streven naar een coherente en transparante regelgeving. Meer 

concreet beval de Commissie aan een vormingsinstituut op te richten voor 

wetgevingstechniek en een systeem van gecoördineerde redactie van regelgeving op te 

zetten. Ten tweede wees de Commissie op het belang van duurzame regelgeving. Bij het 

opstellen van regelgeving zou erover gewaakt moeten worden dat de regels hun 

maatschappelijke relevantie kunnen bewaren over een langere termijn.  

 

1.1 Helderheid van regelgeving  

 

Handleiding wetgevingstechniek Raad van State - Helder geformuleerde en goed 

gestructureerde regelgeving maken is niet alleen een doelstelling, maar ook een techniek die 

kan worden aangeleerd. Zo heeft de Raad van State een handleiding wetgevingstechniek 

opgesteld die in 2008 grondig werd aangepast.5 De handleiding bevat de beginselen van de 

wetgevingstechniek en is bestemd voor zij die wetgevende en reglementaire teksten 

opstellen voor de federale overheid en de deelgebieden. Er worden praktisch georiënteerde 

aanwijzingen geformuleerd voor de redactiemethode en het correct taalgebruik in 

regelgeving. Daarnaast is elke overheid vrij om haar eigen handleiding op te stellen voor de 

opmaak van regelgeving. Het is daarom van belang hier al een onderscheid te maken tussen 

enerzijds de techniciteit van het rechtsdomein, product van de overheid en anderzijds de 

technieken of manieren om dit recht te communiceren aan niet-juristen (zie infra).  

 

Omzendbrief wetgevingstechniek Vlaamse Gemeenschap - Tot nu toe heeft enkel de 

Vlaamse Gemeenschap een eigen omzendbrief wetgevingstechniek uitgevaardigd.6 Het team 

Publiek Recht en Regelgeving geeft advies over de toepassing van de wetgevingstechnische 

regels uit de omzendbrief Wetgevingstechniek. Bovendien kunnen medewerkers van de 

Vlaamse overheid terecht bij het team Taaladvies voor advies over de leesbaarheid en de 

taalzuiverheid van ontwerpen van regelgeving.7 Het taalkundig advies vormt samen met het 

wetgevingstechnisch advies één geïntegreerd advies. Het wetgevingstechnisch en taalkundig 
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advies is verplicht volgens de omzendbrief Wetgevingstechniek, behalve voor besluiten die 

meer dan eens in dezelfde vorm terugkeren. 

 

Perspectief van de burger - Een eerste bemerking bij deze ontwikkelingen is dat de 

wetgevingstechnische voorschriften van de Raad van State en de Vlaamse overheid niet 

expliciet aanbevelen om regels op te stellen vanuit het perspectief van de burger in plaats 

van de wetgever.8 Bij het opstellen van regelgeving is het nochtans belangrijk om te beseffen 

dat lezers regels benaderen vanuit een feitelijke situatie.9 De burger die een wet leest of 

informatie zoekt over wetgeving, vertrekt gewoonlijk van zijn concreet geval, met de vraag 

welke rechtsgevolgen hieruit voortvloeien of met de vraag welke voorwaarden moeten 

worden voldaan om rechtsgevolgen te realiseren of te vermijden.10 Deze toepassing van het 

recht vraagt om de tussenkomst van intermediairs.  

 

Wetgevingstechnische voorschriften door Raad van State of elke overheid zelf? - Ten 

tweede rijst de vraag of het aan de Raad van State is om wetgevingstechnische richtlijnen op 

te stellen voor alle regelgevers in België dan wel of elke overheid zelf in haar eigen richtlijnen 

zou moeten voorzien. Hierover bestaat onenigheid. Aan de ene kant wordt geargumenteerd 

dat wetgevingstechnische voorschriften dezelfde zouden moeten zijn voor federale 

regelgeving en regelgeving van de deelgebieden gelet op de samenhang tussen beide. In die 

optiek zou het dan wenselijk zijn om bij toekomstige wijzigingen van de Handleiding van de 

Raad van State overleg te organiseren met vertegenwoordigers van de federale overheid, de 

gemeenschappen en de gewesten en hun wetgevende vergaderingen.11 Aan de andere kant 

wordt geargumenteerd dat wetgevingstechnische voorschriften zouden moeten worden 

opgesteld door de overheid die ze hanteert omdat de richtlijnen dan meer kunnen 

aansluiten op problemen in de praktijk. Bovendien kan de handleiding dan deel uitmaken 

van een breder wetgevingsbeleid.12 

 

Controle naleving wetgevingstechniek - Ten derde dringt de evidente bemerking zich op dat 

voorschriften voor wetgevingstechniek niet veel nut hebben als ze niet worden nageleefd in 

de praktijk. De handleiding die uitgaat van de Raad van State heeft geen bindende waarde.13 

Bovendien ontsnappen vele rechtsregels aan een verplichte voorafgaande toetsing door de 

Raad van State en heeft de Raad van State vaak te weinig tijd om een grondig onderzoek te 
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voeren.14 Op Vlaams niveau is er een meer structurele voorafgaande evaluatie van 

regelgeving. De Vlaamse omzendbrief gaat uit van de Kanselarij en heeft daardoor een 

zekere bindende kracht ten aanzien van de ambtenaren die de regelgeving opstellen. 

Bovendien houdt de cel Juridische Dienstverlening van de Afdeling Kanselarij ook toezicht op 

de naleving ervan.15  

 

Effect van wetgevingstechnische voorschriften – De vraag rijst of er werkelijk gebruik wordt 

gemaakt van de wetgevingstechnische richtlijnen van de Raad van State en van de Vlaamse 

Gemeenschap.  De vraag rijst bovendien of dankzij deze wetgevingstechnische voorschriften 

verbetering zichtbaar is wat de helderheid van regelgeving betreft. Hierover kan geen 

uitspraak worden gedaan omdat er tot dusver geen onderzoek naar gedaan werd en er geen 

empirische gegevens voorhanden zijn waaruit conclusies kunnen worden getrokken.  

 

Andere aspecten bij productie van wetgeving dan louter wetgevingstechnische - Tot slot 

wordt opgemerkt dat uiteraard niet enkel wetgevingstechnische aspecten belangrijk zijn bij 

het opstellen van heldere wetgeving.16 Inspiratie voor richtlijnen die verder gaan dan de 

redactie en de opmaak van de tekst kan gevonden worden in de ‘Aanwijzingen voor 

regelgeving’ in Nederland.17  

 

1.2 Duurzaamheid van regelgeving  

 

Begrip duurzaamheid - Aangezien de laatste decennia het recht ontzettend is toegenomen 

in omvang en de maatschappelijke verhoudingen in verregaande mate gejuridiseerd werden, 

rijst de vraag naar de duurzaamheid van regelgeving. In het eerste rapport gaf de Commissie 

aan dat duurzaam reguleren anders reguleren betekent. De Commissie verduidelijkte dat dit 

impliceert dat regelgeving zich niet langer zou mogen richten op de korte termijn, maar dat 

de maatschappelijke relevantie van regelgeving ook over een langere termijn dient te 

worden bewaard. Als tweede aspect van de betekenis van duurzaamheid werd gewezen op 

het belang van een duidelijke prioriteitenstelling m.b.t. de inhoud van het wetgevend werk. 

De Commissie verduidelijkte dat de wetgever niet zozeer zeer specifieke problemen dient te 

reguleren, maar zich dient te focussen op grote maatschappelijke uitdagingen. Dit rapport 
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voegt hieraan toe dat regelgeving maar duurzaam kan zijn indien voldoende aandacht wordt 

besteed aan de potentiële effecten ervan op verschillende domeinen.   

 

 

1.2.1 Maatschappelijke relevantie over lange termijn 

 

Relevantie over lange termijn - Het recht wijzigen indien de maatschappelijke 

omstandigheden veranderen is op zich een goede zaak, maar vanuit het perspectief van 

rechtszekerheid hoeft verandering zeker niet de hele tijd. Het zou de bedoeling moeten zijn 

dat regelgeving een tijd meegaat en op die manier ook zorgt voor doorzichtigheid en 

stabiliteit. De vraag rijst of de regelgever aandacht besteed aan de maatschappelijke 

relevantie van regelgeving over lange termijn.  

Actuele voorbeelden waar het duurzaam karakter van regelgeving speelt, zijn de ‘Potpourri-

hervormingen’ en de hercodificatie van de basiswetgeving in het strafrecht, het burgerlijk 

recht en het ondernemingsrecht. Minister van Justitie Koen Geens omschreef de ‘Potpourri-

hervormingen’ zelf als de dringende noodzakelijke aanpassingen van de regelgeving en de 

voorloper van een meer diepgaande vernieuwing van de basiswetgeving in drie genoemde 

domeinen.18  

 

Hercodificatie van de basiswetgeving - Wat de hercodificatie van de basiswetgeving betreft, 

is het de bedoeling “om de belangrijkste regels die van algemene gelding zijn en dus relatief 

bestendig tegen verandering, ordentelijk [te bundelen] in heldere wetboeken”. 19 De intentie 

is alvast om duurzame regelgeving op te stellen, maar op dit moment is het veel te vroeg om 

na te gaan of deze doelstelling afdoende zal bereikt worden. Wat wel reeds duidelijk is, is 

dat het voor de mensen in de praktijk zeer moeilijk is om de wijzigingen in verschillende 

materies tegelijk bij te houden. Vooral voor magistraten is dit een zware taak die op hun 

schouders rust; ze worden niet ondersteund door een studiedienst.20 

 

Potpourri-hervormingen - Hoewel de Potpourri-wetten ogenschijnlijk beperkte wijzigingen 

doorvoeren, zijn de gevolgen vaak verstrekkend.21 De vraag rijst of hier voldoende rekening  

werd gehouden met een lange termijn visie. Het vergt tijd vooraleer het resultaat van deze 

hervormingen kan geëvalueerd worden, maar het blijkt nu al dat er werk aan de winkel blijft. 
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De vijfde Potpourri-Wet bevat namelijk op verschillende punten herstelwetgeving van de 

eerste Potpourri-Wet.22  

 

 

1.2.2 Prioriteitenstelling m.b.t. de inhoud van het wetgevend werk 

 

Focus op grote maatschappelijke uitdagingen - Het tweede aspect van duurzaamheid 

betreft het domein waaraan de wetgever vorm wil geven. In het eerste rapport 

beklemtoonde de Commissie dat de wetgever zich niet dient in te laten met allerlei zeer 

specifieke problemen, maar zich dient te focussen op de grote maatschappelijke 

uitdagingen. Zo is het vraagstuk van alternatieve energie ongetwijfeld een grote 

maatschappelijke uitdaging waar de wetgever zijn verantwoordelijkheid zou moeten 

opnemen. De wetgeving omtrent GAS-boetes en seksisme doet daarentegen vragen rijzen in 

het kader van duurzaamheid. Deze kunnen bekritiseerd worden omdat er reeds regelgeving 

bestond die het mogelijk maakte om inbreuken te bestraffen. 

 

 

1.2.3 Evaluatie van regelgeving bij de totstandkoming23 

 

Aanbeveling eerste rapport: stelselmatige evaluatie van regelgeving – Het derde aspect van 

duurzaamheid bij het opstellen van regelgeving betreft de aandacht voor potentiële effecten 

van de regelgeving op verschillende domeinen. In haar eerste rapport formuleerde de 

Commissie de aanbeveling om regelgeving stelselmatig te evalueren. De Commissie 

onderscheidde verschillende aspecten van evaluatie. Het eerste zijn de strikt juridische 

maatstaven van de regelgeving, onder meer of de doelstellingen van de regelgever duidelijk 

zijn, of de tekst helder geformuleerd is, en of de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid 

gerespecteerd worden. Daarnaast is er het aspect van de samenhang, om te controleren of 

en hoe de nieuwe regelgeving past in het gehele bestaande rechtssysteem, zoals de 

Grondwet, het internationaal recht en de algemene rechtsbeginselen. De Commissie 

omschreef beide aspecten als eerder juridisch en zag hierin een centrale taak voor de 

afdeling wetgeving van de Raad van State. De Commissie pleitte ervoor dat de Raad van 

State voldoende tijd moet hebben om grondige adviezen te maken. Bovendien 
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onderstreepte de Commissie het belang van goede communicatie tussen de Raad van State 

en de regelgevende overheden bij de voorbereiding van wetgeving.  

Naast het juridisch toetsen van regelgeving wees de Commissie in het eerste rapport op het 

belang van de evaluatie van de doeleinden van regelgeving: doeltreffendheid, effectiviteit, 

efficiëntie en impact van de regelgeving dienen onder de loep te worden genomen. De 

Commissie wees erop dat dit type van evaluatie een geheel andere aanpak vereist dan de 

klassiek juridische methode. Hier gaat het om de sociaalwetenschappelijke methode die 

gebruik maakt van empirische gegevens. Deze aanbeveling sluit aan bij het 

evaluatiecriterium van multidisciplinariteit, zoals vermeld in de inleiding. 

 

De plaats van de evaluatie van regelgeving in de Belgische politieke cultuur –  Alvorens 

dieper in te gaan op de verschillende aspecten van de evaluatie van regelgeving, is het 

gepast deze evaluatie te plaatsen in een breder raamwerk. In dit raamwerk kunnen we twee 

assen  onderscheiden. De eerste as is de verhouding tussen het beleid en de empirie. De 

tweede as is deze tussen de schriftelijke en de mondelinge parlementaire debatcultuur.  Wat 

de eerste as betreft. Het initiatief tot regelgeving gaat uit van een beleidsinstantie, zij het de 

regering of lid van de regering, zij het een parlementariër. Dit initiatief heeft een ideologisch, 

politiek streefdoel waarin al dan niet empirie verdisconteerd is. Idealiter zou de 

beleidsinstantie de beleidsdoelen moeten confronteren met de werkelijke feiten. Hierbij 

moet er rekening gehouden worden dat elke stap tussen een pril politiek akkoord in een 

coalitieregering en de vertaling ervan in wetgeving een hindernis en een gevaar voor de 

bereikte consensus kan zijn en een barst in de coalitie kan betekenen.  

De tweede as laat zien dat wetsevaluatie het best empirisch gedijt in een schriftelijke 

parlementaire debatcultuur zoals in Nederland. De Latijnse parlementaire cultuur zoals in 

België kenmerkt zich eerder door mondelinge dan schriftelijke debatten. Binnen 

parlementaire commissies zoals deze van Justitie worden ministers en experten gehoord.  

Parlementariërs debatteren over maatschappelijke en andere effecten van wetsvoorstellen 

en wetsontwerpen die het louter juridische overstijgen. Amendementen worden minder 

ingediend en pertinente opmerkingen worden door de minister overgenomen. Het is in deze 

constellatie methodologisch niet evident om de impact van regelgeving te meten omdat er 

weinig ruimte en tijd is om het resultaat nog empirisch te toetsen.  
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a. Juridische evaluatie bij de totstandkoming van regelgeving  

Juridische evaluatie door de Raad van State – Sinds het vorige rapport is het aantal 

adviesaanvragen sterk toegenomen, onder andere als gevolg van de zesde staatshervorming, 

terwijl het kader van afdeling Wetgeving van de Raad van State nagenoeg ongewijzigd is 

gebleven. Sinds enkele maanden wordt daarover publiekelijk de alarmklok geluid in de 

adviezen zelf en wordt bij de adviesaanvragers op de nodige soepelheid aangedrongen. Dat 

neemt niet weg dat daar in de praktijk weinig gevolg wordt aangegeven, met als gevolg dat 

de Raad van State zelfs voor massieve ontwerpen, zoals bijvoorbeeld het nieuwe 

strafwetboek, slecht enkele weken extra tijd krijgt.  

Bovendien is de complexiteit van de regelgeving enkel toegenomen. In tegenstelling tot 

bijvoorbeeld de Nederlandse Raad van State, zijn er echter geen mensen en middelen om 

het EU-recht, het EVRM en het internationaal recht structureel op te volgen. Het is dan ook 

puur de persoonlijke verdienste van een aantal magistraten dat er toch steeds meer 

aandacht aan wordt gegeven in de adviezen. 

 

b. Andere dan strikt juridische evaluaties bij de totstandkoming van regelgeving 

Andere dan strikt juridische evaluaties - Sinds het eerste rapport van de Commissie zijn er 

heel wat stappen gezet om regelgeving niet enkel op grond van juridische maatstaven te 

evalueren. De Belgische overheden evalueren regelgeving vooraf in het licht van 

administratieve vereenvoudiging en in het kader van de regulerings- of 

regelgevingsimpactanalyse (kort ‘RIA’).  

 

Administratieve vereenvoudiging - Om wettelijke (informatie)verplichtingen na te leven, 

moeten burgers, ondernemingen en verenigingen vaak administratieve formaliteiten 

vervullen. De naleving van deze regels kost tijd, inspanningen en geld. De vraag rijst in welke 

mate deze administratieve lasten kunnen worden verlaagd om zo te leiden tot een meer 

efficiënte en duurzame regelgeving.  

 

Federale Kafka-test - Hoewel de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (afgekort ‘DAV’) 

reeds in 1998 werd opgericht bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, werd pas in 
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augustus 2007 het DAV Meetbureau opgericht om de administratieve lasten te meten en te 

evalueren. Het meetbureau werd aanvankelijk opgericht om de administratieve 

lastenverlaging voor burgers, ondernemingen en verenigen te evalueren, maar richt zich de 

afgelopen jaren ook op de verlaging van de beheerskosten, m.a.w. de interne 

administratieve vereenvoudiging binnen de overheid. Voor het meten van administratieve 

lasten wordt het Kafka meetmodel gebruikt dat gebaseerd is op het internationale 

Standaard Kosten Model.24  

 

Integratie in ruimere reguleringsimpactanalyse? - Op federaal niveau is de zogenaamde 

Kafka-test sinds 2014 geïntegreerd in de ruimere alternatieven- en effectenanalyse bij het 

voorbereiden van wetgeving, de reguleringsimpactanalyse of RIA. Dit is ook het geval op 

Vlaams niveau waar reeds eerder, in 2006, een reguleringsimpactanalyse werd ingevoerd. In 

de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest ligt de nadruk op administratieve 

lastenverlaging.25  

 

Reguleringsimpactanalyse of regelgevingsimpactanalyse of RIA - De potentiële effecten van 

regelgeving blijven niet beperkt tot administratieve lasten, maar strekken zich uit op 

verschillende domeinen zoals het economische, het sociale, het milieu,… Een 

regelgevingsimpactanalyse of reguleringsimpactanalyse (RIA) is een voorafgaande evaluatie 

van de potentiële effecten van ontwerpen van regelgeving.  

 

RIA op Vlaams niveau - In België was de Vlaamse overheid in 2006 de eerste met het 

invoeren van een RIA bij de productie van regelgeving. De Vlaamse overheid stelde een 

gedetailleerde leidraad voor de opmaak van een RIA op om de Vlaamse regelgeving te 

verbeteren.  De leidraad legt uit wat een RIA is en geeft concrete richtlijnen voor de 

uitvoering van een RIA. De RIA op Vlaams niveau beoogt de beleidsopties af te wegen om 

uiteindelijk de meest efficiënte en effectieve beleidsopties te selecteren om zodoende de 

kwaliteit van het beleid te verbeteren.26  

Het uitvoeren van een RIA wil beleidsmakers doen nadenken ‘door de juiste vragen op het 

juiste moment’ te stellen. Vier groepen van vragen kunnen worden onderscheiden: (1) wat 

wil men bereiken met de voorgenomen regelgeving (probleem- en doelstelling), (2) hoe kan 

dit (mogelijke beleidsalternatieven), (3) wat is de beste optie (effectenanalyse) en (4) hoe 
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treedt dit in werking (implementatie en handhaving). Het beantwoorden van deze vragen 

moet gebeuren ‘in transparant overleg met alle betrokkenen’ en moet uiteindelelijk 

gecommuniceerd worden ‘naar beleidsmakers en publiek’.27 Er wordt duidelijk rekening 

gehouden met de bovengenoemde evaluatiecriteria transparantie en communicatie.  

 

Vlaamse RIA maakt afweging van beleidsopties - Een goede RIA is niet zozeer een goed RIA-

document op zich; de kwaliteit hangt af van het RIA-proces waarvan het RIA-document een 

weergave is. Dit proces is een tijdrovende bezigheid. Het afwegen van beleidsopties kan tot 

op zekere hoogte gekwantificeerd worden. Zo kunnen bv. de hoger genoemde 

administratieve lasten voor burgers en beheerskosten voor de overheid gemeten worden, 

evenals subsidies en belastingen. Overtredingen kunnen op verschillende manieren worden 

aangepakt: door de pakkans te verhogen of door de strafkans te verhogen. Deze afweging 

kan wetenschappelijk beoordeeld worden. Idealiter gebeurt deze wetenschappelijke analyse 

vooraleer een politieke beslissing wordt genomen, maar dit is in de praktijk niet steeds zo 

gemakkelijk. Soms wordt een RIA pas gemaakt nadat een beleidsoptie genomen is. Het is in 

zekere zin een gemiste kans, maar anderzijds kan een RIA achteraf nog steeds zinvol zijn 

aangezien het de overheid dwingt om overwegingen te expliciteren.  

 

Kwaliteit van RIA’s op Vlaams niveau - Gezien de tijdsinvestering en de administratieve 

weerstand werden de ambities voor de RIA teruggeschroefd op Vlaams niveau, nu is enkel 

nog een RIA vereist voor belangrijke ontwerpdecreten en strategische uitvoeringsbesluiten. 

Hoewel het aantal RIA’s drastisch werd ingeperkt, probeert men aan de andere kant wel de 

kwaliteit ervan te waarborgen. Op Vlaams niveau controleert het team Wetsmatiging de 

kwaliteit van RIA’s, elke RIA krijgt een quotering. 

