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Dankwoord 

Deze masterproef vormt het werkelijke einde van mijn vijf jaar durende opleiding rechten aan de 

Universiteit van Gent. Het waren vijf boeiende jaren, zeker tijdens de masterjaren heb ik genoten van 

de hoeveelheid opleidingsonderdelen in het strafrecht die ik kon volgen. Mijn droom om ooit 

(straf)rechter te kunnen worden koester ik sedert mijn negende, rechten studeren is hier dan ook een 

uitermate belangrijke stap in. Nu het tijd is om afscheid te nemen van de rechtenopleiding past het ook 

om even stil te staan bij de mensen die mij gesteund hebben op sleutelmomenten in mijn leven. Zonder 

hun steun in die welbepaalde levensfase had ik hier vandaag nooit in mijn vijfde jaar rechten gestaan.  

Met dank aan de Basisschool De Regent te Gingelom, in het bijzonder aan oud-directeur A. 

VANDECAN en wijlen J.P HERBOTS, dit is een school die kansen creëert voor kinderen. Een school die 

verder kijkt dan “stempels” die men als kind soms te vroeg opgekleefd krijgt, en kinderen de kans 

geeft om een nieuwe start te mogen nemen.  

Een welgemeende dank u wel wil ik zeker ook uiten ten aanzien van het Koninklijk Atheneum 

Tongeren, waar ik de kans kreeg, om tijdens de lesuren, de assisenprocessen te Tongeren bij te wonen 

en hierover presentaties te mogen geven. In het bijzonder wil ik mevr. C. LYBAERT bedanken , een 

leerkracht in de echte zin van het woord, die jongeren de “kracht” geeft om te geloven in zichzelf en 

bovenal constructief in het leven te staan. Eveneens een welgemeend woord van dank aan mevr. M.P. 

DUPONT voor haar steun tijdens de voorbereiding van mijn examens voor de Centrale 

Examencommissie te Brussel. 

 

Tijdens de periode oktober 2004 t.e.m. juni 2009 volgde ik intensief de assisenprocessen te Tongeren, 

ook volgde ik sporadisch correctionele en een burgerlijke zaak. Ik wil al deze actoren van de 

rechtbank te Tongeren: magistraten, advocaten, griffiers, politiemensen, medewerkers van slachtoffer 

onthaal en –hulp, tolken enz., van de rechtbank, bedanken voor de vele boeiende gesprekken die ik 

met hen over justitie , (straf)recht, de juridische praktijk en de kloof tussen burger en justitie, mocht 

voeren. Maar in het bijzonder wens ik te bedanken: zittingsdeurwaarder C. LAMBRIX, van het Hof van 

Assisen te Tongeren en zijn echtgenote M.J. DE DECKER. Meneer LAMBRIX was als een mentor voor 

me en leerde me “de wetten” van assisen kennen. 

Ik wens ook gerechtsjournalist G. VERWERFT te bedanken voor de boeiende gedachtewisselingen over 

het Hof van Assisen en de kans die hij me gaf om artikels voor zijn website te schrijven over de 

assisenprocessen die ik bijwoonde. Op die manier proefde ik een beetje van de assisenverslaggeving. 

Ook wens ik GUST JANS, oud vakbondssecretaris, te danken voor de interessante gesprekken over zijn 

vrijwillige juridische hulp aan rechtzoekenden. Hierdoor kon ik een beter inzicht ontwikkelen 



8 

aangaande een bepaalde vorm van klantonvriendelijkheid vanwege justitie en advocatuur t.a.v. de 

rechtzoekende burger. 

Voor wat betreft het praktijkinitiatief van het plaatsen van naamkaartjes en een informatieve affiche in 

de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren wens ik de medewerkers van dit rechtscollege te bedanken 

voor hun enthousiasme en hun schitterende ondersteuning van dit project. In het bijzonder gaat mijn 

dank uit naar de heer voorzitter N. JADOUL en mevrouw de ondervoorzitter A.LECOCQ, dhr. C. 

LAMBRIX zittingsdeurwaarder en de onthaalmedewerkers voor de raadgevingen en de opvolging 

tijdens de duur van dit project. Hierbij wil ik ook graag mevr. A. D’HONDT bedanken voor het grafisch 

uitwerken van de informatieve affiche, zij leerde me de “wondere wereld” van het grafisch 

computerprogramma “Illustrator” ontdekken.  

Mijn dank gaat eveneens uit naar de vele mensen die hun feedback gaven over de informatieve affiche 

en naamkaartjes (zowel inhoudelijk als vormelijk), en in het bijzonder naar J. DE BRUYNE assistent 

faculteit rechten Universiteit Gent en sympathisant van deze masterproef.  

Ik wil ook graag Prof. Dr. TRAEST, promotor van deze masterscriptie, oprecht danken voor zijn 

ondersteunende en open- minded- houding t.a.v. deze masterproef en het vertrouwen dat hij in me 

stelde. Met genoegen denk ik terug aan de interessante gedachte uitwisseling omtrent de juridische 

verankering van het begrip klantvriendelijkheid. Ik wens hierbij eveneens mijn oprechte dank te 

betuigen aan Prof. Dr. COOLS, commissaris van deze masterscriptie, voor de uitermate boeiende 

beschouwingen over klantenmanagement en kwaliteitsmanagement en zijn heldere to the point 

analyses op dit vlak.  

Dank ook aan de vele lezers van deze masterscriptie voor hun moed en zelfopoffering om dit lijvige 

werkstuk te willen lezen, dankzij hun opmerkingen en aanwijzingen komt de inhoud tot zijn recht. 

Mijn oprechte dankbaarheid gaat eveneens uit naar mijn ouders die mij nooit onder druk gezet hebben 

om te presteren en die van mij houden zoals ik ben. Dit is een bijzonder mooie houding. Zonder hun 

niet aflatende steun zou het studeren van rechten slechts een droom gebleven zijn.  

De persoon die ik zeker niet kan of mag vergeten in mijn dankbetuiging is mijn meter en oma Magda 

WOUTERS. Bijna 14 jaar geleden las ik bij haar het krantenartikel over een assisenproces waarmee 

mijn passie voor het strafrecht begon. De vele interessante gesprekken over Assisen en de vele keren 

dat ze me vergezelde om mee naar de rechtbank en het Assisenhof te gaan om er de zittingen te 

volgen, zal ik nooit vergeten. Zij was mijn compagnon de route van het eerste uur, en is dat gans de 

duur van de route gebleven, bedankt Make. 
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Inleiding 

“Trek je toga uit  

Word mens 

Onder de mensen” 

Met deze treffende woorden pleitte oud rechter VAN FRAECHEM voor een meer toegankelijkere, 

kortom een meer menselijke justitie (in strafzaken). Toegankelijkheid had toen meer betrekking op 

informatieverstrekking en attitude van de justitiële actoren t.a.v. de rechtzoekende. Mijn interesse voor 

een klantvriendelijkheid binnen justitie koester ik reeds geruime tijd, alleen had ik toen nog geen zicht 

dat de diverse thema’s (taalgebruik en attitude) waarover ik las en over sprak, aspecten zijn van 

klantvriendelijkheid. 

Toen ik op mijn negende toevallig in de krant van mijn meter/oma een artikel over een assisenzaak las 

was dit voor mij het begin van een interesse in strafrecht en justitie die vanaf mijn 13de uitgroeide tot 

een ware passie. 

De eerste keer dat ik werd geconfronteerd met een belangrijk aspect van klantonvriendelijkheid, was 

tijdens de gesprekken die ik sedert 2003 had met oud vakbondssecretaris GUST JANS1, deze persoon 

helpt op vrijwillige basis mensen die op juridisch vlak met een probleem zitten, of die onvoldoende 

geïnformeerd worden door hun raadsman. Hier ontdekte ik hoe moeilijk het is voor niet-juristen om 

hun weg te vinden in het juridisch taalgebruik en het doolhof aan procedures. Ook merkte ik hoe 

juristen al dan niet bewust te juridisch technisch taalgebruik hanteren in hun omgang met cliënten. Ik 

merkte ook hoe zeer deze rechtzoekenden het op prijs stelden wanneer iemand de moeite nam om hen 

deze complexe zaken op heldere wijze uit te leggen. In die periode begon ik ook vele boeken 

geschreven over (straf)recht en justitie door prominente justitieactoren te lezen, zoals mr. QUIRYNEN 

en oud rechter VAN FRAECHEM. Ook in de media bleef ik het justitienieuws op de voet volgen, en 

meermaals kwam ook hier het probleem van een ontoegankelijke justitie naar voren. Ik droomde er 

toen van om later, eerst als advocaat nadien als (straf)rechter, mee te kunnen zorgen voor een 

toegankelijkere justitie als dienst voor de burger.  

Toen ik vanaf oktober 2004 de zittingen van het Assisenhof te Tongeren bijwoonde stelde ik 

meermaals vast dat het voor bezoekers van een rechtscollege (partijen, geïnteresseerde burgers, 

leerkrachten die een school begeleidden, studenten rechtspraktijk), niet evident was om te zien wie 

waar zat in de rechtszaal, en wat de functie van deze actoren waren. Regelmatig legde ik in die periode 

de werking en de actoren van het assisenhof in kort bestek uit aan deze bezoekers. Het verwonderde 

                                                      

1 oud–medewerker juridische dienst van een vakbond. 
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me met hoe weinig moeite justitie op die manier duidelijker en dus toegankelijker werd voor deze 

mensen. Ook kwam ik in de Tongerse rechtbank regelmatig mensen tegen die de weg naar de correcte 

zittingszaal niet vonden. De rechtszoekende liep zowel letterlijk als figuurlijk verloren in de wereld 

van justitie, zo leek het. 

Ik stelde vast dat het op zich niet zo onoverkomelijk is als soms wordt beweerd om de burger het 

“juridische” bos door de bomen te laten zien. Dit leerde ik toen ik twee families van een beschuldigde 

begeleidde en eenmaal de beschuldigde zelf. Zo gaf ik hen meer uitleg over de werking van de 

procedures waarmee men te maken kreeg, aanvankelijk het gerechtelijk onderzoek, later de 

assisenprocedure. Deze uitleg gaf ik in eenvoudige, niet-juridische, taal en ondersteunde ik met 

schema’s. (Thema’s die aan bod kwamen waren zoal; “Hoe verloopt een gerechtelijk onderzoek, wat 

is een onderzoeksrechter?” “Wie zit waar in de assisenzaal en wie doet wat?”) 

Ik merkte op dat het geven van een heldere uitleg, waarbij niet elke mogelijke juridische nuance moet 

worden toegevoegd, in combinatie met schema’s en foto’s, deze mensen de wereld van justitie beter 

deed begrijpen. Het gaf me een enorme voldoening, wanneer ik de burger al wat duidelijkheid kon 

verschaffen over de werking van de justitiële wereld. 

De drie praktijkvoorstellen vonden hun oorsprong in gesprekken met praktijkactoren en in de eigen 

hoger beschreven ervaringen. Zo kwam bij mij het idee tot stand, om in een rechtbank een 

informatieve affiche te installeren met de daarbij horende naamkaartjes o.b.v. de schema’s die ik 

gebruikte om te werking van de rechtbank uit te leggen. Het idee van de naamkaartjes kreeg ik nadat 

ik in het programma “De Rechtbank” op een Nederlandse Tv-zender zag, dat men daar dergelijke 

naamkaartjes gebruikte.  

Het idee voor de invoering van een opleidingsonderdeel “communicatievaardigheden voor juristen “ 

kwam voort uit mijn vaststelling kwam voort uit mijn vaststelling dat men met bewustzijn van de 

moeilijkheid van technisch taalgebruik , simpele tips en veel oefening jonge juristen kon leren om op 

eenvoudige wijze complexe juridische zaken te communiceren t.a.v. niet juristen. 

Ik hoopte dan ook, later, tijdens al mijn stapjes op het juridische werkveld, een invulling te kunnen 

geven aan een meer toegankelijke justitie en dat ik het begrijpelijk wou houden voor de mensen die de 

dienst justitie gebruiken. Men spreekt geen recht voor de rechters of advocaten, maar in de eerste 

plaats voor de betrokken partijen in het strafrecht, beklaagde/beschuldigde –burgerlijke partij en 

maatschappij.  

Het belangrijkste aan deze masterproef vind ik, dat het geen louter theoretisch werkstuk blijft dat 

verwezen wordt het naar zoveelste plaatsje in de archiefdoos. Ik wou na al die jaren met actoren uit de 

rechtbank te hebben gesproken, observaties gedaan te hebben in strafrechtscolleges, eindelijk iets 

DOEN.  
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Immers, ik merkte op hoezeer sommige juristen al te vaak verwijzen naar de wetgever om 

(klantvriendelijkheids)problemen binnen justitie op te lossen. Hierbij vergeet men creatief na te 

denken over wat er binnen het huidige wettelijke kader al beter kan op vlak van klantvriendelijkheid. 

Focus op de mogelijkheden niet op de obstakels, was mijn overtuiging en hou het zo simpel mogelijk.  

Deze masterscriptie is een lijvig werkstuk, het is niet de bedoeling geweest om een dergelijk 

uitgebreide masterscriptie te maken over het begrip klantvriendelijkheid. Het accent en de kracht van 

deze masterscriptie wou ik voornamelijk steken in het praktijkgedeelte. Het theoretisch kader wou ik 

tot een absolute basis beperken, temeer daar mijn praktijkvoorstel informatieve affiche en 

naamkaartjes “groter werd” en op meer enthousiasme en succes kon rekenen dan ik aanvankelijk 

dacht. In mijn volle enthousiasme ging ik hierin mee, daar waar er aanvankelijk enkel sprake was van 

de informatieve affiche en de naamkaartjes te ontwikkelen en het doel al bereikt was mocht het project 

worden geïnstalleerd in een rechtscollege evolueerde het project tot een effectieve installatie met 

verkennend onderzoek en verspreidde ik mijn idee aan verschillende instanties zoals justitieel 

welzijnswerk en diverse advocaten omdat men deze informatieve affiche wou gebruiken in hun uitleg 

aan de rechtzoekenden. 

Ik koos ervoor om de 3 praktijkvoorstellen in deze masterscriptie te tonen omdat voor ze allen stappen 

werden ondernomen en denkwerk werd verricht om ze in te praktijk om te zetten. Ook besloot ik om 

mijn eerste praktijkvoorstel zo goed mogelijk te documenteren omdat ik zo transparant mogelijk wou 

zijn omtrent het implementatieproces en door dit naar buiten te brengen mogelijks andere studenten 

help of warm maak om dergelijke kleinschalige projecten op te zetten en of te onderzoeken. 

De promotor van deze masterscriptie, prof.dr. TRAEST, benadrukte echter ook sterk het belang van een 

theoretisch kader, met een goede verankering omdat het een juridisch werkstuk betreft. Ikzelf was in 

den beginne er voornamelijk van overtuigd dat ik zo min mogelijk “juridisch” moest denken en de 

juridische bril moest afzetten en eens meer met een managementsbril te kijken naar het thema 

klantvriendelijkheid. Mede door de gesprekken met prof.dr.TRAEST zag ik in dat het juridische luik 

ook zeer belangrijk is en dat het klantvriendelijkheidsprobleem enkel kan worden verminderd door te 

integreren en niet door managements- en juridisch denken te contrasteren. Ik besloot dan ook om, in 

navolging van de raad van prof.dr. TRAEST een theoretisch kader uit te bouwen. Dit heeft als resultaat 

dat deze masterscriptie wat “groot” is uitgevallen maar ik koos ervoor om het verhaal en de logica in 

het verhaal te behouden boven al te zeer te moeten snoeien.  

In deze masterscriptie zal niet enkel worden gebruik gemaakt van de puur juridische lectuur maar ook 

van lectuur waarin getuigenissen van belangrijke praktijkactoren aan bod komen. Dit omdat beiden 

elkaar aanvullen en samensmelten tot een mooi geheel.  

De onderzoeksvraag in deze masterscriptie luidt kort gesteld: “Is er een klantvriendelijkheidsprobleem 

binnen de hoven en rechtbanken in strafzaken, en kunnen simpele praktijkvoorstellen zoals bijv. het 
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plaatsen van een informatieve affiche en naamkaartjes, bijdragen tot de klantvriendelijkheid van een 

rechtscollege in strafzaken?”  

Subvragen hierbij zijn de vragen die de inhoud vormen van de diverse hoofdstukken, bijv; “Wat is 

klantvriendelijkheid; Wie zijn de klanten van justitie; Is er een juridische verankering/grondslag voor 

het concept klantvriendelijkheid, enz….”  

 

Deze masterproef is opgedeeld in 3 grote delen: 

1. Denken over klantvriendelijkheid 

2. Doen : “Een praktijkinitiatief voor een klantvriendelijke rechtbank” 

3. Besluiten  

 

De titel van het eerste deel “denken over klantvriendelijkheid” maakt duidelijk dat dit het 

theoretisch kader omvat over het concept klantvriendelijkheid van de rechtscolleges in strafzaken.  

In hoofdstuk 1: definieer ik het begrip klantvriendelijkheid. Dit is een begrip dat oorspronkelijk 

vanuit de commerciële sector, meer bepaald het klantenmanagement, overgeheveld werd naar de 

bestuurskunde om vervolgens zachtjes aan  zijn weg te vinden binnen de rechterlijke orde.  

 

In hoofdstuk 2: wordt een klantenselectie binnen de klanten van strafrechtscolleges gedaan. Een 

rechtscollege klantvriendelijk maken kan enkel wanneer men weet wie er de klanten zijn.  

 

Hoofdstuk 3: Hier wordt het klantvriendelijkheidsprobleem besproken. Immers uit de media en in 

contacten met ervaren justitieactoren en mijn eigen beperkte ervaring, stelde ik vast dat er naar alle 

waarschijnlijkheid een klantvriendelijkheidsprobleem aanwezig is bij de hoven en rechtbanken in 

strafzaken. Ik wou echter niet enkel op meningen en indrukken steunen en betrok ook 

wetenschappelijk onderzoek om na te gaan of er werkelijk  van een klantvriendelijkheidsprobleem 

sprake is. In dit hoofdstuk wordt een “foto” gemaakt van de huidige situatie inzake de 

klantvriendelijkheid van de rechtscolleges in strafzaken. Vervolgens wordt de onderzoeksvraag met al 

zijn subvragen van deze masterscriptie uiteengezet 

 

Hoofdstuk 4 bevat een aantal verbeteringsvoorstellen voor de klantvriendelijkheid van rechtscolleges 

in strafzaken, en vermeldt tevens reeds bestaande initiatieven die door het rechtbankmanagement of 

door andere actoren werden genomen om rechtscolleges klantvriendelijker te maken. 

 



23 

Hoofdstuk 5: Is de juridische verankering van het concept klantvriendelijkheid. Niet enkel managers 

denken over klantvriendelijkheid, ook rechtssociologen denken hierover via het concept procedural 

fairness. De belangrijkste elementen van klantvriendelijkheid worden zelfs beschermd via juridische 

normen. In dit hoofdstuk zal de verhouding tussen klantvriendelijkheid, procedural fairness en de 

juridische bescherming worden blootgelegd.  

Hoofdstuk 6 geeft een opsomming van de organen en personen die vorm geven aan de 

klantvriendelijkheid in de rechtscolleges. Zowel de actoren die zich binnen als buiten de rechtbank 

bevinden worden besproken. Ook aan de uitvoerders van het klantvriendelijkheidsbeleid wordt er de 

nodige aandacht besteed. Men kan immers niet over klantvriendelijkheid spreken zonder ook de 

actoren en instanties achter dit beleid te benoemen.  

 

Hoofdstuk 7 Op 1 april 2014 trad een het grootste deel van de langverwachte justitiehervorming in 

werking. Dit hoofdstuk probeert de vraag te beantwoorden of de justitiehervorming echt goede tools 

gaat geven aan beleidsactoren in en buiten de rechtscolleges om de rechtscolleges in strafzaken 

klantvriendelijker te maken.  

 

Hoofdstuk 8: In dit hoofdstuk wordt er over de grenzen heen gekeken inzake klantvriendelijkheid. 

Hierbij zal er worden gesproken over de Europese Commissie voor de efficiëntie van justitie, een 

kennisbank voor nationale lidstaten met initiatieven voor een meer kwaliteitsvolle justitie. Binnen 

deze commissie wordt er ruime aandacht besteedt aan klantvriendelijkheid binnen rechtscolleges. 

Vervolgens worden twee initiatieven besproken waarvan in deze commissie melding werd gemaakt, 

meer bepaald het gebruikershandvest van het hof van beroep te Parijs en het project RechtspraaQ uit 

Nederland. Tot slot wordt er nagedacht of deze initiatieven mogelijks nuttig zouden kunnen zijn om 

ook in België te implementeren. 

 

Hoofdstuk 9: is eerder een beschouwend hoofdstuk een afsluiting van het theoretisch kader. In dit 

hoofdstuk worden diverse beschouwingen over klantvriendelijkheid in strafrechtsolleges gemaakt; 

klantvriendelijkheid is een wederkerig gegeven, ook wordt klantvriendelijkheid binnen het EFQM 

model geplaatst, een managementsmodel om aan kwaliteitszorg te doen binnen een organisatie. 

 

DEEL 2: Doen: Een initiatief voor klantvriendelijkere hoven en rechtbanken in strafzaken. 

In dit deel worden de drie praktijkvoorstellen besproken. Eerst wordt het initiatief de installatie van 

een informatieve affiche en naamkaartjes besproken, vervolgens het “opleidingsonderdeel 

communicatievaardigheden voor juristen” en tot slot het idee “ herschrijving van een dagvaarding in 

strafzaken”. Op het einde van dit deel worden ook de bijlagen horend bij het eerste praktijkvoorstel 

gestoken, dit voor het lezersgemak zodat men niet verdwaalt in een “bos van bijlagen”.  
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DEEL 3 Besluiten over klantvriendelijkheid 

In dit deel zullen de belangrijkste bevindingen uit het theoretisch deel en het praktisch deel worden 

uitgelicht. Geëindigd wordt met een slotwoord.  
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DEEL 1 DENKEN OVER KLANTVRIENDELIJKHEID 

 

 

“Zonder tevreden klanten volgt aan het eind van de maand… 

de afrekening .”  (J-P. R..THOMASSEN)   
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Hoofdstuk 1 klantvriendelijkheid gedefinieerd  

In dit hoofdstuk zullen een aantal sleutelbegrippen worden gedefinieerd die doorheen de hele 

masterproef zullen terugkomen. In de eerste paragraaf zal de definitie van klantvriendelijkheid worden 

uitgelegd die men in de commerciële wereld gebruikt. Paragraaf twee zal het concept 

klantvriendelijkheid bekeken worden vanuit de bestuurskunde. De derde en laatste paragraaf zal het 

begrip klantvriendelijkheid plaatsten in de context van de hoven en rechtbanken in strafzaken. Het 

begrip klantvriendelijkheid zal worden ontleed in twee dimensies die de kapstok zullen zijn doorheen 

de gehele masterscriptie. Eveneens zullen in deze paragraaf de begrippen, strafzaak, hoven en 

rechtbanken inhoudelijk worden afgebakend. Ook zal het begrip klantvriendelijkheid zal via twee 

dimensies worden geanalyseerd en worden toegepast op de belangrijkste taken van de hoven en 

rechtbanken in strafzaken: rechtspreken en informatieverstrekking. De belangrijkste krachtlijnen van 

dit hoofdstuk komen nog eens naar voren in de laatste paragraaf: het beluit.  

1.1 Commerciële definitie klantvriendelijkheid   

Klanten zijn voor ondernemingen van levensbelang, ze zijn als het ware de brandstof van de 

onderneming. Immers zonder de klanten (en hun inkomsten) gaat een onderneming ten onder. 

Klantenmanagement vindt dus zijn oorsprong in de commerciële wereld In commerciële zin betekent 

klantenmanagement dat men “er proactief voor zorgt2 dat elke individuele (potentiele ) klant op 

korte en lange termijn een maximale bijdrage levert aan de omzet en de winstgevendheid van de 

onderneming .”3 Samengevat tracht men er dus voor te zorgen dat de klanten de nodige inkomsten 

voor de onderneming binnenbrengen. De manier waarop men dit wil doen is; “door ervoor te zorgen 

dat de juiste klanten tevreden zijn over, vertrouwen hebben in en trouw zijn aan de onderneming.”4 

Klantvriendelijkheid of klantgerichtheid maakt deel uit van het grotere geheel van het 

“klantenmanagement”. Dit naast andere onderdelen van het klantenmanagement zoals de 

klantenselectie en het klachtenmanagement. Deze verhouding als “deel uit makend van” houdt men 

best in het achterhoofd wanneer men de definitie van klantvriendelijkheid analyseert; 

Klantvriendelijkheid vanuit de commerciële sector bekeken is: “De mate waarin de prestaties van 

de onderneming overeenkomen met de wensen ten aanzien voor alle voor de klant relevante 

aspecten.” 5Is deze match tussen verwachtingen en prestaties van de onderneming er, dan spreekt men 

van een klantvriendelijke onderneming. Klantvriendelijkheid is dus eerder een methode en geen doel 

                                                      

2 Dit zorgen wordt ook wel managen of beheren genoemd. 
3 J-P. R. THOMASSEN, Waardering door klanten, klantenmanagement als fundament voor Totale Kwaliteit, 

Deventer, Kluwer, 1998, 27. 
4 J-P. R. THOMASSEN, Waardering door klanten, klantenmanagement als fundament voor Totale Kwaliteit, 

Deventer, Kluwer, 1998, 27. 
5J-P. R. THOMASSEN, Waardering door klanten, klantenmanagement als fundament voor Totale Kwaliteit, 

Deventer, Kluwer, 1998, 55.  
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op zich. 6 Dit lijkt ook logisch, wanneer men kijkt naar de hoger gegeven omschrijving van het 

klantenmanagement als faciliterend naar (meer) winstgevendheid.  

Hoewel de commerciële definitie van klantvriendelijkheid heel wat klaarheid schept, kan haar functie 

in het klantenmanagement niet zondermeer worden doorgetrokken naar justitie en meer bepaald naar 

de hoven en rechtbanken als organisaties in strafzaken. Men kan hiervoor drie redenen aangeven; Ten 

eerste, rechtscolleges trachten geen winst te maken in de commerciële zin van het woord maar tracht 

een correcte rechtsbedeling en informatieverstrekking tot stand te brengen. Ten tweede hebben de 

rechtscolleges een monopolie op vlak van strafrechtsbedeling, in de meeste commerciële sectoren 

speelt er wel concurrentie. Ten derde, personen die klant of gebruiker van hoven en rechtbanken in 

strafzaken zijn, worden dit vaak tegen wil en dank. Een gegeven dat in schril contrast staat met het 

bedrijfsleven, waar consumenten op vrijwillige basis klant worden bij een onderneming. 

Deze verschillen betekenen dat men een aantal zaken uit het commerciële klantenmanagement zal 

moeten her kaderen.  

                       Hoe? Klantvriendelijkheid als methode 

 

klanten doel: inkomsten uit trouwe klanten 

Figuur 1: Klantvriendelijkheid in de commerciële sector 

 

1.2 Klantvriendelijkheid in het overheidsmanagement  

Een belangrijke taak van de overheid is dienstverlening aan de burger. Deze dienstverlening gebeurt 

diverse overheidsdiensten. Ook de federale overheidsdienst justitie (hierna: FOD justitie) verleent een 

dienst aan burgers.7  

De situatie waarbij een burger informatie vraagt aan de overheid zoals “hoe geraak ik aan een 

uittreksel van mijn strafregister?” verschilt niet zo sterk van een informatievraag die men aan een 

onderneming stelt. Immers, als klant/gebruiker klopt men ook met bepaalde verwachtingen en 

percepties aan bij de FOD justitie; “Ik wens deze informatie te verkrijgen op een snelle, duidelijke en 

vriendelijke wijze”, m.a.w. verwacht een zekere service-kwaliteit.  

Ook hier zal dus de match tussen de verwachtingen van de klant en de prestaties (wordt de informatie, 

volgens de perceptie van de klant, effectief gegeven op een snelle, duidelijke en vriendelijke wijze?) 

                                                      

6 J-P. R. THOMASSEN, Waardering door klanten, klantenmanagement als fundament voor Totale Kwaliteit, 

Deventer, Kluwer, 1998, 67. 
7 B.WAUTERS en K. DEZEURE, “ Bestuur en burger” in A. HONDEGHEM, W. VAN DOOREN, D. VANCOPPENOLLE, 

B. VERSCHUERE en S. OP DE BEECK (eds.), Handboek bestuurskunde, Brugge, Vanden Broele, s.d., 299. 
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van de betrokken overheidsdienst een klantvriendelijke overheidsdienst maken. Een mismatch zal 

leiden tot klantenontevredenheid geuit via uitdrukkingen zoals: “ik werd van het kastje van de muur 

gestuurd”. De omschrijving die men vanuit de commerciële wereld geeft aan klantvriendelijkheid, als 

match tussen verwachtingen en service, kan dus ook doorgetrokken worden naar de overheidsdiensten. 

Vanaf de jaren 1980 kwam er bij de overheid meer aandacht voor het gegeven klantvriendelijkheid 

vanuit de bestuurskunde. De bestuurskunde “richt zich op de beschrijving, de verklaring en de 

oplossing van praktische vraagstukken die te maken hebben met bestuur, de organisatie en het beleid 

van organisaties in het openbaar bestuur, in relatie tot de omgeving.” 8 Deze omgeving kan ruim zijn 

en kan gaan over politiek-institutionele aspecten waarbinnen openbare besturen functioneren, de 

vereisten van de rechtsstaat maar ook de brede maatschappelijke omgeving. Het is ook binnen deze 

omgeving dat de verwachtingen van burger en organisaties t.a.v. het openbaar bestuur zich situeren en 

met deze verwachtingen dat een klantgerichte overheid aan de slag gaat, en een klantgericht 

overheidsbeleid tot stand komt.  

Een ietwat oudere definitie drukt deze band met de burger sterker uit:  in 1969 stelde BRASZ dat de 

bestuurswetenschap9, de wetenschap is die zich bezig houdt met de wijze waarop de openbare dienst 

is ingericht en functioneert, intern en naar buiten tegenover de burgers. De verhouding burger 

overheid wordt in deze definitie expliciet benoemd, vertaald naar klantenmanagement gaat het hier dus 

om de verhouding tussen de dienstverlener en de klant/gebruiker. Klantvriendelijkheid draait rond het 

inspelen op verwachtingen en percepties bij de klant/gebruiker in deze relatie, in deze mate kan 

klantvriendelijkheidsbeleid dus deel uitmaken van de bestuurskunde en het overheidsmanagement. 

Een fundamenteel verschil tussen het overheidsgebeuren en het private/commerciële gebeuren is de 

functie van klantvriendelijkheid, daar waar klantvriendelijkheid in de commerciële sfeer het teken 

staat van inkomen genereren uit een klantenbestand, zijn overheidsdiensten niet gericht op winstbejag 

maar wel op het verrichten van taken van algemeen nut. Een overheid verwacht ook inkomsten bij de 

burgers te halen maar hiervoor heeft zij geen klantvriendelijkheidsbeleid nodig. Bijvoorbeeld, de 

belastingen waarmee de taken van algemeen nut dienen te worden betaald zijn verplicht op grond van 

fiscale regels en de nodige strafbepalingen. Terwijl klanten in de private sector o.b.v. vrije wil 

contracteren met bedrijven en men dus in de private sector wel duurzame klantenrelaties (o.a. via het 

zich klantvriendelijk op te stellen) nodig heeft om aan deze inkomsten te raken/deze te behouden. 