 

RIA op federaal niveau - In 2014 werd de RIA ook ingevoerd op federaal niveau.28 De analyse 

integreert hier oudere tests voor ontwerpen van regelgeving, zoals de Kafka-test, de 

‘gender’-test, de duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling (afgekort ‘DOEB’)-test. Op 

verzoek van de verantwoordelijke minister kan de RIA onderzocht worden door het 

impactanalysecomité dat voorstellen tot verbetering doet.29 
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Identificatie van problemen op federaal niveau - De RIA op federaal niveau verschilt 

fundamenteel van deze op Vlaams niveau. Deze laatste is immers een afweging van 

beleidsopties, terwijl de RIA op federaal niveau plaatsvindt als de beleidsoptie al genomen is. 

Federale RIA’s worden opgestart net voor het dossier aan de ministerraad wordt 

voorgelegd.30 Op federaal niveau moeten de materies waarop de tekst impact kan hebben, 

geïdentificeerd worden, bijvoorbeeld leefmilieu, administratieve lasten, gelijkheid tussen 

man en vrouw. Problemen moeten geïdentificeerd worden, maar de RIA vereist niet dat er 

pogingen worden gedaan om deze problemen op te lossen of om te bekijken hoe het effect 

gemilderd kan worden. De federale wetgever heeft aldus gekozen voor een RIA die snel een 

eenvoudig is in te vullen, maar hierdoor is de eigenlijke analyse veel te weinig diepgaand.31 

Evaluaties van RIA’s op federaal niveau komen tot de conclusie dat de kwaliteit van de 

antwoorden van federale RIA’s aan de lage kant is.32  

 

Toepassingsgebied federale RIA - Bovendien is het toepassingsgebied van de federale RIA 

zeer beperkt. Beducht voor de zware administratieve last werd de verplichting tot het 

maken van een RIA beperkt tot zaken waarover de ministerraad zich moet uitspreken, met 

name wetsontwerpen en bepaalde koninklijke besluiten. Hier bestaan ook uitzonderingen 

op wat maakt dat maar voor 5% van de federale regelgeving een RIA moet gemaakt worden. 

Controle van federale RIA’s is facultatief. Het gevolg is dat de RIA vaak wordt gezien als een 

formaliteit en zelfs als een hinderlijke obstructie alvorens de wet kan verschijnen in het 

Belgisch Staatsblad.   

 

1.3 Opleiding en vorming van wetgevingsjuristen en -ambtenaren 

 

De opstellers van de regelgeving - De helderheid en duurzaamheid van regelgeving hangt in 

de praktijk af van de opstellers van de regelgeving. Op dit moment hangt de kwaliteit van 

concrete regelgeving af van de omstandigheid of de opstellers van regelgeving door de jaren 

heen de nodige expertise en vaardigheden hebben verworven.33 Het is immers niet zo dat 

elke afgestudeerde jurist in staat is om goede regelgeving op te stellen. De Vlaamse 

rechtenopleidingen bieden hier namelijk weinig aandacht aan. Slechts twee 

rechtenfaculteiten bieden het vak wetgevingsleer aan.34 Dit heeft tot gevolg dat 
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deskundigheid kan verloren gaan en er een versnipperde aanpak is in het opstellen van 

regelgeving.35  

 

Aanbeveling eerste rapport - Documenten zoals de Handleiding wetgevingstechniek van de 

Raad van State en de Leidraad voor de opmaak van een reguleringsimpactanalyse van de 

Vlaamse overheid zijn zonder twijfel waardevolle hulpmiddelen voor opstellers van 

regelgeving. Deze volstaan echter niet om het opstellen van kwaliteitsvolle regelgeving te 

garanderen en, zoals de Commissie aanraadde in haar eerste rapport, moeten deze worden 

aangevuld met opleiding en vorming georganiseerd door de overheid.36  

 

Opleidingsinstituut federale overheid - Het opleidingsinstituut van de federale overheid 

(OFO)37 biedt een opleiding wetgeving en  wetgevingstechnieken aan.38 De opleiding duurt 7 

halve dagen en wordt georganiseerd zodra er voldoende inschrijvingen zijn. Veel mensen 

leren het opstellen van regelgeving nog steeds ‘on the job’, maar het is mogelijk een 

opleiding te volgen.  

 

Opleidingen wetgevingsleer in Vlaanderen - In Vlaanderen werden in 2006 de eerste 

stappen voor de vorming van wetgevingsambtenaren en -juristen gezet met de cellen 

wetskwaliteit39, maar deze zijn op dit ogenblik minder actief. Sinds 2006 organiseert de 

Vlaamse overheid ook opleidingen wetgevingsleer. Op dit ogenblik worden vijf modules 

worden aangeboden: (1) Beleid & regelgeving: een kennismaking (2) Opvolgen van een 

regelgevingsdossier (3) RIA als proces (4) Opstellen van rechtsregels (5) De Europese 

aspecten van Vlaamse beleidsvoering.40 Bovendien besteedt het witboek ‘Open en 

wendbare overheid’ van de Vlaamse overheid van juli 2017 veel aandacht aan interne 

kennisdeling en capaciteitsopbouw voor beleidsambtenaren.41  

 

Geen systematische en grondige vorming - Wetgevingsjuristen en –ambtenaren op federaal 

en Vlaams niveau hebben dus mogelijkheden tot het volgen van opleidingen, maar er is nog 

geen sprake van een systematische en grondige vorming voor opstellers van regelgeving. 
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1.4. De participatie van de burger in het wetgevingsproces    

 

Deliberatieve democratie- De voormelde wetstechnieken passen binnen een 

representatieve democratie. Een veelgehoorde kritiek is dat wetten niet altijd op de maat 

van de burger zijn gemaakt en dat er geen gebruik is gemaakt van hun gebruikskennis. 

Recent zijn er initiatieven onder de noemer deliberatieve democratie genomen om de 

burger mee te laten participeren aan het wetgevingsproces, zoals G100042. De vraag rijst hoe 

deze vormen van democratie te integreren bij de totstandkoming van regelgeving. In 

Nederland bestaat er de internetconsultatie voor wetsontwerpen van de regering en 

vermeldt het ontwerp wie er allemaal geconsulteerd werd bij de totstandkoming van het 

ontwerp. Deze vorm van participatie is op maat van de actieve burger. De niet-actieve 

burger komt niet aan bod. Middenveldorganisaties en steunpunten blijven noodzakelijk om 

de stem van de niet-actieve burger te verwoorden.   

 

2 Evaluatie van de regelgeving na de inwerkingtreding43 

 

Aanbeveling eerste rapport - In het eerste rapport wees de Commissie erop dat het 

nastreven van helderheid, duurzaamheid en toegankelijkheid bij het opstellen van 

regelgeving (supra 1 en 2) moet gevolgd worden door stelselmatige evaluatie van 

regelgeving. De Commissie wees toen op drie aspecten van evaluatie van regelgeving: de 

strikt juridische maatstaven, de coherentie van de regelgeving in het gehele rechtssysteem 

en sociaal-wetenschappelijke methodes. De Commissie beval aan dat een permanent 

instituut dat volledig afhankelijk staat van de overheden wier regelgeving wordt onderzocht 

de regelgeving ex post zou evalueren.44 

 

Ex post evaluatie op federaal niveau - Met de wet van 25 april 2007 werd een wettelijk 

kader gecreëerd voor ex post evaluatie van regelgeving op federaal niveau.45 De 

wetsevaluatie werd toevertrouwd aan het ‘Parlementair Comité belast met de 

wetsevaluatie’ dat bestaat uit elf senatoren en elf volksvertegenwoordigers. Eind 2011 heeft 

het Comité zijn werkzaamheden aangevat.  
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Opdracht Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie - Het Comité volgt de 

rechtspraak van het Grondwettelijk Hof op. Arresten die een wetgevend optreden lijken te 

vereisen, worden voorgelegd aan het parlement en de regering.46 Bovendien neemt het 

Comité kennis van verslagen die door het Openbaar Ministerie rechtstreeks aan het Comité 

worden bezorgd. Daarnaast moeten heel wat instellingen, krachtens de wet, regelmatig 

verslagen voorleggen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers en/of de Senaat 

(bijvoorbeeld de Ombudsdienst Pensioenen, de federale Ombudsman,…). Die verslagen 

brengen soms belangrijke problemen aan het licht bij de toepassing van een wet. Het Comité 

neemt kennis van die verslagen. Als de betreffende wet ten minste drie jaar van kracht is, 

dan kan het, in voorkomend geval, een evaluatieprocedure starten. Tot slot kan een 

verzoekschrift worden ingediend door administratieve diensten en overheden, natuurlijke 

personen, publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen en kamerleden en senatoren.  

 

Kritiek vóór de aanvatting van de werkzaamheden van het Parlementair Comité - Het is 

opvallend dat kritiekpunten op het systeem van evaluatie van wetgeving die werden 

geformuleerd tijdens de uitgebreide hoorzitting in de Senaat in 200547, door de rechtsleer en 

in de adviezen van de Raad van State geen weerklank hebben gevonden in de uiteindelijke 

wet van 2007.48 Zo werd herhaaldelijk gewezen op het gevaar van de politieke samenstelling 

van het orgaan dat is toevertrouwd met wetsevaluatie: de concrete resultaten zijn dan 

immers afhankelijk van de politieke wil van de zetelende leden.49 Het Parlementair Comité 

belast met de wetsevaluatie bestaat uit leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers en 

de Senaat en is duidelijk geen permanent onafhankelijk orgaan zoals de Commissie in haar 

eerste rapport adviseerde. Bovendien wordt er niet gepreciseerd of de evaluatie gebeurt aan 

de hand van sociaal wetenschappelijke methodes. De Wet Wetsevaluatie bepaalt dat het 

Comité regelgeving evalueert in het licht van “criteria van doeltreffendheid, evenredigheid, 

transparantie en samenhang”. Dit lijkt erop te wijzen dat de analyse het puur juridisch-

technische moet overschrijden, maar deze criteria worden bekritiseerd als beperkend en 

arbitrair.50 

 

Evaluatie sinds de aanvatting van de werkzaamheden - De kritiek van de rechtsleer dateert 

van vóór de effectieve activiteiten van het Comité. Een evaluatie van de activiteiten van het 

Comité was overwegend positief. Er werd bovendien aangeraden om in de deelstatelijke 
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parlementen een gelijkaardig Comité op te richten (maar hier werd tot dusver niet op 

ingegaan). Het Comité deed enkele voorstellen tot verbetering van verschillende wetteksten. 

Vooral de opvolging van de arresten van het Grondwettelijk Hof wierp vruchten af. De 

regering wordt ertoe aangezet sneller dan vroeger gevolg te geven aan vernietigingsarresten 

of arresten tot ongrondwettigverklaring.  Ook de opmerkingen van het College van 

Procureurs-generaal leiden sneller tot een standpuntbepaling door de regering. 

Het systeem van ex post wetsevaluatie heeft goed gefunctioneerd van 2011 tot 2014. Na de 

verkiezingen van 2014 moest het Comité opnieuw worden opgestart, maar dit is niet 

gebeurd. Het Comité is sinds 2014 niet meer actief. 

  

Federale interne auditdienst – Sinds 2007 zijn verschillende diensten van de federale 

overheid verplicht een interne audit te organiseren.51 In 2016 werd de federale interne 

auditdienst opgericht waarin de bestande auditdiensten werden geïntegreerd.52 Uit deze 

recente ontwikkelingen blijkt dat in de politieke wereld auditprocedures aan een opmars 

bezig zijn. Het risico bestaat dat auditprocedures initiatieven om regelgeving ex post te 

evalueren zullen verdringen.53 

 Vergelijkbaar met de ex post evaluatie van regelgeving, worden audits gebruikt om na de 

inwerkingtreding van regelgeving de efficiëntie en doeltreffendheid van federaal bestuur te 

beoordelen.54 Echter, het toepassingsgebied, de focus en de methode en de doelstelling van 

een audit is structureel verschillend van een ex post evaluatie van regelgeving.55 Zo kunnen 

audits betrekking hebben op instellingen, terwijl  ex post evaluatie van regelgeving enkel 

regelgeving betreft. Verder zijn audits meestal gedreven door boekhoudkundige principes, 

terwijl ex post evaluatie minder betrekking heeft op budgettaire overwegingen. Audits 

hebben vinden daarentegen meestal plaats vanuit een intern perspectief, terwijl ex post 

evaluatie van regelgeving een extern perspectief inneemt. Tot slot is audit sterk 

geassocieerd met controle, terwijl ex post evaluatie een wetenschappelijke kijk tracht te 

bieden. 

Deze tendens past in de huidige dominantie van het wetgevingsproces door de uitvoerende 

macht. Hierbij maken allerlei uitvoerende organen van inspectiediensten tot regulatoren  

regels die klassiek rechtelijk gezien veel meer impact hebben op het dagelijks leven van de 

burger dan de wetten die een parlementaire toetsing ondergaan56. 
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3 Aanbevelingen inzake de productie en evaluatie van regelgeving 

 

Politieke steun voor wetskwaliteit nodig – Eén van de vijf evaluatiecriteria voor het 

beoordelen van de kwaliteit van het besluitvormingsproces en de uitkomst ervan in de vorm 

van regelgeving is centrale aansturing en politieke steun.  De bereidheid om systemen van 

wetsevaluatie uit te werken kan schommelen. Ten tijde van de invoering van de KAFKA-test 

en de Vlaamse RIA was er een grote interesse in wetskwaliteit. Op dit moment is er echter 

grote weerstand bij kabinetten en administratie. Zij percipiëren dit eerder als bijkomende 

lasten dan als een meerwaarde. Er zouden daarom voorbeelddossiers waar een RIA goed 

werd aangepakt kunnen verspreid worden om de werkelijke meerwaarde aan te tonen. De 

beleidsmakers moeten van deze meerwaarde van wetskwaliteit en wetsevaluatie 

overtuigd geraken. Het politieke en ambtelijke apparaat zouden dus zelf hun beleid en 

cultuur moeten wijzigen om veranderingen te realiseren.57 Vlaanderen lijkt stappen te zetten 

in de goede richting, maar  de federale overheid heeft nog een lange weg te gaan.58 Een 

Raad voor wetgeving is te overwegen. Dergelijke oprichting vraagt om een cultuurswitch in 

het wetgevingsproces waar nu nog veel een beroep wordt gedaan op adviserende organen. 

Een Raad heeft enkel maar betekenis als ze efficiënt werkt en een meerwaarde biedt en niet 

de zoveelste bijkomende instantie is. Deze Raad zou als opdracht krijgen empirisch 

basisgegevens te verwerken voor belangrijke maatschappelijke problematieken waarop de 

wetgever kan steunen bij zijn wetgevend werk. Het is niet de bedoeling voor ieder 

wetgevend initiatief zomaar wat gegevens te verzamelen.  

 

Gegevensverzameling over productie en effecten van regelgeving – Een tweede 

evaluatiecriterium is multidisciplinariteit: regelgeving is complex en heeft meerder aspecten 

dan enkel juridische. Regelgeving dient niet alleen vooraf, maar ook achteraf geëvalueerd 

te worden. Het is immers niet mogelijk om alle effecten volledig in te schatten op het 

moment van het maken van de regelgeving. Deze twee soorten evaluatie kunnen elkaar ook 

versterken. Zo kan de ex ante evaluatie vooraf problemen aangeven en kan men hierover 

gegevens verzamelen. De administratie die instaat voor deze regels zou kunnen instaan voor 

data verzameling, dit hoeft dus niet noodzakelijk centraal te gebeuren. Dit zou uiteraard 



22 
 

mogelijk zijn, maar per administratie zou een goede tussenfase zijn. Gelet op de bestaande 

cultuur is het voorgaande misschien voorlopig wellicht niet realistisch. Misschien moet men 

dan wel duidelijke bindende voorschriften over de inhoud van de memorie van toelichting 

voorzien. Deze zou dan bestaan uit de motivering van de beleidsdoelen- en opties, de 

beschrijving van het wetgevingsproces, de impact van de beleidsoptie, de juridische toets 

van de Raad van State…. Op die manier wordt het waarom (rationale) en het hoe 

(procedurele en procesmatige) van een wetsontwerp/voorstel geëxpliciteerd.  Op basis van 

de verzamelde gegevens kan ex post geëvalueerd worden door onafhankelijke experten op 

basis van wetenschappelijke methodes. Maar zelfs indien de eerste fase gelet op de 

Belgische parlementaire debatcultuur niet zo eenvoudig is, dan nog blijft een ex post 

evaluatie noodzakelijk.  

 

Toepassingsgebied federale RIA’s baseren op inhoudelijk criterium – Om de RIA op federaal 

niveau zinvoller te maken zou men het criterium van het toepassingsgebied op een 

inhoudelijk criterium kunnen uitwerken. Het criterium van teksten die voor de Ministerraad 

komen is louter formeel en geeft geen indicatie van het belang van die regelgeving voor de 

burger. Bovendien zou, na identificatie van de impact van regelgeving, meer ondersteuning 

kunnen worden geboden aan hoe deze impact kan worden gemilderd. Deze expertise kan 

niet verwacht worden van alle verschillende administraties.  

 

Belang van klare juridische taal tijdens de gehele rechtenopleiding en een systematische 

en grondige vorming van wetgevingsjuristen – Een ander evaluatiecriterium voor het 

beoordelen van kwaliteitsvolle regelgeving is opleiding en vorming van de opstellers van de 

regelgeving. Allereerst zou doorheen de hele rechtenopleiding het belang van klare 

juridische taal moeten worden onderstreept. Een institutionele verankering kan best via het 

oprichten van een “bureau voor klare juridische taal”.  Voor opstellers van regelgeving in het 

bijzonder ontbreekt in België een systematische vorming. Het wordt aanbevolen om een 

grondige vorming van juristen tot wetgevingsjuristen in te voeren, zoals in Canada en 

Nederland.59 Indien zou gekozen worden voor een federale overkoepelende instelling zou 

een eenheid in aanpak gegarandeerd kunnen worden.60   
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Hoofdstuk 2 : Toegang tot regelgeving 

 

Toegankelijkheid van regelgeving - De vraag naar toegankelijkheid van de regelgeving kan in 

strikte dan wel in ruime zin worden begrepen. In strikte zin gaat het over de 

waarschijnlijkheid dat de burgers de inhoud van wetten kennen; in ruime zin gaat het over 

de waarschijnlijkheid dat de burgers deze wetten ook werkelijk kunnen begrijpen en 

naleven.61 Deze omschrijving van toegankelijkheid van regelgeving duidt al op het belang van 

beschikbaarheid en begrijpbaarheid van regels. Dit zijn twee zeer belangrijke aspecten, maar 

ook de betrouwbaarheid van de informatie die men vindt en de betaalbaarheid van de 

toegang tot regels spelen een zeer belangrijke rol in de praktijk.62 

 

Aanbevelingen eerste rapport - In 2001 stelde de Commissie vast dat de regelinflatie van de 

afgelopen decennia geleid heeft tot gebrek aan doorzichtigheid van de regelgeving. Het is 

voor burgers en andere actoren alsmaar moeilijker om te voldoen aan de regel dat “iedereen 

wordt geacht de wet te kennen”, voor zover deze juridische fictie ooit enige realiteitswaarde 

heeft gehad. 

Vanuit het perspectief van de toegang tot het recht door de burger formuleerde de 

Commissie in het rapport van 2001 drie aanbevelingen. Ten eerste zou er meer en beter 

informatie over recht moeten worden aangeboden aan de burger. Dit kan via internet waar 

veel informatie ter beschikking kan worden gesteld en via toegankelijke brochures waar de 

informatie ook wordt geïnterpreteerd. Bovendien beval de Commissie aan om elementaire 

principes van het recht deel te laten uitmaken van de eindtermen van het lager en 

middelbaar onderwijs. Ten tweede gaf de Commissie het advies om de interactieve 

communicatie tussen overheid en burger te versterken. De Commissie beval aan om een 

elektronisch portaal van rechtsbedeling op centraal niveau te organiseren zodat eenvormige 

informatie en hoge zichtbaarheid naar gebruikers toe zouden worden gegarandeerd. Ten 

derde was het voor de Commissie duidelijk dat er altijd behoefte zal blijven aan meer 

specifieke en gepersonaliseerde informatie over het recht en de rechtsbedeling. Daarom 

beval de Commissie aan om een transparante en sterke rechtshulp uit te bouwen.63 
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1 Recht en burgerschap in het onderwijs 

 

Aanbevelingen om jongeren met het recht vertrouwd te maken - Het advies van de 

Commissie om aandacht te besteden aan principes van het recht vanaf het lager onderwijs 

werd herhaaldelijk hernomen. Zo argumenteerden Erdman en De Leval dat het 

basisonderwijs de rechten en vrijheden zou moeten toelichten, de finaliteit van de 

rechtstaat verduidelijken etc.64 Ook in het kader van OP.RECHT.MECHELEN werd betoogd 

om jongeren vertrouwd te maken met de rechtstaat en een vak ‘burgerschapsvorming’ in te 

voeren.65 

 

Ontwikkelingen in het onderwijsrecht - Burgerschap stond ingeschreven in de zogeheten 

vakoverschrijdende eindtermen van het secundair onderwijs. Dat zijn doelstellingen die bij 

geen enkel vak horen, maar in alle vakken samen kunnen worden bereikt. In de praktijk 

betekende dit vaak dat niemand er de volle verantwoordelijkheid voor opnam, ook omdat 

scholen geen resultaatsverplichting hebben.   

 

Franse Gemeenschap – Sinds 2015 wordt in de Franse Gemeenschap in de scholen van het 

officieel onderwijs één van de twee uren levensbeschouwing vervangen door een algemeen 

vak over burgerschap en filosofie.66 De ‘Cours de Philosophie et Citoyenneté’ (CPC) wordt 

zowel in het lager als in het secundair onderwijs verricht. Er is voorzien in een specifieke 

financiering voor de organisatie van CPC, zowel voor de omkadering van het vak als met het 

oog op programmawijzigingen en pedagogische ondersteuning.67 

 

Vlaamse Gemeenschap – In Vlaanderen hebben scholen de vrijheid om zelf, in hun eigen 

lessenplan en leerrooster, aandacht te besteden aan levensbeschouwing en burgerschap. Dit 

kan binnen bestaande vakken, bv als onderdeel van de les Nederlands of geschiedenis, of 

door een nieuw vak te creëren zoals de GO! Scholen zullen doen.68 Ook de Vlaamse 

decreetgever zou kunnen aanzetten tot het inrichten van een apart vak door in inhoudelijke 

eindtermen te voorzien. Wat de formulering van de eindtermen betreft, zijn een aantal 

wijzigingen doorgevoerd. Zo is het onderscheid tussen vakgebonden en vakoverschrijdende 

eindtermen verlaten. In plaats daarvan worden de ontwikkelingsdoelen en eindtermen 

voortaan geformuleerd in functie van zestien sleutelcompetenties.69 Het nieuwe decreet 
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onderwijsdoelen voorziet in “burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties 

inzake samenleven” als een van de zestien sleutelcompetenties waarrond de nieuwe 

onderwijsdoelen dienen te worden ontwikkeld.    

 

2 Transparantie en participatie bij de totstandkoming van regelgeving 

 

Gebrek aan doorzichtigheid - Het probleem van het gebrek aan doorzichtigheid van de 

regelgeving dat de Commissie aanduidde in haar eerste rapport, rijst reeds in de vroegste 

fase van het besluitvormingsproces. Vaak hebben burgers geen of amper zicht op de 

voorbereiding van regelgeving omdat dit achter de schermen gebeurt en ontwerpen van 

regelgeving pas openbaar worden gemaakt wanneer ze volledig uitgewerkt zijn en het 

politieke compromis reeds is vastgelegd.70 In de lijn van de aanbeveling van de Commissie 

om meer en betere informatie over recht aan de burger aan te bieden, wordt in dit rapport 

gepleit voor het structureel inbouwen van transparantie in het wetgevingsproces.71 

 

Regelgevingsagenda als informatiemiddel voor de burger? Als nuttig informatiemiddel voor 

de burger wordt vaak een toegankelijke regelgevingsagenda naar voor geschoven, een lijst 

die elektronisch raadpleegbaar is en een actueel overzicht biedt van geplande nieuwe 

regelgeving en aanpassingen aan bestaande regelgeving.  

In Vlaanderen is er reeds een aanzet gegeven tot de uitbouw van een regelgevingsagenda.72 

De regelgevingsagenda’s zijn raadpleegbaar via een bijlage bij de beleidsnota's en 

beleidsbrieven van de leden van de Vlaamse Regering. Het gaat dus niet om één algemeen 

overzicht. Bovendien bevat het nieuwe bestuursdecreet73 een verankering van de actieve 

openbaarmaking van regeringsbeslissingen en bijhorende regeringsdocumenten en is er een 

bijzondere actieve informatieplicht bij de inwerkingtreding van nieuwe regelgeving 

toegevoegd, voor zover deze regelgeving rechten toekent of verplichtingen oplegt aan 

burgers.  

De federale overheid daarentegen heeft geen regelgevingsgagenda. In de beleidsnota’s van 

de regeringsleden74 wordt wel in het algemeen toegelicht wat de initiatieven zijn van het 

komende jaar. 

Hoewel het concept van een regelgevingsagenda bestaat op Vlaams niveau, maar niet op 

federaal niveau, lijkt het verschil in de praktijk klein. Op beide niveaus is er sprake van een 
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intentieverklaring die niet door burgers kan worden afgedwongen. De werkelijke 

meerwaarde van een regelgevingsagenda lijkt eerder beperkt.  

 

Participatie van de burger - Nog een stap verder dan transparantie is participatie van de 

burger in de totstandkoming van regelgeving. Dit komt op verschillende punten naar voor in 

het nieuwe ontwerp van bestuursdecreet van de Vlaamse overheid. Zo wordt een centraal 

consultatieplatform voor participatiemomenten over visienota’s, conceptnota’s, groen- en 

witboeken en belangrijke voorontwerpen van decreten en uitvoeringsbesluiten decretaal 

verankerd. Bovendien krijgen burgers zelf de mogelijkheid om beleidsvoorstellen in te 

dienen.75   

 

Participatie en digitalisering - Digitalisering kan beloftevol zijn in het versterken van de 

participatiedimensie van regelgeving zoals de recente Vlaamse en succesvolle app 

‘Citizenlab’. CitizenLab is een participatief platform waarop burgers hun stad co-creëren. Via 

het lab kan de burger zijn stem laten horen en de overheden hun burgers beter begrijpen76.  

 

3 Communicatie tussen overheid en burger 

 

3.1 Rechtstreekse interactie met de overheid 

 

Informatie via internet - In haar eerste rapport stelde de Commissie de technologie voor als 

een goed hulpmiddel om de informatiekloof te dichten. De laatste 15 jaar is een enorme 

toename van digitalisering in de samenleving merkbaar. Meer en meer wordt gebruik 

gemaakt van digitale informatie en apparaten. Dit biedt veel mogelijkheden voor 

rechtstreekse interactie tussen de overheid en de burger. Op dit vlak is er naast meer 

automatisatie nood aan innovatie. De technologische automatisatie en innovatie hangt af 

van de nood aan bepaalde diensten, gaande van juridische educatie tot het voorzien van 

avatars in het contact met de overheid. Dit houdt in dat diensten in pakketten worden 

aangeboden. Innovatie die enkel op zichzelf staat is niet voldoende. Zij moet uitgaan van de 

noden en vragen van de burgers. Daarnaast kunnen diensten samengevoegd worden zodat 

nieuwe combinaties mogelijk worden bv. de combinatie van juridische informatie en 

juridische vormingen voor het brede publiek.  
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Ook op Europees niveau wordt aandacht besteed aan informatie over het recht via internet. 

Zo werd de richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites aangenomen die de 

lidstaten moeten omzetten tegen 23 september 2018.77 

 

Digitaal burgerloket op Vlaams niveau - De Vlaamse overheid legt uit in de memorie van 

toelichting bij het ontwerp bestuursdecreet dat ze voor de relatie tussen de burger en de 

overheid uitgaan van ‘een open overheid die nog meer werk maakt van communicatie, die 

bereikbaar is via elektronische weg, die haar documenten ter informatie beschikbaar stelt 

voor burgers’.78 Een belangrijke nieuwigheid is het burgerloket dat in één geïntegreerde 

digitale dienstverlening zal voorzien voor de burger. Het loket biedt burgers een digitaal 

overzicht van zijn/haar gegevens met de overheid (in Vlaanderen, federaal of andere 

gemeenschappen of gewesten).  

 

Just-on-web op federaal niveau - Ook op federaal niveau zijn er ontwikkelingen aan de gang. 

In de beleidsnota ‘the Court of the future’ kondigde minister van Justitie Koen Geens ‘just-

on-web’ aan waarin de burger al zijn juridische zaken moet kunnen regelen: ‘of het nu is om 

een boete te betalen, je huwelijkscontract te bekijken of bewindvoering te vragen voor je 

dementerende moeder: alles moet online kunnen, via just-on-web, naar analogie met tax-

on-web’79. 

 

 

3.2 Communicatie via intermediaire instanties: juridische en sociale eerstelijnsbijstand80
 

  

Elektronische informatie ter beschikking stellen is niet voldoende - Het probleem met 

elektronische informatie aanbieden aan de burger over recht is dat je de mensen bereikt die 

anders ook al zouden bereikt worden. De moeilijkst te bereiken doelgroep wordt hiermee 

niet over de streep getrokken. Daarom zijn er intermediaire instanties nodig die kunnen 

worden ingeschakeld als betrouwbare communicatiepartner tussen de overheid en meer 

kwetsbare burgers. 

 

Definitie juridische eerstelijnsbijstand - De wet op de juridische bijstand van 23 november 

1998 maakt een onderscheid tussen de juridische eerstelijnsbijstand en juridische 
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tweedelijnsbijstand. De wet definieert de eerstelijnsbijstand als “de juridische bijstand die 

verleend wordt in de vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste 

juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie”.81 Het 

gaat dus over de burger die op zoek gaat naar concrete informatie of naar een specifiek 

advies in verband met een juridisch probleem of een juridisch geschil.82 Eerstelijnsbijstand 

heeft een oriënterende en preventieve functie. Met de zesde staatshervorming is dit een 

bevoegdheid van de gemeenschappen geworden.83  

 

Organisatie eerstelijnsbijstand - Eerstelijnsbijstand wordt georganiseerd door de 

Commissies voor Juridische Bijstand in elk gerechtelijk arrondissement.84 Advocaten houden 

zitdagen voor juridische eerstelijnsbijstand op verschillende locaties, dit wordt ad hoc 

geregeld.85 De burger kan er gratis informatie krijgen, maar indien er meer bijstand nodig is, 

dan moet de advocaat in kwestie doorverwijzen, bijvoorbeeld naar het bureau voor 

juridische bijstand.86  

 

Justitiehuizen - In het kader van de eerste lijn gaat bijzondere aandacht uit naar de 

justitiehuizen, die werden opgericht in 1999, in de nasleep van de zaak-Dutroux.87 Deze 

kaderden in een nieuwe beleidsrichting waarin de verbetering en uitbreiding van 

alternatieve straffen en maatregelen en de humanisering van justitie centraal stonden. Deze 

justitiehuizen, waarin een meer menswetenschappelijk perspectief wordt gehanteerd, 

dienden een bijdrage te leveren aan een meer efficiënte, effectieve, humane en 

toegankelijke justitie. De justitiehuizen vertrokken vanuit een visie op het werken met 

mensen in een institutioneel kader waarin intermenselijke verhoudingen, het streven naar 

en bewerkstelligen van verantwoordelijkheid en de betrokkenheid van alle actoren centraal 

stonden. Basisprincipes waren o.a. het belang van toekomstgerichte oplossingsmodaliteiten, 

de gerechtelijke conflictbeslechting als ultimum remedium . Eén van de basisopdrachten van 

het justitiehuis is gelegen in het raam van de eerstelijnswerking, het sociaal onthaal van de 

burger binnen justitie88. Daarnaast zijn de justitiehuizen ook de locatie waar advocaten in 

het raam van de commissie voor juridische bijstand juridische eerstelijnsbijstand verlenen, 

een juridisch onthaal. Ondanks deze beide diensten binnen eenzelfde gebouw die zich 

kenmerken door een verschillend onthaal, is het nooit tot een samenwerking gekomen. De 

eerstelijnswerking in de justitiehuizen is bovendien afgebouwd ten voordele van de 
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juridische eerstelijnsbijstand. Deze afbouw houdt het gevaar in dat de problemen van de 

burger vlugger gerechtelijk benaderd worden terwijl het bredere sociale onthaal de burger 

eerder oriënteerde naar andere oplossingsmogelijkheden buiten het (ge)recht.89   

 

Sociale rechtshulporganisaties - De wet van 1998 vermeldt tevens ‘andere organisaties voor 

juridische bijstand’.90 Deze organisaties waren reeds voordien actief inzake het verschaffen 

van juridische eerstelijnsbijstand, bijvoorbeeld OCMW’s en juridische diensten van sociale 

organisaties zoals de huurdersbonden. Zij worden “sociale rechtshulporganisaties” 

genoemdIn Vlaanderen is een nieuw voorstel van decreet op de justitiehuizen en de 

juridische eestelijnsbijstand ingediend die in de lijn ligt van de beleidsnota’s van de minister 

van Welzijn91. De beleidsnota’s wijzen op de noodzaak van een duidelijk onthaal, een 

gerichte doorverwijzing en een multidisciplinaire samenwerking92. Om dit te realiseren, 

plaatst de minister van Welzijn de juridische eerstelijnsbijstand binnen een geïntegreerd 

onthaal zoals bepaald in het decreet lokaal sociaal beleid. Het algemeen onthaal komt in 

handen van OCMW’s, de CAW’s en de sociale diensten van de mutualiteiten. De juridische 

eerstelijnsbijstand plaatst de minister eerder in het achterliggend aanvullend aanbod . De 

minister erkent de preventieve functie die de juridische eerstelijnsbijstand heeft. Tijdig 

informeren en verwijzen naar alternatieve vormen van conflicthantering voorkomt escalatie. 

De minister wijst op de noodzaak van monitoring om het bereik en de kwaliteit van 

juridische eerstelijnsbijstand te meten. De commissie voor juridische bijstand blijft een 

orgaan waar de verschillende organisaties en instanties verder met elkaar dialogeren over 

een beleid over de juridische eerstelijnsbijstand.  

 

In Wallonië heeft de decreetgever de algemene juridische eerstelijnsbijstand volledig in 

handen gegeven van de advocatuur93. De commissie voor juridische bijstand, zoals 

omschreven in het Gerechtelijk Wetboek, blijft bestaan: alleen de samenstelling wijzigt in die 

zin dat ze voortaan enkel uit advocaten zal bestaan. Andere organisaties in Wallonië zoals 

Espace Social Télé-Service, Ateliers Droits de Jeunes en Atelier des Droits sociaux, verlenen 

nog wel juridische diensten alleen zullen zij niet onder het nieuwe decreet gefinancierd 

worden. Ook maken zij geen deel meer uit van de commissie voor juridische bijstand.  
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Nood aan een integrale en integratieve aanpak- In Wallonië bestaat de vzw ‘Droits 

Quotidiens’ als onafhankelijke sociale organisatie al zo’n 20 jaar.94 In 2016 is de Vlaamse 

tegenhanger ‘Helder Recht’ opgericht om dezelfde doelen in Vlaanderen te realiseren.95 Het 

doel van deze organisaties is precies om het recht toegankelijk te maken voor iedereen. Elke 

burger zou toegang moeten hebben tot verstaanbare, correcte en up-to-date juridische 

informatie en dit op het juiste moment. ‘Droits Quoitidiens’ maakt samen met haar 

zusterorganisatie in Frankrijk deel uit van het Clarity-netwerk (http://www.clarity-

international.net/francais.html). 

 

‘Droits quotidiens’ en ‘Helder Recht’ proberen deze doelstelling op drie verschillende 

manieren te bereiken. Ten eerste richten ze zich tot zelfredzame burgers die zelf snel 

correcte informatie kunnen vinden. Zo staan in Wallonië met subsidies van de overheid 

bepaalde delen van de website open voor het grote publiek en schrijven juristen artikels 

over juridische onderwerpen in klare taal voor maandbladen en lifestyle magazines. Ten 

tweede richten ze zich tot hulpverleners zodat ook kwetsbare burgers die zelf hun weg niet 

kunnen vinden toegang krijgen tot goede juridische informatie. ‘Droits quotidiens’ en ‘Helder 

Recht’ bieden bijvoorbeeld opleidingen aan over juridische onderwerpen en sociale 

organisaties kunnen zich bij hen abonneren voor juridische ondersteuning. Tot slot richten 

‘Droits quotidiens’ en ‘Helder Recht’ zich tot juridische professionals, in het bijzonder om 

hen te ondersteunen om klare juridische taal te gebruiken. Zo bieden ze opleidingen aan 

met het thema juridische klare taal en via een abonnement ook de toegang tot modellen van 

brieven, contracten, verzoekschriften etc. 

 

Een ander voorbeeld van een integrale aanpak is het recente initiatief in de rechtbank van 

eerste aanleg te Antwerpen. In het raam van de fysieke en digitale nabijheid zullen de 

griffies voorzien worden van infokiosken voor griffie-activiteiten (zie infra). Tegelijkertijd 

wordt er in het raam van het geïntegreerd breed onthaal eveneens een sociaal onthaal via 

het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk te Antwerpen en juridisch onthaal door de 

commissie voor juridische bijstand te Antwerpen geïnstalleerd voor de burger die vragen 

heeft over justitie (cfr. voorheen de justitiehuizen).  

 

http://www.clarity-international.net/francais.html
http://www.clarity-international.net/francais.html
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Een proactieve eerstelijnsrechtshulp kenmerkt zich veelal door een multidisciplinaire 

samenwerking. In Franstalig Brussel is er het initiatief van Droit sans Toit waar advocaten 

spreekuren houden voor daklozen in het centraal station te Brussel, is er een 

multidisciplinaire samenwerking van sociaal werkers en advocaten in het OCMW van Sint-

Gillis. In Vlaanderen is er het juridisch onthaal van advocaten in het inloopcentrum van CAW 

– laagdrempelige dienstverlening - te Leuven96. En in Antwerpen ontwikkelt Helder Recht 

een outreach project om het recht tot in de wijken te brengen waar zeer kwetsbare mensen 

wonen, dit in samenwerking met de verenigingen waar armen het woord nemen.  

 

 

Evaluatie aan de hand van kwaliteitscriteria geformuleerd in het rapport van de KBS van 

2002 -  De Commissie vermeldt in haar eerste rapport om te beginnen  transparantie of 

doorzichtigheid, waarmee verwezen wordt naar het feit dat het voor de burger zeer helder 

moet zijn bij wie hij terechtkan voor welke soort dienstverlening. De Commissie wees erop 

dat het best zou kunnen dat de justitiehuizen voor vele burgers het gezicht van de 

eerstelijnsrechtshulpzullen gaan vormen. Vijftien jaar later kan worden vastgesteld dat de 

justitiehuizen onvoldoende geslaagd zijn in hun opzet om justitie dichter bij de bevolking te 

brengen via de eerstelijnsbijstand, mede door personeelstekort.97  

Daarnaast verwees de Commissie naar de  zogenaamde 5 B's.98 Zo is er de bereikbaarheid, 

die de rechtshulpverlening op toegankelijke locaties aanbiedt en geen psychologische of 

andere aarzelingen oproept. Daarnaast de beschikbaarheid, zoals vaste spreekuren en bij 

voorkeur dezelfde deskundige waarmee men een relatie kan opbouwen. Ook de 

betaalbaarheid van de dienstverlening is van belang. Hiermee wordt niet noodzakelijk 

bedoeld dat alles gratis moet zijn, maar wel dat het financiële aspect nooit een drempel mag 

vormen om een beroep te kunnen doen op rechtshulp. Verder de begrijpbaarheid van de 

aangeboden informatie of advies. Tot slot is er de bruikbaarheid van de dienstverlening, 

waarmee wordt verwezen naar het feit dat de informatie moet aangepast zijn aan de 

concrete noden van de hulpvrager. Ook het Rekenhof heeft voor wat de juridische 

tweedelijnsbijstand betreft geconcludeerd dat het noodzakelijk is een beleidsvisie te 

ontwikkelen en dit op basis van duidelijke indicatoren om te zien of de strategische doelen 

worden bereikt. Het gaat dan om een toegankelijke, goed georganiseerde en kwaliteitsvolle 
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juridische bijstand; hieronder zal dan ook een billijke vergoeding gerekend moeten 

worden99. 

 

 

4 Aanbevelingen inzake de toegang tot regelgeving 

 

Transparantie verzekeren – Eén van de vooropgestelde criteria voor het evalueren van 

regelgeving is transparantie. Het is gebleken dat hieraan onvoldoende aandacht worden 

geschonken tijdens het besluitvormingsproces. Daarom wordt er voor gepleit om zowel 

interne als externe transparantie te verzekeren.   

Om interne transparantie in te bouwen zou de overheid ten eerste gegevens moeten 

verzamelen. Beslissingen kunnen dan gebaseerd worden op de feitelijke gegevens die 

werden verzameld. Ten tweede moet de overheid expliciet maken wie verantwoordelijk is 

voor het opstellen van regelgeving, zowel op het niveau van bevoegdheidsverdeling als op 

het niveau van bestuur, namelijk de administratie of de kabinetten.  

Om externe transparantie te verzekeren is de RIA zoals uitgewerkt op Vlaams niveau een 

goed voorbeeld dat navolging verdient. Hierbij moet ook de missie en visie van de 

regelgeving worden gecommuniceerd.  

 

Verbreding eerstelijnsbijstand - Dit rapport beveelt aan om de eerstelijnsbijstand te 

verbreden: de eerste bijstand zou juridisch én sociaal moeten zijn.100 Hoe meer de 

juridische bijstand aansluit bij welzijnswerk, hoe meer de belangen van de burger centraal 

staan. Bij kwetsbare groepen wordt immers vaak een opeenstapeling van problemen vast 

gesteld, bijvoorbeeld een combinatie van ‘gezondheidsproblemen, verlies van baan, 

armoede of alcoholisme kan leiden tot financiële problemen en schulden die voor een partij 

in meerdere juridische procedures kunnen uitmonden.’101 Rechterlijke tussenkomst heeft in 

dergelijke omstandigheden vaak slechts beperkte toegevoegde waarde ‘omdat een 

beslissing weinig of niets verandert aan de (veelheid van) problemen waarmee de 

rechtzoekende wordt geconfronteerd’.102 Dergelijke multi-problematiek vereist een multi-

methodische integrale en integratieve aanpak, een goede samenwerking tussen juristen en 

sociaal werkers. Hierbij hoort een verschuiving van een vooral reactieve dienstverlening 

naar een meer proactieve aanpak van sociale en juridische vragen en problemen.  
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De overheid heeft de taak om de burger juist te informeren. In navolging van Canada kan 

een budget voor klare taal zodat de informatie en advies begrijpbaar is voor de 

rechtzoekende.  

 

Empirisch onderzoek naar rechtshulp nodig - Bovendien wordt aanbevolen om te 

onderzoeken wat de burgers nodig hebben. In België bestaat geen echte onderzoekstraditie 

inzake de bestudering van de rechtshulp. Nederland staat hier veel verder in, zij hebben 

bijvoorbeeld een wetenschappelijk documentatiecentrum.    