Klantvriendelijkheid voegt een extra dimensie toe aan de taken van openbaar nut. Het kan als het ware 

                                                      

8 A. HONDEGHEM, ”Inleiding tot de bestuurskunde” in A. HONDEGHEM, W. VAN DOOREN, D. VANCOPPENOLLE, 

B. VERSCHUERE en S. OP DE BEECK (eds.), Handboek bestuurskunde, Brugge, Vanden Broele, s.d., 5. 
9 De termen bestuurskunde en bestuurswetenschap kunnen zowel verwant als verscheiden termen worden gezien 

waarbij de bestuurswetenschap zich, zoals het een wetenschap betaamt eerder met theorievorming bezighoudt 

daar waar de bestuurskunde deze theoretische kennis aanwendt om te gebruiken in het oplossen van 

vraagstukken rond de functionering van openbare besturen. De verhouding burger en overheid wordt vormt 

echter in beide disciplines een belangrijk gegeven. 
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versterkend werken voor de dienstverlening van de overheid en het vertrouwen van de burger in de 

overheid. Hierdoor kan de legitimiteit van de overheid stijgen. 

Hoewel de bestuurskunde zich traditioneel minder toelegt op organisaties die behoren tot de 

wetgevende of rechtelijke macht, en men stelt dat beleidsvragen eerder opgelost dienen te worden 

door het recht, komt de werking van justitie en rechtbanken als organisatie met aandacht voor 

efficiëntie en kwaliteit, meer en meer in de spotlight te staan.10 Een aantal management concepten die 

vanuit de commerciële wereld naar de overheidsdiensten kwamen, komen nu ook overgewaaid naar de 

werking van hoven en rechtbanken als organisatie, zoals kwaliteitszorg, werklastmeting enz. 

Bovendien kan, de opdracht van hoven en rechtbanken (namelijk rechtspreken en 

informatieverstrekking zijn ook vormen van openbare dienstverlening) gelijk gesteld worden met deze 

van andere overheidsdiensten. Een aantal eigenheden van klantvriendelijkheid bij de overheid (bv. niet 

een methode om inkomsten te genereren maar om een kwaliteitsvolle dienstverlening te realiseren) 

kunnen worden doorgetrokken naar de hoven en rechtbanken als organisatie. Het concept van 

klantvriendelijkheid kan dus ook in aangepaste vorm ook worden overgeheveld naar de 

dienstverlening van de rechtscolleges in strafzaken.  

1.3 Klantvriendelijkheid en hoven en rechtbanken in 

strafzaken  

In de eerste subparagraaf wordt afgebakend wat er verstaan wordt onder de “hoven en rechtbanken in 

strafzaken”. De tweede subparagraaf bakent af in welke fase van de strafrechtsketen het 

klantvriendelijkheidsprobleem in deze masterscriptie zal worden besproken. Subparagraaf drie geeft 

een omschrijving van het begrip klantvriendelijkheid en past de dimensies van klantvriendelijkheid toe 

op dienstverlening en taken van de hoven en rechtbanken in strafzaken.  

1.3.1 Afbakening tot hoven en rechtbanken in strafzaken 

Deze masterscriptie zal handelen over de klantvriendelijkheid van de hoven en rechtbanken in 

strafzaken. Het betreft dus concreet de politierechtbanken11, de correctionele rechtbank, het hof van 

assisen en de hoven van beroep, de zetel maar meer specifiek de bodemrechters. De parketten komen 

hierbij slechts zijdelings aan bod. Voor de het comfort van de lezer zullen de “hoven en rechtbanken in 

strafzaken “ook al eens vervangen worden door de term “rechtscolleges” (in strafzaken).  

                                                      

10 Als voorbeeld kan worden verwezen naar hervormingen binnen justitie aangezet door het Octopusakkoord van 

1998 waarbij men aandacht besteedde aan kwaliteitszorg door. O.a. de oprichting van de Hoge raad voor de 

Justitie. J. PLESSERS, “Het veranderingsproces in justitie naar aanleiding van de octopushervorming: tien jaar 

verder” in K. VAN CAUWENBERGHE (ed.) De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde, 

Mechelen, Kluwer, 2008, 63-77.  
11 Enkel wanneer deze zetelen als strafrechtscollege (art. 137-140 Sv.) vallen de politierechtbanken binnen het 

bestek van deze masterscriptie.  
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Drie motieven worden naar voren geschoven om deze afbakening te verantwoorden. Ten eerste dient 

men rekening te houden met het tijdsbestek waarin dit werkstuk tot stand dient te komen. Ten tweede 

werden bij de hoven en rechtbanken al eens klanttevredenheidsonderzoeken12 verricht. Ten derde en 

Als laatste reden kan verwezen naar het praktijkvoorstel “ informatieve affiche en naamkaartjes in een 

zittingszaal” van de correctionele rechtbank te Tongeren. 13 

Zijdelings zal er naar interessante initiatieven en beleidskeuzes zal worden verwezen die te maken 

hebben met klantvriendelijkheid binnen justitie, zoals een gebruikershandvest dat tot stand kwam bij 

de FOD justitie14. Dergelijke verwijzingen hebben eerder een ondersteunede functie en vormen niet de 

te bestuderen entiteit.  

1.3.2 Afbakening tot de procesfase in strafzaken  

Omwille van de interesse van de schrijver van deze masterscriptie werd er gekozen om de 

klantvriendelijkheid van de hoven en rechtbanken als organisatie in strafzaken te bestuderen. Hierbij is 

het natuurlijk mogelijk dat bepaalde ideeën voor meer klantvriendelijkheid in strafzaken ook kunnen 

aangewend worden in andere materies zoals de civiele of de jeugdzaken.  

De strafrechtsketen kent 3 fasen, de fase van het onderzoek, de fase van het proces en de fase van de 

strafuitvoering. Het is hoofdzakelijk in de procesfase dat de gebruiker/”klant” in contact komt met de 

hoven en rechtbanken als organisatie en dat er kan worden ingespeeld op mogelijke problemen van 

klantonvriendelijkheid. De focus in deze masterscriptie wordt dus gelegd op de fase van het proces. 

 

 

 

 

Figuur 2: De strafrechtsketen 

 

 

                                                      

12 Het betreft het project Klanten Onderzoek Rechtbanken Arrondissementen Antwerpen en Limburg (hierna 

KORAAL), in 2006, 2010 en 2012. Het onderzoek in 2006 vond plaats in het arbeidshof en is dus niet relevant 

voor deze masterscriptie. In 2010 werd er wel een onderzoek verricht op het niveau van het hof van beroep te 

Antwerpen, maar deze resultaten werden niet vrijgegeven voor het publiek. De resultaten van het 

klanttevredenheidsonderzoek van 2012 zijn wel publiek toegankelijk en daarom wordt enkel het onderzoek 

KORAAL versie 2012 (hierna KORAAL (2012) ) gebruikt in deze masterscriptie.  
13 Dit zal later worden besproken in hoofdstuk 2 van het 2de deel van deze masterscriptie.  
14 Federale overheidsdienst Justitie (hierna FOD Justitie), Gebruikershandvest, 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/gebruikershandvest_tcm265-144897.pdf . 

Fase van het onderzoek Fase van het proces Fase van de strafuitvoering Fase van de strafuitvoering 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/gebruikershandvest_tcm265-144897.pdf
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Het spreekt voor zich dat een aantal zaken tijdens de onderzoeksfase van determinerend belang zijn 

voor een aantal facetten van klantvriendelijkheid in de procesfase bijvoorbeeld, voor de 

perceptievorming over de dienstverlening (service) van de hoven en rechtbanken speelt mee hoe men 

van in het begin van een strafzaak bijv. door de politie of dor het parket is behandeld wanneer men als 

klant/gebruiker tijdens het opsporingsonderzoek om inlichtingen vroeg. 

1.3.3  Dimensies van klantvriendelijkheid in hoven en rechtbanken in 

strafzaken 

Wanneer men de commerciële definitie van klantvriendelijkheid toepast op de hoven en rechtbanken 

in strafzaken kan men stellen dat klantvriendelijke hoven en rechtbanken “rechtscolleges zijn 

waarbij de verwachtingen van de klanten overeenstemmen met de prestaties op de gebieden die voor 

de klanten relevant zijn en de perceptie van de klant over deze diensten.” Klantvriendelijkheid valt 

uiteen in twee dimensies; de verwachtingen die de klanten hebben en de perceptie van die klant over 

de verstrekte dienstverlening.15 In wezen verschilt deze definitie dus niet zozeer van de commerciële 

of bestuurskundige variant. Ook bij hoven en rechtbanken is klantvriendelijkheid niet de methode om 

inkomsten uit deze klanten te vergaren maar wel om een correcte rechtsbedeling tot stand te brengen. 

                                                     Klantvriendelijkheid 

  

Eerste dimensie:     Tweede dimensie: 

Verwachtingen (eigen, anderen en imago)  Percepties (5 dimensies) 

Figuur 3: Schematische voorstellen beide dimensies klantvriendelijkheid in hoven en rechtbanken in 

strafzaken 

 

Het eerste aspect van klantvriendelijkheid: de verwachtingen over de diensten 16 wordt bepaald door 

drie factoren, 1) de eigen verwachtingen van de klant. Vaak zijn die verwachtingen gebaseerd op 

voorgaande ervaringen met de dienstverstrekker 2) de verwachtingen en percepties van anderen en 3) 

het imago van de organisatie. Het managen van deze verwachtingen is van groot belang. Zo moet men 

als hoven en rechtbanken vermijden dat gebruikers onrealistische verwachtingen koesteren t.a.v. de 

rechtscolleges. Duidelijk communiceren vanuit de strafrechtscolleges over hun taak  t.a.v. de 

“gebruiker” is dan ook noodzakelijk. 

De definitie van klantvriendelijkheid als match tussen verwachtingen en perceptie over prestaties 

stemt overeen met de invulling die de Hoge Raad voor de Justitie (hierna HRJ) aan het begrip 

                                                      

15 R. DEPRÉ, C. VERVAET, A. HONDEGHEM en B. GEERT, Managementconcepten voor een kwaliteitsvol openbaar 

ministerie, Brussel, Politeia, 2009; 88.  
16 In een overheidsdienst gebruikt men vaak de term gebruiker, in de commerciële wereld vaak klant. In dit 

werkstuk zullen zowel “gebruiker” als “klant” worden gehanteerd om de gebruikers/klanten aan te geven van de 

diensten van de hoven en rechtbanken als organisatie in strafzaken.  
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disfunctie geeft: Een disfunctie “treedt op als de aan de rechtszoekende geleverde dienst niet 

conform is met wat legitiem kan verwacht worden van de openbare dienstverlening door de 

rechterlijke orde.”17  Deze redenering omkerend houdt dus in dat een justitie correct functioneert 

wanneer de geleverde dienst conform is met wat legitiem verwacht van worden van de openbare 

dienstverlening door de rechterlijke orde. In deze omschrijving ziet men dus duidelijk het eerste facet 

van het begrip klantvriendelijkheid terugkeren.  

De tweede dimensie van klantvriendelijkheid is de perceptie t.a.v. de dienstverlening. De 

belangrijkste factor die de perceptie van de gebruiker beïnvloed is de manier waarop de diensten 

(rechtspreken en informatieverstrekking) door de hoven en rechtbanken worden verstrekt. Hierbij gaat 

het dus over service-kwaliteit van de diensten van de hoven en rechtbanken in strafzaken.18, bijv. Was 

de griffiemedewerker op de correctionele griffie vriendelijk?, gaf de magistraat ter terechtzitting de 

betrokkenpartijen de kans om hun verhaal te doen? Service-kwaliteit  wordt gemeten a.d.h.v. vijf 

dimensies die worden weergegeven door het meetinstrument SERVQUAL19 in 5 dimensies;  

1) Betrouwbarheid uitstralen. Men moet als rechtbank de beloofde dienstverlening nakomen. Elk 

strafdossier moet kwalitatief worden afgehandeld en de technische kwaliteit van de 

dienstverlening moet steeds worden verzekerd. 

2) Antwoordbereidheid of de bereidheid tot het geven van antwoorden. Het is belangrijk dat de 

klanten met hun vragen tijdig geholpen worden door de medewerkers van de rechtbank. Men 

moet zich als rechtbankmedewerkers t.a.v. van de gebruikers vriendelijk, aanspreekbaar en 

hulpvaardig opstellen. Dit houdt bijv. in dat de telefoon tijdig wordt beantwoord door een 

medewerker van het onthaal of van de griffie. Het antwoord op vragen moet bovendien in een 

verstaanbaar taalgebruik gebeuren.  

3) Ontvankelijk zijn (Ten dienste staan van): Het personeel (onthaal/griffie) moet over de nodige 

competenties en beleefdheid beschikken om de klanten van justitie te helpen.  

4) Begripvol zijn: Dit domein heeft eerder te maken met de individuele aandacht die men aan een 

betrokken persoon besteedt. Dit neemt een aangepaste vorm aan voor een slachtoffer, een dader of 

andere betrokken partijen zoals familieleden en getuigen. Gebruikers hebben nood aan individuele 

aandacht en begrip voor hun situatie.  

                                                      

17 Hoge Raad voor de Justitie (hierna HRJ), Verslag klachtenbehandeling 2012, 5, 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/klachtenverslag-2012-nl.pdf.  
18 R. DEPRÉ, C. VERVAET, A. HONDEGHEM en B. GEERT, Managementconcepten voor een kwaliteitsvol openbaar 

ministerie, Brussel, Politeia, 2009; 88. ; A. PARASURAMAN, V. ZEITHAML en L. BERRY, “SERVQUAL: A 

Multiple-Item scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality”, Journal of retailing, 1988, afl.1, 

(5) 5-6. 
19 De benaming SERVQUAL  staat voor A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service 

Quality.   

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/klachtenverslag-2012-nl.pdf
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5) Tastbaarheden, de rechtbankomgeving. Hieronder bedoelt men het voorkomen van het 

personeel en de omgeving (propere gebouwen, goede akoestiek van de zittingszalen). Men moet 

de klanten ontvangen in een aangepaste structuur die uitnodigend en toegankelijk is.  

 

Om tot kantvriendelijke hoven en rechtbanken te komen moet het rechtbankmanagement dus inspelen 

op de beide facetten van klantvriendelijkheid namelijk de verwachtingen en de percepties bij de 

gebruikers van de dienstverlening. Daarnaast geldt ook het gezegde “meten is weten”. 

Klantvriendelijkheid kan worden gemeten en deze resultaten kunnen dan aangewend worden om de 

werking van de hoven en rechtbanken te verbeteren in hun relatie tot de gebruikers. Zo vormen de 

resultaten van het klanttevredenheidsonderzoeken een handig instrument voor de rechtbankvoorzitters 

om hun rechtbank klantvriendelijker te maken.20 

1.3.4 Beperking in het klantvriendelijkheidsbeleid in strafrechtscolleges; de 

rechterlijke uitspraak  

Voor een deel van de gebruikers van de dienstverlening van hoven en rechtbanken is de rechterlijke 

uitspraak, het vonnis of het arrest, van uiterst groot belang. Dit merkt men o.a. ook wanneer men de 

klachtenverslagen van de HRJ erop na slaat. Het grootste deel van klantontevredenheid komt voort uit 

de inhoud van een rechterlijke beslissing. 21 De juridische inhoud van deze beslissing is, gelet op de 

onafhankelijkheid van de rechter bij het rechtspreken (art. 151, § 1 Gw. ) niet te beïnvloeden door het 

klantenmanagement. Volgens de HRJ zijn sommige uitingen van klantontevredenheid een verdoken 

kritiek op de inhoud van de uitspraken en niet op de service-kwaliteit van de rechtscolleges. 22 Het is 

dus niet altijd vlot uit te maken of de ontevredenheid bij de klant te maken heeft met de verleende 

service dan wel met wat de rechter beslist heeft. Het niet te beïnvloeden karakter van een belangrijk 

item voor de klant, zoals de rechterlijke uitspraak vormt een grote beperking in op het management om 

een rechtscollege klantvriendelijk te maken. Duidelijk is wel dat aan deze rechterlijke 

onafhankelijkheid ook niet mag worden geraakt omwille van motieven van klantenmanagement.  

 

Klantenmanagement moet zich vooral focussen op de wijze waarop de uitspraak tot stand komt.23 

Hiermee wordt bedoeld de dienstverlening en het vormelijk en inhoudelijk toegankelijk maken van de 

uitspraak. Dit probleem van niet-beïnvloedbaarheid voor de informatieverstrekking, hierbij kan men 

wel inhoudelijk sturen vanuit het rechtbankmanagement.  

                                                      

20R. DEPRÉ, C. VERVAET, A. HONDEGHEM en B. GEERT, Managementconcepten voor een kwaliteitsvol openbaar 

ministerie,  Brussel, Politeia, 2009, 92-93. 
21HRJ, Verslag klachtenbehandeling 2012, 14, 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/klachtenverslag-2012-nl.pdf 
22 Ibid, 18. 
23 Cf. R. DEPRÉ, C. VERVAET, A. HONDEGHEM en B. GEERT, Managementconcepten voor een kwaliteitsvol 

openbaar ministerie,  Brussel, Politeia, 2009; 88. 

 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/klachtenverslag-2012-nl.pdf


35 

 

1.3.5 Klantvriendelijkheid en informatieverstrekkende taak; meer 

beleidsmogelijkheden  

Op vlak van de informatieverstrekking kunnen zowel de service als het product zelf worden 

gemanaged vanuit het klantvriendelijkheidsperspectief. Zowel voor het werkproces  (bijv. na 3 

beltonen de telefoon opnemen) als voor de inhoud (bijv. de gebruikte vaktermen worden verklaard in 

de tekst) van de gegeven informatie kunnen er servicerichtlijnen worden opgesteld. Op deze en andere 

mogelijkheden zal er dieper worden in gegaan in hoofdstuk 4 van deze masterscriptie.  

 

1.4 Besluit: klantvriendelijkheid hoort thuis in de hoven en 

rechtbanken maar er zijn beperkingen en bijzonderheden 

Justitie verleent een dienst t.a.v. de burger, deze dient op kwalitatieve wijze te gebeuren zoals dit ook 

voor bederijven en andere overheidsdiensten geldt. De kwalitatieve invulling van de kerntaken 

rechtspreken en informatieverstrekking heeft ook een belangrijke maatschappelijke dimensie; immers 

door recht te spreken creëert men maatschappelijke rust (conflicten tussen samenleving en individu 

worden beslecht, de overtreders van de maatschappelijke afspraken worden bestraft. Een kwalitatieve 

invulling van deze dienstverlening verhoogt de acceptatie en de legitimiteit van justitie bij de burger. 

Het vormt de basisidee achter de hele procedural fairness – theorie, waarop in hoofdstuk 5 dieper zal 

worden ingegaan. Een klantvriendelijkheidsbeleid verdient dus zeker een plaats in het 

rechtbankmanagement. 

Toch zal het rechtbankmanagement en andere beleidsmakers rekening moeten houden met de niet 

beïnvloedbare karakter van het eindproduct, de rechterlijke uitspraak. Rechters beslissen, in alle 

onafhankelijkheid, over schuld en straf o.b.v. elementen uit het strafdossier en elementen gehoord ter 

terechtzitting, en niet o.b.v. “klantvriendelijkheidsoverwegingen.” Klant is koning gaat voor wat 

betreft de rechtsprekende taak dus slechts deels op. Op vlak van informatieverstrekking zijn de 

mogelijkheden om dit op klantvriendelijke wijze te managen en in te vullen, ruimer. Men moet dus ten 

volle zijn aandacht te richten op het proces hoe deze uitspraak tot stand komt en de wijze en inhoud 

waarop de informatieverstrekking gebeurt.  
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Hoofdstuk 2 Klanten van de hoven en rechtbanken in 

strafzaken 

In dit hoofdstuk zullen de klanten van de rechtscolleges in strafzaken worden geselecteerd. De eerste 

paragraaf zal uitleggen wat klantenselectie binnen het klantenmanagement betekent. Vervolgens wordt 

het belang van klantenselectie in de strafrechtscolleges verantwoord. De derde paragraaf past de 

techniek van de klantenselectie dan ook effectief toe op de klanten van de strafrechtscolleges. De 

klantenselectie van binnen de rechtscolleges wordt schematisch voorgesteld in paragraaf vier. In 

paragraaf vijf worden twee beperkingen opgesomd van de klantenselectie in de strafrechtscolleges. De 

zesde en laatste paragraaf geeft de krachtlijnen van dit hoofdstuk weer in de vorm van een besluit.  

2.1 Klantenselectie binnen het klantenmanagement  

In het klantenmanagement besteedt men veel aandacht aan de klantenselectie24. Dit mechanisme vindt 

ook zijn oorsprong in de commerciële wereld en wordt als essentieel beschouwd voor het voortbestaan 

van de onderneming.  

Deze klantenselectie gebeurt in vier fasen. In een eerste fase wordt de doelgroep bepaald binnen de 

ganse markt. Men maakt in deze eerste fase een onderscheid tussen de potentiële, de huidige en de 

verloren klanten. In de tweede fase vindt de klantensegmentatie plaats. Dit houdt in dat men, binnen 

de groep huidige klanten categorieën klanten selecteert die de klantensegmenten vormen. Dit 

segmenteren gebeurt basis van criteria die de onderneming opstelt. Vaak zijn deze criteria: de 

klantenwaarde en de klantenwensen25. In de derde fase gaat men dan binnen deze klantensegmenten, 

de nog belangrijkere klanten selecteren; het doelsegment vormen. Het is op dit doelsegment dat de 

onderneming zich gaat richten. De klanten die wel binnen het klantensegment maar niet behoren tot 

het doelsegment worden afgestaan door deze bijvoorbeeld aan de concurrentie over te dragen. De 

vierde en laatste fase evalueert de segmentatie en stuurt bij waar nodig, dit is dus de evaluatiefase. 

Eigenlijk kan een klantenselectie dus best met een trechter vergeleken worden waarbij men met een 

steeds specifiekere en kleinere groep klanten overblijft om zo tot de kern van de klanten te komen 

waarop men zich als onderneming zal richten. Dit trechtermechanisme toegepast op de klanten van de 

rechtscolleges in strafzaken zal verder in dit hoofdstuk gevisualiseerd worden a.d.h.v. een 

schematische voorstelling.  

                                                      

24 Zie ook J-P. R. THOMASSEN, Waardering door klanten, klantenmanagement als fundament voor Totale 

Kwaliteit, Deventer, Kluwer, 1998, 33 – 53. De theorie van de klantenselectie werd volledig gebaseerd op dit 

boek.  
25 Zie verder in dit hoofdstuk en zie ook J-P. R. THOMASSEN, Waardering door klanten, klantenmanagement als 

fundament voor Totale Kwaliteit, Deventer, Kluwer, 1998, 40-47.  
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2.2 Belang van klantenselectie voor meer 

klantvriendelijkheid in de rechtscolleges 

Wanneer men spreekt over de klantvriendelijkheid van rechtscolleges in strafzaken is het zeer 

belangrijk om te weten wie de klanten van deze rechtscolleges zijn. 26In de commerciële wereld spelen 

er commerciële motieven voor het uitwerken van een gedegen klantenselectie. Omwille van de 

verknochtheid tussen een goed klantenbestand en de inkomsten van een onderneming, is het voor 

ondernemingen van levensbelang te weten op welke klanten men zich moet richten en in welk 

segment van klanten men de meeste middelen dient te investeren om deze tevreden te stellen.  

Rechtscolleges streven geen winstbejag na maar streven naar een kwalitatieve uitoefening van hun 

taak (rechtspreken, informatie verstrekken). Rechtbankmanagement is dan ook voornamelijk gericht 

om deze taak op kwalitatieve wijze in te vullen.27 Deze kwalitatieve dienstverlening kan men dus in de 

plaats stellen van de omzet en de winstgevendheid die ondernemingen nastreven. Om dit doel na te 

streven heeft men middelen nodig. Dit “budget” aan mensen en middelen is niet oneindig dus moeten 

er keuzes worden gemaakt. Omdat hoven en rechtbanken beperkte middelen hebben om een 

kwalitatieve dienstverlening (waar een klantvriendelijke dienstverlening toe behoort) uit te bouwen, 

moet men nagaan op welke klanten/gebruikers men zich hoofdzakelijk dient te richten om deze 

doelstelling te bereiken. 

2.3 Klantenselectie in de strafrechtscolleges 

In de volgende paragrafen zullen de klanten van de strafrechtscolleges worden geselecteerd. De eerste 

paragraaf beschrijft de doelgroep waarop strafrechtscolleges zich richten, in de tweede paragraaf 

worden de klantensegmenten bepaald en dit o.b.v. de in de commerciële wereld gangbare parameters 

klantenwaarden en klantenwensen. De derde paragraaf licht uit deze klantensegmenten de 

doelsegmenten, dit zijn de belangrijkste klanten van de rechtscolleges in strafzaken. Afgesloten wordt 

er met een laatste paragraaf over de evaluatie van deze klantenselectie. 

2.3.1 Fase 1: Ruime dienstverlening in de rechtscolleges dus ruime doelgroep 

2.3.1.1 De ruime dienstverlening van de strafrechtscolleges omschreven  

Hoven en rechtbanken in strafzaken verlenen een maatschappelijke dienst die bestaat uit rechtspreken 

en informatie verstrekken rond dit rechtspreken.  

                                                      

26 S. GABORIAU, The role of users in the running of the judicial system Ways of providing users with a role in 

the management of the courts, 40, 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/thematiques/citoyens/gaboriauE.pdf.  
27 Hierbij kan als voorbeeld verwezen worden naar het managementplan van de rechtbank van eerste aanleg te 

Tongeren waarbij men nadenkt over de inzet van mensen en middelen om tot een kwalitatieve dienstverlening te 

komen, N. JADOUL, Rechtbank eerste aanleg Tongeren beleidsplan 2012 – 2017, onuitg. 
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De taak van het rechtspreken in strafzaken omvat zowel de wijze waarop deze taak gebeurt 

(service-kwaliteit) als de uiteindelijke inhoud van de uitspraak, namelijk de bepaling van de schuld en 

de eventuele straf.  

De taak van informatieverstrekking m.b.t. het rechtspreken omvat het beantwoorden van vragen 

over individuele zaken en over meer algemene zaken. Hoven en rechtbanken zijn belangrijke 

informatieverstrekkers voor alle personen die op de een of andere wijze betrokken zijn bij strafzaken. 

Dit kan gaan om getuigen die telefonisch contact opnemen om te vragen waar het gerechtsgebouw ligt 

of om de correctionele griffie te kunnen contacteren, journalisten die de zittingsdeurwaarder in de 

rechtszaal aanspreken om de uitgesproken vonnissen te mogen inkijken, partijen die aankomen en de 

weg moeten worden gewezen naar de rechtszaal, de geïnteresseerde burger die graag eens een 

strafzaak bv. een assisenzaak wil bijwonen28, enz.  

2.3.1.2 De doelgroep van de rechtscolleges in strafzaken 

Dit ruim takenpakket maakt dat een ruime categorie van mensen met verschillende belangen en 

betrokkenheden een beroep doet op de rechtscolleges in strafzaken. Al deze mensen zijn dan ook te 

beschouwen als gebruikers of klanten van justitie en moeten er met hun vragen terecht kunnen. In de 

commerciële wereld gebruikt men deze fase voornamelijk om een doelgroep van klanten binnen een 

bepaalde markt te kunnen bepalen. In deze eerste fase van de doelgroep wordt een onderscheid 

gemaakt tussen de potentiele, de huidige en de verloren klanten. 

De potentiële klanten. Hoven en rechtbanken in strafzaken als organisatie verlenen een 

maatschappelijke dienst die een ruime categorie aan burgers gewild of ongewild kan raken, dus quasi 

alle personen (zowel binnen het Belgisch grondgebied als buiten Belgisch het grondgebied 

verblijvend)29 zijn potentiële klanten van deze maatschappelijke dienstverlening.  

De huidige klanten van de strafrechtscolleges zijn alle personen die betrokken zijn bij de 

rechtsbeding in strafzaken. Deze betrokkenheid kan zich op verschillende niveaus afspelen. Bijv.: een 

geïnteresseerde burger die naar de griffie belt met de vraag om informatie om processen te kunnen 

bijwonen heeft een andere betrokkenheid dan bijvoorbeeld een slachtoffer in een strafzaak. 

Betrokkenheid betekent hier dus niet partij zijn in een strafzaak, het begrip is veel ruimer.  

De toekomstige klanten van de strafrechtscolleges zijn de personen die o.a. betrokken zijn bij 

vooronderzoeken in strafzaken, zoals een verdachte, een benadeelde partij, enz.  

                                                      

28 S. GABORIAU, The role of users in the running of the judicial system Ways of providing users with a role in 

the management of the courts, 44, 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/thematiques/citoyens/gaboriauE.pdf.  
29 Voor meer informatie omtrent de territoriale werking van de strafwet zie o.a. C. VAN DEN WYNGAERT, 

Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, I, Antwerpen, Maklu, 2009, 143 – 181. 
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De verloren klanten van strafrechtscolleges zijn de klanten die gedurende een strafzaak afhaken 

omdat bijv. zij afzien van een hoger beroep omdat de kosten te hoog zijn of een slachtoffer dat zijn 

rechten niet wenst te laten gelden omdat de procedures bijv. te lang of te onzeker zijn.   

Juryleden voor het hof van Assisen nemen een bijzondere plaats in binnen de doelgroep daar men 

zowel verstrekker van de dienst justitie wordt (immers men doet aan rechtspreken). Men kan hen als 

een klant van de diensten van hoven en rechtbanken zien vooral op vlak van informatie (over hun taak 

en i.v.m. praktische zaken (bijv. het parkeren tijdens de duur van het proces) die gekoppeld zijn aan 

hun taak als jurylid). Toch is hun taak in hoofdorde het rechtspreken en worden zij in het raam van dit 

werkstuk niet als klanten van justitie maar wel als dienstverstrekkers beschouwd net zoals de andere 

actoren van de rechtscolleges: ( de magistraten, de griffiers, de zittingsdeurwaarders). Hun deel als 

klant wordt dus als het ware opgeslorpt door hun functie als rechter.  

Binnen de doelgroep bepaalt men in de commerciële wereld de potentiële, de huidige, de toekomstige 

en de verloren gebruikers, de achterliggende idee kan gesitueerd worden in de groei van de 

onderneming (meer omzet). De opdeling van de doelgroep in potentiële, huidige en toekomstige 

klanten is niet zinvol daar rechtscolleges zoals gezegd geen groei in deze zin (marktaandeel) beoogt en 

eigenlijk de gehele maatschappij in het “vizier” van de rechtscolleges valt. Hoven en rechtbanken 

willen zichzelf ook in stand houden (bestendig, blijven bestaan) en willen groeien maar dan op een 

ander vlak, de groei speelt hier voornamelijk op vlak van het verbeteren van de kwaliteit en de 

legitimiteit van hun dienstverlening.30 Integendeel het sterk dalen van het “marktaandeel” (in de zin 

van het dalen van het aantal strafzaken wegens weinig criminaliteit) zou maatschappelijk gezien een 

zegen zijn.  

2.3.2 Fase 2: Uit de doelgroep klantensegmenten selecteren 

De belangrijkste klanten uit de doelgroep van klanten van de hoven ene rechtbanken in strafzaken 

worden in deze fase geselecteerd, de klanten verkregen uit deze selectie vormen dan de 

klantensegmenten. Deze categorieën van klanten hebben vaak vele wensen, het zijn ook deze 

gebruikers/klanten waarin de hoven en rechtbanken meer energie moeten insteken om aan deze 

wensen tegemoet te komen, zodat deze categorieën toch meer op de voorgrond komen en uitgelicht 

kunnen worden uit de groep van de doelgroep. Zeker voor klanten die een persoonlijke betrokkenheid 

hebben bij de zaak is het van belang bij klantenwensen na te gaan of kwaliteitszorg binnen het 

betrokken rechtscollege een antwoord tegemoet kan komen aan deze klantenwens, immers dit is niet 

altijd het geval zo zal blijken uit het volgende hoofdstuk van deze masterscriptie. 