 

enkele goede praktijken - Een reeds bestaand voorbeeld in de zin van juridische én sociale 

eerste bijstand zijn de inloopcentra in Leuven waar burgers in gesprek kunnen gaan met een 

maatschappelijk werker en een jurist.103 Dit is een geslaagd proefproject dat blijft doorlopen 

gelet op de goede resultaten. In Leuven wordt op hetzelfde elan verder gegaan en worden, 

voorlopig op eenmalige basis, een cursus gesprekstechnieken en intervisies georganiseerd 

door de Commissie Juridische bijstand van Leuven in samenwerking met het CAW voor 

eerstelijnsadvocaten. Deze initiatieven in Leuven zouden als model kunnen dienen om een 

beleid van juridische eerstelijnsbijstand uit te bouwen op het niveau van de Gemeenschap. 

Nieuwe initiatieven zoals het kioskmodel in Antwerpen dienen daarenboven toegejuicht te 

worden.   

Een andere manier van samenwerken is via webplatforms waarbij sociaal werkers 

ondersteund worden voor juridische kwesties, bijvoorbeeld via hoger vermelde Droits 

Quotidiens/Helder Recht. Deze initiatieven kunnen verder worden uitgewerkt en op de kaart 

worden gezet zodat ze voor iedereen makkelijk vindbaar en aanspreekbaar zijn. 
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DEEL 2: BURGER EN JUSTITIE 

  

Ruime definitie van justitie - Het opstellen van regels is een eerste stap, de toepassing of 

handhaving ervan is een volgende stap. Justitie wordt hier ruim begrepen, het gaat om alle 

instellingen die bestaande rechtsregels toepassen en afdwingen. Het gaat dus niet alleen om 

de burgerlijke rechter, de strafrechter en de administratieve rechter, maar ook om 

politiediensten en parketten en tot slot instanties tot wie men zich kan wenden voor 

buitengerechtelijke conflictoplossing.  

 

Toename juridische geschillen versus toename buitengerechtelijke conflictoplossing - De 

Commissie stelde in haar eerste rapport vast dat er twee tegengestelde ontwikkelingen 

plaatsvinden wat justitie betreft, parallel met de twee tegengestelde trends bij de productie 

van regelgeving. Enerzijds is het aantal juridische geschillen enorm toegenomen (evenals de 

diversiteit aan actoren die een zaak aanhangig kunnen maken) en anderzijds komen er meer 

en meer vormen van buitengerechtelijke conflictoplossing tot stand (bemiddeling, 

verzoening, arbitrage,…). Deze paradox blijft ook vandaag aanwezig: langs de ene kant wil 

men het gerecht toegankelijker maken, maar langs de andere kant wil men de rechtbanken 

ontlasten door zaken te ontnemen. Belangrijke vragen rijzen hierbij: is het gerecht nog 

toegankelijk voor wie dit het meest nodig heeft, welke zaken moeten worden voorbehouden 

aan een rechter, is buitengerechtelijke conflictoplossing voor iedereen toegankelijk of enkel 

voor een handjevol gelukkigen?  

  

Evaluatiecriteria Dit deel behandelt twee centrale vragen. Ten eerste de vraag op welke 

manier de burger toegang heeft tot justitie (hoofdstuk 1). Ten tweede de vraag of het 

beroep op justitie de burger zal helpen bij het oplossen van zijn problemen (hoofdstuk 2). Bij 

het evalueren van de relevante ontwikkelingen de laatste 15 jaar wordt een beroep gedaan 

op de parameters die Mercelis104 vooropstelde in haar doctoraat. Mercelis formuleerde zes 

parameters die van invloed zijn op de legitimiteit van justitie: een toegankelijke justitie, een 

onpartijdige justitie, een onafhankelijke justitie, een efficiënte justitie, een transparante 

justitie, een rechtvaardige justitie en deskundige rechters. 
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Hoofdstuk 1 : Toegang tot justitie  

 

Knelpunten vastgesteld in het rapport van de KBS van 2002 - Wat de toegang tot justitie 

betreft, wees de Commissie in de eerste plaats op financiële drempels op weg naar justitie. 

De gerechtskosten kunnen sommige burgers ervan weerhouden om beroep te doen op de 

rechter. Er werd ook op gewezen dat bepaalde groepen van de bevolking tussen twee vuren 

kunnen komen te zitten, te weinig bemiddeld als ze zijn om alles zelf te bekostigen, maar 

evenmin onvoldoende onvermogend om een beroep te kunnen doen op gratis rechtshulp en 

rechtsbijstand of om een vrijstelling van gerechtskosten te verkrijgen. Bovendien wees de 

Commissie op culturele drempels, waarmee de afstandelijkheid van justitie werd bedoeld in 

de symbolen en rituelen die gebruikt worden evenals in de houding van de actoren van 

justitie naar rechtszoekenden toe. Tot slot wees de Commissie op een gebrek aan 

communicatie. Een vaak gehoorde kritiek is immers dat de gerechtelijke diensten 

onvoldoende en/of overformalistisch communiceren met de rechtszoekende. Bepaalde 

categorieën van burgers, zoals slachtoffers van misdrijven, worden onvoldoende 

ondersteund tijdens hun contacten met justitie. De Commissie wees tevens op spanningen 

met de media, die in zekere zin onvermijdbaar zijn gelet op de verschillende en soms 

moeilijk verzoenbare doelstellingen die ze nastreven. Ook de bestaande actoren van de 

rechtshulp wordt soms verweten te duur, te afstandelijk, te ondoorzichtig te zijn. 

 

1. Betaalbare procedures 

 

Aanbeveling eerste rapport - In het eerste rapport formuleerde de Commissie de 

aanbeveling om betaalbare gerechtelijke procedures te bevorderen. Op basis van artikel 23 

van de Grondwet beval de Commissie aan om de gerechtskosten en de kosten van de 

rechtsbijstand voor iedereen betaalbaar te maken. De Commissie wees bovendien op de 

mogelijke nood aan een bredere definitie van het begrip mindervermogenden. De 

Commissie boog zich tot slot over de vraag of de kostprijs van de gerechtelijke procedures 

noodzakelijkerwijze dezelfde moet zijn voor alle soorten partijen of alle types van geschillen. 

Zo zou men kunnen overwegen om economisch sterke actoren, en bepaalde geschillen van 

economische aard, aan een ander dan het gewone tarief te onderwerpen, of zelfs aan 
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kostprijs te laten betalen. Volgens de Commissie bestaat de cruciale uitdaging erin om een 

systeem te ontwikkelen dat ontradend werkt in die gevallen waarin er een overconsumptie 

van justitie bestaat, en dat anderzijds de toegang tot justitie faciliteert of zelfs aanmoedigt in 

de gevallen van onderconsumptie. Deze aanbevelingen zijn nog even relevant en actueel als 

in 2001. 

 

Onderscheid tussen categorieën van burgers  - Wat de financiële drempels betreft, dient 

een onderscheid te worden gemaakt tussen drie categorieën burgers. De eerste categorie 

zijn de welvarende burgers die de juridische kosten zelf dienen te dragen. De tweede 

categorie burgers zijn de onvermogende burgers, hun inkomen is minder dat de 

inkomensgrens die de regelgeving vooropstelt waardoor zij kunnen genieten van gehele of 

gedeeltelijke financiële tussenkomst. Uit de cijfers van EU Justice Scoreboard blijkt dat de 

grens voor terugbetaling van juridische bijstand onder de armoedegrens ligt.105 Dit brengt 

ons tot de derde categorie van burgers die zelf “te veel” middelen hebben om een beroep te 

kunnen doen op financiële tussenkomst van de overheid, maar te weinig middelen om alles 

zelf te bekostigen.  

 

Verhoging financiële drempels - De laatste vijftien jaar zijn de financiële drempels voor de 

toegang tot justitie duidelijk verhoogd en niet alleen ten aanzien van de kwetsbare burgers, 

maar ook voor een groot deel van de zogenaamde minder vermogende middenklasse. Op 

vier manieren werd de toegang tot justitie voor de burger bemoeilijkt onder de vorm van 

een verhoging van een financiële drempel. Een verklaring hiervoor is dat de maatregelen 

inzake de toegang tot justitie te veel genomen worden vanuit een louter economisch 

perspectief.  

 

BTW-plicht voor advocaten - Ten eerste zijn advocatendiensten sinds 1 januari 2014 

onderworpen aan BTW.106 Dit vloeit voort uit Europees beleid; België heeft uiteindelijk als 

laatste land van de Europese Unie de vrijstelling voor advocatendiensten opgeheven.107 Het 

Grondwettelijk Hof waarschuwde in een arrest over de onderwerping van 

advocatendiensten aan de BTW-plicht dat een bijkomende verhoging van de gerechtskosten 

belangrijke gevolgen kan hebben voor de toegang tot justitie.108 Nochtans heeft de wetgever 

ook nadien de financiële drempels verhoogd. Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 
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23 februari 2017109 erop gewezen dat de btw-kosten op zich niet de oorzaak zijn van de 

aantasting van het recht op een toegang tot Justitie en de zogenaamde gelijkheid van wapens. Het 

hof ontkent niet dat de stijging van de kosten wel de financiële last vergroot. De wetgever dient 

bijgevolg daarmee rekening te houden wanneer hij andere maatregelen neemt die de kosten 

van de gerechtelijke procedures kunnen verzwaren, zo stipuleert het Grondwettelijk Hof.    

 

 

Remgeld voor juridische tweedelijnsbijstand - Zo werd, ten tweede, in 2016 remgeld 

ingevoerd voor wie beroep doet op juridische tweedelijnsbijstand.110 De wetgever beoogde 

de rechtzoekende te responsabiliseren door remgeld in te voeren voor wie beroep doet op 

een pro deo advocaat. De bijdrage bedroeg 20 euro voor de aanstelling van een advocaat en 

30 euro per aanleg voor elke procedure die zou worden opgestart.111 Wanneer het toch tot 

een gerechtelijke procedure komt, heeft de wetgever het vergoedingssysteem voor de 

prestaties van de advocaten wel gevaloriseerd en worden de advocaten beter vergoed. Sinds 

juli 2018 is er bovendien op de uitgekeerde vergoeding voor de advocaten geen BTW meer 

verschuldigd. . Tegelijkertijd is de financiering van de de organisatie van het bureau voor 

juridische bijstand geherwaardeerd.  

Aan de andere kant wordt sinds 2016 rekening gehouden met álle bestaansmiddelen van de 

aanvrager van juridische bijstand. Bovendien zijn er een aantal categorieën van personen die 

worden vrijgesteld van de betaling van het remgeld zoals minderjarigen en personen die niet 

over enig bestaansmiddel beschikken. Een eerste vraag die rijst is hoe je bewijs levert dat je 

niet over enig bestaansmiddel beschikt.  

In 2017 hebben meer dan dertig sociale organisaties een beroep tot vernietiging ingediend 

bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet tot hervorming van de juridische bijstand van 6 juli 

2016. De organisaties, waaronder de Ligue des familles, het Netwerk tegen Armoede en 

verschillende OCMW's, samen met het platform 'Recht voor Iedereen' stelden vast dat hun 

doelpubliek sinds de inwerkingtreding van de wet, de grootste moeite heeft om een 

advocaat toegewezen te krijgen en dat in een rechtssysteem dat steeds complexer wordt. 

Het Grondwettelijk hof heeft in intussen de regeling rond de forfaitaire bijdrage 

vernietigd.112 
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Rechtsplegingsvergoeding - Ten derde werd in navolging van de rechtspraak van het Hof van 

Cassatie de regeling inzake de rechtsplegingsvergoeding gewijzigd. Op zichzelf zal bij de 

aanvang van de procedure de rechtsplegingsvergoeding geen belemmering uitmaken. Zij 

wordt dit wel als het geheel van de procedure overschouwd wordt. De uitkomst van een 

zaak staat niet altijd op voorhand vast. Het debat over de rechtsplegingsvergoeding laat het 

spanningsveld zien tussen het democratiseren van justitie en het oneigenlijk gebruik maken 

van de diensten van justitie.  

 

Verhoging van de griffierechten - Ten vierde zijn de griffierechten verhoogd als gevolg van 

een indexaanpassing. Bovendien werd het stelsel van de rolrechten gewijzigd. Vóór 2015 

was de hoogte van de rolrechten gekoppeld enerzijds aan de aard van de rol waarop de 

gedinginleidende akte moest worden ingeschreven en anderzijds aan het niveau van het 

gerecht waarbij de eis aanhangig werd gemaakt. In 2015 werd het stelsel van de rolrechten 

vereenvoudigd door geen onderscheiden tarieven meer te bepalen naargelang de aard van 

de rol. Het tarief wordt gekoppeld aan het niveau van het gerecht waarbij de eis aanhangig 

werd gemaakt en voortaan ook aan de waarde van de eis.113  

De wetgever beoogde hiermee de rolrechten in overeenstemming te brengen met de kosten 

van het gerechtelijk apparaat. Er werd daarnaast ook een responsabilisering van de 

rechtzoekenden beoogd door de ontmoediging van het lichtzinnig instellen van gerechtelijke 

procedures. De tarieven werden zodanig bepaald dat een geschatte meeropbrengst van de 

griffierechten van 20 miljoen kon worden behaald. Aan de bestaande vrijstellingen, vaak 

ingegeven door sociale redenen, werd niet geraakt.  

Het Grondwettelijk Hof heeft deze regeling van 2015 vernietigd op grond van de vaststelling 

dat het criterium van de waarde van de eis niet pertinent is om de doelstelling van de 

wetgever, de rolrechten in overeenstemming brengen met de kosten van de rechtspraak, te 

verwezenlijken.114 Vanaf 1 februari 2019 gelden nieuwe griffierechten115. Het onderscheid 

tussen de verschillende tarieven binnen eenzelfde gerechtsniveau wordt afgeschaft. Er geldt 

maar één bedrag per gerechtsniveau. De tarieven zijn wel aangepast. Het bedrag voor de 

vredegerechten en voor de politierechtbanken wordt slechts beperkt verhoogd. Op die 

manier blijft de toegang tot de nabijheidsrechter gewaarborgd. Op het niveau van het hoger 

beroep en hof van cassatie zijn de bedragen wel substantieel verhoogd. De griffierechten 

zullen ingevorderd worden door de FOD Financiën, nadat de rechter in de zaak zijn 
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eindbeslissing heeft genomen, wat een werklastvermindering inhoudt voor de griffies. De 

griffierechten zijn dus niet meer op voorhand verschuldigd.  

 

Evaluatie van de huidige financiële drempels - In het beleid van minister van Justitie Geens 

is een spanning waarneembaar tussen enerzijds het garanderen van toegang tot de rechter 

en anderzijds het opwerpen van financiële drempels om zaken voor de rechter te brengen. 

De minister ziet intussen de instroom afnemen en de uitstroom is groter zodat de 

gerechtelijke achterstand afneemt, niet alleen door financiële incentives, maar ook door 

ingrepen in de procedures zelf zoals het beperken van de mogelijkheden tot het aantekenen 

van verzet of hoger beroep. De vraag rijst wat de impact is op de toegang tot justitie. Een ex 

post evaluatie dringt zich op waarbij er allicht geen causale relaties kunnen vastgesteld 

worden, maar we eventuele correlaties.  

 

De rechtsbijstandsverzekering als oplossing ? – De Orde van Vlaamse Balies heeft een 

bewustmakingscampagne over de rechtsbijstandsverzekering gelanceerd via sociale media. 

Volgens onderzoek van de Orde van Vlaamse Balies heeft immers 44% van de Vlamingen die 

voor de rechtbank moesten verschijnen niet nagekeken of hij/zij een 

rechtsbijstandsverzekering had.116 Velen weten niet dat aan hun auto-, familiale of 

brandverzekering vaak ook een rechtsbijstandsverzekering is gekoppeld, waarmee ze een 

beroep kunnen doen op een advocaat naar keuze, waardoor ze zich heel wat problemen en 

geld kunnen besparen. Dit gaat over een rechtsbijstandsverzekering bij een bepaalde polis, 

bv. bij brand/wagen en enkel in die specifieke situaties kan dan gebruik gemaakt worden van 

de rechtsbijstandsverzekering. Daarnaast rijst de vraag of mensen met een inkomen net 

boven de grenzen van de kosteloze juridische bijstand wel dergelijke verzekering zullen 

aanschaffen gelet op de kostprijs van de verzekering en het minimale effect van de fiscale 

aftrekbaarheid.  Andere pistes zoals een collectief systeem van verzekering dat werkgevers 

toelaat een algemene rechtsbijstand aan te bieden als een extralegaal voordeel voor de 

werknemer kunnen zeker overwogen worden. Nochtans beperkt dit voordeel zich tot 

bepaalde categorieën van werknemers die baat hebben bij een optimalisatie van hun 

loonpakket.   

Minister van Justitie Geens stelt nu een algemene rechtsbijstandsverzekering voor om de 

rechtstoegang van de middenklasse te verbeteren door het promoten van de 
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rechtsbijstandsverzekering voor personen die geen aanspraak kunnen maken op 

tweedelijnsbijstand. Dit wordt bekritiseerd omdat de bovengenoemde financiële drempels 

voor iedereen werden ingevoerd, waarna een oplossing volgt voor slechts één bepaalde 

groep.117  

Bovendien verhoudt de rechtsbijstandsverzekering die de rechtstoegang van de 

middenklasse zou moeten verzekeren zich paradoxaal ten aanzien van het beleid van 

minister van Justitie Geens om de rechtbanken te ontlasten, de gerechtelijke achterstand 

aan te pakken en de rechtzoekenden te responsabiliseren. Studies in Nederland118 en 

Duitsland119 tonen immers aan dat de stijging van de polissen het beroep erop heeft doen 

toenemen. Er wordt geconcludeerd in deze studies dat het aantal geschillen dat voor de 

rechtbank wordt gebracht groter is geworden door de ruimere verspreiding van de 

rechtsbijstandsverzekering. Het kan echter niet met zekerheid worden gesteld dat een 

veralgemeende rechtsbijstandsverzekering ook in België tot meer procederen aanleiding zou 

geven. Een evaluatie met de nodige empirie van de verschillende instrumenten en incentives 

in het raam van de toegang tot justitie dringt zich op.  

 

2. Communicatie door, met en over justitie 

 

Drempels en aanbevelingen in het eerste rapport - De Commissie vroeg in het eerste 

rapport naast financiële drempels ook aandacht voor  “culturele” drempels die de toegang 

tot justitie kunnen belemmeren. Meer bepaald gaat het om de vereenvoudiging van de 

juridische taal en van andere rituelen die in rechtbanken en hoven wordt gebruikt, en om de 

aanpassing van de algemene inrichting van de gerechtsgebouwen en de rechtscolleges. Deze 

aanpassingen hebben eigenlijk betrekking op de fundamentele omschakeling van een ‘ivoren 

toren’-mentaliteit naar een cultuur “au service du public”, die veel meer open staat voor de 

samenleving en voor de rechtszoekenden. 

Vooreerst beval de Commissie aan dat er blijvende inspanningen worden geleverd op het 

vlak van een beter onthaal en een meer correcte bejegening van de rechtszoekenden in de 

rechtbanken en hoven. Ook is specifieke en blijvende aandacht vereist voor specifieke 

groepen in de rechtsbedeling, zoals kinderen of slachtoffers van misdrijven. Aangepaste 

verhoorruimtes en psychologische begeleiding kunnen hiertoe bijdragen. 
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De Commissie stelde vast dat er reeds initiatieven bestaan om de globale samenleving te 

informeren over het recht, zoals bijvoorbeeld door de wet openbaarheid van bestuur en de 

instelling van persrechters. De Commissie beval aan deze initiatieven die gericht zijn op de 

globale samenleving verder te ontwikkelen ten aanzien van verschillende doelpublieken. 

Daarnaast beval de Commissie aan de communicatie te versterken met de individuele 

rechtszoekende. De Commissie opperde de mogelijkheid voor de rechtszoekende om via 

mail te communiceren met medewerkers van het gerecht om de stand van zijn zaak te 

kennen of om toelichting te vragen bij een beslissing in zijn dossier. De Commissie wees er 

bovendien op dat communicatie niet alleen een kwestie van technologie is, maar evenzeer 

van cultuur. Alle actoren binnen justitie zouden zich hiervan bewust moeten zijn. In het 

eerste rapport besloot de Commissie dat eenvoudige procedures moeten eindigen met 

leesbare beslissingen, die kunnen gelezen en begrepen worden niet alleen door advocaten 

of specialisten, maar ook door de partijen zelf.  

 

2.1 Open houding naar de samenleving  

 

Onthaal in hoven en rechtbanken – De Commissie beval in haar eerste rapport een beter 

onthaal aan in hoven en rechtbanken. Een concreet initiatief is de gemeenschappelijke 

onthaaldienst van de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen die nu wordt opgestart. 

Zowel de minister van Justitie Geens als de Vlaamse minister van Welzijn Vandeurzen 

hebben hiervoor fondsen uitgetrokken.120 Momenteel word de infrastructuur aangepast om 

een gemeenschappelijk onthaal binnen het Vlinderpaleis mogelijk te maken.121 Het is de 

bedoeling dat advocaten en rechtzoekenden terecht kunnen bij dit gemeenschappelijk 

onthaal zodat de griffies worden ontlast. Tevens zal er zowel een sociaal als een juridisch 

onthaal voorzien worden (zie supra het kioskmodel) Het is de bedoeling om niet enkel een 

fysiek aanspreekpunt te creëren, maar ook bereikbaar te zijn via een algemeen 

telefoonnummer en via een website. 

Het is duidelijk dat dit initiatief geheel in de lijn ligt van de aanbeveling van de Commissie in 

het eerste rapport. Het zou kunnen beschouwd worden als proefproject dat in geval van 

positieve evaluatie kan worden gebruikt als voorbeeld voor andere hoven en rechtbanken. 

Het project voorziet ook in een wetenschappelijke onderbouwing en een studie om de 

effecten van dit onthaal te bestuderen.  