Binnen de commerciële wereld komt deze selectie tot stand o.b.v. twee criteria;  

                                                      

30 Men kan hierbij verwijzen naar allerhande initiatieven van kwaliteitszorg zoals bijv. de verbetering van de 

externe communicatie door de functie van persrechter. 
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1) de klantenwaarde en  

2) klantenwensen. 31  

De klantenwaarde heeft betrekking op de waarde die de klant voor de onderneming heeft in 

financiële zin (inkomsten van de individuele klant) maar ook in strategische zin (bijv. die klanten als 

toegang tot een nieuwe markt.32)  

Het concept klantenwensen heeft meer betrekking op de manier waarop een klant wenst benaderd te 

worden (behoefte aan persoonlijk advies/contact of net niet). Deze begrippen worden oorspronkelijk in 

de commerciële sector gebruikt maar kunnen ook gebruikt worden in de relatie gebruiker en 

rechtscolleges in strafzaken.  

Toegepast op de doelgroep van de hoven en rechtbanken in strafzaken en bekeken vanuit deze 

rechtscolleges betreft de klantenwaarde dus de mate van impact die de dienstverlening 

(rechtspreken/informatie verstrekken) van de rechtscolleges in strafzaken op de betrokken persoon 

heeft. Vanuit het perspectief van de gebruiker is de klantenwaarde dus de betrokkenheid of het 

belang die hij/zij als gebruiker bij de dienstverlening heeft. Het zijn deze klanten die van strategisch 

groot belang zijn wil men als rechtscollege een kwalitatieve rechtsbedeling tot stand brengen en de 

nodige legitimiteit verkrijgen. 

Klantenwensen hebben in de rechtbank-context betrekking op de manier waarop een klant benaderd 

wenst te worden. Ze kunnen worden geuit via klanttevredenheidsonderzoeken, zoals bijv. Het 

onderzoek KORAAL (2012) bij rechtzoekenden en advocaten in burgerlijke en strafzaken voor de 

rechtbanken van eerste aanleg in het rechtsgebied van het Hof van Beroep Antwerpen. 33 

Klantenwensen worden best gemeten via het daartoe geëigende onderzoeksinstrument namelijk een 

klantenwensenonderzoek (via diepte-interviews, enquêtes, focusgroepen). 34 Dergelijk type onderzoek 

werd nog niet verricht in de specifieke context van de dienstverlening van de hoven en rechtbanken, 

het zou interessant zijn mocht de HRJ een dergelijk project opzetten in een aantal rechtscolleges. 

2.3.2.1 Parameter 1: klanten uit de doelgroep geselecteerd o.b.v. hun klantenwaarde 

Met de nodige kennis van het strafprocesrecht in het achterhoofd gecombineerd met enige notie van de 

rechtbankpraktijk kan men zelf nagaan welke personen uit de doelgroep het meest geraakt worden 

door de dienstverlening van de rechtscolleges in strafzaken tijdens de procesfase. Welke 

klanten/gebruikers zijn strategisch van groot belang voor de hoven en rechtbanken als organisatie?  

                                                      

31 J-P. R. THOMASSEN, Waardering door klanten, klantenmanagement als fundament voor Totale Kwaliteit, 

Deventer, Kluwer, 1998, 39.  
32 Ibid., 41. 
33 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen,  2012, 5 – 6, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL _rea_deel1_rapport.pdf.  
34 J-P. THOMASSEN, De klantgestuurde organisatie: 50 methoden en instrumenten voor effectief 

klantenmanagement, Alphen aan den Rijn, Samsom, 2001,67-68. 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL%20_rea_deel1_rapport.pdf
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Ten eerste heeft de dienstverlening, zeker het element rechtspreken de grootste impact op de 

procespartijen en hun raadslieden. In sommige strafzaken komt in deze eerste groep een groep van 

ondersteunende familie en kennissen van partijen bij. Deze ondersteuners komt men eerder tegen in 

de zwaardere strafzaken (type levensdelicten, zedendelicten, dodelijke verkeersongelukken, enz.) Een 

tweede belangrijke groep zijn de getuigen en de deskundigen, zij worden ook getroffen door de 

dienstverlening van de strafrechtscolleges. Een derde groep bestaat uit de gerechtsjournalisten die 

voornamelijk belang hebben bij de taak informatieverstrekking.  

2.3.2.2 Parameter 2: klanten uit de doelgroep geselecteerd o.b.v. hun klantenwensen  

Resultaten uit klantenwensenonderzoeken bij strafrechtscolleges zijn niet beschikbaar, toch kan men 

ook via andere bronnen (onderzoek, interviews, lectuur) afleiden hoe de klanten willen benaderd 

worden door (de actoren van ) de strafrechtscolleges. Voor het weergeven van deze klantenwensen 

werd er gebruik gemaakt van de volgende bronnen; de aanbevelingen van rechtzoekenden en 

correctionele advocaten uit het project KORAAL (2012); gesprekken met ondersteunende 

familieleden; gesprek met mevr. ARIJS familiebegeleidster van Justitieel Welzijnswerk (hierna JWW) 

Oost-Vlaanderen35, en lectuur waarin betrokken personen in een strafproces, hun klantenwensen 

uitdrukken. 

1 De klantenwensen van het eerste segment gebruikers uit de doelgroep: de partijen en hun 

raadslieden 

De volgende concrete aanbevelingen voor een klantvriendelijkere rechtbank werden gedaan door de 

rechtzoekenden in strafzaken in het kader van het project KORAAL (2012). 36   

 Een gebruiksvriendelijke website van het rechtscollege bouwen en meer promotie maken rond 

deze website, (informatiewens); 

 Correcte en omstandige informatie geven waar de rechtszaal zich bevindt in het 

gerechtsgebouw (informatiewens); 

 Tijdens het proces een meer gewone voertaal gebruiken en minder de juridische taal (wens 

voor een toegankelijker taalgebruik); 

                                                      

35 Dit gesprek vond plaats op 23 juni 2014. Mevr. Arijs werkte voorheen ook een aantal jaren bij de dienst 

slachtofferhulp en vertelde zowel over haar ervaring met de wensen van ondersteunende familieleden van daders 

en slachtoffers.  
36 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste 

aanleg ressort Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, 

Antwerpen,  2012,45, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf.  

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf
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 Meertaligheid van de communicatie van het betrokken rechtscollege inbouwen (meerdere 

nationaliteit en meer talen communiceren (informatie wens en wens om in een taal te worden 

geholpen die men machtig is.); 

 Het plaatsen van koffiemachines in de wachtruimtes en verwarming in de inkomhal van het 

gerechtsgebouw (wens voor een zeker comfort bij het bezoek aan het gerechtsgebouw); 

 Minder formalisme en minder plechtigheid gebruiken tijdens de procedures (wens voor een 

minder afstandelijke behandeling door de medewerkers van de strafrechtscolleges); 

 Beter naar de mensen luisteren, bijv. meer luisteren naar de rechtzoekende i.p.v. voorbarige 

conclusies te maken (wens om de mogelijkheid te krijgen het verhaal te vertellen);  

 Procedures sneller en eenvoudiger behandelen; 

 De wachttijden voor rechtbankzittingen inperken door afspraken te maken per uur (wens voor 

een snelle dienstverlening); 

 Meer overleg en communicatie tussen de diensten in en rechtbank. (men wordt vaak van het 

kastje naar de muur gestuurd); 

 Minstens een antwoord op brieven en telefoons krijgen, wanneer ben als rechtzoekende bijv. 

de procureur Des Konings wenst te spreken;37 

 

Ook de correctionele advocaten formuleerden in het kader van het project KORAAL (2012) 

voorstellen om de dienstverlening van de rechtscolleges te verbeteren.38 

 Een dag op voorhand zittingsrol van de raadkamer online publiceren zodat advocaten en 

rechtzoekenden deze van thuis kunnen raadplegen op van een pc in het gerechtsgebouw; 

(wens tot een makkelijke toegang tot belangrijke informatie);  

 Partijen moeten steeds op voorhand verwittigen wanneer hun zaak ambtshalve moet worden 

uitgesteld door bijv. ziekte (informatiewens); 

 Conclusies en stukken digitaal of per fax kunnen over maken aan de rechtbank. (wens tot vlot 

en eenvoudig procederen); 

 Een betere afstemming komen tussen de advocaten, griffie, magistraten bewerkstelligen. Deze 

afstemming houdt o.a. in dat de rechtbank en de advocaten elkaar meedelen welke advocaten 

aanwezig zullen zijn op de zitting en welke niet. (informatiewens); 

 De openingsuren van de griffie uitbreiden (wens voor een betere service - meer 

beschikbaarheid);  

                                                      

37 De auteur van deze masterscriptie ervoer zelf hoe moeilijk het is om een antwoord te krijgen van een 

procureur des Konings in het kader van het implementeren van het praktijkvoorstel “herschrijven van een 

juridisch document gericht aan de rechtzoekende – de dagvaarding”. 
38 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 77, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf.  

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf
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 Video-conferentie39 ook op het niveau van eerste aanleg invoeren op vrijwillige basis, dit om 

verplaatsingen te vermijden (wens voor een nabije dienstverlening);  

 De griffiemedewerkers laten functioneren als een geheel en ze intenser doen samenwerken 

met de kamers. (wens tot het krijgen van coherente informatie);  

 Een veel betere bewegwijzering in het gerechtsgebouw door het onthaal grondplannetjes te 

laten maken. Het gerechtsgebouw is een aantal gevallen een doolhof (oriëntatie); 

 Rechtszaken laten plaatsvinden op vastgestelde uren (wens voor een snelle dienstverlening); 

 Afschaffing van de woordvoerder van het parket zodat er geen risico is op schending van het 

geheim van het onderzoek door de pers. (wens voor respect van het vermoeden van onschuld 

en sereniteit van de betrokken personen door de rechtscolleges); 

Wanneer men denkt aan partijen denkt men vaak aan volwassenen. Ook kinderen en jongeren 

kunnen betrokken zijn bij een strafproces als slachtoffer of ondersteunend familielid. Juridisch 

gezien worden kinderen als slachtoffer (burgerlijke partij) vertegenwoordigd door hun ouders via 

de figuur van de voogd ad hoc. Minderjarigen hebben ook als klanten van justitie bepaalde 

klantenwensen t.a.v. de strafrechtscolleges. Hun sterkste klantenwens is voornamelijk een wens 

voor (meer) informatie, een wens die naar voren kwam in het boek “Ik krijg het moeilijk uit mijn 

hoofd.” door WILLEMS en VANDE WALLE 40, waarin getuigenissen van kinderen en jongeren na 

een misdrijf of onverwacht overlijden gebundeld werden. In dit boek gaven kinderen en jongeren 

betrokken bij een misdrijf of plots overlijden tips voor politie en justitie, hoe men best men hen als 

slachtoffer omging. Achter deze tips kan men klantenwensen terugvinden die opvallend gelijken 

op de wensen van de volwassen rechtzoekenden. Tips die in dit boek41 naar voren worden 

geschoven zijn: 

 Informatie geven over wat er gebeurt met de dader (wordt deze gevonden, verschijnt deze 

voor de rechtbank, krijgt deze een straf?) (informatiewens);  

 Wat deze kinderen meemaken au sérieux nemen (wens om erkend te worden in hun 

beleving als slachtoffer); 

 Deze kinderen de ruimte geven om rustig hun verhaal te vertellen (wens om de 

mogelijkheid te krijgen het verhaal te vertellen); 

 Correcte informatie geven over elke stap van het juridisch proces; “Willy van 

slachtofferhulp heeft ons geholpen met het proces. Hoe het zou verlopen. Want wij zijn 

                                                      

39 Het systeem van videoconferentie werd ingevoerd voor het Hof van Beroep Antwerpen om de Limburgse 

advocaten de verplaatsing naar Antwerpen te besparen, dit werd opgestart in 2009 en het gebruik ervan werd 

beperkt tot de civiele zaken, 

http://www.ordeexpress.be/artikel/58/513/videoconferentie-in-rechtszaken (consultatie op 26 juli 2014). 
40 I. VANDE WALLE en L. WILLEMS, Ik krijg het maar moeilijk uit mijn hoofd: getuigenissen van kinderen, 

jongeren en ouders na een misdrijf of een plotseling overlijden, Antwerpen, Witsand Uitgevers, 2013, 413 p. 
41 Ibid., 349-355. 

http://www.ordeexpress.be/artikel/58/513/videoconferentie-in-rechtszaken
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daar natuurlijk leken in. We hebben geen idee hoe dat in zijn werk gaat. Dus heeft ze een 

beetje uitgelegd (Sander.)”42; 

 Waar mogelijk, kinderen betrekken bij het juridisch proces hen ook eigen beslissingen 

laten nemen. (wens om inspraak en zelfautonomie); 

Uit deze opsommingen van klantenwensen van het eerste segment van klanten van strafrechtscolleges 

ziet men deze klantenwensen gelijklopend zijn. Voornamelijk de informatiewens (die binnen ene 

redelijke termijn ontvangen wordt, grondplannetjes) komt sterk naar voren. Een slachtoffer 

verwoordde dit gebrek aan informatie als volgt: “En dan hebben we nog de gerechtelijke mallemolen. 

De gerechtelijke machine neemt de zaak in handen, maar laat je weinig of niets weten.”43 Bij de 

rechtzoekende wordt er ook de nadruk gelegd op duidelijk taalgebruik en duidelijke communicatie. Bij 

de advocaten komt de wens om eenvoudiger taalgebruik niet naar voor, maar ook zij wensen een meer 

efficiënte aanpak (snellere procedures, zitting op afspraak, ruimere openingsuren van de griffie). In 

deze verwachtingen ziet men zowel elementen terug die eerder te maken hebben met het rechtspreken 

en anderzijds elementen die eerder te maken hebben met het informatie verstrekken. Verwachtingen 

kunnen botsen: bijv. een snelle afhandeling van de zaak kan conflicteren met de wens dat de rechter de 

tijd neemt om naar de betrokken partijen te luisteren. Op deze problematiek van de botsende 

klantenverwachtingen zal in hoofdstuk 5 verder worden ingegaan. 

Ook ondersteunende familieleden/vrienden van de partijen hebben wensen over de wijze waarop 

zij door (de actoren van ) de strafrechtscolleges wensen behandeld te worden. Hun klantenwensen 

houden o.a. in: 44 

 Informatie verkrijgen over het verloop van de procedures zoals bijv. de duurtijd van de 

zittingen, de actoren in een strafproces, de mogelijke gevolgen van een veroordeling 

(informatiewens); 

 Ondersteuners willen voornamelijk “zorgen voor” hun familielid dat bijv. in de gevangenis zit, 

deze mensen verwachten dan ook vanuit de rechtbank een antwoord op vragen zoals, kan ik 

mijn familielid even bezoeken tijdens de schorsing van zijn assisenproces? (informatiewens) 

 De mogelijkheid van de actoren van de rechtbank krijgen om te zorgen voor hun familielid, 

bijv. de toelating te krijgen om hun gedetineerd familielid te bezoeken tijdens de schorsingen 

van het assisenproces. Tijdens het assisenproces verblijft het familielid in het cellencomplex 

van het gerechtsgebouw zelf en kan men, wegens, de lange duur van de debatten, het 

familielid noch bezoeken in de gevangenis noch ermee telefoneren. (wens voor begrip vanuit 

de rechtbank voor hun zorgende taak als familielid van een procespartij ) 

                                                      

42Ibid., 353.  
43 H. DROOGNÉ en D. BILLIET, Mijn gedachten zijn mijn tralies: slachtoffers en daders aan het woord in Unesco 

Centrum Vlaanderen Cahiers, Berchem, EPO, 2007, 24. 
44 Gesprek H. ARIJS JWW Oost – Vlaanderen, eigen gesprekken met familie van daders en eigen observaties 

tijdens het tweemaal vrijwillig bijstaan van de familie van een beschuldigde in de periode 2009-2014. 
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 Rechtszittingen in duidelijk taalgebruik laten verlopen (informatiewens); 

 Een minderheid van ondersteunende familieleden wensen ook hun stem te mogen laten horen 

op het proces (wens om de mogelijkheid te krijgen het verhaal te vertellen); 

 Dat het familielid dat men ondersteunt (de verdachte of de burgerlijke partij) correct wordt 

behandeld op het proces. Deze ondersteuners wensen vriendelijk te worden behandeld op de 

rechtbank; (behoefte aan een vriendelijke attitude van rechtbankmedewerkers)  

 De strafprocedures fair laten verlopen door neutrale rechters. ;“Ik ben naar het proces van X 

gekomen om antwoorden te krijgen én een eerlijk proces.” “We beseffen ten volle dat onze  X 

moest gestraft worden, maar wel op een eerlijke en correcte wijze.” 45; (wens om fair 

behandeld te worden)  

 Bij zware processen, de aanwezigheid van een medewerker van slachtofferonthaal of –hulp of 

van Justitieel Welzijnswerk;  (wens voor ondersteuning)  

 Tijdens het strafproces niet worden gestigmatiseerd als “familie van de dader”, deze personen 

niet mee - criminaliseren met het familielid dat terecht staat;  ( wens voor een respectvolle 

behandeling) 

 Dat hun familielid dat ernstige feiten heeft gepleegd toch als mens wordt behandeld op de 

terechtzitting; (wens voor een respectvolle behandeling door rechtbankactoren) 

 De mogelijkheid krijgen van het rechtbank personeel om de rechtszaal al eens voor de start 

van het proces te mogen bezoeken. Deze wens wordt vaak in zwaardere strafzaken geuit 

(informatiewens)  

 Het aanwezig zijn van informatiepunten in het gerechtsgebouw zoals zittingsdeurwaarders en 

onthaalmedewerkers (informatiewens); 

 Voor familieleden van dader en slachtoffer: ook erkend worden als slachtoffer (wens voor 

erkenning);  

 Een bestraffing voor de dader. (wens dat justitie het hen aangedane onrecht terug rechtzet) 

Deze ondersteunde familieleden hebben voornamelijk een informatiewens en wensen ook de 

mogelijkheid vanuit de rechtbank te krijgen om ook, tijdens de procesfase, te kunnen blijven zorgen 

voor hun familielid. Andere belangrijke klantenwensen van deze ondersteunende familieleden 

betreffen vriendelijk behandeld worden en dat de procedures fair verlopen door neutrale rechters.  

Vaak is de impact van het strafrechtsgebeuren en hun wensen tot bejegening gelijk te stellen aan 

betrokkenen die wel binnen het juridisch kader partij passen. Het ontbreken van dit etiket kan er soms 

voor zorgen dat aan bepaalde van hun wensen inzake bejegening door het rechtscollege niet of slechts 

deels van tegemoet worden gekomen. Omwille van deze intensere klantenwensen hebben deze 

                                                      

45 Citaat uit gesprek met een familielid van een beschuldigde.  
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ondersteunende familieleden vanuit de rechtbank dan ook een intensievere service nodig dan 

bijvoorbeeld de geïnteresseerde rechtbankbezoeker die eens een rechtszitting komt bijwonen.  

 

2 De klantenwensen van de andere segmenten van gebruikers uit de doelgroep: getuigen, 

deskundigen, journalisten en geïnteresseerde bezoekers 

Getuigen, deskundigen: Ook over deze personen is er tot nu toe weinig geweten over hun 

klantenwensen. Wat de auteur van deze masterscriptie onthoudt uit gesprekken met 

zittingsdeurwaarders46 en eigen observaties tijdens het bijwonen van strafzaken47 is dat deze mensen 

een goede ontvangst op prijs stellen. Bijvoorbeeld tijdens assisenprocessen gebeurt het regelmatig dat 

men als getuige/deskundige lang moet wachten. Het aanbieden van een glaasje water en de 

mogelijkheid om bij de zittingsdeurwaarder te informeren hoe lang het nog duurt eer men zijn 

getuigenis mag gaan afleggen wordt geapprecieerd door de wachtende getuigen en deskundigen. Het 

gebeurt al eens dat een getuige zijn ergernis uit wanneer deze uren moet wachten in het getuigenzaaltje 

alvorens zijn getuigenis te kunnen afleggen. Hieruit kan logischerwijze worden afgeleid dat getuigen 

ook de wens uiten dat de wachttijden tussen het beschikbaar zijn voor hun getuigenis en het 

uiteindelijk afleggen van hun getuigenis zo kort mogelijk zijn. 48 Getuigen wensen ook vriendelijk 

bejegend te worden door de rechter en partijen die hen vragen stellen. Soms kunnen getuigen zich, ter 

goeder trouw, iets niet meer herinneren tijdens hun getuigenis. De getuige wenst hier het nodige 

begrip voor.49 

Een derde groep vormen (gerechts)journalisten: Men kan deze zowel als stakeholder dan wel als 

klant van de strafrechtscolleges beschouwen. Met de hoedanigheid als stakeholder wordt de situatie 

bedoeld wanneer journalisten hun functie van public watchdog uitoefenen uit zoals beschermd door 

o.a. het recht op vrijheid van meningsuiting50 en de persvrijheid, rechten die worden gefaciliteerd in de 

rechtscolleges door de openbaarheid ter terechtzitting.51 Via deze functie dragen zijn in belangrijke 

mate bij tot de beeldvorming, het imago, dat ontstaat over de strafrechtscolleges. Anderzijds zijn 

journalisten ook klanten van justitie, immers ook zij vragen informatie. In deze hoedanigheid zijn deze 

                                                      

46 Deze gesprekken dateren van in de periode 2005-2014 met zittingsdeurwaarders van de Hoven van Assisen 

van Oost – Vlaanderen en Limburg en met zittingsdeurwaarders van correctionele kamers van de rechtbanken 

van eerste aanleg te Tongeren en Gent.  
47Het betreft correctionele zaken en assisenzaken in de periode 2004-2014. 
48C. DILLEN, W. DAMEN en J.W. GEERINCK, Dagboek van een gerechtspsychiater: de crimineel in elk van ons, 

Kessel-lo, uitgeverij Van Halewyck, 2012, 218. 
49 Zo men, ter goeder trouw, een aantal elementen uit zijn verklaring als getuige is vergeten, helpt de voorzitter 

de getuige vaak. Deze hulp bestaat uit het voorlezen van betrokken passage uit de eerder afgelegde verklaring bij 

de politie. 
50Art. 10 Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van de Rechten van de Mensen de Fundamentele 

Vrijheden. (hierna EVRM). 
51Art. 25 Gw. (persvrijheid).; art. 149 Gw. en art. 6, §1 EVRM (openbaarheid ter terechtzitting).  
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personen dan als gebruikers/klanten te percipiëren. Via deze hoedanigheid als klant/gebruiker van de 

informatie die justitie aanlevert kunnen de media hun public watchdog functie uitoefenen.  

Onderzoeksresultaten over de klantenwensen van journalisten zijn niet beschikbaar. Uit de bijdrages 

van de ervaren gerechtsjournalisten Caroline VAN DEN BERGHE52 en Gust VERWERFT met 

journalisten, valt een indicatie op te merken dat deze klantenwensen. . 

 

Journalisten wensen o.a.  

 Correcte informatie over praktische zaken, Welke kamer zetelt wanneer, de fixatie van 

bepaalde “interessante zaken? (informatiebehoefte); 

 Inhoudelijke informatie die men vooral vergaart tijdens de zitting; (informatiebehoefte) 

 Goede akoestiek en goedwerkende geluidsinstallatie in de zittingszalen (behoefte aan goede 

accommodatie)  

 Voldoende stopcontacten,  goede internetverbinding, voldoende zitplaatsen (behoefte aan 

goede accommodatie); 53 

 Mogelijkheid vanuit de rechtbank krijgen om in het gerechtsgebouw interviews af te nemen, 

betrokken partijen te fotograferen en of filmen (informatiebehoefte); 

 Informatie omtrent de werking van justitie en bereidwillige actoren van justitie die willen 

meewerken aan bijv. informatieve programma’s over justitie (informatiebehoefte) 

Justitie spreekt het grote publiek aan en journalisten spelen hierop in door de werking van justitie meer 

uit te lichten d.m.v. tv-programma’s boeken en interviews. Voorbeelden zijn: Koppen Justitie, 

Telefacts Crime ,  en recenter De Rechtbank,….of boeken en interviews waarin actoren aan het woord 

komen.54  

Op gebied van accommodatie eens durft het te botsen tussen actoren van de rechtscolleges in 

strafzaken en de journalisten. Regelmatig wordt er, vanuit de media, tijdens processen met veel 

mediabelangstelling gemeld dat het rechtscollege te weinig of een gebrekkige infrastructuur voorziet 

om alle journalisten hun werk te kunnen laten doen. 55 

                                                      

52 C. VAN DEN BERGHE, “Het recht op informatie in de weegschaal van Vrouwe Justitita” in K. VAN 

CAUWENBERGHE (ed.) “De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde”, Mechelen, Kluwer, 2008, 

189 – 193 en G. Verwerft, Kim de Gelder: Te gek om los te lopen, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2013, 93 – 

105.  
53 X; Moeilijk werken voor de pers tijdens het proces Janssen Het Laatste Nieuws  3 oktober 2011, 

http://www.hln.be/hln/nl/1266/Ronald-Janssen/article/detail/1328174/2011/10/03/Moeilijk-werken-voor-pers-

tijdens-proces-Janssen.dhtml  geconsulteerd op 16/06/2014. 
54 C. VAN DEN BERGHE, Op de getuigenstoel: prominente gerechtsfiguren aan het woord, Leuven, Davidsfonds, 

2009, 92 p. 
55 Voorbeeld kritieken hierover in de pers tijdens het assisenproces Janssen: X, VJJ overweegt klacht tijdens 

proces Janssen, Het Laatste Nieuws 20 oktober 2011, http://www.hln.be/hln/nl/1266/Ronald-

Janssen/article/detail/1336660/2011/10/20/VVJ-overweegt-klacht-voor-behandeling-journalisten-tijdens-proces-

http://www.hln.be/hln/nl/1266/Ronald-Janssen/article/detail/1328174/2011/10/03/Moeilijk-werken-voor-pers-tijdens-proces-Janssen.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/1266/Ronald-Janssen/article/detail/1328174/2011/10/03/Moeilijk-werken-voor-pers-tijdens-proces-Janssen.dhtml
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De intensiteit van deze klantenwensen (informatie en infrastructuur) in combinatie met hun hoge 

strategische klantenwaarde (zeker op gebied van imagovorming over justitie) maakt dat de journalisten 

ook een klantensegment vormen;  

De hoge klantenwaarde (deze mensen ondervinden een zekere impact van de dienstverlening van 

rechtscolleges in strafzaken.) gecombineerd met intense klantenwensen (deze vereisen dus een zekere 

aandacht) maken dat de categorieën; partijen, hun ondersteunende familieleden/vrienden en de 

advocaten, de getuigen, en de deskundigen en de journalisten, kunnen worden beschouwd als 

klantensegmenten in de rechtscolleges die gefilterd werden uit de doelgroep van de rechtscolleges. 

2.3.3 Fase 3: Het bepalen van de doelsegmenten in de klantensegmenten van 

de strafrechtscolleges 

In de commerciële wereld wordt binnen deze groep van klantensegmenten door de onderneming 

nogmaals een selectie gemaakt op welke klanten de onderneming zich zal richten. Zuiver commercieel 

gezien wordt van de klanten die niet binnen het doelsegment bevinden, afscheid genomen56. In de 

bedrijfswereld worden deze klanten bijv. overgedragen aan concurrente bedrijven. In de context van 

gebruikers van de hoven en rechtbanken in strafzaken, kan dit echter niet worden doorgetrokken. Toch 

is deze stap niet volledig inhoudsloods. Immers, de klanten uit de doelsegmenten zijn die klanten 

waarop men zich als rechtscollege hoofdzakelijk dient te focussen. 57 Gegeven het feit dat de mensen 

en de middelen om in een klantvriendelijk rechtscollege te voorzien beperkt zijn, bepaalt het 

doelsegment alvast waarheen het gros van deze middelen naartoe dient te gaan, namelijk om, op de 

eerste plaats, een klantvriendelijke dienstverlening t.a.v. dit doelsegment te organiseren.  

Hiervoor werden reeds de volgende klantensegmenten geselecteerd; de partijen en hun ondersteunende 

familie, de advocaten, de getuigen en de deskundigen en, tot slot, de  journalisten. 

Als doelsegmenten wordt er gekozen voor de partijen (rechtzoekenden) en hun advocaten.  Immers 

partijen staan centraal in de dienstverlening van de hoven en rechtbanken in strafzaken. Het is t.a.v. 

deze partijen dat de rechtscolleges hun kerntaak uitvoeren, namelijk; het rechtspreken en de bijhorende 

informatieverstrekking. Ook advocaten nemen een sleutelrol in dit gebeuren vermits in vele strafzaken 

de partijen ook gewoonweg vertegenwoordigd worden door hun raadslieden. Deze raadslieden vormen 

ingevolge deze vertegenwoordiging dan ook de spreekbuis van de partijen en maken ook met dezelfde, 

of zelfs meer, intensiteit gebruik van de dienstverlening van hoven en rechtbanken. 

                                                                                                                                                                      

Janssen.dhtml en X; Moeilijk werken voor de pers tijdens het proces Janssen Het Laatste Nieuws  3 oktober 

2011, http://www.hln.be/hln/nl/1266/Ronald-Janssen/article/detail/1328174/2011/10/03/Moeilijk-werken-voor-

pers-tijdens-proces-Janssen.dhtml  beiden geconsulteerd op 16/06/2014. 
56 J-P. R. THOMASSEN, Waardering door klanten, klantenmanagement als fundament voor Totale Kwaliteit, 

Deventer, Kluwer, 1998, 33. 
57 Ibid. 

http://www.hln.be/hln/nl/1266/Ronald-Janssen/article/detail/1328174/2011/10/03/Moeilijk-werken-voor-pers-tijdens-proces-Janssen.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/1266/Ronald-Janssen/article/detail/1328174/2011/10/03/Moeilijk-werken-voor-pers-tijdens-proces-Janssen.dhtml
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De ondersteunende familie en kennissen van partijen kunnen, afhankelijk van de betrokken zaak 

behoren tot de doelsegmenten. Correcter is te stellen dat deze “ondersteuners” eerder zweven tussen 

klantensegment en doelsegment, men kan moeilijk op hetzelfde niveau als de partijen geplaatst 

worden maar in sommige zaken ondervinden zij evenzeer impact als bijvoorbeeld een burgerlijke 

partij en zijn hun klantenwensen (informatie, bejegening) ook even groot, men kan hierbij bijv. denken 

aan de familie van een beschuldigde in een assisenzaak. Andere ondersteuners kan men eerder 

onderbrengen in het klantensegment of zelfs bij de doelgroep. Uit observaties gedaan tijdens het 

praktijkinitiatief voor de correctionele rechtbank te Tongeren58 gebeurde het al eens dat een vriend een 

partij vergezelde  “uit loutere nieuwsgierigheid.” Dergelijke personen kunnen dan zelfs op gelijke voet 

met de gewone geïnteresseerde burger die rechtszaken bijwoont worden geplaatst, een categorie die tot 

de doelgroep behoort. De indeling van deze ondersteuners en de daaraan gekoppelde mate van 

dienstverlening/aandacht voor deze gebruikers houdt dus een concrete, op het moment zelf gemaakte 

beoordeling in.  