42 
 

 

Gebrek aan diversiteit –  Wat een meer open houding naar de samenleving toe betreft, 

stelde OP.RECHT.MECHELEN vast dat in geen enkel beleidsplan voor justitie wordt gefocust 

op de grote diversiteit binnen de maatschappij, op de problemen die dat met zich mee 

brengt en hoe justitie zich daartegenover moet positioneren. Bovendien werd vastgesteld 

dat de personeelssamenstelling van justitie nog zeer homogeen is en helemaal geen 

afspiegeling is van de maatschappij.  

 

2.2 Vereenvoudiging van de juridische taal 

 

Juridische taal als struikelblok voor de rechtzoekende – Verschillende organisaties en 

initiatieven, zoals Wablieft, Droits Quotidiens, Helder Recht, OP.RECHT.MECHELEN en 

Heerlijk Helder, stelden vast dat dat telkens opnieuw de taal van justitie een grote drempel 

vormt voor de rechtzoekende. Mensen haken af als het gehanteerde taalgebruik te 

ingewikkeld wordt, ze zijn niet zeker van hun rechten en voelen zich niet correct 

bejegend122. Klare taal staat wel al meer op de agenda van de overheid, de politiek en de 

universiteiten dan sinds het vorige rapport, maar het niveau van een systematische 

verandering is nog niet bereikt. Hierna worden enkele bestaande projecten besproken.  

 

Websites voor een breed publiek -  De website ‘Justice en ligne’ (www.justice-en-ligne.be) 

werd opgericht door het Institut d’Etudes sur la Justice, met steun van de Bernheim-stichting 

en licht de gerechtelijke actualiteit toe. De website ‘Questions justice’ (www.questions-

justice.be) is iets uitgebreider en richt zich in het bijzonder op jongeren en leerkrachten. Er is 

algemene informatie te vinden over het gerechtelijk apparaat en commentaren over de 

gerechtelijke actualiteit.  

 

Projecten KBS en HRJ -  Dankzij financiering van de Koning Boudewijnstichting, stelde de 

Association Syndicale des Magistrats een tekst op over de burgerlijke procedure en de 

strafprocedure. Het boek ‘Dire le droit et être compris’ werd gepubliceerd eind 2017. 

In mei 2018 lanceerde de Hoge Raad voor Justitie het ‘Project Kruid’ om toegankelijke en 

begrijpelijke rechtstaal onder de aandacht te brengen met als doelstelling toepassing van het 

recht mogelijk te maken of te vergemakkelijken. De focus ligt op juridisch taalgebruik in het 

http://www.justice-en-ligne.be/
http://www.questions-justice.be/
http://www.questions-justice.be/
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kader van gerechtelijke procedures. De tekst geeft ook een overzicht van bestaande 

projecten die als inspiratie kunnen dienen voor personen en instanties die ook willen werken 

aan toegankelijke rechtstaal. Bovendien formuleert de HRJ een aantal concrete 

aanbevelingen om nieuwe projecten meer kans op slagen te geven. Zo wordt aangeraden 

aan de instellingen die de opleidingen van de verschillende juridische beroepen verzorgen 

om opleidingen te organiseren over toegankelijke rechtstaal, reflectiedagen over heldere 

juridische taal en aandacht hiervoor tijdens stages. Er wordt ook aangeraden aan de HRJ zelf, 

het IGO, het College van hoven en rechtbanken, het College van het openbaar ministerie, de 

FOD Justitie en de minister van Justitie om een vast bureau op te richten voor de 

leesbaarheid van juridische taal met een voldoende groot werkingsbudget.  

 

Werkgroepen binnen justitie – De Raad van Procureurs des Konings heeft een werkgroep 

‘Begrijpelijke communicatie ten aanzien van de rechtzoekende’ opgericht. Modelbrieven van 

het openbaar ministerie worden herschreven om ze toegankelijker te maken. Het gaat over 

de stand van zaken van het onderzoek, afsluitende beslissingen in het dossier, vaststellingen 

voor de raadkamer en de rechtbank.  

Ook de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders heeft een werkgroep “Heldere 

Rechtstaal” opgericht. Modelakten, bijvoorbeeld voor de dagvaarding en het betekening-

bevel, worden opgesteld zodat deze zo helder mogelijk zijn.  

 

2.3 Verbetering communicatie met de individuele rechtszoekende 

 

Just-on-Web - Wat verbetering van communicatie met de individuele rechtzoekende betreft, 

dient in de eerste plaats ‘Just-on-Web’ te worden vermeld dat in 2018 zal worden 

gelanceerd.  Naar analogie met ‘Tax-on-web’ is ‘Just-on-web’ de website via dewelke de 

burgers alle informatie kunnen vinden over de stand van zaken over hun dossier en waar de 

burger zelf procedures kan opstarten en verder afhandelen. Just-on-Web zal een uniek 

digitaal loket vormen voor alle rechtbanken van het hele land. Er zal op de website niet 

alleen algemene informatie te vinden zijn, maar de burger zal er, na identificatie met zijn e-

ID, ook een verzoekschrift kunnen neerleggen, een pro deo-aanvraag doen, een 

bewindvoeringsdossier opstarten, een collectieve schuldenregeling aanvragen, een 

schuldvordering ten opzichte van een faillissement neerleggen of om het even welke andere 
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gerechtelijke procedure opstarten. Ook zijn betekeningsdossiers zal hij er kunnen inzien. 

Eens een procedure opgestart, zal de burger ze verder kunnen opvolgen via de website. Hij 

zal ook via Just-on-Web zijn verkeersboetes kunnen betalen of aan het einde van de 

procedure ook de rolrechten en de gerechtskosten waartoe hij eventueel zou veroordeeld 

zijn. Just-on-Web zal ook de unieke toegangspoort zijn voor de raadpleging van databanken 

zoals de databank burgerlijke stand, KBO+, het erfrechtregister, het 

huwelijkscontractenregister, het faillissementsregister, de databank beslagberichten, enz. 

Afhankelijk van de databank zal de toegang beperkt zijn tot zijn gegevens of de dossiers 

waarin hij betrokken is, dan wel tot alle gegevens als het over gegevens gaat die voor 

iedereen beschikbaar zijn.  

 

Rol van de advocaat – De druk van de samenleving is groot op het vlak van digitalisering. 

Desalniettemin kan de advocaat een belangrijke rol blijven vervullen. Zo kan de advocaat 

een rol spelen in de vereenvoudiging van de juridische taal en een goede communicatie met 

de individuele rechtzoekende. Dit is echter nog steeds afhankelijk van de individuele 

advocaat. Sinds Potpourri I is de vorm van de conclusie vastgelegd, maar er is geen aandacht 

voor stijl en woordkeuze van de conclusie (Artikel 743 en 744 Ger.W.). Ook al lijkt klare 

juridische taal op het eerste gezicht tijd in beslag te nemen, ze leidt wel tot betere 

resultaten. Zo lijken rappelbrieven in klare taal meer inkomsten te generen.. 

 

2.4 Juridische tweedelijnsbijstand 

 

Aanbeveling eerste rapport - Zoals reeds aan bod kwam, beval de Commissie in haar eerste 

rapport aan om een transparante en sterke rechtshulp aan te bieden. Aangezien deze 

dienstverlening evenzeer van maatschappelijke aard is, zijn dezelfde kwaliteitscriteria als 

voor eerstelijnsbijstand erop van toepassing.  

 

Hervorming in 2016 – In 2016 werd de tweedelijnsbijstand hervormd (wet van 6 juli 2016). 

In de tweedelijnsbijstand is een verstrenging waarneembaar inzake de toekenning van 

kosteloze juridische bijstand. Zoals reeds boven uiteengezet betaalde de rechtzoekende toen 

remgeld voor de aanstelling van de pro deo advocaat en voor de procedure, maar deze 

regeling werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof in een recent arrest.123 Bovendien is de 
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toelating van de rechtzoekende tot juridische tweedelijnsbijstand afhankelijk van een 

onderzoek naar zijn ‘bestaansmiddelen’ wat ruimer is dan voorheen toen enkel werd 

gekeken naar het inkomen uit arbeid of het vervangingsinkomen.124 Het systeem van 

juridische tweedelijnsbijstand is hierdoor een stuk minder toegankelijk geworden. Het lijkt 

dat deze hervorming gebaseerd is op politieke en besparingsmotieven, eerder dan op een 

onderbouwd beleid inzake toegang tot het recht.125  

 

Gebrek aan kwaliteitscontrole van tweedelijnsbijstand – Vaak gehoorde verzuchtingen van 

personen die een beroep doen op juridische tweedelijnsbijstand zijn advocaten die de 

telefoon niet opnemen en termijnen die gemist worden. Advocaten die tweedelijnsbijstand 

verlenen zijn op hun beurt misnoegd door gebrek aan interesse door de rechtzoekende in 

zijn/haar eigen rechtszaak, bijvoorbeeld indien een formulier niet ingevuld en ondertekend 

wordt. De pro deo-advocaat en de rechtzoekende blijken vaak niet op dezelfde golflengte te 

zitten en de communicatie tussen beiden verloopt dikwijls moeizaam.  

 

Nood aan evaluatie van het pro Deo systeem- Een evaluatie gebaseerd op empirisch 

onderzoek van de wet op de juridische bijstand lijkt noodzakelijk, zeker nu er in 2016 

andermaal belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd. Deze evaluatie is tweeledig. Enerzijds 

moeten de effecten bestudeerd worden die de gewijzigde inkomensvoorwaarden hebben op 

de toegang tot het gerecht van de rechtzoekenden. Anderzijds dringt een evaluatie zich op 

van de organisatie van de juridische bijstand met daarbij de evaluatie van het 

vergoedingssysteem zoals bepaald in het ministerieel besluit126. Dergelijke monitoring 

gebeurt op geregelde tijdsstippen door de Raad voor Rechtsbijstand in Nederland. 

 

Procespartij zonder advocaat – Het restrictiever worden van het systeem van 

tweedelijnsbijstand in combinatie met het boven beschreven duurder worden van 

procesvoering heeft tot gevolg dat een grotere groep van burgers enerzijds te vermogend is 

om een beroep te kunnen doen op een (gedeeltelijk) kosteloze advocaat en anderzijds te 

onvermogend om zelf een advocaat en de juridische procedure zelf te bekostigen. Hoewel er 

geen empirisch materiaal voorhanden is, weerklinkt het dat meer een meer procespartijen 

naar de rechter trekken zonder daarbij een beroep te doen op de diensten van een 

advocaat.127 Hoewel het lijkt te gaan om een groeiend fenomeen, dat mogelijk kan leiden tot 
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méér zaken die voor de rechter worden gebracht, is het weinig onderzocht door de Belgische 

rechtswetenschap.128 Het zou nuttig kunnen zijn de volgende vragen te onderzoeken: hoe 

gaan hoven en rechtbanken in de praktijk om met procespartijen zonder raadsman? Welke 

problemen ervaren hoven en rechtbanken en hoe worden deze opgelost? Hoe vergaat het 

de procespartij die zonder advocaat procedeert in vergelijking met de procespartij die door 

een advocaat wordt bijgestaan?129  

 

2.5 Media en justitie 

 

Aanbeveling eerste rapport - De Commissie beval in het eerste rapport aan om de 

persvoorlichting vanuit de rechterlijke macht veel meer te coördineren, bijvoorbeeld via een 

onafhankelijke pers- en voorlichtingsdienst. Verder wees de Commissie op de noodzaak tot 

bezinning over aan aantal fundamentele vragen in de verhouding tussen gerecht en media 

en tussen de media en de burger. De moeilijke evenwichtsoefening dringt zich op tussen het 

belang van het onderzoek zelf en het belang van de publieke opinie op informatie. Een ander 

delicaat punt betreft het vrijwaren van de rechten van verdachten, slachtoffers en getuigen 

in lopende gerechtelijke onderzoeken zonder dat het recht op nieuwsgaring danig wordt 

beknot. Verder is er de vraag naar de sanctionering bij overtreding door de media van de 

dwingende bepalingen en of de burger beschikt over voldoende rechtsmiddelen tegen 

ongepaste media-aandacht. De Commissie beval aan een regeling te ontwikkelen die 

minstens de vorm aanneemt van een deontologische code die door de mediasector zelf kan 

worden uitgevaardigd en waarop effectief toezicht wordt uitgeoefend. De Commissie 

voegde hieraan toe dat indien deze optie niet mogelijk zou zijn, er wellicht een wetgevend 

optreden vereist is. 

 

Verwachtingen van de burger? – Het zou interessant zijn dat wordt nagegaan wat de burger 

verwacht van de media om informatie over justitie te verwerven. Verwacht de burger meer 

informatie of verkiest de burger geselecteerde informatie in een verstaanbare vorm?  

 

Rol van justitie – De FOD Justitie stelde in 2005 een nota op met gedragsnormen voor de 

relatie tussen gerecht en pers.130 De nota beklemtoont de noodzaak tot het verstrekken van 

informatie aan de samenleving door het gerecht over zijn werking. In een aantal 
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rechtsinstanties is een lid van het gerecht (magistraat van de zetel) aangesteld als 

"persrechter", die het aanspreekpunt is voor de pers en woordvoerder is van het gerecht 

over de zaken die de rechtspraak van het rechtscollege betreffen. Er zijn bijzondere 

gedragsnormen wanneer een persrechter is aangewezen door de zittende magistratuur. Zo 

onthoudt de persrechter zich van elk waardeoordeel over rechterlijke uitspraken en is hij 

bijzonder terughoudend wanneer de uitspraak nog kan bestreden worden of bestreden 

wordt. 

In de parketten is meestal een vaste woordvoerder aangesteld. Tijdens het vooronderzoek 

wordt de pers te woord gestaan door de woordvoerder van het parket. 

 

Richtlijnen voor journalisten – In 2004 publiceerde de Koning Boudewijnstichting het 

‘Vademecum voor Pers en Gerecht’ van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten. 

Het is bestemd als gids voor alle journalisten die met gerechtelijke items te maken krijgen. 

Het Vademecum bevat basisinformatie over het gerechtelijk apparaat in het land en de 

wettelijke en beroepsethische regels in verband met gerechtsverslaggeving.131 

Deel IV van de Code van de Raad van de Journalistiek bevat richtlijnen voor de journalist 

over de rechten van eenieder die in de berichtgeving voorkomt.132 Meer bepaald weegt de 

journalist deze rechten af tegenover het maatschappelijk belang van de informatie. Richtlijn 

23 stelt dat de journalist het privéleven van personen respecteert en niet verder aantast dan 

noodzakelijk in het maatschappelijk belang van de berichtgeving. De journalist gaat in het 

bijzonder omzichtig om met mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie, zoals 

minderjarigen, slachtoffers van criminaliteit, rampen en ongevallen, en hun familie. Uiterste 

voorzichtigheid wordt in acht genomen wanneer er twijfel is over de betrokkenheid van de 

verdachte. Elke verdachte geniet immers het vermoeden van onschuld en dit dient uit de 

berichtgeving te blijken. 

 

Wetsvoorstel vermoeden van onschuld beter beschermen – Het vermoeden van onschuld is 

delicaat, zeker in relatie met de vrijheid van de pers en gerechtsverslaggeving nog voor er 

een uitspraak van de rechter is. Om het vermoeden van onschuld efficiënter te beschermen 

stelden Lemmens en Tavernier voor om de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, 

zetelend zoals in kort geding, de bevoegdheid te geven zich uit te spreken over vorderingen 

tot rechtzetting, stopzetting of verwijdering ingesteld naar aanleiding van de publicatie of de 



48 
 

verspreiding van teksten of beelden die het vermoeden van onschuld schenden.133 Dit zou 

burgers de mogelijkheid geven om effectief op te treden wanneer zij ten onrechte als 

schuldig aan een misdrijf worden voorgesteld. Het wetsvoorstel ligt volledig in de lijn van de 

aanbeveling van de Commissie in het eerste rapport, maar is er tot nu toe niet gekomen.134  

 
Sociale media - Een grote wijziging in vergelijking met 15 jaar geleden is dat meer en meer 

mensen de (juridische) actualiteit volgen op sociale media, zoals twitter en facebook. Sociale 

media hebben een geheel eigen dynamiek. Wie meteen op de hoogte wil zijn van nieuws, zal 

de meest actuele informatie te zien krijgen via twitter, terwijl klassieke media zoals kranten 

(ook online) toch net iets meer tijd nodig hebben. Sociale media is niet alleen sneller, het is 

ook interactiever want betrokken partijen kunnen rechtstreeks reageren op berichtgeving. 

Er zijn echter ook gevaren verbonden aan de snelheid van sociale media, er immers zeer 

weinig of zelfs geen tijd om feiten te controleren. Het is mogelijk dat zogenaamd ‘fake news’ 

viraal gaat en heel wat mensen misleidt. Indien de wetgever hier zou willen ingrijpen dient 

vooraf goed gereflecteerd te worden over de relatie tussen recht en ethiek.  

 

Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe communicatiestrategieën en 

communicatiespecialisten-  Hier schuilt een enorme uitdaging voor het College van hoven 

en rechtbanken en het College van het openbaar ministerie. Op het vlak van externe 

communicatie heeft het College van de hoven en rechtbanken een netwerk van 

persmagistraten opgericht, nationale persrichtlijnen uitgevaardigd en een portaalwebsite 

van alle hoven en rechtbanken geïnstalleerd. Nochtans blijft er de vraag naar de coördinatie 

van deze persrechters en een centrale persautoriteit die de visie en missie en de kerntaken 

van de rechterlijke organisatie helder communiceert naar de burger. Daarnaast vraagt de 

nieuwe media om proactieve strategieën. Het College van het openbaar ministerie vindt ook 

dat interne communicatie belangrijk is, maar ook de communicatie naar buiten. De 

persmagistraten zijn niet vrijgesteld maar oefenen de functie van persrechter uit naast hun 

reguliere opdrachten. In Antwerpen werd recent een communicatiespecialist aangenomen 

die de vragen van journalisten behandelt en tevens communiqués opstelt voor de 

persmagistraten. Door de ondersteuning kan het openbaar ministerie ook proactief 

communiceren over thema’s die voor beroering kunnen zorgen en gaat zij op die manier 

vermijden dat foute informatie de ronde doet en achteraf moet geremedieerd moet 
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worden. Hiertoe komt zij ook tegemoet aan expliciteren van haar kerntaken zoals de 

bescherming van de rechtzoekenden.   

 

3. Toegang tot buitengerechtelijke conflictoplossing 

 

Alternatieven voor een klassieke gerechtelijke procedure - Zoals reeds gezegd in het kader 

van rechtshulp, schiet een puur juridische aanpak soms te kort. Het onderliggende probleem 

wordt vaak niet opgelost door een gerechtelijke procedure. Alternatieven voor een klassieke 

gerechtelijke procedure, zoals bemiddeling, verzoening, arbitrage e.d. beantwoorden soms 

beter aan de behoeften van de partijen, wat kan leidden tot meer tevredenheid over de 

wijze van conflictoplossing. De partijen houden meer controle over de oplossing en zijn mee 

verantwoordelijk voor het zoeken van een oplossing. Dit is bevorderlijk voor het naleven van 

de gemaakte afspraken op langere termijn.  

 

Bemiddeling, verzoening en arbitrage – Er zijn verschillende vormen van alternatieve 

conflictregeling of “alternative dispute resolution”, afgekort “ADR”. Hier worden drie 

vormen van buitengerechtelijke conflictoplossing kort toegelicht. Bij bemiddeling doen twee 

of meerdere partijen een beroep op een derde om hen te begeleiden om zelf tot een 

overeenkomst te komen in een (juridisch) conflict. Bij verzoening probeert de derde partij 

niet alleen een overeenkomst tot stand te brengen, maar ook de partijen in het conflict 

relationeel samen te brengen. Bij arbitrage wordt een juridisch conflict voorgelegd aan een 

derde partij die een beslissing neemt die al dan niet bindend kan zijn. Arbitrage wordt veel 

gebruikt in (internationale) handelszaken en kent ook toepassingen in consumentenzaken.   

 

Aanbeveling eerste rapport: aanmoediging conflictoplossing buiten rechter en rechtbank 

om – De Commissie beval in haar eerste rapport aan om vormen van conflictregeling buiten 

de rechter en buiten de rechtbank om aan te moedigen. De Commissie stelde in dit kader 

twee methodes voor. Een eerste methode bestaat erin het aantal zaken waarover de rechter 

moet oordelen te beperken. Als voorbeeld werd gegeven om tijdens de lopende 

gerechtelijke procedure “alternatieve procedures” aan te wenden waarbij de partijen hun 

geschil oplossen buiten de rechter om, door onderhandeling, bemiddeling of arbitrage. 
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Een tweede methode bestaat erin om de instroom bij de rechtbanken zelf te beperken. In 

haar eerste rapport stelde de Commissie dat buitengerechtelijke methodes van 

conflictoplossing vooral in de sfeer van het burgerlijk recht, het huurrecht, het familierecht, 

het handelsrecht en het consumentenrecht. Deze buitengerechtelijke procedures zijn vaak 

goedkoper, sneller en laten meer betrokkenheid van de partijen toe waardoor ze aanleiding 

geven tot meer duurzame oplossingen met een preventief effect inzake conflicten op lange 

termijn.  

De Commissie onderstreepte het belang van kwaliteitscriteria voor deze “alternatieve 

procedures”. Met name de onafhankelijkheid van de derde partij, de doorzichtigheid van de 

procedure, de mogelijkheid tot hoor en wederhoor voor alle partijen in het geschil, de 

doeltreffendheid van de procedure inzake toegang, kostprijs en snelheid, de wettigheid van 

de procedure, de vrijheid van de partijen om deel te nemen aan dergelijke procedure en de 

mogelijkheid om zich te laten bijstaan. Tot slot beval de Commissie aan om een centraal 

contactpunt op te richten waar de rechtszoekende alle informatie kan vinden over 

buitengerechtelijke procedures.  