2.3.4 Fase 4: Evaluatie van de klantenselectie in rechtscolleges 

Het zou uiteraard wenselijk zijn mocht een rechtbankvoorzitter een dergelijke klantenselectie 

doorvoeren in zijn managementplan en voorzien in een evaluatie van deze selectie. Omdat het 

selecteren in het kader van dit werkstuk slechts een theoretische oefening is en tot nu toe niet gebruikt 

wordt in een context van een rechtscollege in strafzaken is het evalueren van de huidige selectie 

onmogelijk.  

  

                                                      

58 Observatie gedaan zitting november 2013 zie deel 2 bijlage nr. 8. 
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2. 4 Schematische voorstelling van een klantenselectie in 

strafrechtscolleges 

Het mechanisme van de klantenselectie in de commerciële wereld toegepast op  hoven en rechtbanken 

in strafzaken kan men best vergelijken met een trechter. Vanuit alle personen die zich op of buiten het 

Belgisch grondgebied bevinden filtert men een steeds kleiner wordende groep klanten waarop men 

zich gaat richten. Een klantenselectie doet een hiërarchie van belangrijkheid tussen klanten/gebruikers 

ontstaan 

 

  

Betrokkenen bij strafzaak        de huidige klanten uit de doelgroep59 

 

 

partijen en hun advocaten 

ondersteunende familieleden en kennissen                         

getuigen/deskundigen   

journalisten 

  

 

partijen , advocaten  

Soms :ondersteunde familie en kennissen                 doelsegment 

 

 

 

Figuur 4: Schematische voorstelling van een klantenselectie in strafrechtscolleges 

 

 

2.5 Grenzen aan klantenselectie 

Bij het selecteren van klanten in strafrechtscolleges kunnen er twee beperkingen optreden, namelijk 

een beperking van onderzoeksmatige aard en een beperking van juridische aard. 

                                                      

59 De toekomstige, de potentiele en de verloren klanten worden in dit schema niet vermeld bij de klanten uit de 

doelgroep.  

Klantensegment 
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2.5.1 Beperkingen aan klantenselectie in strafrechtscolleges van 

onderzoeksmatige aard 

De fundamenten voor een gedegen klantenselectie zijn o.a. de beschikbaarheid van de nodige 

onderzoeksresultaten rond bijv. klantenwensen. Een klantenselectie is pas echt waardevol wanneer dit 

o.b.v. betrouwbare resultaten gegenereerd door onderzoek naar klantenwensen gebeurt. In dit 

werkstuk werden sporen van klantenwensen verzameld. Optimaal zou zijn indien deze resultaten (o.a. 

de klantenwensen van de diverse klantensegementen) vergaard worden door gebruik te maken van 

diepte-interviews, focusgroepen en enquêtes.60 Een klanttevredenheidsonderzoek zoals het project 

KORAAL is een stap in de goede richting, maar een klanttevredenheidsonderzoek is hoofdzakelijk 

bedoeld als instrument voor het verbeteren van de kwaliteit van de contacten met klanten/gebruikers.61 

De (aanzet tot) klantenselectie die in dit werkstuk werd uitgevoerd is dan ook eerder een denkoefening 

o.b.v. het materiaal dat tot nu toe beschikbaar is. Het is met andere woorden slechts  een indicatie van 

een mogelijke klantenselectie, dieper en meer gericht onderzoek is dan ook aangeraden.   

 

2.5.2 Juridische grenzen aan klantenselectie binnen strafrechtscolleges 

Het uitstippelen van een beleid inzake klantvriendelijkheid valt onder de bevoegdheden van de 

voorzitter van het rechtscollege, samen met het directiecomité, inzake algemene leiding, organisatie en 

het beheer van dit rechtscollege. Ook het College van de hoven en rechtbanken bezit bevoegdheden op 

vlak van kwaliteitszorg in rechtscolleges.62 In het proces van het afstemmen van de dienstverlening 

o.b.v. de klantenselectie moet het rechtbankmanagement waakzaam zijn dat iedere gebruiker met zijn 

vragen bij het desbetreffende rechtscollege terecht kan. De klantenselectie uitgevoerd o.b.v. hun 

wettelijk verleende bevoegdheden mag dus geen discriminatoir63 karakter krijgen.  

 

2.6 Een besluit over klantenselectie in strafrechtscolleges 

Het toepassen van een klantenselectie is een zeer nuttige tool voor het rechtbankmanagement om hun 

rechtscollege klantvriendelijk(er) te maken. Op basis van de gevoerde klantenselectie heeft het 

rechtbankmanagement immers een zicht op wie de klanten van de strafrechtscolleges zijn en hoe 

                                                      

60 Voor een methode om klantenwensen op te sporen wordt gegeven zie J-P. THOMASSEN, De klantgestuurde 

organisatie: 50 methoden en instrumenten voor effectief klantenmanagement, Alphen aan den Rijn, Samsom, 

2001,67- 68. 
61 J-P. R. THOMASSEN, Waardering door klanten, klantenmanagement als fundament voor Totale Kwaliteit, 

Deventer, Kluwer, 1998, 64.  
62 Art. 68, 90, 109, 181 en 185/2 Ger.W. zoals gewijzigd na de gerechtelijke hervorming van 1 april 2014.  
63 Door de art. 14 EVRM en/of art. 10 en 11 van de Gw. te schenden.; J. VANDE LANOTTE EN G. GOEDERTIER, 

Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 351–394. 
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intensief de verleende service aan deze klanten moet zijn. Een klantenselectie is dus een ideale basis 

om te bepalen aan welke klanten men als rechtscollege het meeste aandacht moet besteden. De meest 

berouwbare klantenselecties worden gemaakt o.b.v. de daartoe geëigende onderzoeksmethoden zoals 

een klantenwensenonderzoek. Zelfs zonder dergelijke onderzoeken te verrichten is het toch nuttig als 

rechtbankmanagement om deze denkoefening van klantenselectie te maken. De dienstverlening van de 

rechtscolleges t.a.v. hun klanten moet worden afgestemd op basis van de resultaten van deze 

klantenselectie, maar mag niet botsen met het non-discriminatiebeginsel.64 

  

                                                      

64 In de zin dat men de artikelen 10 – 11 Gw. zou schenden.  
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Hoofdstuk 3 Klant(on)vriendelijkheid in strafzaken, is er 

een probleem? 

In dit hoofdstuk zal worden nagegaan of er sprake is van een klantvriendelijkheidsprobleem in de 

strafrechtscolleges. Zo er een klantvriendelijkheidsprobleem binnen de strafrechtscolleges is, zal er 

worden nagegaan op welke domeinen van dienstverlening dit precies het geval is. De eerste paragraaf 

wordt het hoofdstuk ingeleid en wordt verantwoord waarom er ook naar onderzoek dient te worden 

gekeken om een beeld te krijgen van klantvriendelijkheid in de strafrechtscolleges. In paragraaf twee 

zal worden nagegaan of er een probleem is op vlak van de eerste dimensie van klantvriendelijkheid 

namelijk: de verwachtingen. Er zal een overzicht worden gegeven van de maatschappelijke indrukken 

over justitie en er zullen twee onderzoeken besproken worden, The European Social Servey (hierna 

ESS) en de Justitiebarometer (2010). De derde paragraaf zal ruime aandacht besteden aan de tweede 

dimensie van klantvriendelijkheid namelijk de perceptie van de klant over de dienstverlening. In 

paragraaf vier zal een “foto” worden gemaakt van klantvriendelijkheid in strafrechtscolleges o.b.v. de 

beide dimensies van klantvriendelijkheid. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van de SWOT-

analyse, een analysetechniek uit het strategisch management. De vijfde en laatste paragraaf zal de 

onderzoeksvraag formuleren.  

3.1  klantvriendelijkheid meten is weten 

Om na te gaan of er sprake is van een klantvriendelijkheidsprobleem kijkt men best niet enkel naar 

indrukken van justitieactoren, burgers en media, maar neemt men best ook eens gevoerd onderzoek 

m.b.t. deze problematiek ter hand. Meten is weten en dus kan men best een overzicht krijgen op een 

eventueel klantvriendelijkheidprobleem door het consulteren van onderzoek. Zoals THOMASSEN stelt; 

“ meet iedere zichzelf respecterende onderneming de klanttevredenheid en tracht deze hiermee de 

beleving van haar klanten vast te stellen.”65 Dit kan ook worden doorgetrokken naar de hoven en 

rechtbanken in strafzaken.  

 

In het eerste hoofdstuk van deze masterscriptie werd gesteld dat het begrip klantvriendelijkheid twee 

dimensies kent; 1) de verwachtingen (met hierin vervat de voorgaande eigen ervaringen, ervaringen 

van andere klanten en het imago van de “rechtscolleges in strafzaken”) en 2) de percepties over 

service -kwaliteit gemeten a.d.h.v. de 5 dimensies uit het SERVQUAL-instrument. 66  

                                                      

65 J-P. R. THOMASSEN, Waardering door klanten, klantenmanagement als fundament voor Totale Kwaliteit, 

Deventer, Kluwer, 1998, 79. 
66 Zie hoofdstuk 1 van deze masterscriptie; de 5 dimensies uit SERVQUAL zijn betrouwbaarheid uitstralen, 

antwoordbereidheid, ontvankelijkheid, begripvol zijn en tastbaarheden. Zie R. DEPRÉ, C. VERVAET, A. 

HONDEGHEM en B. GEERT, Managementconcepten voor een kwaliteitsvol openbaar ministerie,  Brussel, Politeia, 

2009, 88–89.  
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Om na te gaan of er eventueel een klantvriendelijkheidsprobleem op vlak van verwachtingen en imago 

van justitie is worden er eerst enkele indrukken van justitieactoren en media besproken. Vervolgens 

komen twee onderzoeken aan bod die peilen naar het vertrouwen en de perceptie die “de burger “van 

justitie, m.a.w. het “imago” van justitie (waaronder de strafrechtscolleges) t.a.v. de burger. Een eerste 

onderzoek betreft de ESS, dat het vertrouwen in justitie in een Europees perspectief plaatst. Het 

tweede onderzoek betreft de Justitiebarometer (2010) een nationaal vertrouwensonderzoek over 

justitie uitgevoerd onder de Belgische bevolking. Er wordt gekozen om de meest recente barometer te 

bespreken namelijk deze van 2010. 67 

Om een beeld te krijgen van de klantvriendelijkheid in strafrechtscolleges op gebied van de tweede 

dimensie de percepties over service kwaliteit zal er worden gebruik gemaakt van het onderzoek 

project KORAAL (2012), omdat dit onderzoek werkelijk nagaat hoe tevreden klanten uit het 

doelsegment zijn over de service van de rechtscolleges.  

 

3.2 Eerste dimensie van klantvriendelijkheid; De 

verwachtingen van de klanten van justitie ten aanzien van 

justitie: geen al te hoge pet? 

3.2.1 Indrukken over justitie vanuit de maatschappij  

3.2.1.1 Justitie is een hot item 

Justitie leeft bij de mensen. “Nooit kon justitie rekenen op meer belangstelling dan de laatste 

jaren”68 is de overtuiging die bij vele actoren van justitie69 leeft. Ter illustratie kan verwezen worden 

naar de talrijke boeken en televisieprogramma’s die gemaakt worden over het thema justitie en de 

boeken geschreven over forensisch onderzoek .70 Strafzaken en zeker de meer spraakmakende 

                                                      

67
 GFK SIGNIFICANT, Rapport Justitiebarometer 2010, onderzoek in opdracht van de HRJ, 2010, 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/baro-2010-n_0.pdf.  
68 Y. BARBIEUX, J.P. BORLOO en D. VANDERMEERSCH, Het strafrecht in 80 vragen: wegwijs in de doolhof van 

het gerecht, Van Halewyck, 2007, 10.; R. LANDUYT, Blunderboek justitie, Leuven ,Van Halewyck, 2009, 7.; E. 

VAN FRAECHEM, Een rechter spreekt, Leuven, Davidsfonds, 2004, 191p.; P. QUIRYNEN, Tochtgenoten advocaat 

van slachtoffers, Leuven, Davidsfonds, 2005, 139. 
69 Met actoren van justitie worden bedoeld magistraten, medewerkers in gerechtsgebouwen, soms ook 

advocaten. Advocaten zijn echter ook klanten van de strafrechtscollege zoals uiteengezet in hoofdstuk 2 van 

deze masterscriptie. 
70 Voorbeelden van televisieprogramma’s : De Rechtbank, Telefacts Crime, Koppen Justitie. Voorbeelden van 

boeken waarin actoren van justitie aan bod komen; C. VAN DEN BERGHE, Op de getuigenstoel: prominente 

gerechtsfiguren aan het woord, Leuven, Davidsfonds, 2009, 92 p.; E. VAN FRAECHEM, Een rechter spreekt, 

Leuven, Davidsfonds, 2004, 191p.Voorbeeld van een boek over forensisch onderzoek: W. JACOBS, W.DAMEN en 

J.HEUVELMANS, Dagboek van een wetsdokter: CSI in Vlaanderen, Van Halewyck, Leuven, 2011, 240p.; 

Voorbeelden van boeken geschreven door bekende gerechtsjournalisten: L. DE LENTDECKER, De misdadigers, 

Leuven, Davidsfonds, 1992, 186p.; G. VERWERFT., Kim de Gelder: Te gek om los te lopen, Antwerpen, 

Standaard Uitgeverij, 2013, 192 p.  

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/baro-2010-n_0.pdf
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strafzaken genieten nog eens extra publieke aandacht. Een voorbeeld hiervan is de vele media 

aandacht voor assisenprocessen,. Met andere woorden justitie en zeker strafrecht is een hot item.  

 

3.2.1.2  De maatschappelijke indrukken over justitie zijn niet zo positief… 

Over justitie en strafzaken hebben vele mensen, een vaak niet al te positieve mening zo leert een 

vlugge lezing van reacties op persberichten over deze thema’s ons, reacties zoals: “een pot nat” of “ 

incompetentie mensen van justitie” komen meer dan eens voor. Strafzaken dragen, vaak bij tot de 

imagovorming van justitie, specifiek voor het strafprocesrecht kan hier zeker verwezen worden naar 

de problematiek van de procedurefouten, het bijna vrijkomen wegens een procedure fout van de 

verdachte dader van de moord op agente Kitty VAN NIEUWENHUYSE, het vrijkomen van de 

zogenaamde cannabisboer71 wegens een procedure fout. Dergelijke mediaberichten over verdachten 

die vrijkomen wegens procedurefouten lokken een stortvloed aan reacties uit. 72 Diverse malen werd in 

allerlei actua -programma’s en in een boek 73door politici verkondigd dat men ervoor zou zorgen dat 

verdachten minder snel zouden vrijkomen of hun straf zouden ontlopen wegens procedurefouten. Via 

het Antigoon -arrest 74 creëerde Hof van Cassatie reeds een juridisch kader om met onregelmatigheden 

in het strafonderzoek te handelen. Er kwam via de invoeging van art.32 in de voorafgaande titel van 

het wetboek van strafvordering een politiek pover antwoord, hetgeen enkel een bevestiging van de 

Antigoon-leer blijkt te zijn.  

Er smeult maatschappelijk wat bij justitie en er is niet veel nodig om het vuur te doen oplaaien, De 

maatschappelijke aandacht voor justitie ontstond niet bij het losbarsten van de zaak-Dutroux in 1996 

maar justitie werd reeds veel eerder in vraag gesteld. Een artikel in De Standaard van 1972 beschreef 

justitie als volgt/ “Het gerecht staat in de branding; Het wordt ervaren als iets onmenselijks; De 

rechtstaal, de gerechtszalen, de lange termijnen wekken vervreemding.”75 Niet enkel journalisten maar 

ook vanuit de staande magistratuur stelde men justitie in de jaren 70 in vraag. Deze magistraten 

haalden een aantal thema’s aan die volgens hen een negatief effect hebben op het vertrouwen van de 

                                                      

71 Het betrof hier een onderzoek tegen een West-Vlaamse boer die verdacht werd een cannabiskwekerij te 

bezitten, in dit dossier kwamen verdachten vrij als gevolg van onregelmatigheden in het huiszoekingsbevel. Zie: 

X, “Cannabisboer uit Zandvoorde vrij wegens procedurefouten”, Het Laatste Nieuws, 23 juni 2009, 

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/902668/2009/06/23/Cannabisboer-uit-Zandvoorde-vrij-

wegens-procedurefouten.dhtml. (consultatie op 27 juni 2014). 
72 Zie bijvoorbeeld de reacties onder het artikel: X, “Moordverdachte dreigt vrij te komen na procedurefout”, Het 

Laatste Nieuws, 23 april 2014, 

 http://www.hln.be/hln/nl/922/Nieuws/article/detail/1861970/2014/04/23/Moordverdachte-dreigt-vrij-te-komen-

na-procedurefout.dhtml?show=react (consultatie op 30 juli 2014). 
73 VRT, Terzake, 1 april 2014, 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/2.32778?video=1.1927806. ; R. LANDUYT, 

Blunderboek justitie, Leuven ,Van Halewyck, 2009, 41-65. 
74Cass. 14 oktober 2003, Nr. P.03.0762.N. 
75 L. HUYSE en A. VERDOOT, “Dertig jaar justitiebeleid. Kroniek van een aangekondigde crisis.” , Panopticon 

1999,afl.1, (3) 3. 

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/902668/2009/06/23/Cannabisboer-uit-Zandvoorde-vrij-wegens-procedurefouten.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/902668/2009/06/23/Cannabisboer-uit-Zandvoorde-vrij-wegens-procedurefouten.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/922/Nieuws/article/detail/1861970/2014/04/23/Moordverdachte-dreigt-vrij-te-komen-na-procedurefout.dhtml?show=react
http://www.hln.be/hln/nl/922/Nieuws/article/detail/1861970/2014/04/23/Moordverdachte-dreigt-vrij-te-komen-na-procedurefout.dhtml?show=react
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/2.32778?video=1.1927806
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burger in justitie.76 Decennialang werd justitie op politiek vlak, zeker budgettair, stiefmoederlijk 

behandeld77 om vervolgens in de jaren 90 tot een prioritair beleidsthema uit te groeien.78 Met de witte 

mars stond het land in brand. Kort daarna volgden belangrijke politonele- en enkele justitiële 

hervormingen, vorm gegeven  via deOctupusakkoorden. 79 Begrippen als transparantie, vertrouwen bij 

de burger vallen heden ten dage niet meer weg te denken bij de huidige beleidsmakers, als voorbeeld 

kan er verwezen worden naar het regeerakkoord van 2011.80 

 

De relatie tussen de Belgische bevolking en justitie heeft reeds meermaals een crisis doorgemaakt 

met als ultieme voorbeeld de Witte mars op 20 oktober 1996 als veruitwendiging van de publieke 

verontwaardiging over de werking van politie en justitie. 81 Het imago van justitie als een oubollige 

onredelijke en wereldvreemde instelling werd bevestigd en versterkt, als treffend voorbeeld kan 

bijvoorbeeld verwezen worden naar de bekende beelden van een voor de pers vluchtende procureur 

generaal LIKENDAEL in 1998.82 De bekende boswandeling 83 van Dutroux in 1998 deed politiek 

koppen rollen deed het vertrouwen in justitie bij de burger naar een absoluut dieptepunt zakken dat 

sindsdien nooit meer is gezien. 84 Vertrouwenscrisissen als deze uit de jaren 90 hebben een negatieve 

weerslag op de verwachtingen die de potentiele klant t.a.v. justitie. Vertrouwenscrisissen inzake 

justitie zijn echter geen “typisch Belgisch probleem” maar blijken een algemeen probleem te zijn dat 

zich in de meeste Westerse landen voordoet. 85  

 

Waarom wantrouwt een burger justitie? Immers wantrouwen heeft een negatieve impact op de 

verwachtingen en het imago van deze instelling waardoor dit de eerste dimensie van 

klantvriendelijkheid, namelijk: de verwachtingen, aantast. TYLER 86stelt dat dit te maken heeft met de 

                                                      

76 Zoals politieke benoemingen, de starheid en het gebrek aan menselijkheid vanuit justitie, de kostprijs van de 

rechtshulp, te star formalisme. Ibid.,(3) 5.  
77 Ibid.,(3) 3. Een voorbeeld van de bekritiseerde stiefmoederlijke behandeling van justitie betreft de vroegere 

combinatie van de ambten minister van justitie en minister van economische zaken. Zie Ibid., 11. 
78 Ibid.,(3) 9. 
79 G. VERVAEKE, “De bijdrage van de Hoge Raad voor de Justitie tot de modernisering van justitie in K. VAN 

CAUWENBERGHE (ed.) De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde, Mechelen, Kluwer, 2008, 

(35) 35. 
80 E. DI RUPO, Regeerakkoord 1 december 2011, 136-141 

http://premier.fgov.be/sites/all/themes/custom/tcustom/Files/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf.  
81 A. VANDAMME et al., “Beelden van vertrouwen: het vertrouwen in politie en justitie in perspectief geplaatst.”, 

Orde dag 2010, afl.52, (7) 7. 
82 GOLLIN, R. Wereldvreemd en onberekenbaar, De volkskrant 24 oktober 1998, 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/464768/1998/10/24/Wereldvreemd-en-

onberekenbaar.dhtml (consultatie op 27 juli 2014). 
83 Hiermee wordt gedoeld op de kortstondige ontsnapping van Marc Dutroux uit het gerechtsgebouw van 

Neufchâteau op 23 april 1998.  
84 A. VANDAMME et al., “Beelden van vertrouwen: het vertrouwen in politie en justitie in perspectief geplaatst.”, 

Orde dag 2010, afl.52, (7) 7. 
85 Ibid.,(7) 9.  
86 A. VANDAMME et al., “Beelden van vertrouwen: het vertrouwen in politie en justitie in perspectief geplaatst.”, 

Orde dag 2010, afl.52, (7) 10. 

http://premier.fgov.be/sites/all/themes/custom/tcustom/Files/Regeerakkoord_1_december_2011.pdf
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/464768/1998/10/24/Wereldvreemd-en-onberekenbaar.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/464768/1998/10/24/Wereldvreemd-en-onberekenbaar.dhtml
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gepercipieerde rechtvaardigheid van de instelling en in tweede orde door de gepercipieerde 

performantie ervan. Men zal deze instellingen dus vertrouwen als men denkt dat deze rechtvaardig zijn 

en dat deze effectief zijn in het aanpakken van criminaliteit. Onderzoeker BEETHAM voegde hierbij 

een derde dimensie toe, namelijk dat men als burger meer geneigd is de instantie te vertrouwen 

wanneer zij ervaren dat hun persoonlijke overtuigingen gedeeld worden door de actoren die werkzaam 

zijn binnen politie en justitie. 87TULY stelt dat het vertrouwen afhangt van het functioneren van elk 

individu binnen een instelling en geeft hierbij het voorbeeld van de naleving van een deontologische 

code. 88 Vertaald naar het klantenmanagement wordt vertrouwen en dus de link met de eerste dimensie 

van klantvriendelijkheid bepaald door het verlenen van een goede service aan de burger in 

rechtscolleges bijv. door een vriendelijk onthaal.  

Burgers lijken ook een groter vertrouwen in politie dan justitie te koesteren. Oorzaken die worden 

aangereikt zijn de grotere vertrouwdheid van de burger met de politie, ook de lage waardering van het 

eindproduct dat justitie aflevert is een mogelijke oorzaak van meer wantrouwen. Immers justitie, zeker 

in strafzaken krijgt een lage waardering omdat men justitie vaak geassocieerd ziet met het opleggen 

van een straf, een belasting, of een sanctie. Ook de traagheid en de complexe werking van hoven en 

rechtbanken wordt gehekeld. 89  

 

3.2.1.2  Vertrouwen in justitie meer dan alleen een zaak van klantvriendelijkheid 

Niet enkel in het kader van klantvriendelijkheid is het vertrouwen van de burger in justitie 

noodzakelijk. Omdat het effectief optreden van instellingen als politie en justitie vaak afhankelijk is 

van de medewerking van de burger (aangifte van misdrijven, getuigen, burgerlijke partijstelling, …) is 

het belangrijk dat de burger deze instanties ook vertrouwt. Zo niet zal de burger niet echt geneigd zijn 

om zijn medewerking te verlenen. Het vertrouwen van de burger in justitie is ook noodzakelijk om de 

rechtscolleges als legitiem90 te kunnen ervaren zodat de burger de misdrijven laat beoordelen door de 

strafrechtscolleges en niet zelf het recht in eigen handen gaan nemen. 91 Een stijging in vertrouwen 

                                                      

87 A. VANDAMME et al., “Beelden van vertrouwen: het vertrouwen in politie en justitie in perspectief geplaatst.”, 

Orde dag 2010, afl.52, (7) 10. 
88 A. VANDAMME et al., “Beelden van vertrouwen: het vertrouwen in politie en justitie in perspectief geplaatst.”, 

Orde dag 2010, afl.52, (7) 10. 
89 GFK SIGNIFICANT, Rapport Justitiebarometer 2010, onderzoek in opdracht van de HRJ, 2010, 68-69, 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/baro-2010-n_0.pdf. 
90 Legitimiteit kan best worden omschreven als de erkenning van de autoriteit van de politie en justitie door de 

burger. Deze erkenning van autoriteit resulteert in de bereidheid bij de burger om de politie te gehoorzamen , 

wetsgetrouw te handelen en bereidwillig medewerking te verlenen aan politie en justitie. Zie A. VANDAMME, L. 

PAUWELS, S. PLEYSIER en M. VAN DE VELDE , “Beelden van vertrouwen: het vertrouwen in politie en justitie in 

perspectief geplaatst.”, Orde dag 2010, afl.52, (7) 9. 
91 Ibid.,(7) 7.  

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/baro-2010-n_0.pdf
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doet de legitimiteit van deze instellingen stijgen. Vertrouwen en legaliteit, maar ook het imago dat de 

burger over justitie heeft zijn dus sterk verweven concepten die voortdurend met elkaar interageren.92 

 

3.2.2 Studies rond vertrouwen in justitie 

3.2.2.1 De European social sevrey  

De ESS betreft een internationale cross-sectionele enquête die tweejaarlijks wordt afgenomen in meer 

dan 20 Europese landen en dit in 2002, 2004, 2006 en 2008. In dit onderzoek werd er gekeken naar de 

respondenten die een sterk vertrouwen in de verschillende instellingen93 hebben, een sterk vertrouwen 

komt overeen met de aanduiding van een 9 of een 10 op een schaal van 0 tot 10. Respondenten met 

een sterk vertrouwen bedroegen in België slechts 2,5% (2002) - 2,8% (2004) - 3,7%(2006) - 3,8% 

(2008). Er blijkt doorheen de jaren wel een kleine stijging te zijn van mensen met een sterk 

vertrouwen in de instellingen maar toch kan men volgens de onderzoekers niet van een trend 

spreken.94 In de ESS van 2008 vindt men ook een ranking van het vertrouwen in justitie t.a.v. andere 

Europese landen, België komt hierbij op de tiende plaats te staan, onder de buurlanden Nederland (8ste  

plaats), Duitsland (5de plaats) en Frankrijk (9de plaats). Onderzoekers concludeerden dan ook dat 

België een lage tot matige plaats inneemt op de rangschikking inzake vertrouwen in de instellingen, 

waaronder justitie.95  

3.2.2.2 Resultaten m.b.t. klantvriendelijkheid in rechtscolleges uit de justitiebarometer 

van 2010 besproken 

De Justitiebarometer is een instrument dat de HRJ ontwikkelde om een zicht te krijgen op het 

vertrouwen van de Belgische burger in de justitie. Hij werd afgenomen in 2002, 2007 en 2010. De 

resultaten worden besproken o.b.v. het rapport van de justitiebarometer afgenomen in 2010, deze 

editie vergelijkt de huidige resultaten ook met de resultaten uit de voorgaande justitiebarometers. 

Dergelijke vergelijkingen leveren interessante vaststellingen op.96 

 

Op vlak van vertrouwen in justitie antwoordde in 2002, 41% van de ondervraagden “eerder wel” 

tot “ja” op de vraag of men vertrouwen heeft in justitie als instelling, dit vertrouwen steeg in 2007 naar 

66% om in 2010 te dalen naar 61%. Onderzoekers spreken zelfs van een significante daling. In 2002 

                                                      

92 Zie Ibid., (7) 9.  
93 Met instellingen wordt in dit onderzoek bedoeld: politie, rechtssysteem, parlement en het Europees Parlement.  
94 Ibid.,(7) 14.  
95 A. VANDAMME et al., “Beelden van vertrouwen: het vertrouwen in politie en justitie in perspectief geplaatst.”, 

Orde dag 2010, afl.52, (7) 11-17. 
96 GFK SIGNIFICANT, Rapport Justitiebarometer 2010, onderzoek in opdracht van de HRJ, 2010,83p., 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/baro-2010-n_0.pdf.  

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/baro-2010-n_0.pdf
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had de meerderheid van de burgers dus “eerder geen” tot “geen” vertrouwen in justitie daar waar de 

situatie omkeerde vanaf de barometer van 2007. 97 

 

Op het vlak van toegankelijkheid van justitie (Kan de burger makkelijk een zaak voor de rechtbank 

brengen?) antwoordde in 56 % van de ondervraagden “akkoord” tot “eerder akkoord” in 2002, dit 

steeg naar 64 % in 2007 om terug te stijgen in 2010 naar 68%. 98 

 

Inzake de overtuiging dat betrokken partijen een eerlijk proces zullen krijgen zijn de scores in de 

antwoord categorieën “eerder akkoord” tot “akkoord” positief, 65% (2002) - 79% (2007) en 79% 

(2010). 99 

 

Op vlak van informatieverstrekking, een belangrijk aspect van de service- kwaliteit in het kader van 

klantvriendelijkheid blijft justitie slecht scoren, hoewel de scores wel verbeteren doorheen de 

afgenomen barometers, in 2002 ging slechts 19 % akkoord tot eerder akkoord met de stelling dat 

justitie voldoende informatie over haar werking geeft, dit steeg in 2007 naar 27 % om ook in 2010 te 

blijven hangen op 27%. De grote meerderheid van de burgers 73% kan zich dus niet vinden in de 

stelling dat justitie voldoende informatie geeft over haar werking. 100 

 

De algemene tevredenheid over de werking van het gerechtelijk apparaat daalde in 2010 (56%) 

tov 2007 (60 % “tevreden”-“eerder tevreden”) maar is hoger dan in 2002 (43%).  Slechts een kleine 

meerderheid is dus tevreden over de werking van justitie. Doorheen de verschillende 

justitiebarometers van  2002, 2007 en 2010 blijft de meerderheid van de burgers geloven dat de 

werking van justitie eerder op een status quo is lijven steken i.p.v. dat deze verbeterde: 2002 (47 %) 

2007 (46%) en in 2010 (49%) 101 

 

De vraag of de meeste rechterlijke beslissingen rechtvaardig zijn wordt door de meerderheid met 

“akkoord” of “eerder akkoord” beantwoord, en deze perceptie gaat in stijgende lijn (2002: (52 %), 

2007 (62%) en 2010 (66%). 102 

 

De vraag over de duidelijkheid van het juridisch taalgebruik, scoort slecht. Hoewel het akkoord 

zijn met de stelling dat juridische taal voldoende duidelijk is in stijgende lijn gaat in 2010 t.o.v. 2002 

                                                      

97 Ibid., 11-12. 
98 Ibid., 13-16. 
99 Ibid., 13-16. 
100 Ibid., 13-16. 
101 Ibid., 19-22. 
102 Ibid., 28. 
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en 2007, blijft het slechts een kleine minderheid dit juridisch taalgebruik duidelijk te vinden.( 2002 

(26%), 2007 (24%), 2010 (28%) 103 

 

Op vragen over de dienstverlening verstrekt door de rechters, antwoordt 55% (2002) 66% (2007) 

72% (2010) dat rechters voldoende dossierkennis hebben, deze cijfers gaan in stijgende lijn. De vraag 

of rechters iedereen op gelijke wijze behandelen scoort minder positief 37% (2002) 52% (2007) 55% 

(2010). Het vertrouwen in de snelheid waarmee rechters zaken afhandelen behaalt een zeer laag 

resultaat in 2010. 75% antwoordde “niet akkoord” of “eerder niet akkoord”. 104 

 

3.2.2.3 Enkele kritische bemerkingen bij opinieonderzoeken 

Een eerste bedenking die men bij deze opinieonderzoeken kan maken is: Bestaat de mening van “de 

burger” wel? Wie is die burger ? VAN DAMME et al. stellen zich terecht de vraag of die mening en die 

burger wel echt bestaan. Kan een samenleving wel worden opgedeeld in monolithische blokken van 

voor – en tegenstanders, vertrouwende en wantrouwende, of is de waarheid complexer, genuanceerder, 

zo worden er ook burgers bevraagd die geen ervaring met justitie hebben105.  

 

Een tweede bedenking betreft de vraag wat men nu met deze resultaten kan aanvangen op 

beleidsniveau? De kennis uit opinieonderzoek bij burgers is voornamelijk gebaseerd op lekenkennis 

en zou volgens sommigen slechts oriënterend en als diagnostisch instrument fungeren voor de 

planning inzake justitie. Concrete beleidsvoorstellen moet men er niet uit verwachten. 

Opinieonderzoek kan duidelijk maken welke beleidsopties de voorkeur genieten, en hoe het imago is 

van justitie.. Justitie kan op deze zaken inspelen om haar imago te verbeteren en zo de eerste dimensie 

van klantvriendelijkheid te verstevigen;  

3.3.3 Een mogelijkse conclusie op vlak van verwachtingen en imago van 

justitie 

Uit deze verzuchtingen van journalisten, justitiële actoren en burgers kan men concluderen dat justitie 

een eerder negatief imago heeft ( justitie is traag, oubollig, wereldvreemd, straft niet of te licht, is niet 

transparant) Uit deze indrukken zou men kunnen besluiten dat de Belgische maatschappij geen al te 

hoge pet op heeft van de Belgische justitie. 

                                                      

103 Ibid., 26-28. 
104 Ibid., 45-48. 
105 A. VANDAMME et al., “Beelden van vertrouwen: het vertrouwen in politie en justitie in perspectief geplaatst.”, 

Orde dag 2010, afl.52, (7) 18-19. 
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De resultaten uit de ESS leren dat het wantrouwen van de burger t.a.v. justitie geen typisch Belgisch 

fenomeen is maar eerder een algemeen fenomeen in West-Europa. Toch scoort België inzake sterk 

vertrouwen in justitie slechter dan zijn buurlanden Nederland, Duitsland en Frankrijk.  

Een vergelijking met de resultaten van de justitiebarometers afgenomen in 2002, 2007 en 2010 

bevestigen een aantal van deze maatschappelijke indrukken. De algemene tevredenheid bij de 

bevolking over justitie vormt een zwak punt, de ondervraagden vinden ook dat justitie te weinig 

informatie over haar werking verstrekt, de rechtsgang is te traag, het juridisch taalgebruik is te 

moeilijk, rechters behandelen niet iedereen op gelijke wijze. Ook ziet de burger niet veel verbetering 

doorheen de jaren in de werking van justitie. Toch laat de justitiebarometer (2010) zien dat het niet 

allemaal kommer en kwel is, justitie geniet op sommige aspecten ook het vertrouwen van de burger, 

zo vindt de burger dat men makkelijk een zaak voor de rechter kan brengen, dat de dossierkennis van 

de magistraten goed is. Een meerderheid gelooft ook dat de procedures eerlijk verlopen. Een opinie 

onderzoek kleurt het “zwarte” imago dat uit de maatschappelijke indrukken over justitie naar voren 

kwam wat bij tot “grijs.” Op gebied van de verwachtingen m.i.v. het imago van justitie kan men 

stellen dat er een klantvriendelijkheidsprobleem is. Vanuit een klantvriendelijkheidsbeleid kan er 

zeker op heel wat van deze pijnpunten uit de eerste  dimensie van klantvriendelijkheid worden 

ingewerkt.  

 

 3.4 De tweede dimensie van klantvriendelijkheid; de 

percepties over de service-kwaliteit van de 

strafrechtscolleges  

3.4.1 Het project KORAAL (2012) clusters van klantvriendelijke service 

Het project KORAAL (2012) is een klanttevredenheidsonderzoek dat bij klanten uit het doelsegment 

(partijen en hun raadslieden) onderzocht in welke mate deze klanten tevreden zijn over diverse 

aspecten van de dienstverlening van de rechtscolleges. De onderzochte rechtscolleges betreffen de 

rechtbanken van eerste aanleg en de rechtbanken van koophandel te Antwerpen, Turnhout, Mechelen 

en Tongeren. 106Enkel het onderzoek KORAAL uitgevoerd in 2012 zal besproken worden. De 

resultaten van het project KORAAL van 2010, dat liep het Antwerpse hof van beroep werden niet 

publiek gemaakt107. De resultaten van het project KORAAL uit 2006 betreffen rechtscolleges die 

buiten het domein van deze masterscriptie vallen namelijk: de arbeidshoven. Een 

klanttevredenheidsonderzoek zoals het project KORAAL (2012) is een instrument voor het verbeteren 

                                                      

106 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 20, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 
107 J. HEUVELMANS, “Hof wil niet in klantengerichte kaarten laten kijken”, Politics.be, 

http://www.politics.be/nieuws/4273/  (consultatie op 28 juli 2014). 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf
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van de kwaliteit van de contacten met klanten/gebruikers.108 De belangrijkste doelstellingen die men 

bij dergelijk onderzoek nastreeft zijn o.a., het bepalen van aspecten die belangrijk zijn voor de 

tevredenheid van de klant en het vaststellen van de algemene tevredenheid en aspecten ervan. 109Zo 

ontstaat een beeld van wat in de ogen van klanten goed en wat verbeterbaar is. 

In het onderzoek werden de elementen van klantvriendelijkheid gebundeld rond zes clusters. Bij 

iedere cluster wordt een voorbeeld gegeven van een item dat binnen deze cluster onderzocht werd. 

1) Is het voor klanten eenvoudig om hun plaats van bestemming in de rechtbank te vinden- het 

onthaal  op de rechtbank? (bijv. Vinden rechtzoekende de zittingszalen vlot? ) 

2) Zijn de communicatiekanalen/is de gegeven informatie toereikend? (bijv. Is de website van 

het rechtscollege duidelijk?) 

3) Is de werking van de griffie klantgericht? (bijv. is het griffiepersonneel hulpvaardig) 

4) Is de organisatie van zittingen/communicatie omtrent de zittingen klantgericht? (bijv. was de 

rechter die de zitting leidde vriendelijk t.a.v. de rechtzoekende) 

5) Is de accommodatie in het gerechtsgebouw toereikend? (bijv. Beschikte de rechtzoekende 

over een plaats in het gerechtsgebouw om rustig overleg te plegen met diens raadsman?) 

6) Toegankelijkheid vindt de rechtszoekende antwoorden op zijn vragen over de 

rechtspleging?110 (Is de rechtszoekende voldoende geïnformeerd op de procedurekosten en 

hun samenstelling?) 

 

Deze clusters komen inhoudelijk overeen met de elementen van service-kwaliteit die het hoger 

uiteengezette SERVQUAL–instrument aanreikt; betrouwbaarheid uitstralen (kwaliteitsvolle 

afhandeling van een strafdossier, goede technische van de dienstverlening kwaliteit verzekeren), 

antwoordbereidheid (tijdig klanten helpen, vriendelijk en hulpvaardig zijn), ontvankelijkheid 

(competent en beleefd zijn om de klanten te helpen), begripvol zijn (individuele aandacht schenken 

aan de persoon) en tastbaarheden (omgeving). De clusters uit het project KORAAL (2012) zijn 

specifiek toegepast op de context van de dienstverlening van de strafrechtscolleges.  

 

In deze paragraaf wordt er getracht om na te gaan of rechtscolleges in strafzaken met een of meerdere 

aspecten van klantonvriendelijkheid kampen in hun dienstverlening t.a.v. de klant van de 

strafrechtscolleges. Hierna volgen per cluster een analyse van de onderzoeksresultaten per cluster. Dit 

betreft geen droge overname van de onderzoeksresultaten maar een interpretatie, soms aangevuld met 

informatie uit de rondvraag die de auteur organiseerde in het kader een uitgetest praktijkvoorstel in de 

                                                      

108 J-P. R. THOMASSEN, Waardering door klanten, klantenmanagement als fundament voor Totale Kwaliteit, 

Deventer, Kluwer, 1998, 64.  
109 J-P. THOMASSEN, De klantgestuurde organisatie : 50 methoden en instrumenten voor effectief 

klantenmanagement, Alphen aan den Rijn, Samsom, 2001,77. 
110 Ibid.,5, 28-44. 
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rechtbank van eerste aanleg te Tongeren 111. In het onderzoek werd vanuit het rechtbankmanagement, 

een norm van 80 % klanttevredenheid als indicator gebruikt om te stellen dat dit aspect van de service 

klantvriendelijk verloopt. 112 De auteur van de masterscriptie volgt het rechtbankmanagement hierin en 

stelt dus ook dat items die 80% of meer scoren klantvriendelijk zijn. 

 

Vertrekpunt van onderstaande analyse zijn de resultaten uit het onderzoeksrapport soms zal de 

interpretatie van deze resultaten door de auteur van deze masterscriptie afwijken van de interpretatie 

gegeven door de onderzoekers Dit komt bijv. omdat de auteur van mening is dat bij het beoordelen 

van sommige items de scores “redelijk” of “meestal” niet kunnen worden meegerekend om uit te 

maken of de vooropgestelde 80% -tevredenheidsnorm gehaald werd of niet. Per cluster worden eerst 

de resultaten van de rechtzoekenden besproken vervolgens deze van de correctionele advocaten. In het 

onderzoeksrapport werd bij ondervraagde rechtzoekenden geen onderscheid gemaakt of deze voor de 

strafrechtscolleges dan wel voor de burgerlijke rechtbanken verschenen, dit gebeurde wel bij de 

advocaten. Conclusies in de vorm van sterktes en zwaktes worden rechtstreeks opgenomen in de 

SWOT-analyse in de volgende paragraaf. 

 

3.4.1.1 De eerste cluster: het onthaal op de rechtbank  

1 De resultaten bij de rechtzoekenden 

Items die deze 80%-norm halen zijn; Het feit dat het gerechtsgebouw makkelijk te vinden is (85 %), 

de vriendelijkheid van het onthaalpersoneel (94%), het snel geholpen worden, het krijgen van 

voldoende informatie door de onthaalmedewerker (86%) en de properheid van het gebouw. (86 %).113 

Items die onder de 80 % norm scoorden; het makkelijk vinden van een parkeerplaats (62%), en de 

vraag of de informatie van de onthaalmedewerker voldoende was om gemakkelijk de weg naar de 

zittingszaal te vinden (74%). De onderzoekers stipuleren wel dat niet elke rechtzoekende zich bij het 

onthaal aanmeldt. Een zittingsdeurwaarder in de rechtbank van eerste aanleg Limburg afdeling 

Tongeren meldt dit ook en stelt dat de onthaalbalie mogelijks niet op een voldoende opvallende plaats 

is geïnstalleerd.114 De meningen over de kwaliteit van de geboden informatie lopen uiteen over de 

verschillende rechtbanken, De geboden informatie zou nog te weinig volstaan om daadwerkelijk de 

weg te vinden naar de griffie of de zittingszaal. Grote gerechtsgebouwen scoren hier slechter in dan de 

kleinere. Hoe moeilijk het voor de rechtzoekende is om de weg naar de zittingszalen te vinden bleek 

                                                      

111 Auteur is laatstejaarsstudent rechten, in deze opleiding krijgt men geen onderzoeksmethodologie gedoceerd.  
112 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen,  2012, 15, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 
113 Ibid., 30. 
114 Zie interview actor 4 in bijlage 8 uit het tweede deel van deze masterscriptie. 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf
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ook uit observaties gedaan in het kader van het eerste praktijkvoorstel in de rechtbank van eerste 

aanleg te Tongeren.115. Bovendien was de onthaalbalie ook niet steeds bezet in de voormiddag, daar 

deze medewerkers al eens worden weggeroepen om andere taken uit te voeren. 116 

 

 

2 Resultaten bij de correctionele advocaten  

Bij de correctionele advocaten zijn deze resultaten beter dan deze bij de rechtzoekenden. 

Vele items uit de eerste cluster halen de 80 % - norm: Vindt u dat het gerechtsgebouwmakkelijk te 

vinden is (97%), vriendelijkheid personeel onthaalbalie (93%), snel geholpen worden  (94%), 

voldoende informatie krijgen van de onthaalmedewerker (97%). De informatie was voldoende om 

gemakkelijk de weg te vinden (87 %), properheid van het gerechtsgebouw (85%).  

Het item dat onder de 80%-norm scoorde betrof het makkelijk vinden van een parkeerplaats krijgt 

een score van ongeveer 66 %, ongeveer hetzelfde als bij de rechtzoekenden. Op gebied van onthaal en 

op de items waar het rechtbankmanagement zelf invloed kan uitoefenen is de klanttevredenheid dus 

voldoende (boven de 80%) hoog.  

 

3.4.1.2 De tweede cluster: informatie- en communicatiekanalen  

1 Deelaspect 1: De briefwisseling:  

A. Resultaten bij de rechtzoekenden  

Item dat de 80%-norm haalt: Bijna alle rechtzoekende die deze vraag beantwoordden ontvingen de 

dagvaarding (90%)117 

Items die onder de 80%-norm scoren: de begrijpelijkheid van deze informatie (74 %) en de 

duidelijkheid van de informatie (70 %). Bij de suggesties van de rechtszoekende vindt men dan ook de 

suggestie terug om de gehanteerde taal duidelijker te maken.118  

B Resultaten bij de correctionele advocaten  

Scoren onder de 80%-norm: De advocaten schatten de duidelijkheid en begrijpbaarheid van de 

briefwisseling voor de rechtszoekende minder hoog in, de percentages op het antwoord “ja” omtrent 

de begrijpbaarheid (25%) en de duidelijkheid (33%) liggen ver onder de vooropgestelde 80 % 

                                                      

115 Zie onderzoeksresultaten in deel 2 bijlage nr. 8 van deze masterscriptie. 
116 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 30-31, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 
117 25% van de rechtzoekenden antwoordden niet op de vraag over de briefwisseling met de rechtbank. 
118 Ibid., 45. 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf
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tevredenheidsnorm. Ook de accuraatheid van de briewisseling met de griffie scoort slecht (37% 

antwoordde “altijd”).119 

2 Deelaspect 2: Het telefonisch contact  

A Resultaten bij de rechtzoekenden  

Items die onder de 80%-norm scoren: slechts 21% (een kleine minderheid) van de rechtszoekende 

had telefonisch contact opgenomen met de rechtbank, de kwaliteit van deze service scoort echter laag. 

De vlotte doorverbinding naar de persoon of dienst die men wenste te bereiken scoorde slechts 56 %. 

Op de vraag of de telefonische oproep meteen werd beantwoord antwoordde slechts 60 % “ja”. Op de 

vraag of men over een telefoonnummer beschikt om informatie over het dossier te vragen antwoordde 

slechts 23% bevestigend.  

Het deelaspect telefonisch contact haalt op geen enkel moment de 80 % norm. Onderzoekers meldden 

dat niet elke rechtzoekende zich bewust is van het feit dat er een telefoonnummer op de 

correspondentie staat. Bovendien vond meer dan de helft  van de rechtzoekenden (56%) het niet nodig 

om over een telefoonnummer te beschikken. 120 

B Resultaten bij de correctionele advocaten: 

Item dat de 80%-norm haalt: De advocaten weten wel dat men over een telefoonnummer van de 

rechtbank beschikt om meer informatie op te vragen ( 81%). 

Items die onder de 80%-norm scoren: ook bij de advocaten scoren het vlot doorverbonden worden 

(62 %) en de snelheid (50 %) waarmee een oproep door de rechtbank wordt beantwoord onder de 80 

%-norm. 121 

3 Deelaspect 3: De website van de rechtbank 

A Resultaten bij de rechtzoekenden 

De meeste van de rechtscolleges waar het klanttevredenheidsonderzoek liep beschikten niet over een 

eigen website. De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (hierna REA Antwerpen) bezit wel een 

dergelijke website. Rechtzoekenden in alle rechtscolleges kregen vragen omtrent een website, bij de 

meeste rechtscolleges betrof dit een eerder hypothetische vraag “wat als er een website bestond?”.  

Items die de 80%-norm halen: Indien men de antwoordopties “altijd” (39%) en “meestal(50%)” 

samen leest op vlak van gebruiksvriendelijkheid van de website van de REA Antwerpen komt men 

aan een tevredenheidsscore van 89%.  

                                                      

119 Ibid., 65. 
120 Ibid., 32-33. 
121 Ibid., 65. 
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Items die onder de 80%-norm scoren:. Een kleine meerderheid van de rechtzoekenden geeft aan een 

website te gebruiken (53 %); een meerderheid (58 %) zou een site als een hulpmiddel om 

openingsuren, adres, telefoonnummers, van de griffie/de rechtbank op te zoeken. Wanneer men de 

antwoordopties “altijd (17%) en “meestal”(22%) samen leest vond slechts 39 % de informatie vond 

die men zocht op de website van de REA Antwerpen, dit lage resultaat vormt een belangrijke 

nuancering op de hoge tevredenheidsscore inzake de klantvriendelijkheid van de website.  

B resultaten bij de correctionele advocaten 

Voor de mate van raadpleging werd er gekozen de categorieën “vaak “ “regelmatig” en “soms  samen 

te nemen daar een lagere frequentie van raadpleging niet per se inhoudt dat de kwaliteit van de 

website onvoldoende is. Advocaten kennen soms bepaalde informatie zodat het regelmatig de website 

van de rechtbank consulteren niet nodig is.  

 

Items die de 80%-norm halen: 87 %  van de advocaten gebruikte de website van de REA Antwerpen 

om telefoonnummers, adres en openingsuren van deze rechtbank op te zoeken. 

 

Items die onder de 80% norm scoorden: Toch stelt slechts een kleine meerderheid van 53% de 

website van de REA Antwerpen te hebben geraadpleegd.  

Bij het samennemen van de categorieën “altijd” en “meestal” zijn er een aantal items die onder de 

80% scoren, 68 % van de advocaten vond er de informatie die men zocht, 60% vond deze 

gebruiksvriendelijk,  64% van de advocaten raadpleegde deze website voor informatie rond 

zittingsbeheer (toch deed een meerderheid van 52% dit slechts soms).  

 

In andere rechtbanken dan deze van Antwerpen werd een eerder hypothetische vraag gesteld; “Indien 

een website zou bestaan zou u deze dan raadplegen?” Ook hier worden de resultaten van de 

antwoordopties “altijd” “meestal” en “soms” samengeteld om te kijken of deze aspecten de 80%-

tevredenheidsnorm halen.  

 

Items die de 80%-norm halen: De advocaten antwoordden in geval een rechtscollege een website 

had, geneigd te zijn om deze te gebruiken (92%). Men zou deze site ook gebruiken om praktische 

informatie op te zoeken zoals bijv. openingsuren. ( 92%), en voor het vinden van zittingsinformatie 

(92%). Zou u gebruik maken van downloadformulieren indien deze door de rechtbank ter beschikking 

zouden worden gesteld? ( 89% antwoordde “vaak”, “regelmatig” of “soms”). Zou u gebruik maken 

van modelverzoekschriften hoger beroep indien deze ter beschikking werden gesteld via een website? 

( 89 % antwoordde “vaak” “regelmatig” “soms”). De website lijkt voor heel wat advocaten vooral 
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interessant om de rechtspraak van een bepaalde rechtbank te kunnen consulteren (64 % vaak, 15% 

regelmatig, 15% soms, samen 94%). 

 

Items die onder de 80%-norm scoorden: 79% zou via deze website nagaan of de zaak zou worden 

uitgesproken op de vastgestelde datum ( categorie “vaak” en “regelmatig”).  

 

Een website voor een rechtscollege lijkt dus, op bepaalde domeinen, nuttig voor de advocaat als 

klant.Toch blijkt het hypothetisch gebruik hoger te liggen dan wanneer er effectief een website bestaat 

bijv. het gebruik van de site van de rechtbank voor het vinden van  zittingsinformatie bedraagt 64% 

(reëel gebruik) tegenover 92 % (hypothetisch gebruik).  

De onderzoekers merkten wel op dat vele advocaten niet wisten dat de rechtbank van eerste aanleg te 

Antwerpen over een website beschikte.  

3.4.1.3 De derde cluster: de dienstverlening bij de griffie  

1 Resultaten bij de rechtzoekenden 

Items die de 80%-norm halen: Voor wat betreft de dienstverlening door de griffie (zowel deze in 

burgerlijke als in strafzaken) halen 2 van de 12 items de 80 % norm, zo men enkel de antwoorden “Ja” 

in beschouwing neemt. Het betreffen de items “vriendelijk onthaal door de griffie (84 %) en het 

respect voor de openingsuren door de leden van de griffie (81 %). Wachttijden op de griffie, 62 % 

krijgt hun dossier binnen de 5 minuten 27% tussen de 5 a 15miuten. Een wachttijd tot 15 minuten kan 

als “normale “wachttijd gezien worden dit item de haalt de 80 % tevredenheidsnorm (89 %)122 

 

Items die onder de 80%-norm scoorden: De items snelle hulp door het griffie personeel (71%), of 

het griffiepersoneel informatie geeft wanneer de rechtzoekende vragen stelt (74%) , of deze informatie 

voldoende duidelijk is ( 70 %) en of de rechtzoekende voldoende de mogelijkheid heeft om het dossier 

ter griffie in te zien (73%) scoren rond de 70 % of iets meer. Verbeteringen op deze vlakken zijn 

mogelijk.  In een categorie lager (rond de 60 %)scoren de volgende items: het gemakkelijk vinden van 

de griffie (64%) , de hulpvaardigheid van het personeel (66%), de correctheid van de informatie 

gegeven door het griffiepersoneel (68 %), de indruk die de rechtzoekende heeft van de deskundigheid 

van de griffie (69 %) , en of de openingsuren van de griffie voldoende zijn (66 %). Het laagste scoort 

het item dat pleit naar het comfortabel karakter van de griffie-infrastructuur (zijn er tafels en stoelen 

aanwezig?) om het dossier te kunnen raadplegen (55 %). 123  

 

                                                      

122 Ibid., 36. 
123 Ibid.,36. 
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2 Resultaten bij de correctionele advocaten  

Items die de 80 % -norm halen: het vinden van de griffie (88 %), het vriendelijk onthaal (80%) , 

respect openingsuren (84%). 93 % van de advocaten werd binnen het kwartier geholpen. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat dit de resultaten betreffen, van de correctionele griffie daar waar deze bij de 

rechtzoekenden zowel deze van de correctionele als deze van de burgerlijke griffie betroffen. Een 

wachttijd van 15 minuten kan subjectief misschien ervaren worden als langdurig maar dit dient toch 

als “redelijk “ te worden aangenomen. 

 

Items die onder de 80%-norm scoren: Problemen op vlak van een gebrekkige infrastructuur (51% 

“altijd”), of men informatie verstrekt zo dit gevraagd wordt ( “altijd” 60%), de deskundigheid van het 

personeel (64%), scoren onder de 80 %-norm en vergelijkbaar met de resultaten van de 

rechtzoekenden, enkel de ontevredenheid van de openingsuren is groter bij de advocaten (37% vindt 

de openingsuren voldoende) tegen (66% van de rechtzoekenden). 124 

 

Bij de advocaten werd een rubriek toegevoegd i.v.m. communicatie betreffende uitstel van de 

rechtszaak , Wanneer het uitstel van de rechtszaak te wijten is aan redenen gelegen bij de rechtbank 

kan men verwachten dat dit steeds wordt gecommuniceerd naar de betrokken raadslieden, zo de 

rechtbank klantvriendelijk wil zijn.  

Items die onder de 80%-norm scoren:  

Slechts 16 % van de ondervraagde advocaten gaf aan “altijd” te worden verwittigd zo de reden van 

uitstel bij de rechtbank zelf ligt, 25 % van de advocaten werd “meestal” verwittigd door de rechtbank. 

Zo de uitspraak in een strafzaak naar een andere zittingsdag wordt verplaatst (verdaagd), wordt dit ook 

slechts gebrekkig gecommuniceerd (11% “altijd”, 20 % meestal”).  

Zo “altijd” communiceren als grens wordt genomen, blijven deze scores dramatisch laag onder de 80 

%.-tevredenheidsnorm.125  

De advocaten blijken wel “altijd” (49 %) tot “meestal (43%)“ de rechtbank in te lichten zo men kennis 

heeft van een feit waardoor de zaak niet kan doorgaan. Idealiter zou men dit altijd moeten doen, 

immers zoals later zal worden aangetoond126 is klantvriendelijkheid een wederkerige relatie waar men 

ook inspanningen van de klant zelf mag verwachten, zoals dit informeren. De onderzoekers merkten 

bovendien op dat de rechtbank deze “altijd” van 49%, toch wat rooskleuriger is dan het 

rechtbankpersoneel in de realiteit ervaart.127 Meer rechtstreeks contact met de zittingsgriffier wordt 

                                                      

124 Ibid.,68. 
125 Ibid., 69. 
126 Zie hoofdstuk 9 van deze masterscriptie.  
127 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 69, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf
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door van de advocaten 42% als niet nodig ervaren, 36 % heeft hier wel behoefte aan en 22% heeft hier 

soms behoefte aan. 128 

 

3.4.1.4 De vierde cluster 4: Organisatie van de zittingen  

1 Deelaspect 1 wachttijden ter terechtzitting 

A Resultaten rechtzoekenden  

Items die onder de 80%-norm scoren: De wachttijden voor de zitting kunnen hoog oplopen ( 62 % 

diende minder dan een uur te wachten ), 38 % diende meer dan een uur te wachten en 10% zelfs 2 

uur.) De grootste groep situeerde zich binnen de wachttijd tussen de 15 en de 60 minuten. 129 De 

communicatie van de reden van de wachttijd kan beter 55 % weet niet wat de reden van de wachttijd 

is.130 

B Resultaten bij de correctionele advocaten  

Items die de 80% norm halen: Daar waar de meerderheid van de rechtzoekenden niet op de hoogte 

is van de reden van de wachttijd is dit wel het geval voor de advocaten (slechts 8 % weet de reden van 

de wachttijd ter zitting niet). 

Items die onder de 80% norm scoorden:  

Ook hier moest de meerderheid (72 %) tot 60 minuten wachten alvorens een zaak werd behandeld. De 

grootste groep (49 %) moest tussen de 30 à 60 minuten wachten. De meest voorkomende reden ligt in 

het feit dat de behandeling van vorige zaken die uitliep (47 %). De onderzoekers merken op deze 

wachttijden dus niet zijn toe te schijven aan een oorzaak maar aan verschillende oorzaken die elkaar 

onderling beïnvloeden,131 bijv. afwezigheid van een van de advocaten, maakt dat soms de rechtszitting 

even moet worden geschorst ,of maakt dat deze zaak uitloopt en er dus een achterstand is voor de 

andere zaken.  

 

 

 

 

 

                                                      

128Ibid., 69. 
129 Ibid., 38.  
130 In het onderzoeksrapport van het project KORAAL (2012) is mogelijks een misverstand geslopen (immers 

wanneer men de resultaten (%) van alle antwoordcategorieën samentelt komt men aan een totaal van 120 i.p.v. 

100. Ibid., 38. 
131 Ibid., 72. 
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2 Deelaspect 2: Klantgerichte communicatie en organisatie van de zitting , taal en stijl van de 

vonnissen  

A Resultaten bij de rechtzoekenden 

Items die de 80%-norm halen: de verstaanbaarheid, van de magistraat die de zitting leidde (82%), de 

begrijpelijkheid van de vragen aan gericht aan de rechtzoekende ( 87 %), alsook de vriendelijkheid 

van de magistraat die de zitting leidde (81%). 

 Onder de 80 % scoorden de items : “Kreeg u voldoende de gelegenheid om uw zaak zelf toe te 

lichten indien u dit wenste?” (71%). Twee elementen scoren ver onder de 80 % - norm, namelijk het 

item “duidelijkheid van de structuur van vonnissen (“ja”47 %) en het item “vindt u dat de vonnissen 

van de rechtbank in een bevattelijke taal opgesteld zijn? ( “ja” 38 %). 132 

B Resultaten bij de correctionele advocaten:133  

Items die de 80%-norm haalden: Het vonnis wordt binnen een redelijke termijn wordt uitgesproken” 

(93% “altijd” en “meestal”) Er werd voor dit item gekozen de antwoordopties “altijd” en “meestal” 

samen te lezen daar er hier ook factoren buiten de rechtbank mee bepalen of aan deze items tegemoet 

wordt gekomen (bijv. door advocaten uitgelokte vertragingen in het strafproces). 

 

Items die onder de 80%-norm scoren: De vraag m.b.t. de respectvolle communicatie op de 

terechtzitting tussen zetel en partijen scoort slechts 24% zo men kiest voor de grens “altijd”, ook bij de 

rechtzoekenden werd enkel de antwoordoptie “ja” in aanmerking genomen.134 

Ook werden er door de advocaten verschillen (77 % antwoordde “altijd” ) opgemerkt tussen de 

diverse kamers voor wat betreft deze respectvolle communicatie. In een klantvriendelijke rechtbank 

zou deze houding van respect niet te zeer mogen verschillen tussen de verscheidende kamers. 

Voor wat betreft de vraag of de zitting op professionele wijze werd voorbereid (20%) en ook op 

professionele wijze werd geleid (30 %), de vonnissen duidelijk gestructureerd(30 %) zijn en in een 

bevattelijke taal werden opgesteld (34 %), werd er gekozen om enkel resultaten onder de 

antwoordoptie “altijd” in aanmerking te nemen. Van een klantvriendelijke rechtbank kan men 

verwachten dat elk dossier steeds kwalitatief moet worden behandeld, een vereiste die men terugvindt 

onder de dimensie betrouwbaarheid in het SERVQUAL-instrument. Ook er is onvoldoende informatie 

voor de advocaten voorhanden is m.b.t. de voortgang van de rechtszaak. (78 % “altijd” en 

“meestal”).135 

 

                                                      

132 Ibid., 39.  
133Ibid., 72. 
134 Ibid., 39. 
135 Ibid., 73. 
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Daarnaast legden de onderzoekers twee voorstellen van zittingsmanagement voor aan de 

correctionele advocaten: 

het systeem van de blokzittingen136 (53% vindt dit altijd nuttig, 26% vindt dit soms nuttig) 

het systeem van het vastleggen van een procedure kalender voor correctionele zaken, dit bleek 

voornamelijk interessant voor de complexe zaken (55 % altijd) en voor de megadossiers (55 % 

antwoordde altijd) . Worden de resultaten van de opties “altijd” en “meestal” samengeteld dan komen 

dan is een meerderheid tussen de 53% en de 88% van de advocaten voorstander om te werken met een 

procedurekalender, hetzij voor alle dossiers, hetzij voor complexe zaken, hetzij voor megadossiers, 

hetzij voor zaken met een lange pleitduur.  