 

Wetgeving alternatieve conflictoplossingsmethoden – De afgelopen jaren is niet alleen in 

de literatuur de aandacht voor alternatieve conflictoplossingsmethoden toegenomen, maar 

is ook de wetgever tussengekomen. Zo werd in 2005 de zogenaamde “gerechtelijke 

bemiddeling” ingevoerd135 en in 2014 de “buitengerechtelijke regelging van 

consumentengeschillen”136. De wetgever had in 2014 ook aandacht voor kwaliteitscriteria 

waaraan de entiteiten betrokken bij alternatieve conflictoplossingsmethoden moeten 

voldoen.  In 2018 heeft de wetgever gekozen om nog meer in te zetten op alternatieve 

vormen van geschillenoplossing137.  

 

Gerechtelijke bemiddeling - Sinds 2005 is het mogelijk om tijdens een gerechtelijke 

procedure een erkende bemiddelaar in te schakelen in familiale, sociale en burgerlijke en 

handelszaken.138 Deze gerechtelijke bemiddeling kan plaatsvinden op verzoek van de 

partijen of op eigen initiatief van de rechter. Bovendien werd in familiale geschillen in een 

informatieplicht voorzien voor de griffie en de familierechtbank over de mogelijkheid om het 

geschil via bemiddeling op te lossen. De gerechtelijke bemiddeling en de informatieplicht in 

familiezaken liggen aldus in de lijn van de aanbeveling van de Commissie om alternatieve 
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vormen van conflictoplossing aan te moedigen. Sinds de wetswijziging in 2018 kan de 

rechter in elke stand van het geding, uitgezonderd in kort geding, partijen bevragen over de 

mogelijkheden tot verzoening of de pogingen die reeds zijn ondernomen. Voor elke rechter 

kan nu ook een verzoek tot minnelijke schikking worden gebracht. Deze moeten wel vatbaar 

zijn voor een dading en partijen moeten hiertoe bekwaam zijn. Naast de buitengerechtelijke 

bemiddeling kan de rechter nu ook ambtshalve of op verzoek van één van de partijen een 

bemiddeling opleggen. Tot slot installeert de wetgever de collaboratieve onderhandeling. 

Advocaten hiertoe opgeleid en opgelijst proberen samen met de advocaat van de tegenpartij 

om in alle transparantie “creatieve oplossingen” te vinden en partijen tot een akkoord te 

brengen.  

 

Bemiddelingsparadox – Ondanks de aandacht die er vanuit de Belgische wetgeving en het 

beleid uitgaat naar de gerechtelijke bemiddeling en ondanks de mogelijke baten, vindt 

gerechtelijk bemiddeling slechts in een zeer beperkt aantal zaken plaats. Hoewel het exacte 

aantal bemiddelingen in België niet gekend is, wordt het aantal gerechtelijke bemiddelingen 

op een duizendtal geschat.139 Dit staat in contrast met de meer dan 300 000 vonnissen en 

arresten die jaarlijks worden geveld in familiale, sociale en burgerlijke en handelszaken.140 

 

Toegang tot (gerechtelijke) bemiddeling – In het huidige systeem van gerechtelijke 

bemiddeling kunnen twee partijen het initiatief nemen: de conflictpartijen en de rechter. Uit 

onderzoek blijkt dat conflictpartijen nog niet uit eigen beweging de stap naar bemiddeling 

zetten.141 Een bemiddelingsvoorstel van de rechter kan ervaren worden als druk, wat een 

succesvolle afloop van de bemiddeling kan bemoeilijken. Bovendien is er ook buiten het 

kader van de gerechtelijke bemiddeling weinig professionele doorverwijzing vanuit de 

juridische beroepsgroepen naar bemiddeling.142 Een duidelijke strategie in het justitiebeleid 

ontbreekt om een nodige cultuurwijziging tot stand te brengen en om de kennis over 

bemiddeling te doen toenemen.  

 

Verplichte bemiddeling in de toekomst? – De vraag rijst of de wetgever met de verdere 

uitwerking van de gerechtelijke bemiddeling de juiste weg inslaat . De huidige focus in het 

justitiebeleid ligt vooral op het doen toenemen van bemiddeling om tegemoet te komen aan 

de gerechtelijke achterstand en de hoge werklast van de hoven en rechtbanken. Deze 
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aanpak houdt echter onvoldoende rekening met de nadelen van bemiddeling; het is nu 

eenmaal niet voor elk type van conflict het beste traject naar een oplossing.143  

De vraag rijst of een verplichte bemiddeling in zekere zin een blokkering van de toegang tot 

de rechter zou kunnen impliceren. Het Hof van Justitie van de EU oordeelde in de zaak 

Alassini dat een verplichte poging tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting als 

voorwaarde voor de ontvankelijkheid van een beroep bij de rechter geen afbreuk doet aan 

het beginsel van effectieve rechterlijke bescherming.144 De Hoge Raad voor Justitie is van 

mening dat de rol van de rechter zich best beperkt tot het ervoor zorgen dat de partijen (een 

betere) kennis hebben van bemiddeling zodat ze een geïnformeerde beslissing kunnen 

nemen om al dan niet over te gaan tot bemiddeling. Volgens de Hoge Raad is de rol van de 

rechter dan meer bescheiden, maar waarschijnlijk even effectief.145  

 

4. Aanbevelingen inzake de toegang tot justitie 

 

Aanbeveling om criteria toegang tot justitie te herformuleren – Ten eerste wordt 

aanbevolen om de toegang tot justitie te beperken op basis van de grond van de zaak. Een 

beperking van de toegang tot justitie is niet aanvaardbaar als deze enkel gebaseerd is op 

financiële overwegingen, maar kan wel aanvaardbaar zijn indien deze de inhoud van de 

zaak betreft.   

 

 

Aanbeveling verhoging budget en ruimere categorie van burgers die beroep kunnen doen 

op (gedeeltelijke) juridische bijstand en rechtsbijstand - Ten tweede wordt aanbevolen om 

de inkomensgrenzen te verhogen om te kunnen genieten van juridische bijstand en 

rechtsbijstand evenals om het algemene budget hiervoor te verhogen. Uit de cijfers van EU 

Justice Scoreboard blijkt immers dat de grens voor terugbetaling van juridische bijstand 

onder de armoedegrens ligt.146 Niet alleen mensen in armoede, maar ook burgers uit de 

lagere middenklasse zijn hierdoor “te vermogend” volgens de huidige regelgeving om te 

kunnen genieten van bijstand. In de praktijk beschikken deze burgers echter niet over 

voldoende middelen om de kosten van toegang tot justitie zelf te dragen. Om de toegang tot 

justitie ook voor hen te verzekeren, wordt aanbevolen om de inkomensgrenzen te verhogen 

vb. 1.500 € zodat meer mensen een beroep kunnen doen op juridische bijstand.  
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In Engeland en Frankrijk werkt men bovendien met een getrapt systeem van juridische 

bijstand, wat ook zou kunnen worden aanbevolen voor België. Hoe meer bestaansmiddelen 

de burger heeft, hoe minder financiële bijstand hij kan verkrijgen.  

Tot slot zou het budget voor juridische bijstand moeten worden verhoogd en kan een open 

enveloppe overwogen worden. Dit alles veronderstelt uiteraard een stijging van het budget 

dat de FOD Justitie ter beschikking heeft. 

 

Aanbeveling voor meer diversiteit - In deze context formuleerde OP.RECHT.MECHELEN 

twee aanbevelingen waarbij dit rapport zich aansluit. Ten eerste wordt aanbevolen om de 

werking van justitie beter af te stemmen op de diversiteit van de samenleving.147 Dit kan 

concreet gemaakt worden door betere tolkenwerking, goede contacten met 

diversiteitsgroepen, samenwerkingen met interculturele bemiddelaars en eventueel ook via 

multidisciplinaire interculturele kenniscentra. Ten tweede wordt aanbevolen om meer 

diversiteit te brengen in de personeelssamenstelling van justitie.148 Hierbij kan inspiratie 

gehaald worden uit gelijkaardige diversiteitsplannen bij sommige politiediensten. Daarnaast 

suggereerde OP.RECHT.MECHELEN dat hoven en rechtbanken programma’s ontwikkelen 

voor bezoekers, bijvoorbeeld scholen.149  

 

Aanbeveling federaal bureau voor klare juridische taal – Hoewel er initiatieven genomen 

worden om juridische taal te vereenvoudigen, is er geen structurele aanpak. In deze context 

sluit dit rapport zich aan bij de aanbeveling van OP.RECHT.MECHELEN om een federaal 

bureau op te richten voor een toegankelijke, begrijpelijke juridische taal. Het bureau voor 

een klare juridische taal zou ondersteunend moeten werken voor het openbaar ministerie, 

de hoven en de rechtbanken. Er wordt voorgesteld dat het bureau lexicons opstelt om 

juridische termen op verstaanbare wijze te verduidelijken en deze lexicons ter beschikking 

te stellen voor wie in aanraking komt met de rechtbank. Bovendien zouden opleidingen over 

een klare, begrijpelijke taal moeten worden aangeboden, zowel algemeen als gericht op 

communicatie op de terechtzitting. Er wordt aanbevolen om in de functionerings- en 

evaluatiecyclus van magistraten ook het taalgebruik van magistraten in arresten én tijdens 

de zitting te bespreken.   
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Aanbeveling evaluatie tweedelijnsbijstand – De hervorming van de juridische bijstand zal 

geëvalueerd worden in 2019.  Een grondige, wetenschappelijke en onafhankelijke evaluatie 

wordt aanbevolen. De evaluatie gebeurt best niet enkel door de advocatuur (OVB en 

Franstalige tegenhanger) gelet op hun betrokkenheid. De kwaliteitscriteria die gehanteerd 

dienen te worden bij de evaluatie zijn: bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, 

begrijpbaarheid en bruikbaarheid.  

 

Aanbeveling opleiding en kwaliteitscontrole pro deo advocaten –OCMW medewerkers 

hebben een opleiding als sociaal werker gevolgd en zijn vertrouwd met doelgroepen en hun 

kwetsbaarheid, maar voor pro deo advocaten wordt hieraan helemaal geen belang gehecht. 

Een (verplichte) opleiding over kwetsbaarheid en armoede zou nochtans al heel wat 

misverstanden kunnen vermijden. Een alternatief is het invoeren van zogenaamde ‘litigation 

friends’. Dit zijn ervaringsexperten die samen met de rechtzoekende naar de rechtbank gaat 

en de rechtzoekende op het gemak stelt en uitleg geeft.   

Bovendien zou een kwaliteitscontrole op de verleende juridische bijstand moeten worden 

ingevoerd. Nu hangt de kwaliteit van de juridische dienstverlening af van de individuele pro 

deo advocaat. Het rapport “De toekomst van het advocatenberoep” wijst erop dat “de 

structurering van onze rechtsbijstand aan zijn limieten is geraakt omdat op een belangrijk 

vlak onze organisatie tekortschiet, ondanks alle inspanningen van toegewijde advocaten”.150 

Dit rapport stelt dat anders dan cliënten die geen financiële problemen hebben, deze 

cliënten niet de service van een advocatenkantoor krijgen,  maar een beperkt aantal 

diensten en dat de dienstverstrekker niet steeds kennis heeft van alles specialiteiten om zijn 

cliënt het best te helpen. In dit licht wordt het proefproject van Avocats.be naar voor 

geschoven waarbij advocatenkantoren zouden worden opgericht met verschillende 

advocaten die uitsluitend aan rechtsbijstand doen (dit naast de bestaande juridische 

bijstand).  Deze advocatenkantoren zouden zich toeleggen op verschillende specialisaties, 

zoals bv. familierecht en fiscaliteit, en de advocaten zouden werken op basis van een vast 

inkomen. De dienstverleners zouden zich dus beter kunnen organiseren en zouden 

ondersteund worden wat zou leiden tot een meer kwalitatieve juridische bijstand. 

Avocats.be wijst erop dat voor dergelijk proefproject een financiële inspanning 

noodzakelijk zou zijn.  
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Aanbeveling doorverwijsnetwerk binnen justitie – Hensen beveelt in haar proefschrift aan 

om voor alle instromende zaken na te denken over de keuze voor een geschikt traject 

eerder dan automatisch een reflex te maken naar rechtspraak of bemiddeling. Dit rapport 

sluit zich aan bij de optimalisatie van doorverwijzing zoals voorgesteld door Hensen. 

Doorverwijzing wordt hierbij uitbesteed aan een neutrale en multidisciplinaire 

trajectbegeleidingsdienst binnen de rechtbank. In een vroege fase zitten de partijen 

verplicht samen met een professionele trajectbegeleider die hen informeert over de 

verschillende oplossingstrajecten met de voor-en nadelen. De partijen beslissen bij voorkeur 

zelf welk traject zij verkiezen. Enkel indien ze het niet eens kunnen worden doet de 

trajectbegeleider een voorstel en moeten de partijen minstens één sessie binnen dit traject 

volgen. De doelstelling van deze aanbeveling is zeker niet om andere doorverwijsdiensten 

zoals eerstelijnsbijstand, OCMW en CAW te vervangen. Het is de bedoeling om ook binnen 

justitie een duidelijk onthaal en doorverwijsnetwerk te creëren.  
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Hoofdstuk 2 : Werking van justitie  

 

Knelpunten aangeduid in het eerste rapport - In het eerste rapport beschreef de Commissie 

verschillende knelpunten betreffende de werking van justitie. De meest gehoorde kritiek 

was wellicht de lange duurtijd van de gerechtelijke procedures. Dit heeft niet te 

onderschatten gevolgen voor rechtsonderhorigen: wie te lang moet wachten op een 

rechterlijke uitspraak verliest in feite zijn recht. De lange gerechtelijke procedures houden 

verband met een ander belangrijk knelpunt: het gebrek aan middelen, zowel materieel als 

menselijk, dat justitie ter beschikking heeft. Bovendien lijdt justitie soms aan een manifest 

gebrek aan efficiëntie, door een gebrekkige organisatie van fondsen en personeel. Daarnaast 

is er een lappendeken ontstaan van systemen van conflictregeling zowel bij conflictoplossing 

(verzoening en bemiddeling) als bij conflictbeslechting (rechterlijke beslechting en arbitrage) 

, dit komt de transparantie niet ten goede: tot wie moet de rechtsonderhorige zich richten? 

Verder werd gewezen op de samenwerking tussen publieke en private sector. Zo werken in 

ons land private bewakingsfirma's en veiligheidsdiensten, bijvoorbeeld in bedrijven en grote 

winkels. Soms gebeurt dit in duidelijke samenwerking met de officiële politiediensten, vaak 

gebeurt dit in een grijze zone. Hieraan zijn risico’s verbonden: terwijl de publieke politie aan 

tal van strenge regels is gebonden, is dit veel minder het geval voor de private 

veiligheidsdiensten. 

 

Wetten alleen volstaan niet- Juristen gaan ervan uit dat het recht justitie bepaalt. Maar 

justitie is in de eerste plaats een organisatie. Organisaties verandert men niet alleen met 

wetten. Er moet ook gewerkt worden aan de processen binnen de organisatie die justitie is. 

Verschillende ministers van justitie legden de nadruk op wetgevende initiatieven en 

vertrokken veel minder vanuit organisatorisch perspectief. Denken over de werking van 

justitie vraagt vooral een institutionele visie eerder dan een loutere juridische visie.  

 

1 Duur van gerechtelijke procedures  

 

Relativeren van de problematiek – Wanneer de lange duur van gerechtelijke procedures ter 

sprake komt, worden vaak de rechtbank van eerste aanleg van Brussel en het Hof van 

Beroep van Brussel als problematische voorbeelden naar voor geschoven. De duur van de 
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procedure is echter niet bij alle rechtbanken een probleem. De problematiek van trage 

gerechtelijke procedures dient genuanceerd te worden in die zin dat er verschillen in 

snelheid bestaan tussen verschillende rechtbanken en verschillende procedures. 

 

Wettelijk dwingende conclusiekalender – In sommige gevallen blijkt de vertraging 

bovendien niet zozeer aan de rechter te liggen dan wel aan de advocaten. Een wettelijk 

dwingende conclusiekalender kan hiervoor een oplossing bieden. Sinds Potpourri II (in 

werking sinds februari 2016) weert de strafrechter ambtshalve conclusies die te laat worden 

neergelegd.151 In burgerlijke zaken bestaat de sanctie van het ambtshalve weren van 

laattijdige conclusies al langer.152  

 

Versnellen van procedures – De retoriek om juridische procedures te versnellen is volgens 

onderzoek in België en Frankrijk duidelijk aanwezig.153 Het blijft bovendien niet bij retoriek, 

procedures worden ook effectief hervormd om sneller tot een beslissing te komen. Voor 

België en Frankrijk werd onderzocht welke redenen ten grondslag liggen aan het versnellen 

van gerechtelijke procedures. Een algemene verklaring is sneller werken om efficiënter te 

werken.154  In het strafrecht is er bovendien de bezorgdheid om zo snel mogelijk na de 

inbreuk een beslissing te nemen in de zaak, het idee van een snel antwoord op sociale 

behoeften en die van het slachtoffer.155  

 

Justitie met twee snelheden-  Er is een beweging naar meer  privatisering van justitie.  Om 

de gerechtelijke achterstand in te dijken worden bemiddeling en arbitrage gepromoot in 

burgerlijke en handelszaken. In het strafrecht is dat veel minder, maar ook daar is er meer 

vraag naar afhandeling buiten het justitiële kader zoals voorstellen om een privésysteem te 

ontwikkelen om diefstalen in winkels af te handelen.  

 

Een betere productiviteit (output) en kwaliteit (outcome) is niet alleen een kwestie van 

het versnellen van de procedures maar ook van het herdenken van de organisatie-  De 

interne organisatie van de rechtbanken bepaalt mee de snelheid waarmee zaken worden 

behandeld. Zaakverdelingsreglementen, meer inzetten op alleenzetelende magistraten zijn 

acties die ingegeven worden om op een efficiënte manier de productiviteit te verhogen. Ze 

vertrekken echter te vaak vanuit een besparingslogica. De aandacht gaat dan vooral naar de 
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productie (output). Daarnaast is er de vraag of deze ingrepen ook allemaal effectief zijn. Dus 

meer de vraag naar de kwaliteit van het resultaat (outcome). Collegiaal overleg, intervisies 

tussen magistraten dragen bij tot een meer eenvormigere en uitgebalanceerde rechtspraak. 

De verhouding tussen output en outcome is een kwestie van organisatiecultuur en beperkt 

zich niet enkel tot de individuele invulling ervan door de magistraten. Het houdt tevens de 

nood in naar indicatoren over de kwaliteit van de rechterlijke organisatie, het meten van de 

werklast, de mobiliteit en de verhouding tussen de wettelijke kaders, het nodige budget en 

mankracht om tot een justitie op tempo van de burger te komen.  

 

2  Vereenvoudiging procedures 

 

Aanbeveling procedurele vereenvoudiging in eerste rapport - In het eerste rapport 

benadrukte de Commissie dat een adequate toegang tot justitie eerst en vooral de toegang 

tot de verschillende procedures zelf veronderstelt. Vele van deze procedures zijn zeer 

complex en vereisen dus aanzienlijke juridische expertise waardoor ze een fikse drempel 

vormen. De Commissie beval daarom aan dat alle procedures, zowel de gerechtelijke als de 

niet-gerechtelijke, op een maximale eenvoud zouden berusten.  

 

2.1 Specifieke procedure voor invordering van onbetwiste geldschulden 

 

Onbetwiste geldschulden in handelszaken – Sinds 2016 kunnen schuldeisers hun 

onbetwiste geldschulden “business to business” invorderen via een nieuwe procedure, 

invorderingsprocedure van onbetwiste geldschulden.156 De wetgever voerde deze specifieke 

procedure in om eenvoudig, snel en goedkoop een uitvoerbare titel te verkrijgen. Bovendien 

was de doelstelling om de werkdruk bij de magistraten en de griffies van de rechtbanken van 

koophandel te verminderen.  

 

Specifieke procedure - De procedure is administratief en buitengerechtelijk: de schuldeiser 

kan op verzoek van zijn advocaat de gerechtsdeurwaarder vragen de geldschuld in te 

vorderen, buiten de rechtbank om. De gerechtsdeurwaarder maant vervolgens de debiteur 

aan, levert een uitvoerbare titel af en voert de titel gedwongen uit. Enkel indien de debiteur 

de vordering toch betwist, dient de rechtbank nog tussen te komen.  
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Evaluatie – Voornamelijk vanuit de advocatuur klinken kritische stemmen: de procedure zou 

niet sneller en goedkoper zijn.157
 Bovendien veroordeelden een aantal rechtbanken van 

Koophandel (Kortrijk) de schuldeiser tot de gerechtskosten wanneer die koos voor de 

gerechtelijke procedure in plaats van voor de administratieve invorderingsprocedure omdat 

de schuldeiser had gekozen voor een duurdere invorderingsprocedure en daarom een fout 

had gemaakt of zich schuldig had gemaakt aan procesmisbruik. Deze opvatting is 

tegengesteld aan die van andere rechtbanken van koophandel (Brugge) waar de invordering 

van onbetwiste schulden als een verplichting werd beschouwd. Deze discussie werd door het 

nieuwe artikel 1017, eerste lid, tweede zin Ger.W. enigszins wettelijk beslecht. Het bewuste 

wetsartikel bepaalt : niettemin worden nutteloze kosten, met inbegrip van de 

rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022, zelfs ambtshalve ten laste gelegd van de 

partij die ze foutief heeft veroorzaakt. 

Het Hof van Cassatie bevestigde dat de administratieve procedure van invordering van 

onbetwiste geldschulden facultatief is.158 De schuldeiser behoudt de mogelijkheid om de 

geldschulden in te vorderen via een gewone gerechtelijke procedure, zonder hiervoor te 

worden veroordeeld tot de gerechtskosten. De keuze voor een gewone gerechtelijke 

procedure in plaats van voor de procedure van invordering van onbetwiste geldschulden 

maakt op zich geen fout noch procesmisbruik uit. 