Advocaten worden meestal 1 maand op voorhand in kennis gesteld door de rechtbank m.b.t. de datum 

van de terechtzitting ( 57 %).137, ideaal voor de advocaten is binnen de 2 maand omdat men graag de 

nodige tijd wenst om het dossier voor te bereiden.138 

 

3.4.1.5 Cluster 5: infrastructuur en logistiek  

1 Resultaten rechtzoekenden: 

Items die de 80%-norm haalden: De afstand tot de Kamervoorzitter in de zittingszaal(83%) en de 

verlichting in de zittingszaal (87 %).139 

 

Items die de 80%-norm niet haalden: Het makkelijk vinden van de zittingszaal (68%), voldoende 

aanduidingen om de zittingszalen te vinden ? (64%), of de rechtzoekende de aanwezige infrastructuur 

voldoende vond als wachtruimte? ( 71%), vond de rechtszoekende in de rechtszaal zelf een aanspreek 

punt om informatie te vragen? ( 65%), verschafte men de gewenste informatie? (68 %); 140De 

onderzoekers merkten op dat de scores inzake “wegwijs” naar de rechtszaal soms sterk uit elkaar lagen 

naargelang de rechtbank. Ook in nieuwe of gerenoveerde gerechtsgebouwen komt het probleem van 

onvoldoende infrastructuur als wachtruimte naar voren.141 Ook de akoestiek (78 %) en de verluchting 

(78 %) van de zittingszaal haalde niet de 80 % norm. Voor al deze items werd enkel naar de 

percentages onder de antwoordoptie “ja” of “altijd” gekeken. De vraag of de rechtzoekende de 

mogelijkheid had om met de advocaat op een rustige plaats te kunnen spreken in het gerechtsgebouw 

scoort slechts 57 % (“ja” en “voldoende”), al vond 33 % dit niet nodig. 

                                                      

136 Dit houdt in dat een voormiddag zitting in 2 uurblokken wordt opgesplitst zodat niet iedereen al om 9h00 op 

de terechtzitting aanwezig moet zijn. 
137 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 72, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 
138 Ibid., 73. 
139 Ibid., 41. 
140 Ibid., 40. 
141 Ibid., 41. 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf
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Slechts 61 % van de rechtzoekenden antwoordden voldoende overleg te hebben gehad met de 

advocaat die hun zaak behandelt op de zitting142 Dit betreft eerder een probleem tussen advocaat-cliënt 

en zal dus hier buiten beschouwing worden gelaten. Ook hier vond 1/3 van de rechtzoekenden dit niet 

nodig. Men gaf als reden aan dat een dergelijk gesprek is gevoerd op het kantoor van de advocaat.  

Slechts 42% van de rechtzoekenden vonden dat er voldoende beveiligingsmaatregelen aanwezig zijn 

in het gerechtsgebouw. 143 

 

2 Resultaten advocaten:  

Items die de 80%-norm scoren haalden: De resultaten bij de advocaten op vlak van het vinden van 

de zittingszaal (85%), het vinden van een aanspreekpunt in de rechtszaal voor informatie(81%), of 

men de gewenste informatie kreeg (84%) scoren deze items veel beter, in de mate dat deze de 80 % 

norm halen dan deze van de rechtzoekenden. De strafrechtsadvocaten lopen dus niet verloren in de 

gerechtsgebouwen. Bij al deze antwoordopties werd enkel de percentages onder de antwoordoptie “ja” 

rekening gehouden. 

 

Items die de 80%-norm niet haalden: het item “voldoende aanduidingen om de zalen te vinden “ 

scoorde nipt onder de 80% grens (79%). Net zoals de rechtzoekenden vinden ook de advocaten de 

wachtruimte ( 60%) onvoldoende op het vlak van infrastructuur.  

De akoestiek van de zittingszaal scoort (39 % ), de afstand tot de Kamervoorzitter (53%), de 

verlichting in de zittingszaal (58 %) , de verluchting (34%). Zo kwamen er klachten wegens 

overmatige hitte. Ook bij de advocaten wordt er onder de 80 % tevredenheidsnorm gescoord op de 

vraag of de advocaat “de mogelijkheid had om op een rustige plaats met de cliënt te kunnen spreken 

(68%)”, 33% vond dat er voldoende beveiligingsmaatregelen waren. 50 % van de advocaten lijkt 

gewonnen voor een systeem van videoconferentie maar een grote meerderheid van 43% ondersteunt 

deze beslissing niet. 144  

3.4.1.6 Cluster 6: Toegankelijkheid van het gerecht 

1 Resultaten bij de rechtzoekenden 

Dit betreft de enige cluster die op geen enkel item de 80 %- norm haalt, deze cluster vragen werd 

enkel aan de rechtzoekenden gesteld. Voor deze gehele cluster werd enkel rekening gehouden met de 

                                                      

142 Dit betreft eerder een probleem tussen advocaat-cliënt en zal dus in deze masterscriptie buiten beschouwing 

worden gelaten. 
143 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 41, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 
144 Ibid., 75. 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf
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percentages onder de antwoordoptie “ja” omdat men van een klantvriendelijke rechtbank kan 

verwachten dat men volledig en niet “redelijk” tevreden klanten genereert in deze cluster. 

Twee items scoren rond de 50 % tevredenheid namelijk: het voldoende geïnformeerd zijn over de 

structuur van de honoraria van de raadslieden (57 %) en de informatie omtrent het toegewezen krijgen 

van een pro deo advocaat 145.  

Rond de 30 % tevredenheid scoorden de items “vindt u dat een proces voor de rechtbank voldoende 

snel verloopt? (34%)” en “bent u voldoende geïnformeerd over de procedurekosten en hun 

samenstelling (35%)?  

Scoorden het laagst: De vraag naar de kennis van het begrip rechtsplegingsvergoeding (22%) scoort 

laag. Van de ondervraagde rechtzoekenden kende 57 % dit begrip niet. 146 Ook de vraag naar 

toereikende informatie over de kostprijs die een rechtszaak de rechtzoekende in totaal kan kosten (28 

%) scoorde zeer laag inzake klanttevredenheid. 

 

De subcategorie “informatie over de werking van de rechtbank” scoort ook ver onder de 80 % 

tevredenheidsnorm. De vraag werd gesteld aan de rechtzoekenden “Vindt u dat informatie over de 

werking van de rechtbank makkelijk te vinden is?” Vervolgens kreeg men diverse informatiekanalen 

voorgeschoteld, “in folder”, “op de website”, “justitiehuizen”, “eerstelijn gratis spreekuur in sommige 

rechtbanken” en “andere kanalen. Welke?” 

De onderzoekers concludeerden dat vele rechtzoekenden niet weten waar informatie te vinden over de 

werking van de rechtbank en dit o.b.v. het hoge percentage antwoorden (60%)“Weet niet” bij de 

diverse infokanalen.147 Dit weerspiegelt zich dan ook in het geringe aantal rechtzoekenden dat “ja” 

antwoordde op de vraag of informatie over de werking van de rechtbank gemakkelijk te vinden is; in 

folders ( 20 % ja) , op de website (16 % “ja”), justitiehuizen (16 % “ja”), eerstelijns gratis spreekuur in 

sommige rechtbanken (15 %), “andere kanalen “ scoort het hoogst met 41%.148 De begrijpbaarheid van 

deze informatie scoort ook onder de 80 %-norm, slechts 36 % van de rechtzoekenden antwoordde 

“ja”’ op deze vraag. 149 

 

3.4.2 Beperkingen van het gekozen project KORAAL (2012) 

De foto van klantvriendelijkheid wordt almaar gedetailleerder en betrouwbaarder zo er ook onderzoek 

bij andere rechtbanken van eerste aanleg uit andere rechtsgebieden  zou gebeuren. Het arbeidshof en 

                                                      

145 De juridische tweedelijnsbijstand zoals geregeld door de artikelen 508/7-508/20 Ger.W. 
146 Art. 1022 Ger WB j° KB 26 oktober 2007 tot vaststelling van het de rechtsplegingsvergoeding zoals bedoeldi 

in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de 

artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten 

verbonden aan de bijstand van de advocaat, BS 9 november 2007.  
147 Ibid., 44. 
148 In het onderzoek werden helaas geen voorbeelden van dergelijke andere kanalen gegeven. 
149 Ibid., 43.  



76 

het Hof van beroep lieten in 2006 en 2010 reeds in hun rechtscollege een klanttevredenheidsonderzoek 

verrichten. Helaas, zo transparant de onderzoeksresultaten van het project KORAAL in 2012  werden 

gecommuniceerd zo geheim blijven de resultaten van deze klantenbevragingen bij het Hof van Beroep 

te Antwerpen. Gelet op het weinige onderzoek dat reeds voor handen is , is het dan ook zeer jammer 

dat deze resultaten niet gepubliceerd werden. Deze beslissing tot niet-communicatie van de resultaten 

aan de pers door de toenmalige eerste voorzitter werd dan ook in de pers bekritiseerd. 150 Deze redenen 

samen maken dus dat de onderzoeksresultaten al een indicatie kunnen geven van de klantgerichtheid 

van de rechtscolleges in strafzaken in Vlaanderen, België maar dat verder en grootschaliger onderzoek 

noodzakelijk is om tot de volledige foto van klantonvriendelijkheid te komen. De niet-communicatie 

van de resultaten op het niveau van het hof van beroep ta Antwerpen maakt dat de huidige conclusies 

inzake klantvriendelijkheid in de eerste plaats dus opgaan voor rechtbanken van eerste aanleg. De 

politierechtbanken worden hierbij ook uit het oog verloren.  Wanneer men deze resultaten vergelijkt 

de  met bekommernissen en initiatieven voor meer klantvriendelijkheid gelanceerd door 

praktijkactoren die juridische ervaring opdeden in de diverse echelons van de strafrechtscolleges. 

151stelt men vast dat deze overeenstemmend zijn, toegankelijke rechtstaal, bejegening, 

informatieverstrekking over de werking van justitie. De resultaten uit het project KORAAL (2012) 

zijn een goede basis om een zicht te krijgen op het klantvriendelijkheidsprobleem van 

strafrechtscolleges en vormen een goede aanzet tot het nadenken over initiatieven om deze aspecten 

van klantonvriendelijke dienstverlening, klantvriendelijker te maken. 

3.4 Klantvriendelijkheid: een verhaal van sterktes en zwaktes 

Na een analyse van klantvriendelijkheidsproblemen in de beide dimensies van het begrip 

klantvriendelijkheid, is het interessant om met deze gegevens een “foto” te maken van de 

klantvriendelijkheid van de strafrechtscolleges, dit wordt gedaan via de techniek van de SWOT – 

analyse. Dit is een methode uit het strategisch management om een organisatie te verbeteren, bijv. 

klantvriendelijker te maken. De strafrechtscolleges moeten m.a.w. streven naar congruentie te tussen 

de middelen (mensen, kapitaal) en de vereisten van de omgeving (bijv. een goede dienstverlening als 

rechtbank voor haar gebruikers organiseren). Dit wordt in het management aangeduid als het 

congruentieprincipe. Wil een organisatie succesvol zijn, de nodige legitimiteit en reputatie behouden, 

dan moet ze een overzicht maken van haar kansen, bedreigingen en gebruikmaken van haar sterktes 

om zo  de kansen te optimaliseren en de bedreigingen en zwaktes te minimaliseren; Een SWOT -

analyse geeft dus een overzicht van de sterktes (Strenghts) van de rechtscolleges, bijv. vriendelijk 

onthaalpersoneel. De zwakten (Weaknesses) bijv. gebrekkige informatieverstrekking over de werking 

                                                      

150 J. HEUVELMANS, Hof wil niet in klantengerichte kaarten laten kijken, http://www.politics.be/nieuws/4273/ .  
151Bijv. zie E. VAN FRAECHEM, Een rechter spreekt, Leuven, Davidsfonds, 2004, 191p ;I. VEROUGSTRAETE , J.-F. 

LECLERCQ, P. LECROART en S. LIERMAN, Jaarverslag van het Hof van Cassatie van België 2004, 21-22, 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/cass2004nl_tcm265-210527.pdf. 
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van justitie. Deze zwaktes worden op hun beurt omgevormd tot opportuniteiten (Opportunities) bijv. 

meer inzetten op het verstrekken van informatie aan de rechtzoekende, en de bedreigingen (Threats) 

bijv. beperkte middelen wegens budgettair slechte tijden. Een SWOT-analyse wordt zeer vaak 

gebruikt om veranderingen in organisaties voor te stellen en te begeleiden het vormt dus een ideale 

tool zo men de hoven en rechtbanken in strafzaken klantvriendelijker wil maken.152 

 

                                                      

152 M. COOLS, “De SWOT-analyse anders geduid voor criminologen”, Panopticon 2007, afl. 6 (96) 98.  

SWOT- 

analyse  

Dimensie 1 Verwachtingen Dimensie 2 Service kwaliteit 

 

 

 

 

 

 

Strenghts 

 Gepercipieerde 

rechtvaardigheid van de 

procedures; 

 Goede dossierkennis van 

rechters; 

 Procedures verlopen 

eerlijk; 

 De meeste rechterlijke 

beslissingen zijn 

rechtvaardig ; 

 

 

 Vriendelijk onthaalpersoneel en 

griffiepersoneel: 

 propere gerechtsgebouwen ,  

 Aanvaardbare wachttijden correctionele 

griffie;  

 Reden van wachttijden in zittingszaal is goed 

bekend bij de advocaten ; 

 Draagvlak bij advocatuur voor ingrepen rond 

zittingsmanagement (blokzittingen en 

procedure kalender); 

 Oproepingsbrieven door rechtbank (parket) 

worden ontvangen ; 

 Vriendelijkheid en verstaanbaarheid van de 

magistraat die de zitting leidt bij de 

rechtzoekende;  

 

 

 

 

 

Weaknesses 

 Informatieverstrekking is 

te gebrekkig; 

 Gepercipieerde traagheid 

van de rechtsgang; 

 Lage algemene 

tevredenheid van over de 

werking van justitie; 

 Niet iedereen wordt 

gelijk behandeld voor de 

rechtbank ; 

 Imago van oubollige, 

trage en wereldvreemde 

 Onvoldoende duidelijke bewegwijzering naar 

zittingszaal 

 onvoldoende duidelijkheid en begrijpbaarheid 

van correspondentie rechtbank; 

 telefonische communicatie met de rechtbank  

moet efficiënter (sneller doorverbonden 

worden); 

  Onvoldoende duidelijke website; 

 onvoldoende informatie op website; 

 Website onvoldoende bekend bij de klanten. 

 Te beperkte openingsuren griffie; 
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instelling; 

 

 Onvoldoende snelle hulp, hulpvaardigheid; 

 Geboden informatie is onvoldoende duidelijk; 

 Onvoldoende comfortabele infrastructuur 

raadpleging dossier ter griffie; 

 Te lange wachttijden tijdens de zitting; 

  Te weinig communicatie omtrent uitstel 

vanuit de rechtbank zo de reden van uitstel bij 

rechtbank ligt; 

 Akoestiek, verluchting, verlichting van 

zittingszalen zijn onvoldoende;  

 Advocaten die uitstel niet communiceren uit 

tactische overwegingen ; 

 Te onduidelijke vonnissen qua 

begrijpbaarheid en structuur, onvoldoende 

voorbereiding zittingen en onvoldoende 

leiding op professionele wijze , onvoldoende 

informatie over de voortgang van de zaak; 

 Bij advocaten diversiteit onvoldoende 

respectvolle communicatie tussen zetel en 

advocatuur en te grote verscheidenheid tussen 

de diverse kamers op dit vlak; 

 Perceptie van onvoldoende 

beveiligingsmaatregelen; 

 Gebrek aan aanspreekpunt voor informatie in 

zittingszalen; 

 Onvoldoende comfortabel uitgeruste 

wachtruimtes;  

 Onvoldoende plaatsen voor rustig overleg 

advocaat; 

  Onvoldoende kennis over vindplaats 

informatie werking van de rechtbank; 

 Gebrek aan overzicht kostenplaatje 

gerechtelijke procedure bij rechtzoekende;  

 Gebrekkige kennis van het begrip 

rechtsplegingsvergoeding bij rechtzoekende;   

  Formuleer een missie  Duidelijke bewegwijzering maken naar 

Weaknesses 

Weaknesses 
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153 Ideeën over de website ontleed aan: KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging 

rechtbanken van eerste aanleg ressort Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool 

en PHL, Antwerpen, 2012, 67, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunities 

voor de rechtscolleges, 

creëer ook een duidelijke 

visie. Zorg voor een 

beleid inzake 

klantvriendelijkheid; 

 Maak een duidelijke 

website over de 

rechterlijke macht; 

 Ondersteun 

televisieprogramma’s 

zoals De Rechtbank om 

te burger te informeren;  

 Maken van 

gebruikershandvesten  en 

publiceer deze op 

website;  

 Treed zelf actief naar 

buiten wanneer er 

positieve zaken gebeuren 

binnen justitie bijv. 

gerechtelijke achterstand 

vermindert in een 

rechtscollege  

spectaculair, enz.; 

zittingszalen; 

 Duidelijkere informatie om zittingszaal te 

vinden geven aan bezoekers via bijv. een 

grondplannetje; 

 Meer aanwezigheid van onthaalpersoneel in 

de voormiddagen wanneer er zittingen zijn; 

 Herschrijven van oproepingsbrieven naar een 

duidelijkere taal; 

 duidelijk vermelden van telnr. op 

oproepingsbrieven , 

  Juristen aanleren om een duidelijkere taal te 

hanteren in hun communicatie met de 

rechtzoekenden  

 Beperking van aantal pagina’s conclusies om 

rechtsgang sneller te laten gaan  

 Website oprichten voor ieder rechtscollege 

 Bestaande websites duidelijker maken (menu, 

navigatie, categoriseren van informatie) , 

 Mailen van conclusies, strafdossiers digitaal 

raadplegen; 

 Voortgang van het strafdossier elektronisch 

kunnen opvolgen via beveiligde afdeling op 

rechtbankwebsite; 

 Via een tool op de rechtbankwebsite kunnen 

mededelen welke advocaten zullen aanwezig 

zijn (zo kan men elkaar contacteren)153; 

 bestaan en gebruik van website promoten; 

 Model formuleren en zittingsrol op website 

publiceren; 

 Overleg met regie der gebouwen en technici 

mogelijks aanpassingen doen aan 

accommodatie rechtszaal (klank, boxen 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf
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Opportunities 

                                                      

154 Het systeem van videoconferentie werd ingevoerd voor het Hof van Beroep Antwerpen om de Limburgse 

advocaten de verplaatsing naar Antwerpen te besparen, dit werd opgestart in 2009 en het gebruik ervan werd 

beperkt tot de civiele zaken. Bron:  

http://www.ordeexpress.be/artikel/58/513/videoconferentie-in-rechtszaken (consultatie op 26 juli 2014). 
155 Dit idee wordt in hoofdstuk 4 van deze masterscriptie besproken. 
156 Een dergelijk systeem werd eens uitgevoerd door rechter TROCH in de rechtbank van eerste aanleg te 

Dendermonde, het artikel werd niet meer teruggevonden noch in de documentatie van de auteur, noch in de 

databank “Gopress Academic.” 
157 Die stelt dat oudere benoemde advocaten eerst mogen pleiten, dit zorgt voor vertragingen daar jonge 

advocaten moeten wachten.  

installeren, micro’s); 

 Ontwikkelen van een policy rond het 

communiceren van uitstel zo de reden bij de 

rechtbank ligt of het opzetten van een 

verwittingssystem zo vonnis niet tijdig klaar is 

om uitgesproken te worden op bepaalde dag of 

wanneer uitstel dreigt om redenen gelegen bij 

de rechtbank;  

 Wifi- netwerk in gerechtsbouwen installeren 

zodat wachttijden nuttig in te vullen zijn door 

advocaten (bijv. mails lezen); 

 Video-conferentiesystem voor partijen en 

raadslieden die hiermee willen werken; 154 

 Goede communicatie tussen zittingsgriffier en 

leden van de correctionele griffie 

bewerkstelligen; 

 Partijen en raadslieden die de griffie 

contacteren moeten de nodige informatie 

kunnen krijgen over de status van hun dossier; 

 Rechters bewust maken van hun lichaamstaal 

bijv. intervisies155,; 

 Een samenvatting bij het vonnis voegen in 

begrijpelijke taal voor de rechtzoekende156; 

 Afschaffen van de anciënniteitsregel 157,  

 Ontwikkelen van een telefoonpolicy (na 3 

beltonen opnemen) , service- richtlijnen , 

naast vriendelijkheid het griffiepersoneel leren 

“in de huid kruipen van de klant” welke 

vragen hebben zij anticiperen, sommige zaken 

http://www.ordeexpress.be/artikel/58/513/videoconferentie-in-rechtszaken
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Opportunities 

                                                      

158 Ideeën over de website ontleed aan: KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging 

rechtbanken van eerste aanleg ressort Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool 

en PHL, Antwerpen, 2012, 71, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf 
159 Dit houdt in dat een zittingsvoormiddag in 2 blokken wordt opgesplitst en dat men als partijen in een van de 2 

blokken wordt opgeroepen en dus niet allen om 9 h00 aanwezig moet zijn.  
160 Ideeën over de website ontleed aan: KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging 

rechtbanken van eerste aanleg ressort Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool 

en PHL, Antwerpen, 2012, 40, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 

zijn niet zo evident voor een bezoeker; 

 Duidelijk communiceren naar griffiers hoe 

men best de informatieplicht en het verbod op 

juridisch consult respecteert; 

 Griffie tijdens middag laten open laten blijven 

(personeel in 2 shiften laten lunchen , een 

dergelijk systeem werd opgezet in de REA 

van Turnhout) 158; 

 FAQ’s voor de rechtzoekende en andere 

bezoekers ontwikkelen; 

 Databank met de rechtspraak van het 

betrokken rechtscollege ontwikkelen en deze 

up- to- date houden.  

  Informatiebrochures; 

  grotere tafels en stoelen in het griffielokaal, 

duidelijkere communicatie over reden 

wachttijd aan rechtzoekende, 

  werken met het systeem van blokzittingen 

159zoals in de REA Tongeren en voorgesteld in 

het project KORAAL160 ; 

 Meer banken en koffieautomaten bij 

wachtruimtes, aanspreekpunt voorzien in 

zittingszaal (zittingsdeurwaarders) ; 

 Onthaalpersoneel of vrijwilligers die de 

rechtszoekende mee begeleiden naar de juiste 

zittingszaal; 

 Informatieschermen plaatsen die de voortgang 

van zaken tonen. ; 

 Meer zichtbaarheid van de beveiliging in het 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf
http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf
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Opportunities 

gerechtsgebouw (patrouillerende leden van het 

veiligheidskorps, zichtbare 

bewakingscamera’s, ); 

 Meertalige communicatie door 

rechtbankpersoneel ; 

 Coherentie in basisattitude, in elke kamer is 

men even respectvol t.a.v. de klanten van 

justitie; 

 Samenwerking met balie om rechtzoekende 

beter te informeren over een mogelijk 

kostenplaatje van strafrechtelijke procedures, 

eventueel samen met de 

rechtsbijstandsverzekeraars (voor burgerlijke 

partijen in strafzaken);  

 

 

 

 

 

 

 

 

Threats 

 Te weinig middelen;  

 Een onvoldoende 

duidelijke 

taakverdeling (wie doet 

wat?) ; 

 Media die niet 

geïnteresseerd is in 

positief nieuws m.b.t. 

justitie ; 

 Actoren van justitie en 

rechtscolleges die niet 

wensen mee te werken 

aan een positieve 

imagovorming.  

 Een negatief voorval 

(bijv. een verdachte 

komt vrij wegens een 

procedure fout) kan het 

harde werk voor een 

beter imago voor 

justitie teniet doen.;  

 Te weinig personeel in de rechtbank; 

 Besparingen binnen justitie; 

 Misbruik van wifi -netwerk door extreem 

downloaden; 

 Hacking van sites zo er gevoelige informatie 

op komt te staan;  

 Vast benoemde onwillige personeelsleden 

kan men niet vervangen;  

 Art 6 EVRM niet gedwongen worden 

meewerken aan eigen veroordeling als reden 

waarom advocaten niet communiceren 

omtrent uitstel of niet meewerken met 

procedures; 

 Extra werklast om deze rechtspraak te 

publiceren op website, economische 

belangen publicatiereeksen rechtspraak; 

 Te weinig middelen voor  extra personeel of 

infrastructuur , beveiliging. Teveel 

beveiliging kan rechtbank dan weer 

klantonvriendelijk (minder laagdrempelig 

maken); 

 Weerstand afschaffing anciënniteitsregel bij 



83 

 

3.5  Onderzoeksvraag masterscriptie 

Uit de hoger uitgevoerde SWOT-analyse blijkt dat er in strafrechtscolleges niet enkel 

klantvriendelijkheidsproblemen zijn, er zijn ook sterke punten waar te nemen op vlak van 

klantvriendelijkheid in strafrechtscolleges. En dit zowel op de beide dimensies van 

klantvriendelijkheid, de verwachtingen en de service kwaliteit. Een probleem dat voornamelijk naar 

voren komt bij voornamelijk de rechtzoekenden is het gebrek aan informatie over de (werking van ) de 

strafrechtscolleges. Dit informatiegebrek uit zich op diverse wijzen, de weg naar de zittingszaal niet 

vinden, geen informatie vinden over de werking van justitie, de vonnissen inhoudelijk en vormelijk 

onduidelijk vinden, onvoldoende informatie omtrent het kostenplaatje van een gerechtelijke procedure. 

De burger loopt dus letterlijk en figuurlijk verloren in de wereld van het strafrecht. De advocaten zijn 

ontevreden over de attitude van sommige rechters, ook de gebrekkige openingsuren van de griffie zijn 

een doorn in het oog. Ook bij de correctionele advocaten speelt er een informatieprobleem. Zo worden 

advocaten te weinig geïnformeerd over uitstel zo de reden van dit uitstel bij de rechtbank zelf ligt, 

informatie over de voortgang van de zaak, de correctheid van de verstrekte informatie, enz. Informatie 

lijkt dus wel een van de belangrijkste problemen van klantvriendelijkheid te zijn binnen de 

strafrechtscolleges, naast andere problemen zoals (soms) attitude, de gebrekkige infrastructuur van het 

gerechtsgebouw.  

 

De onderzoeksvraag in deze masterscriptie luidt is er een klantvriendelijkheidsprobleem binnen de 

hoven en rechtbanken in strafzaken? Deze kan reeds worden beantwoord met een “ja” maar de 

toestand inzake klantvriendelijkheid bij de strafrechtscolleges is niet enkel problematisch, er zijn ook 

sterkte punten. Vele aspecten van het klantvriendelijkheidsprobleem binnen de strafrechtscolleges zijn 

oudere advocaten; 

 Traagheid overheidsopdrachtenwetgeving 

(bijv. om extra koffieautomaten te 

installeren);  

 Taalwetgeving die een meertalige 

communicatie vanuit de rechtbank belet; 

 Actoren (advocaten, magistratuur, griffie ) 

die zich achter elkaar verschuilen “dit is niet 

mijn taak maar deze van de advocaat” m.b.t. 

informatieverstrekking omtrent kostenplaatje 

van procedures;  

 

Threats 
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terug te brengen tot een informatieprobleem in ruime zin. Hoe kunnen deze 

klantvriendelijkheidsproblemen worden verbeterd/opgelost binnen het huidig wettelijk kader? En kan 

een eenvoudig praktijkvoorstel zoals het plaatsen van een informatieve affiche en naamkaartjes in een 

rechtszaal, bijdragen tot de klantvriendelijkheid van een rechtscollege in strafzaken? 

Subvragen hierbij zijn de vragen die de inhoud vormen van de diverse hoofdstukken 

 Wat is klantvriendelijkheid? 

 Wie zijn de klanten van justitie? 

 Is er een klantvriendelijkheidsprobleem en zo ja op welke aspecten van dienstverlening 

situeert dit probleem zich? 

 Welke initiatieven kunnen en zijn er in de juridische praktijk reeds genomen om de 

rechtscolleges klantvriendelijker te doen functioneren?  

 Is er een juridische verankering/grondslag voor het concept klantvriendelijkheid?  

 Wie zijn de actoren in het klantvriendelijkheidsbeleid? 

 Levert de justitiehervorming van 1 april 2014 mogelijkheden om de strafrechtscolleges 

klantvriendelijker te maken?  

 Zijn er over de grenzen heen interessante initiatieven op vlak van klantvriendelijke 

rechtscolleges genomen? En zijn deze nuttig om, in aangepaste vorm, te transponeren naar de 

Belgische rechtscolleges.  

 Past klantvriendelijkheid niet beter binnen een algemeen kwaliteitsbeleid in de rechtscolleges, 

is klantvriendelijkheid een wederkerig gegeven en kunnen klantenwensen soms met elkaar 

botsen?  
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Hoofdstuk 4 Stappen voor een klantvriendelijkere justitie 

in strafzaken 

In het vorige hoofdstuk werd vastgesteld dat er zich op bepaalde domeinen een 

klantvriendelijkheidsprobleem voordoet in de strafrechtscolleges. Een klantvriendelijkheidsprobleem 

dat zich zowel situeert op de eerste dimensie, de verachtingen van de klant als op de tweede dimensie: 

de perceptie van de service –kwaliteit. In dit hoofdstuk zal er worden nagegaan wat er momenteel 

binnen een strafrechtscollege en binnen het huidige wettelijke kader kan gedaan worden om de 

rechtbankwerking in strafzaken klantvriendelijker te maken. Met handelen binnen het wettelijk kader 

wordt dus bedoeld, aanpassingen om de rechtbank klantvriendelijker te maken zonder dat er moet 

gewacht worden op wetswijzingen zoals dit wél het geval is bij bijv. openingsuren griffie161 of het niet 

automatisch toegestuurd krijgen van een kopie van het strafvonnis. 162 Wanneer juristen spreken over 

veranderingen binnen justitie heeft men de neiging om steeds richting de wetgever163 te kijken, en 

vergeet men al eens te kijken naar wat momenteel reeds mogelijk is. 

In het kader van de in hoofdstuk 3 uitgevoerde SWOT-analyse, werden reeds een aantal ideeën om de 

rechtscolleges in strafzaken klantvriendelijker te maken besproken. In dit hoofdstuk zullen er een 

aantal ideeën om de rechtbank klantvriendelijker te maken worden uitgepikt bij wijze van 

denkoefening. Ook zal worden verwezen naar reeds bestaande initiatieven om de rechtbanken 

klantvriendelijker te maken. Het echte praktijkwerk, door drie ideeën trachten en implementeren in de 

juridische praktijk, zal pas gedaan worden in het tweede deel van deze masterscriptie.  

Dit hoofdstuk bestaat uit vier grote paragrafen; in de eerste paragraaf worden even twee modellen 

aangehaald om een organisatie, zoals strafrechtscolleges klantvriendelijker te maken. In de tweede 

paragraaf worden de ideeën voor een klantvriendelijker strafrechtscollege besproken die zich situeren 

op vlak van de “verwachtingen”. Concreet zal het hier gaan om ideeën die de eigen verwachtingen en 

het imago van strafrechtscolleges bij de klant trachten te managen in positieve zin. In de derde 

paragraaf zullen ideeën worden geformuleerd die als doel hebben de service-kwaliteit van de 

strafrechtscolleges t.a.v. de klant te verbeteren. Op deze dimensie zal de nadruk in dit hoofdstuk 

worden gelegd, omdat er werd gekozen om de problematiek van klant(on)vriendelijkheid te bespreken 

op niveau van de strafrechtscolleges. Deze ideeën zullen gegroepeerd worden o.b.v. de vijf dimensies 

uit het SERVQUAL-instrument. 

De vierde en laatste paragraaf zal een besluit formuleren. 

                                                      

161 Wijzing nodig aan Koninklijk besluit 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de 

griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn, BS 17 juli 2001. 
162 In tegenstelling tot burgerlijk procesrecht gebeurt deze kennisgeving van uitspraak niet automatisch. In het 

burgerlijk procesrecht is dit wel het geval en krijgt de bestemmeling in de brief nog informatie over de 

beroepstermijn, de bevoegde (beroeps)instantie en het adres. (art 792 eerste en derde lid Ger. W.). In strafzaken 

moet als partij zelf ter griffie gaan kijken wat de uitspraak is.  
163 Denk maar aan de vele aanbevelingen “de lege ferenda “juridische teksten.  
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4.1 Twee modellen om een rechtscollege klantvriendelijker te 

maken  

Een klantvriendelijke rechtbank komt niet uit de lucht gevallen, maar is het resultaat van een 

veranderingsproces dat wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig. Veranderingsprocessen binnen 

een organisatie verlopen meestal volgens 6 fasen: 

1) Het verkrijgen van een draagvlak,  

2) Een analyse van de situatie,  

3) Het bepalen van een beleid en ontwerp,  

4) Realisatie van de maatregelen,  

5) Borging in planning en controle en tot slot  

6) Continu verbeteren.  

Men kan dit eigenlijk als een cyclus zien. 164 Diverse methoden om een organisatie klantvriendelijker 

te maken (zoals bijv. het klanttevredenheidsonderzoek) situeren zich dan ook in een van deze zes 

stappen, de ene methode dient om een draagvlak te verkrijgen, de andere methode is een 

evaluatiemethode. Een klantvriendelijke organisatie verkrijgt men door een gecombineerde toepassing 

van de cyclus van klantenmanagement en het EFQM-model. Een managementmodel om te zorgen 

voor een kwaliteitsvolle organisatie, waarbinnen de klantvriendelijkheid van de organisatie een 

belangrijk element vormt.165 Het eerste model geeft een inzicht in het verkrijgen van een 

klantvriendelijke organisatie, het EFQM-model bekijkt klantgerichtheid in het volledige plaatje van 

een “excellente organisatie;” Het EQMP-model zal later nog aan bod komen in deze masterscriptie.166 

In dit hoofdstuk werd er niet zozeer gekozen om management modellen toe te passen maar werd 

eerder gekozen om eens te kijken naar mogelijke maatregelen om de rechtscolleges in strafzaken 

klantvriendelijker te maken.  

4.2 Inspelen op de verwachtingen van klanten; open 

communicatie als sleutel  

Door als strafrechtscollege open te communiceren over de werking (Wat doen we? Wat kan u als 

gebruiker van ons verwachten als strafrechtscolleges?), verminderen de rechtscolleges in strafzaken 

dat klanten met onrealistische verwachtingen naar de rechtbank komen (bijv. verwachtingen zoals dat 

de onthaalmedewerker of de griffier hen juridisch advies zal geven De eerste subparagraaf zal ideeën 

formuleren om de eigen verwachtingen van de klant t.a.v. de strafrechtscolleges te managen , de 

                                                      

164J-P. THOMASSEN, De klantgestuurde organisatie: 50 methoden en instrumenten voor effectief 

klantenmanagement, Alphen aan den Rijn, Samsom, 2001, 20 -22. 
165 Ibid.,14 – 19. 
166 Zie hoofdstukken 8 en 9 van deze masterscriptie.  
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tweede subparagraaf zal enkele initiatieven opsommen om het imago van strafrechtscolleges te 

verbeteren.  

 

4.2.1 De verwachtingen van de “klant” managen  

Verwachtingen over een bepaalde organisatie worden bepaald door eigen ervaringen, ervaringen van 

anderen en het imago dat een organisatie heeft. Dit geldt ook voor rechtscolleges in strafzaken. Om 

meer tevreden klanten te generen is het ook noodzakelijk om in te spelen op deze verwachtingen 

,m.a.w. om deze verwachtingen te machten met deze van de organisatie, het personeel en het 

rechtbankmanagement. 167 In de eerste plaats hebben de rechtscolleges een duidelijke missie nodig; 

waar staan rechtscolleges in strafzaken voor? 168Een mogelijke missie kan zijn; “De rechtbank in 

strafzaken doen rechtspreken en informatie verstrekken op een technisch kwalitatieve en 

klantvriendelijke wijze.” 

 

In een tweede fase kan men dan meer specifiëren via gebruikershandvesten of charters wat men kan 

verwachten als klant en binnen welk tijdskader. Deze charters houdt men best kort en bondig. Te lange 

teksten zijn niet uitnodigend om te lezen. Dergelijke charters kan men dan ook publiceren op de 

website169 van de rechtbank, in foldervorm bij het onthaal leggen of via de advocatuur deze folders 

verspreiden zodat de rechtzoekende of ondersteunende familieleden deze informatie reeds hebben 

alvorens ze naar de rechtbank moeten komen. Om dergelijke charters te ontwerpen doorloopt men als 

rechtbank een ontwikkelings-, test- en implementatieproces170 Omdat strafzaken erg verschillen in 

finaliteit van burgerlijke zaken, is het belangrijk om voor de strafrechtscolleges dus aparte 

gebruikershandvesten 171te maken. De FOD justitie beschikt reeds wel over een dergelijk 

gebruikershandvest voor wat betreft haar dienstverlening als overheidsdienst en kan als voorbeeld 

dienen. 172Bovendien worden deze gebruikershandvesten ook best afgestemd per type klant uit het 

klantensegment173 (partijen, advocaten, ondersteunende familieleden, getuigen en deskundigen, 

pers,174 geïnteresseerde burgers). Prioritair geeft men best aandacht aan het creëren van 

                                                      

167 R. DEPRÉ, C. VERVAET, A. HONDEGHEM en B. GEERT, Managementconcepten voor een kwaliteitsvol 

openbaar ministerie, Brussel, Politeia, 2009, 89.  
168 Ibid., 89. 
169 Over het idee van een website zal later in dit hoofdstuk worden gesproken. 
170 J-P. THOMASSEN, De klantgestuurde organisatie: 50 methoden en instrumenten voor effectief 

klantenmanagement, Alphen aan den Rijn, Samsom, 2001, 129 – 130.  
171 Servicerichtlijnen vormen vaak de basis van dergelijke gebruikershandvesten (bijv. de telefoon wordt na 3 

beltonen opgenomen. ) Ibid., 136-137. 
172 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE (hierna FOD Justitie), Gebruikershandvest, 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/gebruikershandvest_tcm265-144897.pdf . 
173 Zie hoofdstuk 2 uit deel 1 van deze masterscriptie. 
174 Voor de pers bestaat er een website “pers en gerecht” met meer informatie over de rechtbankwerking, en 

praktische zaken omtrent gerechtsverslaggeving http://www.pers-gerecht.be/document.php?document_id=22   

(consultatie op 27 juni 2014). 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/gebruikershandvest_tcm265-144897.pdf
http://www.pers-gerecht.be/document.php?document_id=22
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gebruikerscharters voor de klanten uit het doelsegment (namelijk partijen, hun advocaten de nauw 

betrokken ondersteunende familieleden).  

 

Een dergelijke gebruikerscharter of een service garantie kent ook een interne tegenhanger, Customer 

Bill of Rights175. Via een dergelijke Customer Bill wordt aan de medewerkers van de rechtbank 

gecommuniceerd waar een klant recht op heeft (service, informatie). Ook in een dergelijk document 

kan duidelijkheid worden gecreëerd rond een klantvriendelijke invulling van het verbod op juridisch 

consult, waarover verder in dit hoofdstuk zal worden gesproken.176 Ook deze Customor Bill of rights 

worden best afgestemd per type personeelslid of magistraat (onthaal, correctionele griffie, 

zittingsgriffier, zittingsdeurwaarder, voorzitter die de terechtzitting leidt).  

Op deze manier komt een klant met realistische verwachtingen naar de rechtscolleges in strafzaken, en 

kan men dus vlugger een overeenstemming vinden tussen dienstverlener (rechtscolleges in strafzaken) 

en gebruikers (klanten).  

4.2.2 Naar een beter imago van hoven en rechtbanken in strafzaken  

Het imago van rechtscolleges in strafzaken kan worden verbeterd door tegemoet te komen aan het 

gebrek aan informatie over de werking van justitie, hetgeen als duidelijk probleem naar voren kwam 

de justitie barometer 2010. Waaruit kan een dergelijke communicatie bestaan? Men zou kunnen kiezen 

voor een gebruiksvriendelijke website, maar ook het gebruik van sociale media  zoals bijv. Twitter 

is aangewezen om te communiceren over hun werking. Een mooi voorbeeld betreft het Twitter-

account van het parket te Gent, nu omgeschakeld naar parket Oost-Vlaanderen (wegens de 

justitiehervorming van 2014). Het parket communiceert op laagdrempelige en enthousiaste wijze over 

haar werking of zaken die verband houden met haar werking, bijvoorbeeld “We zijn er klaar voor!” 

(doelend op de justitiehervorming van 2014 of communiceert over haar resultaten; “Openbaar 

Ministerie @ParketGent  ·  27 nov. #rechtbankGent legt straffen op van 12, 10 en 8 jaar aan 

overvallers juwelierszaak Ledeberg #parketGent vorderde 14, 14 en 12 jaar”177 Het parket neemt ook 

informatie op van politie en verspreidt deze. Op deze manier communiceert het parket echt in de 

“twittergemeenschap”. Het is dus een levendig communicatie-instrument. Ook nuttige informatie voor 

de burger wordt via dit account verspreid zoals bijv. deze Tweet; “Seksueel geweld wordt onderzocht 

dr gespecialiseerde teams bij #politie en #parket. Doe best zo snel mogelijk aangifte: 

hulpnaverkrachting.be”178 Ook geeft het parket links naar projecten die de werking van justitie 

verduidelijken zoals bijvoorbeeld de Tweet die informeerde over de film “parket in beeld” over de 

werking van het parket.  Ook de link naar een Youtube-kanaal met informatieve video’s over de 

                                                      

175J-P. THOMASSEN, De klantgestuurde organisatie: 50 methoden en instrumenten voor effectief 

klantenmanagement, Alphen aan den Rijn, Samsom, 2001,131. 
176 Art. 297 Ger.W.  
177 Twitteraccount Parket Gent, https://twitter.com/ParketGent (consultatie op 26 juni 2014). 
178 Twitteraccount Parket Gent, https://twitter.com/ParketGent  (consultatie op 26 juni 2014) . 

https://twitter.com/ParketGent
https://twitter.com/ParketGent
https://twitter.com/ParketGent/status/405678192121237506
https://twitter.com/ParketGent/status/405678192121237506
https://twitter.com/hashtag/parketGent?src=hash
https://twitter.com/hashtag/politie?src=hash
https://twitter.com/hashtag/parket?src=hash
https://twitter.com/ParketGent
https://twitter.com/ParketGent
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werking van justitie kan het imago positief beïnvloeden. Momenteel heeft ook de Hoge Raad voor de 

justitie 179een dergelijk kanaal , en bestaat er ook een dergelijk informatief kanaal opgericht door oud-

rechtbankvoorzitter E. BEAUCOURT180 

Mogelijks kunnen dergelijke initiatieven meer publiekelijk bekend gemaakt worden door deze in 

samenspraak met de pers te vermelden. Bijv. handelt er een artikel over straffen uitgesproken door de 

correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen afdeling Gent, dan is het interessant om in dat artikel te 

verwijzen naar de twitteraccounts of de websites181 van de Gentse rechtbank in de hypothese dat deze 

bestaan. De rechtbank te Rotterdam (Nederland) heeft reeds een dergelijk Twitteraccount dat op een 

gelijkaardige wijze wordt gebruikt als dit van het Parket van Oost-Vlaanderen.182  

Vakjargon in een website over een rechtbank is vaak niet te vermijden. Een interessant idee kan men 

halen bij de website van het Nederlandse Openbaar Ministerie (hierna OM)183 waar een button 

“verklaar juridisch jargon” de vaktermen doet oplichten. Als de lezer er dan de muisaanwijzer over 

beweegt, verschijnt er een bondige uitleg van deze vaktermen. 

 

Figuur 5: Printscreen van de website van het Nederlands OM na aanklikken van button " jargon 

verklaard". 

Ook kunnen Belgische rechtscolleges reeds verwijzen naar de website “Belgopocket”, een initiatief 

van de Federale Overheid om complexe onderwerpen op een concrete en laagdrempelige manier uit te 

leggen. Ook het thema “justitie” komt aan bod.  Als voorbeeld wordt hier een deeltje uit de tekst “ik 

ben getuige in een strafzaak”, geciteerd: 

                                                      

179 Youtube kanaal HRJ, http://www.youtube.com/channel/UCRan4854XBgbbrKdE9Z0eEw (consultatie op 26 

juni 2014) . 
180 Youtube kanaal E. BEAUCOURT, http://www.youtube.com/channel/UCvP_MpCMHucsoPuzvZ4ySEA  

(consultatie op 26 juni 2014).  
181 Een voorbeeld van een duidelijke website ;website vredegerecht kanton Neerpelt- Lommel,  

http://vredneerpeltlommel.weebly.com/ (consultatie op 26 juni 2014).  
182 Twitteraccount Rechtbank Rotterdam https://twitter.com/rb_rotterdam (consultatie op 26 juni 2014).  
183 Website Nederlands Openbaar Ministerie, http://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/  (consultatie op 27 juni 

2014) . 

http://www.youtube.com/channel/UCRan4854XBgbbrKdE9Z0eEw
http://www.youtube.com/channel/UCvP_MpCMHucsoPuzvZ4ySEA
http://vredneerpeltlommel.weebly.com/
https://twitter.com/rb_rotterdam
http://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/
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“Als getuige doe je er goed aan wat je gezien, gehoord of waargenomen hebt zo objectief mogelijk te 

beschrijven. Je kunt als geheugensteuntje de feiten voor jezelf in detail noteren: het zal je helpen 

tijdens het verhoor of als je lang na de feiten je getuigenis moet bevestigen of nader toelichten.” 

(…) 

“Meer weten  

www.justitie.belgium.be  

"U bent getuige", Federale Overheidsdienst Justitie, 2009, 12 p. 

Gratis brochure te downloaden van  www.justitie.belgium.be”184 

VERPLICHTING OM TE VERSCHIJNEN  

Als je tijdens het onderzoek of het proces een oproep om te komen getuigen negeert, riskeer je een 

geldboete. Je kunt bovendien met tussenkomst van de politie gedwongen worden om te komen 

getuigen. 

Wanneer je je onmogelijk kunt verplaatsen, bijvoorbeeld om medische redenen, kun je thuis verhoord 

worden.” 

Nog een belangrijke functie in de externe communicatie van strafrechtscolleges vormt de figuur van 

de persrechter. De persrechter is het “uithangbord” van het rechtscollege. Het belang van een justitie 

persoon als woordvoerder. Deze moet over de vaardigheid beschikken om op vlak van taalgebruik 

(duidelijk, verstaanbaar en helder) en op vlak van lichaamstaal open en transparant over te komen.  

In de pers komt justitie vaak negatief in beeld (een procedurefout, corrupte rechters, te lichte straffen 

enz). Goede initiatieven halen veel minder vaak het nieuws. 

 

Om deze vertekende beeldvorming en het (negatief) effect van een dergelijke beeldvorming te 

counteren is het belangrijk dat de rechtbank (meer bepaald de persrechter) zelf de media contacteert 

om positief nieuws te melden bijv. een project om de rechtbank duidelijker te maken, zelfs al in de 

aandacht slechts beperkt tot regionale televisiezenders of kranten. Het kan bijdragen tot een 

positievere beeldvorming van justitie.  

 

Ook samenwerken met informatieve televisieprogramma’s zoals “De Rechtbank” of informatieve 

reportages, is een manier om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de burger. Er is een 

grote taak weggelegd bij het secundair onderwijs om (jong)volwassenen te informeren over de 

werking van justitie. En dit in alle onderwijsvormen (ASO, TSO, KSO, BSO, BUSO), 

deeltijdsonderwijs en CVO. Er bestaat reeds het project “advocaat in de school” 185een initiatief van de 

                                                      

184 Website Belgopocket, http://www.belgopocket.be/nl/content/getuige-een-strafzaak  (consultatie op 27 juni 

2014).  
185Voor meer informatie consulteer de website van de OVB: 

http://www.advocaat.be/page.aspx?genericid=70&textpageid=23 . Voor leerlingen uit het secundair onderwijs 

biedt dit project een specifieke website aan: http://www.advocaatindeschool.be/ . 

http://www.justitie.belgium.be/
http://justice.belgium.be/fr/binaries/U%20BENT%20GETUIGE_tcm421-138453.pdf
http://www.justitie.belgium.be/
http://www.belgopocket.be/nl/content/getuige-een-strafzaak
http://www.advocaatindeschool.be/
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orde van Vlaamse Balies.  In dit project wordt een advocaat naar scholen van het lager en secundair 

onderwijs gestuurd om op bevattelijke wijze de werking van het Belgisch rechtssysteem uit te leggen 

en op vragen van de leerlingen te antwoorden. Ook voor de deelnemende juristen houdt dit een 

uitdaging in in het ontwikkelen van de vaardigheid “communiceren in begrijpelijke taal.” De HRJ 

biedt zelfs een project genaamd “RECHT-VAARDIG?” 186aan waarbij leerlingen van de derde graad 

secundair onderwijs een zaak voorbereiden en een zitting naspelen. Een dergelijke ervaringsgerichte 

leermethode is zinvol om leerlingen op blijvende wijze deze kennis te laten memoriseren. “Wat men 

zelf ervaart onthoudt men vaak best.” 

Samengevat dient men dus op rechtbankniveau na te denken over een soort van communicatiebeleid. 

Hoe gaan wij ons naar buiten brengen als organisatie? Men dient hier actiever op te treden i.p.v. 

situationeel187 of passief. 

4.3 Voorstellen om de service kwaliteit van 

strafrechtscolleges te verbeteren  

Er wordt gekozen om bij elk aspect uit het SERVQUAL instrument een of meerdere ideeën te 

formuleren voor een klantvriendelijker strafrechtscollege.  

Er werd gekozen de initiatieven die tot de hebben te voorzien in de informatiebehoefte van de klant te 

voorzien te catalogeren onder de dimensie “betrouwbaarheid uitstralen”. Een bijzondere aandacht zal 

worden besteed aan het probleem van het juridisch taalgebruik. Omdat de  diverse ideen om de service 

in rechtscolleges te verbeteren zowel betrekking hebben op de dimensies; antwoordbereidheid, 

ontvankelijk zijn en begripvol zijn, werd er gekozen om deze drie dimensies te clusteren onder 1 

noemer namelijk, de attitude. 

1. Betrouwbaarheid uitstralen,  

2. antwoordbereidheid, 

3. ontvankelijk zijn,  

4. begripvol zijn  

5. tastbaarheden.  

4.3.1 Dimensie 1: Betrouwbaarheid uitstralen; verbeteren van een 

kwaliteitsvolle dienstverlening 

4.3.1.1 Ideeën voor een kwalitatievere service in rechtscolleges 

Dit begrip heeft voornamelijk betrekking op het verlenen van een kwalitatieve dienstverlening op vlak 

van rechtspraak en informatieverstrekking t.a.v. de klanten van de strafrechtscolleges. Kwalitatieve 

                                                      

186 HRJ EN BELLE VUE, RECHT-VAARDIG? : leer met je klas justitie van binnenuit kennen, Brussel, HRJ en 

Belle Vue, s.d.,4p., http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/o0024n_0.pdf. 
187 Waarbij de externe communicatie van de rechtbank zich beperkt tot het reageren naar aanleiding van een 

incident.  

Attitude  

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/o0024n_0.pdf
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informatieverstrekking houdt in dat er de nodige informatie over het rechtscollege en de werking ervan 

beschikbaar is, zodat de klant niet letterlijk en figuurlijk verloren loopt in het gerechtsgebouw. Onder 

deze kwalitatieve informatieverstrekking hoort ook informatieverstrekking aangaande 

procedurekosten thuis.  

Een kwaliteitsvolle dienstverlening houdt ook in zekere mate in dat men tijdig van de dienstverlening 

van hoven en rechtbanken kan genieten.  

Rechtscolleges verstrekken heel wat informatie (o.a. via informatiefolders, rechterlijke uitspraken, 

edm.) toch bereikt deze informatie de ontvanger niet steeds of slechts gedeeltelijk, een belangrijke 

oorzaak vormt de ontoegankelijke inhoud en vorm van het juridisch taalgebruik. Dit taalprobleem 

beïnvloedt op directe wijze de service -kwaliteit t.a.v. de klant en is dus een probleem van 

klantvriendelijkheid. Bovendien proberen de drie praktijkvoorstellen uit het tweede deel van deze 

masterscriptie tegemoet te komen aan dit probleem van ontoegankelijk taalgebruik. Omwille van deze 

twee redenen zal er dan wat uitgebreider worden stilgestaan bij dit taalprobleem als probleem van 

klantonvriendelijkheid.  

Het opzetten van een toegankelijke website werd reeds hoger aangehaald maar past tevens onder dit 

aspect van service-kwaliteit.  

 

De FOD justitie geeft vele informatiefolders uit die soms specifiek betrekking hebben op strafzaken, 

Op vlak van informatieverstrekking kunnen er zeer veel initiatieven worden ondernomen; Zo kan men 

ervoor zorgen dat de informatiebrochures “U bent getuige” “U bent veroordeeld”188 uitgegeven door 

de FOD justitie.. Ook kan het rechtscollege, zo men deze folders niet kan bemachtigen, verwijzen naar 

de website waarop de klant deze folders kan downloaden. Deze folders liggen best op een centrale 

plaats aan het onthaal van de rechtbank, omwille van de zichtbaarheid. Belangrijk is ook dat deze 

folders snel worden aangevuld, of aanwezig zijn189 . Hiervoor is de rechtbank in belangrijke mate ook 

afhankelijk is van de toelevering door de FOD justitie.  

 

Een variant op de informatiebrochures van de FOD justitie betreffen de informatiefolders die men in 

de rechtbank van eerste aanleg te Gent zelf onder leiding van voorzitter E. BEAUCOURT opstelde en 

deze verspreidde in de rechtbank. Dit gegeven heeft als voordeel dat men niet meer afhankelijk is van 

de FOD justitie bij uitputting , maar heeft als nadeel het ontwikkelingswerk en de kosten om deze af te 

printen. Een rechtscollege kan ook voor deze optie kiezen om dus zelf dergelijke folders te maken.  

Ook kunnen op dezelfde plaats als de infofolders ook gebruikershandvesten/Costumer Bill of Rights 

worden gelegd. Bij deze informatiefolders past dan ook best dat men eventuele informatie over de 

                                                      

188 FOD JUSTITIE, U bent veroordeeld, Brussel, FOD Justitie, s.d., 28p., 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/U%20BENT%20VEROORDEELD_tcm265-138478.pdf.  
189 Dit is niet altijd het geval, dit werd vastgesteld o.b.v. eigen observaties REA Limburg afdeling Tongeren en 

REA Oost-vlaanderen afdeling Gent.  
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klachtenprocedure bij het rechtscollege en HRJ. Op niveau van het individueel rechtscollege zelf kan 

men best nadenken over een gestructureerd eigen klachtensysteem, belangrijk is dat deze procedure  

duidelijk extern wordt gecommuniceerd en dit op een uitnodigende190 wijze. Voorrang geven aan de 

interne klachtenprocedure alvorens de klant zich tot de HRJ wendt ligt ook volledig in lijn met de 

bedoeling van de wetgever. Deze klachtenprocedure van de HRJ is slechts van subsidiaire aard, 

primair moet men als klant dus gaan klagen op de plaats waar deze klacht ontstond, namelijk bij de 

bevoegde medewerkers het rechtscollege zelf. 191 Het centrum voor algemeen welzijnswerk (hierna: 

CAW ) ontwikkelde een brochure over haar interne klachtenprocedure met reeds een standaard 

invulformulier om de klacht in te dienen. Dit is een zeer laagdrempelige manier om mensen hiervan 

gebruik te laten maken. Een klachtenprocedure kan men ook bekend maken bij het grote publiek door 

deze te betittelen als “ombudsdienst”. 

Voorts kan men als rechtbank ook een suggestie systeem (klanten die zelf suggesties hebben om de 

dienstverlening te verbeteren) of een evaluatiesysteem (een soort klanttevredenheidsonderzoek)  (wat 

vond u van onze dienstverlening?) opzetten.” Een klachten-, suggestie- en evaluatiesysteem, zijn drie 

methoden om een organisatie klantvriendelijker te maken192 en leveren voor het rechtbankmanagement 

interessante informatie aan.  

 

De rechtzoekenden ontvangen best bij hun oproepingsbrief door het parket voor de correctionele of 

politierechtbank een grondplan van waar de zittingszaal zich in het gebouw bevindt en eventueel 

kan er korte uitleg worden gegeven over de actoren en hun functie in het strafproces waarin men 

betrokken partij is ( Wie is wie in de rechtszaal en wie doet wat?) In het praktisch deel van deze 

masterscriptie, deel 2, 193  werd een informatieve affiche ontwikkeld over de rechtszaal. Concreet zou 

men deze affiche in A4- formaat en best liefst in kleur194 toevoegen als bijlage bij de oproepingsbrief.  

Ook kan er gebruik worden gemaakt van een systeem met kleuren om de rechtzoekenden naar de 

juiste zittingszaal te leiden. Er kan gedacht bijv. worden om een systeem gekleurde pijlen op de grond 

of op de muur te plaatsen zoals dit regelmatig gebeurt in de diverse afdelingen van ziekenhuizen, zoals 

in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt. 195  

 

                                                      

190 Bijvoorbeeld de klachtenbrochure van het CAW; Bent u niet tevreden met onze hulp- of dienstverlening,?  

laat het ons weten! Zie CAW, Klachtenregeling informatiebrochure, CAW, s.l.n.d., 4p. 
191 G. VANDE WALLEN, “Klachtenmanagement voor justitie: op zoek naar het evenwicht tussen controle en 

klantgerichtheid” in K. VAN CAUWENBERGHE (ed.) “De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide 

dagorde”, Mechelen, Kluwer, 2008, (233) 237. 
192 J-P. THOMASSEN, De klantgestuurde organisatie: 50 methoden en instrumenten voor effectief 

klantenmanagement, Alphen aan den Rijn, Samsom, 2001, 112-113 en p 77-78. 
193 Zie hoofdstuk 2 uit deel 2 van deze masterscriptie. 
194 Het kleurgebruik heeft een duidelijke informatieve (verduidelijkende) meerwaarde.  
195 Dit idee kwam van een actor van justitie tijdens de interviews die ik afnam in het kader van mijn 

praktijkvoorstel en eigen observatie 6juli 2014.  
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Toegankelijkheid : Uit de resultaten van het project KORAAL (2012) bleek het aspect “een overzicht 

hebben van op de kosten van een procedure ” ondermaats te scoren. Een klantvriendelijke justitie is 

een toegankelijke justitie, dus ook over een mogelijke oplossing rond dit probleem moet worden 

nagedacht;  In het project KORAAL (2012) situeerde dit probleem zich o.a. op vlak van de 

advocatenkosten. Zo vindt men op de website van de Orde van Vlaamse balies ( hierna OVB) een 

modelcontract met richtlijnen rond de bepaling van het ereloon van advocaten. 196 Mogelijks kan er 

ook bij de correctionele griffies wat meer transparantie worden geboden over de kosten 

(griffierechten) via bijv. een berekeningstool op de website van de rechtbank of via een soort 

“tarievenlijst;” Mogelijks kan er worden samengewerkt met de OVB om op dit vlak wat meer 

transparantie te brengen;  

Wachttijden inperken door afschaffing van de anciënniteitsregel die voorrang geeft aan de oudst 

benoemde advocaten om hun zaak te pleiten. Regelmatig stijgt vanuit de advocatuur kritiek op deze 

ancientietsregel omdat de toepassing ervan vertraging in de hand werkt197, hoven en rechtbanken 

kunnen naar buiten toe communiceren dat men niet meer werkt met deze regel omdat dat men een 

rationeler zittingsmanagement toepast, bijv. afspraken op uur of werken via uur-blokken.  

4.3.1.1.2 Taal , als sleutel voor een kwalitatieve service voor klanten van strafrechtscolleges  

“Het gerecht begreep de rechter niet  

Hij sprak  

De taal van het volk” 

( E. VAN FRAECHEM, “Een rechter spreekt” p 17) 

 

A Onduidelijk juridisch taalgebruik, een oud zeer  

Uit  het project KORAAL (2012) kwam duidelijk naar dat de verstaanbaarheid en de duidelijkheid van 

de structuur van vonnissen voor rechtzoekenden een probleem vormt. Dit probleem werd aangegeven 

door de rechtzoekende zelf en door de ervaring die advocaten met rechtzoekenden op dit vlak hebben. 

                                                      

196 OVB, overeenkomst tussen advocaat en private cliënt , 5p. 

http://www.advocaat.be/documenten/communicatie/nieuws/modelcontract%2017%2005%202006.pdf. 

Uit het modelcontract: “ De berekeningswijze van de kosten dient duidelijk, eenduidig en controleerbaar te zijn. 

De kosten van de advocaat zijn enerzijds de vaste, algemene kosten voor de werking van het kantoor en 

anderzijds de specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de door cliënt 

gevraagde dienstverlening. De kosten kunnen forfaitair worden begroot, zoals door een bepaalde som per 

pagina typwerk of een bepaald percentage van het ereloon. Bepaalde specifieke kosten kunnen tegen kostprijs 

worden aangerekend, zoals verplaatsingskosten. Een combinatie van forfaitaire en specifieke 

kostenvergoedingen is mogelijk.” 
197 G. VERBEKE, “Anciënniteitsregel: rechtsmisbruik is nooit veraf.”, Juristenkrant, alf. 209, 12 mei 2010, 10. 

http://www.advocaat.be/documenten/communicatie/nieuws/modelcontract%2017%2005%202006.pdf
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198 Niet enkel het onderzoek KORAAL (2012), ook praktijkjuristen brachten dit probleem al op de 

voorgrond (bijv. E. VAN FRAECHEM, 199en een eerste voorzitter van het Hof van Cassatie.200),  

Het belang van duidelijk taalgebruik, zeker in strafzaken, kan nauwelijks worden overschat, temeer 

daar het hierbij gaat om beslissingen die ingrijpend zijn op het leven van de betrokkenen ( zoals bijv. 

een gevangenisstraf) en de democratische controle op het strafproces mogelijk moet zijn.201 

Onduidelijk juridisch taalgebruik is niet iets wat pas sinds de Dutroux-crisis wordt aangeklaagd. In 

1516 schreef Thomas MORE in zijn werk Utopia reeds: “Wat maakt het voor het algemeen voor 

verschil, of men, in het geheel geen wetten opstelt dan wel de bestaande op zulk een wijze uitlegt dat 

men de betekenis slechts met grote scherpzinnigheid en langdurig disputeren kan opdiepen?”202 Op 

politiek vlak werd er tweemaal (in 2004 en in 2008) een voorstel tot resolutie ingediend203voor een 

meer verstaanbare rechtstaal. De indieners van dit voorstel stellen terecht dat begrijpelijkere rechtstaal 

niet enkel en alleen via een wet kan “ingevoerd”. 204 Recent nog in de verkiezingen van mei 2014 

verwezen er politieke partijen in hun programma over justitie naar dit onduidelijk taalgebruik als 

probleem. 205 Dit taalprobleem kan als een klantvriendelijkheidsprobleem gezien worden. Ten eerste 

kan een verstaanbaar taalgebruik het imago van justitie verbeteren, de kloof tussen burger en justitie 

dichten.206 Mensen vertrouwen begrijpelijke teksten ook meer dan de complexe variant.207Ten tweede 

gaat het hier ook om een probleem van perceptie van service - kwaliteit meer bepaald de dimensies 

betrouwbaarheid en maar ook de antwoordbereidheid (een antwoord geven op een vraag in 

begrijpelijk taalgebruik).  