De specifieke procedure is nu van toepassing op relaties tussen handelaars en er wordt op 

gewezen dat een uitbreiding naar particulieren niet opportuun lijkt. De procedure kijkt 

immers niet naar de zaak ten gronde, het gaat eerder om een betalingsbevel. Dit biedt 

onvoldoende waarborgen voor particuliere schuldenaars. Daarentegen menen sommigen 

dat de rechten van de schuldenaar wel gevrijwaard worden omdat hij steeds zelf naar de 

rechtbank kan om de schuldvordering te aan te vechten (inversion du contentieux) als hij 

meent dat de schuldvordering betwistbaar is.   
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2.2 Eén bevoegde rechtbank: de familierechtbank 

 

De familierechtbank – Sinds 2014 is de familierechtbank een feit.159 Geen twijfel meer voor 

de burger over de bevoegdheid van hetzij de vrederechter, hetzij de echtscheidingsrechter, 

de voorzitter zetelend in kort geding, de jeugdrechter. De familierechter is nu bevoegd en 

het principe “één familie, één dossier” staat centraal. Dit zorgt voor de burger ongetwijfeld 

voor meer duidelijkheid. 

 

De minderjarige: familierechter of jeugdrechter? - De vraag is echter of de hervorming even 

gunstig is voor de minderjarige.160 Vóór de hervorming was het vaak de gewoonte dat een 

protectionele zaak – bij verontrustende situaties of t.a.v. minderjarigen die een misdrijf 

hebben gepleegd - en een burgerlijke zaak van dezelfde familie door dezelfde jeugdrechter 

werd behandeld. De jeugdrechter kon in de burgerlijke zaak op die manier rekening houden 

met de informatie die hij reeds had verkregen vanuit het jeugdhulpverleningsdossier en vice 

versa. Sinds de oprichting van de familierechtbank kan de familierechter echter geen 

jeugdrechter meer zijn in de zaken waar hij als familierechter is opgetreden. Bovendien is 

het mogelijk dat de jeugdzaak op een andere plaats wordt behandeld als de familiezaak. De 

territoriaal bevoegde familierechtbank hangt immers af van de woonplaats van de 

minderjarige terwijl de territoriaal bevoegde jeugdrechtbank afhangt van de verblijfplaats 

van de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen.  

 

2.3 Eén procedure voor verschillende burgers 

 

2.3.1 Groepsvordering voor consumenten 

 

Groepsvordering voor consumenten – Sinds 2014 is het mogelijk een groepsvordering in te 

stellen in consumentenzaken.161 Zo werd voor het eerst een collectieve rechtsvordering (of 

groepsvordering of class action) geïntroduceerd in de Belgische rechtsorde. De wetgever 

wilde hiermee de toegang tot de rechter in consumentenzaken gemakkelijker maken. 

Individuele consumenten voelen zich immers individueel niet sterk genoeg, de afloop van 

een gerechtelijke procedure is onzeker en de kostprijs en duurtijd van een procedure staan 

vaak niet in verhouding tot het betwiste bedrag.162 Via een collectieve rechtsvordering 
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kunnen verschillende geschillen in één procedure worden afgewikkeld en kan de collectieve 

schade van een groep consumenten in één keer worden hersteld.  

 

Beperkt toepassingsgebied - De rechtsvordering tot collectief herstel is onderworpen aan 

drie cumulatieve ontvankelijkheidsvoorwaarden. Ten eerste moet het gaan om 

consumentengeschillen, dit wil zeggen om een mogelijke schending door een onderneming 

van haar verplichtingen ten aanzien van consumenten.163 Ten tweede kan de vordering 

uitsluitend worden ingesteld door een groepsvertegenwoordiger die aan de wettelijke 

vereisen voldoet, o.a. erkenning door de minister, én door de rechter geschikt wordt 

bevonden. Ten derde moet het beroep op een collectieve groepsvordering meer doelmatig 

lijken dan een individuele rechtsvordering. Om eenvormige rechtspraak in de hand te 

werken, zijn de Brusselse rechtscolleges exclusief bevoegd. 

 

Groepsvertegenwoordiger - Een groepsvertegenwoordiger behartigt de belangen van een 

onbekende groep consumenten door een rechtsvordering in te stellen. Enkel 

consumentenverenigingen en erkende non-profitverenigingen waarvan het doel in 

rechtstreeks verband staat met de collectieve schade komen in aanmerking. De 

consumenten zijn geen procespartij, maar kunnen rechten ontlenen aan de uitspraak.  

Een voorbeeld van een consumentenvereniging is Testaankoop. De groepsvordering van 

Testaankoop in de zogenaamde Dieselgate werd door de Brusselse rechter ontvankelijk 

verklaard.164 Een voorbeeld van een non-profitvereniging is het Netwerk tegen Armoede dat 

al verschillende jaren pleit voor een collectieve rechtsvordering om als organisatie in plaats 

van de rechtzoekende te vorderen. Er werd immers steeds gebotst op de juridische kwestie 

of de organisatie wel het vereiste belang heeft om te procederen.165 De erkenning door de 

minister van Netwerk tegen Armoede als mogelijke groepsvertegenwoordiger in 

consumentenzaken is nu hangende.  

 

Punten van kritiek – Het toepassingsgebied van de wet is enerzijds beperkt tot 

consumenten. Amendementen om dit te verruimen naar alle natuurlijke personen en 

rechtspersonen werden verworpen.166 Anderzijds kunnen enkel verenigingen die door de 

minister zijn erkend een vordering kunnen instellen. In België is het niet mogelijk om naar 

aanleiding van een specifiek schadegeval een ad hoc vereniging met rechtspersoonlijkheid 
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op te richten die groepsvertegenwoordiger kan zijn. Dit beperkte toepassingsgebied wordt 

bekritiseerd. Er werd ook een beroep tot vernietiging ingesteld voor het Grondwettelijk Hof 

betreffende het toepassingsgebied van de groepsvordering in consumentenzaken, maar het 

Hof heeft dit beroep verworpen.167  

Bovendien is er de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen tegen de 

ontvankelijkheidsbeslissing. Dit kan ertoe leiden dat de procedure in eerste aanleg 

de facto beperkt zal blijven tot de ontvankelijkheid en dat de eigenlijke procedure pas voor 

het Hof van Beroep te Brussel zal worden gevoerd. Gelet op de grote gerechtelijke 

achterstand bij dit hof kan dit betekenen dat consumenten misschien jaren zullen moeten 

wachten op schadeherstel.168 Tot slot werd er reeds bij het invoeren van de wet op gewezen 

dat het instellen van een rechtsvordering tot collectief herstel volledig afhangt van het feit of 

de groepsvertegenwoordiger deze wil financieren.  

  

2.3.2 De klimaatzaak 

 

Klimaatzaak in België – In december 2014 stuurde vzw Klimaatzaak een ingebrekestelling 

naar de Belgische Staat en de gewesten om het Belgische klimaatbeleid in vraag te stellen. 

Elf Bekende Vlamingen, verenigd in vzw Klimaatzaak, laten zich bijstaan door advocaat Cox, 

die samen met de Stichting Urgenda de Nederlandse Klimaatzaak opstartte. De klimaatzaak 

is geen rechtsvordering tot collectief herstel in de zin van de hierboven beschreven “class 

action voor consumenten”. Burgers kunnen mede-eiser worden en/of doneren. De website 

www.klimaatzaak.eu verschaft duidelijke informatie over de verschillende aspecten van deze 

rechtszaak. 

 

Crowdfunding klimaatzaak – Zelf omschrijft vzw klimaatzaak de rechtszaak als een actie van 

burgers. Verschillende burgers vorderen aldus in één procedure. Vzw klimaatzaak is volledig 

afhankelijk van giften om deze rechtszaak te financieren. Via “crowdfunding” werd reeds 

347000 euro ingezameld en het doel is om nog 250000 euro extra in te zamelen. De 

opgehaalde fondsen dienen om de juridische kosten te dekken, de werkingskosten van de 

vzw en de communicatie- en sensibiliseringscampagnes. Vzw Klimaatzaak probeert zo 

transparant mogelijk te zijn en geeft hierover meer gedetailleerde informatie op de website. 

http://www.klimaatzaak.eu/
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Klimaatzaak is opgenomen op de website www.goededoelen.be van de Koning 

Boudewijnstichting.169 

 

Grenzen aan de werking van justitie? – Een eerste punt dat de rechter zal moeten 

beoordelen is of de eisers voldoende persoonlijk en rechtstreeks belang hebben, aangezien 

naar Belgisch recht een vordering ter behartiging van het algemeen belang verboden is. 

Bovendien stelt vzw Klimaatzaak geen klassieke aansprakelijkheidsvordering in met als doel 

een schadevergoeding te bekomen, maar wordt een wetgevingsbevel gevorderd. Er wordt 

dus aan de rechter gevraagd om de Belgische overheden te verplichten om bepaalde wetten 

of maatregelen aan te nemen. De vraag rijst of de rechter hierdoor niet de beleidsvrijheid 

van de wetgever aantast en zich als het ware in de plaats stelt van de overheid.  

In 2015 won Urgenda, samen met 900 mede-eisers, de Klimaatzaak tegen de Nederlandse 

Staat. De Nederlandse overheid heeft beroep aangetekend omdat de rechter te veel op de 

stoel van de wetgever is gaan zitten wat een risico impliceert ook op andere domeinen. 

Activistische rechters zouden dan het beleid kunnen bepalen. Het hoger beroep van de 

Nederlandse Staat in de klimaatzaak werd door het Hof in Den Haag verworpen. Het 

Gerechtshof oordeelde bij arrest van 9 oktober 2018 dat de staat een zorgplicht heeft om zo 

snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen170.  

 

3 E-justice         

 

E-justice– Digitale toepassingen hebben een belangrijke plaats verworven in het dagelijks 

leven van burgers. Zo is bijvoorbeeld de relatie tussen burgers en banken volledig gewijzigd 

de afgelopen 15 jaar. Burgers bankieren online, krijgen geen uitgeprinte afschriften meer in 

hun brievenbus maar bekijken deze online en betalingen via smartphone zijn in opmars. Ook 

het recht werd in toenemende mate gedigitaliseerd, hoewel België merkelijk trager volgt 

dan koploperlanden de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Om te spreken over 

‘digitalisering’ of ‘informatisering’ van justitie wordt in dit rapport de ruime en 

wijdverspreide term ‘e-justice” gehanteerd.  

E-justice kan zowel intern worden bekeken, vanuit het standpunt van de overheid, de 

wetgever, hoven en rechtbanken, als extern, vanuit het standpunt van de rechtzoekende. 

Bovendien kan ook een onderscheid gemaakt worden tussen puur technische digitalisering 
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(automatisatie) enerzijds en het inhoudelijk inschakelen van nieuwe technologieën 

anderzijds (innovatie).  

 

Intern perspectief op e-justice – De interne digitalisering van justitie, van Phenix tot 

Potpourri, valt buiten het bestek van dit rapport dat focust op de burger. Er wordt enkel 

opgemerkt dat de Potpourri-aanpak anders is dan de voorgaande in die zin dat niet alles 

vanuit de FOD Justitie wordt gedaan, maar dat minister van Justitie Geens de hulp heeft 

ingeroepen van de justitiële partners. Zo startte de zetel e-deposit en VAJA (wat staat voor 

‘vonnissen, arresten, jugements, arrêts’) op, de balies zorgden voor DPA-deposit (wat staat 

voor ‘Digital Platform Attorneys’) en FOD justitie zorgde voor de bijhorende wetgeving en 

ondersteuning. 

 

Extern perspectief op e-justice: digitale kloof – Dit rapport focust op het externe aspect van 

digitalisering, wat digitalisering betekent of kan betekenen voor de rechtzoekende. Op het 

eerste gezicht lijkt de toegang tot justitie voor de burger te verbreden door e-justice. Een 

grote groep van burgers gaat immers vlot om met computers en is zelfredzaam. Echter, een 

kleine groep van kwetsbare burgers, zoals ouderen en ongeletterden, valt mogelijk nog 

steeds uit de boot. Dit fenomeen wordt de ‘digitale kloof’ genoemd en betreft een technisch 

aspect van het digitaliseren van justitie naar externen toe.  

 

Extern perspectief op e-justice: inhoudelijke aspecten – Ook inhoudelijk heeft e-justice een 

grote impact op de rechtzoekende. Hier wordt ingegaan op het digitaal aanbieden van 

standaardpakketten met informatie over bepaalde geschillen en rechtstakken en specifiek 

juridische diensten. De vraag rijst of e-justice voldoende ruimte laat voor maatwerk dat 

voordien door advocaten werd aangeboden. Een laatste punt dat aan bod komt is de 

toepassing van algoritmes op rechterlijke uitspraken.  

 

Standaardpakketten - De toegang tot justitie wordt gemakkelijker door de ontwikkeling van  

standaardpakketten online voor bepaalde soorten contracten en geschillen. Via eenvoudige 

vragen en antwoorden wordt aan het einde een contract, advies of verzoekschrift opgesteld. 

Enkele voorbeelden ter illustratie. Op de website www.lebonbail.be is het mogelijk een 

huurcontract op te stellen: via vraag en antwoord krijg je aan het einde de tekst van het 

http://www.lebonbail.be/
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huurcontract.  Een tweede voorbeeld is www.thelegalvillage.be waar een verzekeraar je 

juridisch advies geeft. Een laatste voorbeeld is het Franse www.demanderjustice.fr waar je 

voor kleine geschillen bijvoorbeeld over huur via vraag en antwoord een kant-en-klaar 

verzoekschrift genereert voor 80 euro.  

Het gaat hier telkens om privé-initiatieven waarbij in de eerste plaats informatici betrokken 

zijn, enkele paralegals en tot slot een beperkt aantal juristen. Sommige diensten zijn gratis, 

andere zijn betalend. Voor zelfredzame burgers die gemakkelijk online hun weg vinden 

kunnen deze digitale standaardpakketten een efficiënt en goedkoop hulpmiddel zijn.  

  

Geen maatwerk – Deze standaardpakketten zorgen ervoor dat je geen expert, zoals een 

advocaat, meer nodig hebt. Er is dus sprake van ‘desintermediatie’. Voor standaard-

geschillen is dit een goede zaak, maar complexe zaken vereisen vaak een individuele aanpak 

en de vraag rijst of er nog voldoende ruimte zal gelaten worden voor maatwerk waar nodig.  

De rol van de advocaat zal dus wijzigen van advies in combinatie met vertegenwoordiging 

naar voornamelijk vertegenwoordiging. Zoals boven besproken is bovendien een toename 

zichtbaar van procespartijen die zichzelf vertegenwoordigen. Digitalisering gaat dit misschien 

nog in de hand werken. De vraag rijst of burgers sneller naar de rechtbank zullen stappen als 

meer en meer burgers zichzelf gaan vertegenwoordigen?  

 

Voorspelbaarheid van rechterlijke uitspraken op basis van algoritmes – Het verzamelen van 

big data en analyse ervan is ook in de juridische wereld in opmars. Private bedrijven zijn hier 

al volop mee bezig. Bijvoorbeeld Darts-ip (https://www.darts-ip.com/) doet slimme data-

analyse over intellectueel eigendomsrecht tegen betaling. Lee & Ally (https://leeally.com/) 

gebruikt analyse van big data om een soort van precedentenrecht te maken in het 

arbeidsrecht. Wolters Kluwer lanceerde de tool Legal Insights waarmee advocaten in zaken 

over ontslag de kans op winnen of verliezen kunnen inschatten 

(https://legalworld.wolterskluwer.be/nl/oplossingen/tools/legal-insights/). Deze 

voorbeelden zijn privé-initiatieven met het risico dat een private justitie wordt gecreëerd 

voor grote spelers die veel financiële middelen ter beschikking hebben. 

Zoals minister Koen Geens zegt in zijn beleidstekst “The court of the future”: “Meten om te 

weten is nooit de sterkste kant van Justitie geweest”. Hoewel er initiatieven in ontwikkeling 

zijn, is er nog heel wat werk aan de winkel. Zo omvat de VAJA-databank de arresten van alle 

http://www.thelegalvillage.be/
http://www.demanderjustice.fr/
https://www.darts-ip.com/
https://leeally.com/
https://legalworld.wolterskluwer.be/nl/oplossingen/tools/legal-insights/
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hoven van beroep en de arbeidshoven en zullen de vonnissen en arresten van de 

rechtbanken volgen tegen eind 2019. Op dit moment kunnen magistraten VAJA nog niet 

gebruiken voor opzoekingen door een gebrek aan zoekmotor en is de databank niet publiek 

toegankelijk. Volgens recente berichtgeving worden deze problemen nogmaals op de lange 

baan geschoven.171 Voorlopig kan besloten worden dat ooit algoritmes een voorstel van 

uitspraak zullen kunnen doen, maar nu nog niet.172  

 

4 Klachtrecht  

 

Klachtenbehandeling door HRJ - Naar aanleiding van de vertrouwenscrisis bij de burger over 

de werking van justitie werd in 1998 de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) opgericht. Eén van de 

taken van de HRJ is de behandeling van klachten van burgers over de werking van de 

rechterlijke orde. Indien klachten van burgers op een zorgvuldige manier worden behandeld 

en er daadwerkelijk gezocht wordt naar oplossingen, kan dit het vertrouwen van de burger 

in justitie doen toenemen. Klachtenbehandeling ten aanzien van justitie is een belangrijk 

maatschappelijk gegeven.  

Een eerste doelstelling van de externe klachtenprocedure voor de HRJ was het centraliseren 

van alle individuele klachten met betrekking tot het gerecht. Bovendien wilde men deze 

procedure een subsidiair karakter geven. Tot slot wilde men de kwaliteit van de 

dienstverlening binnen justitie verbeteren.  

 

Eerste evaluatie klachtenprocedure HRJ – Uit een eerste evaluatie van de externe 

klachtenprocedure voor de HRJ, drie jaar na de invoering ervan, bleek dat de vooropgestelde 

doelstellingen door de klachtenprocedure niet werden bereikt.173 Een eerste vaststelling was 

dat klachtenbehandeling erg versnipperd en chaotisch was. Lang niet alle klachten kwamen 

terecht bij de HRJ en burgers gaven klacht nog steeds door via andere instellingen zoals de 

rechtbanken, justitiehuizen, de minister van Justitie, de ombudsman,…  De doelstellingen 

van centralisatie van klachten m.b.t. justitie en het subsidiair karakter van de externe 

klachtenprocedure voor de HRJ werden niet bereikt. Evenmin werd de doelstelling van het 

verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening bereikt aangezien de HRJ slecht zelden 

voor een oplossing kon zorgen gelet  op zijn beperkte bevoegdheden.  
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Agora-project – Op vraag van de HRJ werd vervolgens een onderzoek gestart, het 

zogenaamde Agora-project dat in 2005werd uitgevoerd door de interuniversitaire 

onderzoeksgroep ‘Sociale Veiligheidsanalyse’(SVA).174 Op basis van de vastgestelde 

knelpunten werd een nieuw klachtenmodel voorgesteld dat gebaseerd is op drie lijnen.  

De nulde lijn bestaat uit het verstrekken van informatie aan klagers over  waar  men  terecht  

kan met  hun  klacht en waaruit  ook  de  doorverwijzing  kan  volgen.  Uit onderzoek blijkt 

immers dat vele klachten eigenlijk louter vragen zin om informatie.175  

De eerste lijn is het niveau waar de klacht is ontstaan en waar de klacht een eerste maal  

wordt  onderzocht. Dit is de interne klachtenbehandeling. Er wordt voorgesteld een 

klachtenbehandelaar aan te stellen. Hij  ontvangt  de  klacht,  volgt  die  ook  op  en  ziet  

erop  toe dat  de  klacht  naderhand  wordt  behandeld. De klachtenbehandelaar kan beroep 

doen op verschillende actoren van justitie om de klacht ten gronde te behandelen. Voor de 

klager wordt de klachtenbehandelaar bovendien het aanspreekpunt bij uitstek. Deze 

klachtenbehandelaar is geen ombudsman aangezien het hier nog steeds om een interne 

klachtenbehandeling gaat daar waar een ombudsman extern fungeert.   

De tweede lijn is het niveau van de HRJ dewelke een soort beroepsfunctie zou vervullen. 

 

Wet tot hervorming van de klachtenprocedure van 2014 - Op 4 april 2014 werd een wet 

goedgekeurd tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad 

voor de Justitie. Deze wet is nog niet in werking getreden.  

Deze wet voorziet dat de HRJ de centrale ontvanger wordt van alle klachten. De klager kan 

ofwel rechtstreeks bij de HRJ zijn klacht indienden ofwel zal de instelling die klacht ontvangt 

deze doorsturen naar de HRJ waar deze geregistreerd zal worden. Na  ontvangst  en  

registratie  van  de  klacht  zal  de  HRJ in  principe de  klacht  opnieuw doorzenden  naar  het  

bevoegde  rechtscollege.  Er wordt dus  geopteerd  voor  de eerste -en 

tweedelijnsbenadering  waarin  elke  klacht  in  eerste  instantie op  het  terrein  waar deze  

is  ontstaan  zal  behandeld  worden. Pas  nadien  kan  de  HRJ  in  tweede  lijn  optreden  als 

beroepsinstantie of als ombudsman. Wanneer   een   beslissing is   genomen   met   

betrekking   tot   de   klacht   dient   het rechtscollege in kwestie hiervan de HRJ op de hoogte 

te brengen. De HRJ blijft echter bevoegd om de klacht zelf te behandelen. 
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Deze wet neemt heel wat elementen over van het Agora-project, zoals centralisatie en de 

eerste-en tweedelijnsbenadering, maar schenkt geen aandacht aan de nulde lijn. Informatie 

voor de burger is nochtans een belangrijk en preventief element van het klachtrecht.  

 

Evaluatie na bijna 20 jaar externe klachtenbehandeling door de HRJ – De wet van 2014 is 

nog niet in werking is getreden en het grootste deel van de knelpunten vastgesteld in het 

Agora-project zijn nog steeds van toepassing. De burger wordt onvoldoende geïnformeerd 

over de klachtenprocedure, de klachtenbehandeling is versnipperd, de interne procedure is 

niet eenvormig en de HRJ heeft onvoldoende bevoegdheden om de knelpunten voldoende 

te verhelpen. Nochtans moet de klacht en de klachtenafhandeling gezien worden als een 

appel om systemische onvolkomenheden aan te pakken en vooral als een mogelijkheid om 

met kritiek en feedback binnen justitie te leren omgaan.  

 

Tevredenheidsonderzoek- Een andere manier om te weten of justitie wel naar ieders 

tevredenheid werkt, zijn de justitiebarometer die verschillende keren is afgenomen. Deze 

barometer geeft algemene gegevens over de mate dat burgers tevreden zijn met justitie of 

niet. Daarnaast wil de Hoge Raad voor Justitie inzetten op meer onderzoek naar 

tevredenheid van burgers bij specifieke rechtbanken. Zo is er een project opgezet tussen de 

HRJ en de Université Saint-Louis in Brussel om een canvas op te maken om na te gaan of de 

doelstellingen die de wetgever voor ogen heeft gesteld bij de oprichting van de 

familierechtbanken wel worden gerealiseerd. Mogelijk kan dit de basis vormen voor meer 

onderzoek bij andere rechtbanken. De studie zal vooral de burger aan het woord laten.  

 

5 Buitengerechtelijke geschiloplossing 

 

Aandacht voor knelpunten buitengerechtelijke oplossing - De huidige regelgeving en het 

justitiebeleid in België legt de nadruk op de toename van gerechtelijke bemiddeling om de 

gerechtelijke achterstand te doen afnemen en de werklast van hoven en rechtbanken te 

verminderen. Bemiddeling wordt dus gezien als een manier om te evolueren naar een 

efficiëntere werking van justitie. Er wordt echter minder aandacht besteed aan de potentiële 

nadelen of knelpunten bij het gebruik van bemiddeling. Bovendien wordt minder zorg 

besteed aan andere vormen van buitengerechtelijke conflictoplossing zoals verzoening, en 
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onderhandelingen, en buitengerechtelijke conflictbeslechting zoals arbitrage, die als ze tot 

een akkoord leiden ook bepaalde voordelen hebben voor de partijen op het vlak van 

betrokkenheid bij het oplossen van het geschil en op het vlak van kosten en de duur ervan. 

De nadelen mogen evenwel niet onderschat worden die buitengerechtelijke conflict- en 

geschiloplossing met zich meebrengt wanneer er na afloop geen akkoord wordt afgesloten. 

De kosten en de duur komt dan bovenop die van de gerechtelijke procedure.  

 

Specifieke knelpunten bemiddeling - Om te beginnen is het in de praktijk geen sinecure om 

een geschikte bemiddelaar te vinden voor het specifieke geschil. Bovendien bestaan er 

onzekerheden over de waarborgen voor het eerlijk verloop van de bemiddeling en de 

rechtsbescherming van de partijen. 176 Zo zijn er op dit moment onvoldoende waarborgen 

om te voorkomen dat tijdens de bemiddeling (één van) de partij(en) wordt gedwongen om 

tot een akkoord te komen. Het bemiddelingsakkoord zou ook moeten berusten op een goed 

geïnformeerde beslissing van de partijen. Dit betekent dat de partijen de verschillende 

aspecten en de (juridische) consequenties van het akkoord begrijpen vooraleer zij 

toestemmen.  

 

Wet Collaboratieve onderhandeling – In 2018 werd de “Collaboratieve onderhandeling” in 

het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd.177 De wet voorziet als definitie van het begrip “een 

vrijwillige en vertrouwelijke procedure van geschillenoplossing door onderhandeling, waarbij 

conflicterende partijen en hun respectieve advocaten betrokken zijn en laatstgenoemden 

optreden in het kader van een exclusief en beperkt mandaat van bijstand en adviesverlening 

teneinde een minnelijk akkoord te bewerkstelligen”.178 Net zoals bij bemiddeling beval de 

Hoge Raad ook hier aan dat de rechter geen collaboratieve onderhandeling kan opleggen.179 

 

6  Geschilbeslechting in het strafrecht 

 

Tendens naar een meer onderhandelende justitie- Het openbaar ministerie kan in overleg 

met de dader een straf overeenkomen nadat de dader voorafgaand zijn schuld erkend heeft. 

Eveneens is er nu een regeling rond spijtoptanten. Deze regelingen zijn geschilbeslechtingen 

die zich hoofdzakelijk buiten de rechtbank afspelen wier tussenkomst beperkt wordt tot een 

marginale toetsing en homologatie.  
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Een gelijkaardige tendens naar privatisering is vast te stellen bij specifieke inbreuken zoals 

intra-familiaal geweld. De multi-problematiek van deze gewelddaden overstijgt de 

competentie van justitie. Zo bestaat er in Antwerpen in het raam van de bestrijding van  

intra-familiaal geweld een ketenaanpak (CO3 genaamd) die verloopt via een casusoverleg. 

Via dit overleg komt men tot een krachtgerichte benadering van het probleem waar een 

gecombineerde aanpak van hulp/zorg, strafrecht en bestuur nodig is. De oprichting van de 

Family Justice Center in Vlaanderen faciliteren deze aanpak en zorgen tevens voor een 

integrale en toegankelijke hulpverlening inzake intra-familiaal geweld.  

De bovenvermelde evolutie naar een meer onderhandelende justitie is reeds terug te vinden 

in de bemiddeling tussen dader en slachtoffer in strafzaken op het niveau van het parket en 

in het raam van de justitiehuizen en ook in de herstelbemiddeling tussen dader en 

slachtoffer die reeds bij wet van 22 juni 2005 wettelijk werd bepaald.   

 

7 Aanbevelingen betreffende de werking van justitie 

 

Aanbeveling evenwicht tussen snelheid en kwaliteit - Hoewel de bovengenoemde redenen 

duidelijk gegronde rechtvaardigingen zijn voor het versnellen van procedures, dient hiermee 

toch met de nodige omzichtigheid te worden omgesprongen. Er dient een evenwicht te 

worden gevonden tussen snelheid en kwaliteit. Overhaast beslissingen nemen kan leiden tot 

een minder kwalitatieve rechtsbedeling. Een rechter heeft nu eenmaal een bepaalde tijd 

nodig om een gemotiveerd oordeel te vormen. Er dient over gewaakt te worden dat de 

rechter deze tijd krijgt.  

 

Aanbeveling standaardisering verzoekschriften – OP.RECHT.MECHELEN beval aan standaard 

verzoekschriften te ontwikkelen en dit rapport sluit zich hierbij aan.180 Er wordt voorgesteld 

te beginnen met welomlijnde procedures die vaak worden gebruikt, bijvoorbeeld in het 

domein van het huurrecht en het familierecht. Een volgende stap is digitalisering van dit 

standaardverzoekschrift. Overal dienen dezelfde procedurestukken te worden bijgevoegd. 

De wetgeving moet worden aangepast om die procedures digitaal te kunnen aanbieden. De 

standaardisering en digitalisering beoogt de drempels voor justitie te verlagen en de toegang 

tot het recht te verhogen.  
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Aanbeveling sterke rol van de overheid in e-justice – Het wordt aanbevolen dat de overheid 

een sterke rol opneemt in de verschillende aspecten van e-justice. Zowel intern als extern 

wordt een sterke rol aanbevolen: de overheid dient zowel de digitalisering van justitie van 

binnenuit in goede banen te leiden als justitie digitaal toegankelijk te maken voor de 

rechtzoekende. Bovendien zijn er zowel puur technisch als inhoudelijke aandachtspunten 

die de overheid in acht zou moeten nemen: puur technisch dient de overheid erover te 

waken dat de digitale kloof verkleint door te werken met avatars en pictogrammen en 

inhoudelijk bevindt de overheid zich in een geschikte positie om te waken over de kwaliteit 

van de digitaal aangeboden diensten en informatie.  

 

Aanbeveling overheid digitaliseert en controleert de kwaliteit – Er werd vastgesteld dat 

private instanties het vacuüm opvullen van de digitale achterstand van justitie. De 

kwaliteit van private initiatieven wordt niet noodzakelijk gecontroleerd. Indien de overheid 

een sterke rol zou opnemen in de verdere ontwikkeling van e-justice zou de overheid de 

kwaliteit van de juridische informatie en diensten kunnen controleren en garanderen.  

Een goed voorbeeld is Rechtwijzer in Nederland (www.rechtwijzer.nl). Rechtwijzer is in 2005 

door de Raad voor Rechtsbijstand in samenwerking met de Universiteit van Tilburg 

ontwikkeld. Via het platform Rechtwijzer zorgt de Raad voor Rechtsbijstand ervoor dat 

burgers toegang hebben tot goede en betaalbare dienstverleners en ondersteuning bij 

juridische problemen.181 Door samen te werken met Korrelatie (https://mindkorrelatie.nl) 

illustreert Rechtwijzer bovendien een multi-methodische aanpak van multi-problematiek. 

Hiermee komt een belangrijke verbinding tot stand tussen organisaties in het sociale én 

juridische domein.  

 

Aanbeveling ruimte laten voor verhaal van de mensen – Zoals boven vermeld, impliceert 

digitalisering standaardiseren. Dit biedt zeker mogelijkheden in welomlijnde kwesties en 

voor een bepaalde soort geschillen om de efficiëntie en kost van juridische diensten te 

optimaliseren. Standaardisering is echter minder geschikt in complexe zaken, in juridische 

zin of omdat er sociale complicaties zijn. In dergelijke situaties zou er ruimte moeten 

gehouden worden om mensen hun verhaal te laten doen, indien nodig in de rechtbank en 

eventueel ook op papier voor zij die technisch niet zo onderlegd zijn.  

http://www.rechtwijzer.nl/
https://mindkorrelatie.nl/
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Indien een stap verder gegaan wordt en algoritmes een voorstel van uitspraak zullen doen 

voor een geschil voor de rechter, bestaat het risico dat aandacht voor het menselijk verhaal 

uit het oog wordt verloren. Menselijke controle dient ook in dergelijke context essentieel te 

blijven.  

 

Aanbeveling garanties gerechtelijke bemiddeling – Om het vertrouwen van de verschillende 

actoren in gerechtelijke bemiddeling te bevorderen is het aangewezen om garanties te 

voorzien voor het eerlijk verloop van de gerechtelijke bemiddeling. Dit rapport sluit zich aan 

bij de aanbevelingen gemaakt door Hensen. Ten eerste wordt voorgesteld om een minimale 

procedurewaarborgen te voorzien om de kwaliteit van de bemiddelaar, en het verloop en 

de uitkomst van de bemiddeling te garanderen. Het gaat om minimale regels die voldoende 

ruimte laten voor zelfregulering vanuit de beroepsgroep van bemiddelaars. De Federale 

Bemiddelingscommissie moet daarom ook over voldoende middelen beschikken om toezicht 

te kunnen houden.  

Ten tweede wordt aanbevolen om in de lijst van erkende bemiddelaars meer informatie te 

geven over hun specifieke vaardigheden en opleiding zodat het gemakkelijker wordt om 

een geschikte bemiddelaar voor een bepaalde zaak te selecteren. 

Ten derde wordt aanbevolen om een aantal principes en rechten in het kader van 

bemiddeling uitdrukkelijk op te nemen in het Gerechtelijk Wetboek. Om te beginnen is er 

het principe van het beslissingsrecht van de partijen en het verbod op contractdwang. 

Vervolgens is het aangewezen het principe van de wapengelijkheid expliciet te vermelden. 

De bemiddelaar moet dan het evenwicht tussen de partijen bewaren en hen gelijke kansen 

geven om informatie en argumenten aan te leveren. Tot slot is het aanbevelingswaardig om 

ook het recht op juridische bijstand in het kader van een bemiddeling en het recht op 

bijstand van een advocaat tijdens de sessies uitdrukkelijk te vermelden.  
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Kernaanbevelingen  

Hieronder worden de aanbevelingen die in het rapport uitvoerig zijn uitgewerkt en gedocumenteerd 

kernachtig weergegeven. En daar waar nodig worden deze aanbevelingen nog kort toegelicht.  

De volledige weergave van de aanbevelingen en de verwijzingen zijn terug te vinden in het rapport.  

 

A. Regelgeving 

1. De productie en evaluatie van regelgeving 

1.1.  Nood aan meer transparantie in de productie en evaluatie van regelgeving. 

 De empirische onderbouw ontbreekt in wetten in gevolge het gebrek aan de aandacht 

 hiervoor, tijd en beschikbare gegevens. De gegevensverzameling over productie en effecten 

 van wetgeving vraagt bijgevolg om een institutioneel kader en performante criteria.   

Wat het institutionele raamwerk betreft is de oprichting van een Raad voor Wetgeving te 

overwegen. De Raad zou als opdracht krijgen empirische basisgegevens op te bouwen voor 

belangrijke maatschappelijke problematieken. De wetgever kan op deze data steunen voor 

zijn wetgevend werk. De Raad bepaalt op welke wijze gegevens verzameld kunnen worden 

over de productie en effecten van regelgeving, zowel intern (administratie of kabinetten) als 

extern via het middenveld of burgerparticipatie. Zij bepaalt mee hoe bepaalde regelgeving 

zowel vooraf, maar zeker ook achter geëvalueerd wordt.   

Er moet een verbetering komen van het RIA(reguleringsimpactanalyse)-systeem, dat op zich 

goed is, maar vaak tot een formaliteit verwordt. Daarom is het best om bindende 

voorschriften te bepalen die zowel het waarom (de rationale) als het hoe (procedurele en het 

procesmatige) van de voorstellen of ontwerpen voor nieuwe regelgeving expliciteren. De 

memorie van toelichting is de rubriek waar deze explicitering naar de motivering van de 

beleidsdoelen, de beschrijving van het wetgevingsproces en de juridische toets van de Raad 

van State samengebracht worden. Op basis van de verzamelde gegevens kan er zeker ex post 

geëvalueerd worden door onafhankelijke experten op basis van wetenschappelijke methodes.  

1.2.Transparantie naar de wetenschappelijke kennisopbouw met betrekking tot de 

totstandkoming van wetgeving.  

  Evenzeer zou dergelijke studie nuttig zijn bij het interpreteren en toepassen van concrete 

  wetgeving. 

1.3. Systematische en grondige vorming van wetgevingsjuristen.   

Goede voorbeelden zijn terug te vinden in Nederland en Canada. Een nationale/federale 

overkoepelende instelling kan de eenheid in aanpak garanderen.  
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2. Toegankelijkheid van regelgeving 

2.1. Nood aan verzekering van de interne én externe transparantie zodat regelgeving 

toegankelijker wordt.  

Interne transparantie houdt in dat gegevens verzameld worden zodat beslissingen steunen op 

feitelijke gegevens. De overheid maakt expliciet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de 

opmaak van regelgeving.   

Voor de externe transparantie is de reguleringsimpactanalyse (RIA) een goed voorbeeld over 

hoe de impact van regelgeving kan gebeuren. 

2.2. Verbreding van de eerste lijns juridische bijstand zowel juridisch als sociaal zodat het recht 

sneller tot bij de burger komt.  

 De oplossing van een rechtsprobleem moet vertrekken vanuit de ervaring en het verhaal van 

 de burger en is niet alleen een kwestie van kennis over de toegang tot het recht. Er is dus 

 nood aan verbreding. Hoe meer de juridische bijstand aansluit bij welzijnswerk, hoe meer de 

 belangen van de burger centraal staan. Bij kwetsbare groepen wordt immers vaak een 

 opeenstapeling van problemen vast gesteld die voor een partij in meerdere juridische 

 procedures kunnen uitmonden. Rechterlijke tussenkomst heeft in dergelijke omstandigheden 

 vaak slechts beperkte toegevoegde waarde. Deze verbreding houdt een multi-methodische, 

 integrale en integratieve aanpak in. De meest kwetsbare burger kan het best bereikt 

 worden via een proactieve dienstverlening.  

2.3. Het recht toegankelijker maken via het gebruik van klare juridische taal.  

  Klare juridische taal is op zich geen vereenvoudiging van het recht. Klare taal zorgt er  

  wel voor dat het recht eenvoudiger te begrijpen is. Teksten in klare juridische taal richten zich 

  niet louter tot juridisch geschoolde professionals. Klare juridische taal kenmerkt zich door het 

  zuinig gebruik van woorden, geen archaïsche of advocatenzinnen en eerder kortere zinnen.  

2.4. Nood aan meer empirisch onderzoek over hoe de burgers aan hun recht komen.  

 Studies naar hoe burgers aan hun recht komen -beter gekend als de Paths to Justice- zijn 

 reeds 51 keer in verschillende landen uitgevoerd en hebben bijgedragen tot de uitwerking 

 van een  meer inzichtelijk beleid. De onderzoeksresultaten wijzen op de kennis over de aard 

 van de problemen, de probleemtypes, de mate van actie en niet-actie, de oorzaken hiervan 

 en de mate dat sociale en juridische diensten of organisaties een aangepaste aanpak 

 ontwikkelen.  

 

 

 

 

 

 



75 
 

B. Justitie  

1. De toegang tot justitie   

1.1. Zo weinig mogelijk drempels in de toegang tot justitie.     

Aan de ene kant betekent de toegang tot justitie geen financiële, psychosociale en culturele 

drempels. Aan de andere kant moet justitie ook werkbaar blijven en niet overbelast worden. 

Ook de grond van de zaak is dus een belangrijk gegeven. Een kennelijk onredelijke zaak hoort 

de rechtbanken niet overmatig te belasten.  

1.2. De kosteloze juridische bijstand als hefboom in een toegankelijkere justitie :  de verhoging van 

de inkomensgrenzen en de verankering van kwaliteitseisen.  

Een ruimere categorie van burgers moet een beroep kunnen doen op de kosteloze juridische 

bijstand. Zo zouden de inkomensgrenzen kunnen verhoogd worden tot net boven de 

Europese armoedegrens via een getrapt systeem. De Pro Deo advocaten moeten bereid zijn 

om opleidingen over kwetsbaarheid te volgen en samen te werken met ervaringsexperten. De 

juridische bijstand moet voldoen aan duidelijke kwaliteitscriteria zoals de 5 B’s, 

bereikbaarheid, bruikbaarheid, betaalbaarheid, begrijpbaarheid en beschikbaarheid. 

Daarnaast is er nood aan kennisopbouw, onderzoek en monitoring van de juridische bijstand. 

Concreet moet er een externe evaluatie van de juridische tweedelijnsbijstand uitgevoerd 

worden op basis van empirische kennis.    

1.3. De creatie binnen justitie van een duidelijk onthaal en doorverwijsnetwerk.  

In de plaats van automatisch een reflex te maken naar rechtspraak of bemiddeling zal de 

doorverwijzing gebeuren via een neutrale en multidisciplinaire trajectbegeleidingsdienst.  De 

partijen zitten dan verplicht samen met een professionele trajectbegeleider die hen 

informeert over de verschillende oplossingstrajecten met de voor-en nadelen. De partijen 

beslissen bij voorkeur zelf welk traject zij verkiezen. Via deze trajectbegeleiding kan al op het 

eerste gezicht aangegeven worden welke piste tot welke resultaten zal leiden en bijgevolg 

justitie minder overbelasten.  

1.4. Nood aan de oprichting van een federaal/nationaal bureau voor een toegankelijke, 

begrijpelijke juridische taal.  

Om de burger vertrouwd te maken met de juridische termen moeten lexicons opgesteld 

worden om juridische termen op verstaanbare wijze te verduidelijken. Het is ten zeerste aan 

te bevelen dat de actoren binnen de gerechtelijke organisatie hiervoor opleidingen volgen. 

Eventueel kan klare juridische taal deel uitmaken van evaluaties binnen de magistratuur.  
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2. De werking van justitie  

2.1. Rechtspreken is mensenwerk.  

Er dient een evenwicht te worden gevonden tussen snelheid en kwaliteit. Tijdig recht spreken 

is niet alleen de taak van de rechter, ook de procespartijen bepalen mee het tempo. 

Overhaast beslissingen nemen kan leiden tot een minder kwalitatieve rechtsbedeling. De 

rechter moet over de nodige tijd beschikken om tot zijn oordeel te kunnen komen.  

2.2. Digitalisering en standaardisering voor een betere werking van justitie waarbij de overheid de 

kwaliteit controleert.  

 Digitalisering en standaardisering van procedures in minder complexe zaken dragen bij tot 

 meer zelfredzaamheid. Standaardisering is echter minder geschikt in complexe zaken. Er moet 

 ruimte blijven om mensen hun verhaal te laten doen.  

De overheid speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van E-justice. Enerzijds moet zij 

toezien dat de digitale kloof verkleint en anderzijds moet zij waken over de kwaliteit van de 

digitaal aangeboden diensten en informatie.  

2.3. Garanties voor een eerlijk verloop in het raam van de gerechtelijke bemiddeling.  

Minimale procedurewaarborgen, informatie over specifieke vaardigheden en opleidingen van 

de bemiddelaars, wettelijke verankering van een aantal principes en rechten in het kader van 

een bemiddeling zijn belangrijke garanties.  

2.4. Zowel externe als interne verandering in de werking van justitie om beter af te stemmen op de 

diversiteit van de samenleving.  

Extern zijn er de tolkenwerking en de samenwerking met interculturele bemiddelaars. Intern 

moet er meer diversiteit gebracht worden in de personeelssamenstelling van justitie 

(inspiratie kan gevonden worden bij de politiediensten). 
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