 

Deze onduidelijkheid werd door de rechtszoekende aangekaart m.b.t. verschillende documenten zoals: 

de dagvaarding, vonnissen. De taal die gehanteerd word zou eenvoudiger moeten zijn, nauwer 

                                                      

198 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 39 en 75, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 
199 Zie  E. VAN FRAECHEM, Een rechter spreekt, Leuven, Davidsfonds, 2004, 191p ;I. VEROUGSTRAETE , J.-F. 

LECLERCQ, P. LECROART en S. LIERMAN, Jaarverslag van het Hof van Cassatie van België 2004, 21-22, 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/cass2004nl_tcm265-210527.pdf. 
200 Ad Rem, themanummer rechtstaal, 2009, 79p. 
201 J. NOLTA, Taal in toga: Over toegankelijke (straf)rechtstaal, Deventer, Kluwer, 1997, 14-15 
202 Ibid., 1. 
203Voorstel van resolutie over een duidelijkere en begrijpelijkere rechtstaal, Parl.St, Kamer2003-041, nr. 51K 

1343/001. 

Voorstel van resolutie over een duidelijkere en begrijpelijkere rechtstaal, Parl.St, Kamer 2007-08, nr. 

52K1340/001. 
204Voorstel van resolutie over een duidelijkere en begrijpelijkere rechtstaal, Parl.St, Kamer 2007-08, nr. 

52K1340/001,7. 
205 J. DE WIT, “Politiek en justitie: veel beloven…?”, Juristenkrant , afl. 298, 14 mei 2014, 10-11.  
206 K. HENDRICKX,  “Themadag “De Taal meester”: Enkele sfeerimpressies.”, Ad Rem, themanummer Rechtstaal 

2009, (24) 24-25. 
207 G. PUT, “Begrijpelijke taal wint altijd”, Juristenkrant, afl. 274, 25 september 2013, (10) 10. 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf
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aansluiten bij de gewone voertaal, aldus de rechtzoekende.208 Problemen die o.a. gesignaleerd worden 

zijn vaktaal en archaïsch taalgebruik. Het valt buiten het bestek van deze masterscriptie om een 

volledige analyse te geven van het juridisch taalprobleem. Materiaal met tips voor een duidelijker 

taalgebruik, specifiek toegepast op juridische teksten, is voldoende voor handen. Tips die in dit verbad 

worden gegeven zijn: minder gebruiken van passieve zinsconstructies, minder substantivering, 

vermijden van te lange zinnen, vermijden van tangconstructies , vermijden van logge letterlijke 

vertalingen uit het Frans en de overwegende stijl van rechterlijke uitspraken achterwege laten. 209 Men 

mag de vertaling van een rechterlijke uitspraak of dagvaarding niet laten afhangen van de advocaat, zo 

niet krijgt men een elitejustitie, waar de rechtspraak enkel wordt begrepen door een select groepje van 

juristen.210 

B Het juridisch taalprobleem is te herleiden tot een basis- communicatieprobleem 

Eenvoudigweg kan men stellen dat er een communicatieprobleem is tussen de zenders en de 

ontvangers van juridische informatie. Via vonnissen informatiebrochures en dagvaardingen 

communiceren justitie (actoren en beleidsmakers) met de gebruiker van deze dienst (journalisten, 

partijen, bezoekers, enz). Sommigen van gebruikers zijn ook jurist maar de meerderheid niet. “Dan 

schrijf je best in een taal die toegankelijk is voor niet -juristen” aldus HENDRICKX.211  

 Velen onder ons zullen zich ongetwijfeld communicatiemodellen zoals het onderstaande herinneren 

vanuit het secundair onderwijs.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6: het communicatiemodel bron: http://ontwikkeljeverder.nl/kernvaardigheden/wat-is-

communicatie  

 

Meer complexe schematische voorstellingen komen ook voor maar in deze tekst werd er gekozen voor 

dit eenvoudig model omdat dit net de essentie weergeeft van het taalprobleem binnen justitie. De 

                                                      

208 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 32 39 en 45, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 
209 H. BROUCKAERT “Het gekwetter van juristen”, Ad Rem, themanummer Rechtstaal 2009, 4-11.; J. NOLTA, 

Taal in toga: Over toegankelijke (straf)rechtstaal, Deventer, Kluwer, 1997, 76-104.;J. GERITS, Betere taal: meer 

recht: Handboek rechtstaalbeheersing, Leuven, Acco, 2001, 8. 
210 K. HENDRICKX,  “Themadag “De Taal meester”: Enkele sfeerimpressies.”, Ad Rem, themanummer Rechtstaal 

2009, (24) 27. 
211 G. PUT, “Begrijpelijke taal wint altijd”, Juristenkrant, afl. 274, 25 september 2013, (10) 11. 

http://ontwikkeljeverder.nl/kernvaardigheden/wat-is-communicatie
http://ontwikkeljeverder.nl/kernvaardigheden/wat-is-communicatie
http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf


97 

zenders zijn hier de actoren op rechtbankniveau (zij die de dagvaardingen opstellen, de informatie 

voor bezoekers opstellen , de website schrijven, de vonnissen en arresten opstellen.)  

De ontvangers zijn vaak de gebruikers/klanten van de dienstverlening van de rechtscolleges in 

strafzaken; geïnteresseerde burgers, partijen, advocaten van de partijen, journalisten, 

getuigen/deskundigen en ondersteunende familieleden. 212 Dé gebruiker bestaat niet. De doelgroep is 

zeer divers, toch kan men deze verdelen in twee grote categorieën zij die jurist zijn en zij die leek 

zijn.213 binnen deze groep van leken bestaan er mensen die hoger onderwijs hebben gevolgd en zij die 

dat niet hebben gedaan.  

De boodschap is dan de veroordeling, de motivering, de informatie over de werking van de rechtbank, 

de boodschap dat men  voor de rechtbank moet verschijnen, enz. De zender codeert deze boodschap 

om te versturen de ontvanger decodeert deze om te (proberen) begrijpen. Deze boodschap wordt via 

een kanaal (vaak schriftelijk) verzonden aan de ontvanger. Vele van deze teksten dragen een 

boodschap bij zich die tot doel heeft te informeren en hierdoor ook controleerbaar te maken214en , in 

bepaalde gevallen, rechtsgevolgen te veroorzaken215. Denk hierbij maar aan de schrijver van een 

veroordelend vonnis dat tot doel heeft dat de opgelegde straf ook effectief uitgevoerd wordt.  

Het is de ontvanger die via feedback zal aangeven of de boodschap is aangekomen (bijv. vragen om 

bijkomende uitleg, starend blijven kijken naar de zender “alsof men het in Keulen hoort donderen.”. ) 

De ontvanger wordt  op die manier zender, het communicatiemodel is dus een circulair proces.  

De situatie / context, als beïnvloede factor van het hele communicatieproces zal later aan bod komen.  

C Hoe het beter kan  

Bewustwording216 van taalprobleem, is al een belangrijke voorwaarde en dit lijkt aardig te lukken , 

jonge juristen krijgen aan sommige universiteiten opleidingsonderdelen zoals “rechtstaalbeheersing” 

om toegankelijk maar juridisch correct te leren communiceren. 217 Het instituut voor gerechtelijke 

opleiding biedt cursussen aan om zowel inhoudelijk als vormelijk toegankelijke vonnissen te 

schrijven. 218Materiaal met tips voor een duidelijker taalgebruik specifiek toegepast op juridische 

teksten is voldoende voor handen . 219 Juridische correctheid mag men in het vereenvoudingsproces 

niet verwaarlozen, immers het is van belang dat een tekst juridisch correct blijft, zo niet wordt deze 

                                                      

212 Zie hoofdstuk 2 uit deel 1 van deze masterscriptie.  
213 J. NOLTA, Taal in toga: Over toegankelijke (straf)rechtstaal, Deventer, Kluwer, 1997,74-75.  
214 Ibid., 64. 
215 G. PUT, “Begrijpelijke taal wint altijd”, Juristenkrant, afl. 274, 25 september 2013, (10) 10. 
216 G. PUT, “Begrijpelijke taal wint altijd”, Juristenkrant, afl. 274, 25 september 2013, (10) 10.  
217 Ibid., (10) 10. 
218 IGO, Redactie van vonnissen en arresten: vormelijke en inhoudelijke vereisten, http://www.igo-

ifj.be/sites/default/files/prog/p_redactie_van_vonnissen_en_arresten_2014_definitief.pdf. 
219 J. GERITS, Betere taal: meer recht: Handboek rechtstaalbeheersing, Leuven, Acco, 2001, 92p.;  L. KENIS, “40 

taaltips”, Ad Rem, themanummer Rechtstaal 2009, 71-78.; J. NOLTA, Taal in toga: Over toegankelijke 

(straf)rechtstaal, Deventer, Kluwer, 1997, 76-104..; De rubriek “Taaltip” in de Juristenkrant. 

http://www.igo-ifj.be/sites/default/files/prog/p_redactie_van_vonnissen_en_arresten_2014_definitief.pdf
http://www.igo-ifj.be/sites/default/files/prog/p_redactie_van_vonnissen_en_arresten_2014_definitief.pdf
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zoals VISSER stelt inderdaad zinloos, 220immers een ontvanger heeft niets aan eenvoudige maar 

foutieve informatie.  

Het verduidelijken van dergelijke documenten gebeurt best vormelijk en inhoudelijk.  

Inhoudelijk schrijft men best vanuit de veronderstelling dat een laaggeschoolde juridische leek de 

teksten begrijpt , een eenvoudig leesniveau dus.  Stoort een dergelijk initiatief andere hoogopgeleide 

lezers? Onderzoek spreekt dit tegen, zelfs hoogopgeleiden kiezen liefst voor de eenvoudige variant 

van een tekst. 221 Schadelijk voor het imago van de zender (schrijver) zijn dergelijke eenvoudige 

teksten ook niet, onderzoek uitgevoerd door OPPENHEIMER toonde zelfs aan dat auteurs van 

eenvoudige teksten intelligenter bevonden werden dan deze van complexe teksten.222 Vaktermen 

kunnen worden uitgelegd in de tekst zelf bijv. tussen de haakjes, archaïsche woorden en te lange 

zinnen kunnen worden vermeden. HENDRICKX stelt dat juristen ook eens moeten nadenken of het 

weglaten van vaktermen hun tekst juridisch gezien ongeldig maakt, vaak is dit niet het geval. In zo’n 

geval kan er gekozen worden voor een eenvoudiger alternatief. 223 

Hoewel de meeste actoren van justitie zijn zich van dit taal/communicatieprobleem bestaat, is de vraag 

echter of men het bij zichzelf opmerkt dat men ontoegankelijk taalgebruik hanteert. In dit opzicht kan 

voor de mondelinge interactie op de terechtzitting de informatie uit de intervisies een techniek die later 

in dit hoofdstuk zal worden besproken.Cursussen rond duidelijk schrijven en spreken voor juristen en 

informatie met collega’s uitdelen, van belang is niet enkel de kennis te hebben maar voornamelijk 

ondersteund te worden in het toepassen ervan. Op teamvergaderingen tussen magistraten kunnen 

uitgesproken vonnissen worden besproken op gebied van vorm en taalgebruik. Bepaalde 

standaardformulieren en sjablonen van vonnissen arresten kan men nalezen op ontoegankelijk 

taalgebruik en herschrijven zodat deze zowel vormelijk als inhoudelijk toegankelijk worden. Men kan 

eventueel een communicatiespecialist inhuren als ondersteuning, al vergt dit ook weer de nodige 

middelen.  

De parketten van Antwerpen en Brussel lieten zich bijstaan door een dergelijke specialist bij het 

herschrijven van hun communicatie, dus een dergelijke ondersteuning is mogelijk. 

 Een eenvoudig trucje om de leesbaarheid van een tekst te screenen bestaat via het alom gekende 

tekstverwerker “Word” via de functie  “leesbaarheidsstatistieken weergeven” , rechters zouden aldus 

zo snel hun vonnis op leesbaarheid kunnen testen.224 Een oplossing bestaat er ook in de beklaagde de 

uitspraak kort uit te leggen in een voor de leek verstaanbare taal i.p.v. deze formeel voor te lezen en. 

                                                      

220 G. PUT, “Begrijpelijke taal wint altijd”, Juristenkrant, afl. 274, 25 september 2013, (10) 10. 
221 Ibid., (10) 10. 
222 D. M. OPPENHEIMER, “ Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective of Necessity: Problems 

with Using Long Words Needlessly” , Appl. Cognit. Psychol. 20: 139–156 (2006), 20, 

http://web.princeton.edu/sites/opplab/papers/Opp%20Consequences%20of%20Erudite%20Vernacular.pdf.  
223 G. PUT, “Begrijpelijke taal wint altijd”, Juristenkrant, afl. 274, 25 september 2013, (10) 11. 
224 K. HENDRICKX, “Themadag “De Taal meester”: Enkele sfeerimpressies.”, Ad Rem, themanummer Rechtstaal 

2009, (24) 25. 

http://web.princeton.edu/sites/opplab/papers/Opp%20Consequences%20of%20Erudite%20Vernacular.pdf
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Sommige tekstdelen kunnen ook door een visueel worden ondersteund door bijvoorbeeld een schema 

of tekening te gebruiken. 

 

Structuur is ook belangrijk, zeker in communicatie naar leken toe is het belangrijk om de voor de jurist 

“veronderstelde “kennis uit te leggen bijv. bij ontoerekeningsvatbaar of bij onweerstaanbare dwang 

(art. 71 Sw.) dat er dan geen schuld is en bijgevolg ook geen straf volgt.  225 Ook de schrijfstijl 

persoonlijker maken, maakt de tekst toegankelijker voor de laaggeschoolde leek; dus niet “welke 

deelneming onder meer heeft bestaan in het van de opbrengst van betreffende misdrijven voordeel 

trekken (…) maar Die deelneming hield onder andere in dat hij voordeel heeft getrokken van de 

opbrengst van  betreffende misdrijven. 226 

 

Vormelijk kan gedacht worden aan een vlot leesbaar en voldoende groot lettertype, het gebruik van 

vet om iets te benaderukken, een structuur. In de praktijk wordt vastgesteld dat sommige rechters 

enkel het beschikkend deel van het uitgesproken vonnis of arrest voorlezen 227, sommige rechters 

geven hier en daar nog wat uitleg bij in begrijpelijke taal. Op die manier wordt de kern van de 

boodschap weergeven en worden de partijen bespaard van een lang wachten op de uitspraak. 

HENDRICKX 228trekt dit door naar het schriftelijk aspect van de rechtelijke uitspraak, zo er geen 

wettekst is in strafprocesrecht die het verbiedt om eerst het beschikkend deel te vermelden en dan pas 

de motivering, waarom zou men dit dan niet doen? Een dergelijk voorstel kan ook worden 

geformuleerd, het zou dan het schriftelijk vervolg zijn op een aanvaarde mondelinge praktijk. Zo men 

in het wetboek van strafvordering en het gerechtelijk wetboek kijkt, vindt men in de wet geen 

obstakels , VAN DEN WYNGAERT vermeldt er ook geen vereisten die zouden verbieden dat deze 

gewoonte wordt doorbroken.229  

In sommige gevallen verplicht de wet rechters uitleg te geven bij hun vonnis bijv. bij oplegging van de 

werkstraf art.37 ter, § 3 Sw. Op deze juridische verankering van klantvriendelijkheid  zal in het 

volgende hoofdstuk dieper worden ingegaan.  

 

Belangrijk is ook hier weer een zekere uniformiteit op sectorniveau (bijv. alle correctionele kamers in 

een rechtscollege, alle correctionele vonnissen volgen bijvoorbeeld dezelfde vormelijke structuur en 

worden ook inhoudelijk zo toegankelijk mogelijk geschreven (bijvoorbeeld elk vonnis bevat de 

moderne variant i.p.v. het archaïsche woord). Ook de communicatie die erbij hoort, bijv. iedere rechter 

                                                      

225 J. NOLTA, Taal in toga: Over toegankelijke (straf)rechtstaal, Deventer, Kluwer, 1997, 82. 
226 Voorbeeld gehaald uit Ibid., 83. 
227 Deze praktijk vindt plaats in sommige correctionele kamers van de rechtbank van eerste aanleg te Gent; C. 

VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, II, Antwerpen, Maklu, 2011, 1186. 
228 G. PUT, “Begrijpelijke taal wint altijd”, Juristenkrant, afl. 274, 25 september 2013, (10) 11. 
229 Art. 163 en art. 195 Sv.; C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, II, 

Antwerpen, Maklu, 2011, 1181- 1189. 
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legt het beschikkend deel (de kern van zijn beslissing) en de belangrijkste redenen in eenvoudig 

taalgebruik uit zo de rechtszoekende aanwezig zijn op de zitting. Ook deze vereisten van service 

kwaliteit t.a.v. de klant kunnen intern in Customer Bill of Rights worden gegoten, zodat de klant over 

de hele sector strafrecht heen (alle kamers) eigenlijk eenzelfde dienstverlening krijgen. (uitleg bij 

vonnis, zelfde structuur van uitspraken, enz). Een dergelijk document mag niet strijdig zijn met de 

onafhankelijkheid van de rechter (art.151 §1 GW) en deze beknotten maar i.p.v. bindende richtlijnen 

te zijn kan men beter benaderen als een soort van hulpmiddel om een zo kwalitatief mogelijke dienst 

te verstrekken aan de rechtzoekende, bij vele magistraten is die wil er immers wel. Bovendien kan er 

ook wel getwijfeld worden of er effectief een probleem kan zijn met deze rechterlijke 

onafhankelijkheid dergelijke richtlijnen trachtten om de boodschap zo toegankelijk mogelijk te 

verpakken ( vormelijk en inhoudelijk) maar zeggen niets over de wijze waarop men tot de beslissing 

moet komen noch wat men als rechter moet beslissen en kunnen bijgevolg dus niet worden opgevat als 

instructies betreffende het rechtspreken.230 

D  De vijf communicatieniveaus mogelijkheden maar soms ook obstakels voor een duidelijke 

communicatie tussen justitie en klant 

Hoger werd reeds het juridisch taalprobleem vertaald als communicatieprobleem. Ook juridische 

communicatie is communicatie en verloopt dus via het hoger besproken communicatiemodel. Elke 

boodschap heeft echter ook niveaus, vier of vijf afhankelijk van de auteur. 231  Een aantal van deze 

niveaus kan remmend of beperkend werken om de boodschap van de jurist over te brengen op de leek. 

Neem nu een van de belangrijkste momenten in de juridische communicatie: het vonnis. De manier 

waarop mensen elkaar zien (bijv. partijen tegenover de rechter) kleurt het ontvangen van de 

boodschap. Voelt de rechter zich verheven boven de partijen dan beïnvloedt dit het ontvangen van de 

boodschap door de partijen. Zoveel mensen zoveel interpretaties, eenzelfde boodschap kan door 

verschillende mensen anders worden geïnterpreteerd, dit afhankelijk van de “bril” waarmee men naar 

de wereld kijkt,  gevormd of misvormd door vroegere (negatieve ) ervaringen of persoonlijke 

desinteresse voor het gebeuren. Ook de waardering of het gebrek aan waardering maakt dat de 

boodschap ( de veroordeling/vrijspraak en motivering) misbegrepen kan worden.  

 

Het belangrijkste niveau van communicatie lijkt wel de context of de situatie. De context kent 2 

dimensies: tijd en ruimte. Met ruimte worden diverse soorten ruimtes bedoeld, de materiele ruimte ; 

een rechtbankruimte (of media aandacht in de rechtszaal) kan stress oproepen of kan dermate 

imponeren of overdonderd zijn dat men het vonnis maar met een half oor hoort uitspreken. Een slechte 

                                                      

230 J. VANDE LANOTTE EN G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht,  Brugge, Die Keure, 2010, 893 nr. 

1331. 
231 H. VAN DEN BROECK, Opvoeden in de klas: wegwijzer voor leerkrachten , Leuven, LannooCampus, 2006, 

30-53. 
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akoestiek (piepende deuren, krakende vloeren, enz…)232  kan ook ervoor zorgen dat er teveel 

achtergrond lawaai is om het vonnis goed te kunnen begrijpen. Ook de persoonlijke ruimte (de 

afstand tussen rechter en partijen) en voornamelijk het gebrek aan werkende microfoons, in de 

rechtszaal kunnen ervoor zorgen dat partijen de rechter niet goed begrijpen. Ook de psychische plaats 

tussen de zender en de ontvangers, de status kan ervoor zorgen dat het vonnis slechts deels begrepen 

wordt (bijv. een beklaagde die te zeer gefocust is op de emoties of schaamte zal het vonnis deels of 

mogelijks niet tot zich laten doordringen.  

 

Ook tijd speelt een rol. Vaak worden vonnissen /arresten eerst uitgesproken op een zitting, een 

correctionele zitting kan een volle agenda hebben waardoor het uitspreken en toelichten van de 

uitspraak zo snel gaat dat de rechtzoekenden het niet begrijpen.  

Of een boodschap al dan niet begrepen wordt /aankomt bij de ontvanger hangt dus van veel meer 

factoren af dan enkel het taalgebruik en de vorm van juridische documenten te vereenvoudigen. 

Sommige van deze factoren zijn veranderbaar (bijv. zorgen voor een betere akoestiek in de zaal, een 

klantvriendelijke attitude bij actoren van justitie ontwikkelen, enz.) andere zijn onvermijdelijk (bijv. 

de stress bij de partijen die maakt dat men de boodschap slechts deels of niet hoort).  

GERITS besteedt ook aandacht aan deze bredere context in zijn handboek “rechtstaalbeheersing”233 Zo 

er elementen als deze ervoor zorgen dat de boodschap de ontvanger niet of onvoldoende bereikt 

spreekt men van ruis. Oorzaken van ruis kunnen zowel intern bij zender en ontvanger liggen (zoals 

de hoger aangehaalde stress of minachting tussen de zender en ontvanger, door de juridische vorming 

codeert de zender de boodschap te complex, de boodschap (de taal of houding van de rechter) te snel 

interpreteren omdat men zich als beklaagde aangevallen voelt) of extern( zoals bijv. de akoestiek van 

de zittingszaal).  

E Meertalige service de taalwet loert om de hoek…. 

Meertaligheid van personeelsleden en informatie aangebracht in de rechtbank zou de rechtbank 

klantvriendelijker kunnen maken. Deze meertaligheid werd zelfs door de rechtzoekende gesuggereerd 

in het project KORAAL (2012). Bijvoorbeeld informatiefolders in het Marokkaans voorzien of een 

onthaalmedewerker die een rechtzoekende in het Turks kan helpen, kan een erg grote hulp zijn voor 

mensen met een beperkte of geen kennis van het Nederlands , Frans of Duits afhankelijk van waar het 

rechtscollege gelegen is. Hier botst men echter op taalwetgeving. Voor wat betreft de documenten 

(dagvaarding, conclusies, deskundigenverslagen) uit de strafprocedure en de rechtspleging voor de 

                                                      

232 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 41, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 
233J. GERITS, Betere taal: meer recht: Handboek rechtstaalbeheersing, Leuven, Acco, 2001, 7-8. 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf
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strafgerechten zelf is er de taalwet in gerechtszaken234 achterliggende gedachte beklaagde in eigen taal 

vormt dan weer wel een vorm van klantvriendelijkheid t.a.v. deze “klant” uit het doelsegment, immers 

hij wordt behandeld in een (landstaal)taal die hij verstaat.  

F Conclusie: meer dan enkel een probleem van taalgebruik en vorm 

Het probleem inzake rechtstaal kan in essentie herleid worden tot een communicatieprobleem. Het 

vereenvoudigen van de taal kan de boodschap bij de ontvanger (gebruiker van de dienst van hoven en 

rechtbanken ) doen aankomen, maar is slechts een middel. Communicatie vindt plaats in een ruimer 

kader van niveaus. Belangrijk is dan ook dat men zorgt dat deze in het voordeel van het aankomen van 

de boodschap werken i.p.v. het nadeel. Op vlak van het vereenvoudigen van rechtstaal kan er een en 

ander gebeuren en zijn er al stappen in de goede richting gezet. Aan bepaalde factoren die bij de 

ontvanger en de context zitten kan men echter niets doen, bijv. de stress die bij partijen heerst 

waardoor men maar half luistert, de psychische plaats “als beklaagde “die mogelijks een houding van 

meer weerstand meebrengt en waardoor een deel van de boodschap verloren gaat. Ook de factor tijd 

heeft een invloed; de snelheid van zaken maakt soms dat mensen onvoldoende de mogelijkheid 

hebben om de boodschap te begrijpen.  

Het juridisch taalprobleem is dus geen probleem van taal alleen maar een probleem waarbij er bij 

diverse elementen van dit communicatiemodel ruis zit. Het verbeteren van deze problematiek kadert 

dan ook best in een globale (klantvriendelijkheids)aanpak die ook oog heeft voor de context (ruimte 

verbeteren –tastbaarheden) attitude enz.).  

4.3.1.2 Bestaande ideeën om een kwalitatieve dienstverlening te verzekeren  

Binnen en buiten de rechtscolleges werden door diverse actoren reeds initiatieven ondernomen door 

een meer kwaliteitsvolle dienstverlening, specifiek op vlak van informatieverstrekking aan de klant 

van rechtscolleges. In deze paragraaf werden reeds een aantal ideeën zijdelings opgesomd zoals bijv 

het project recht op uitleg 

Het project ‘Recht Op Uitleg” is een project in de politierechtbank te Halle waarbij burgers een  

brochure krijgen met uitleg van diverse gebruikte (juridische) termen in de politierechtbank.  Dit 

                                                      

234 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, BS 22 juni 1935. ; Wetten op het gebruik van 

de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 18 juli 1966, BS 18 juli 1966. 

; P. VRANCKEN, “Informatieplicht en consultverbod, voor de griffiers van hoven en rechtbanken”, De Schakel 

2002, afl. 63, nr. 50: “De griffier dient als openbaar ambtenaar de beginselen van een behoorlijk bestuur tot de 

zijne te maken. Hij dient ondermeer één van de beginselen van een behoorlijk bestuur, namelijk de 

zorgvuldigheidsplicht voor de vraag of de boodschap van de rechtzoekende steeds in acht te nemen, temeer daar 

hij meestal in de kennis van de materie de bevoordeelde partij is.” 
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project kwam tot stand met steun van het IGO. Via de voetnoot op deze pagina kan een informatieve 

over dit project bekeken worden. 235 

Rechter Freddy TROCH voegde in de jaren 2000 bij zijn strafvonnissen (correctionele rechtbank) een 

korte samenvatting van wat hij besliste en waarom in een voor de niet jurist begrijpelijke taal.236 

Deze rechter paste een idee toe dat werd gesuggereerd door correctionele advocaten in het project 

KORAAL.237 

Het herschrijven van gerechtsbrieven in de parketten van Antwerpen en Brussel, individuele 

magistraten die hun uitspraken toegankelijk trachten te schrijven, opleidingen toegankelijk schrijven 

door IGO, rechtstaal cursussen, magistraten die de “overwegende “ stijl achterwege lieten. Zelfs door 

het Hof van Cassatie. De creatie van de website www.juridischwoordenboek.be die rechtstermen 

toegankelijk uitlegt.238In Nederland bestaat er het initiatief “Grondwet in eenvoudige taal.”, een 

vereenvoudigde herschrijving van de Grondwet.239 Problemen die zich kunnen voordoen om in de 

magistratuur om teksten toegankelijk te schrijven is de zogenaamd hiërarchische muur, de angst om 

door het vereenvoudigd schrijven in de problemen raken met de overste of hun stage-mentor. Ook 

leeft er de angst bij magistraten dat hun uitspraak in hoger beroep wordt hervormd door 

onzorgvuldigheden voortvloeiend uit dit vereenvoudigd taalgebruik.240 

De digitale informatiepanelen241 in het Gentse gerechtsgebouw, deze informeren de bezoeker 

welke kamer waar zetelt. Tijdens sommige assisenprocessen wordt de weg naar de assisenzaal ook 

aangegeven door middel van papieren pijlen , geplaatst op de muur of op kleine staanders. 242 

Blokzittingen in de correctionele rechtbank te Tongeren:  Een dergelijke systeem werd reeds 

aangehaald in het project KORAAL243 en wordt toegepast in de rechtbank van eerste aanleg Limburg 

afdeling Tongeren (of de nieuwe naam voor de oude REA Tongeren). Concreet houdt dit systeem in 

dat zaken per uurblok staan geprogrammeerd en niet allen meer om 9h00 ’s ochtends. De zaken staan 

                                                      

235IGO, coaching in management (2013-2015), http://www.igo-ifj.be/nl/event/man-378-511, met reportage 

waarin het project “Recht op uitleg” wordt toegelicht. (consultatie op 6 augustus 2014). 
236Dit artikel stond begin de jaren 2000 in de krant het laatste nieuws, helaas werd dit artikel niet meer 

teruggevonden (geconsulteerde bronnen Mediargus en eigen documentatiemappen justitie ).  
237 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 74, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 
238 G. PUT, “Begrijpelijke taal wint altijd”, Juristenkrant, afl. 274, 25 september 2013, (10) 11. 
239De Grondwet in eenvoudig Nederlands applicatie te downloaden via, 

https://itunes.apple.com/be/app/grondwet-in-eenvoudig-nederlands/id627872362?mt=8.  
240 G. PUT, “Begrijpelijke taal wint altijd”, Juristenkrant, afl. 274, 25 september 2013, (10) 11. 
241 Bron: eigen observaties tijdens een vaan de bezoeken aan het Gentse Gerechtsgebouw (periode 2009-2014). 
242 O.a. tijdens het proces De Gelder (maart 2013 ) stonden deze wegwijzers opgesteld. (bron: eigen observatie)  
243 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 72, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 

http://www.juridischwoordenboek.be/
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van 9h00 tot ongeveer 10h30 (blok1) dan wel van 11h00 tot einde (late voormiddag) (blok2) 

geprogrammeerd.244  

Wachttijden ter zitting inperken via een smartphone applicatie: Hoewel men zou kunnen 

verwachten dat de rechtbank als dienstenverstrekker nadenkt over een betere communicatie over het 

verloop van een zaak (bijvoorbeeld uitstel, behandeling in een kamer) ontwikkelde de Balie van 

Antwerpen een smartphone –applicatie waarop advocaten kunnen inloggen om digitaal de rol te 

kunnen volgen van de kamer waarvoor men optreedt in een zaak. Een dergelijke applicatie komt 

tegemoet aan de vraag die meerdere advocaten stellen “hoe lang duurt het ongeveer nog eer de kamer 

mijn zaak behandelt.” Soms wordt deze vraag aan de zittingsdeurwaarder gesteld;  Zo er nog slechts 5 

zaken voor de zaak van de betrokken advocaat zijn, wordt de advocaat via deze applicatie dan wel via 

een sms-bericht verwittigd. De zittingsgriffier zorgt voor de opvolging van deze “digitale 

zittingsrol.”245 

 

Een kleine oplossing voor de gebrekkige openingsuren griffie . Een Koninklijk Besluit legt 

duidelijk de openingsuren van de griffies van de rechtscolleges vst:  

“ art. 1 De griffies van de hoven en de rechtbanken [1 ...]1 zijn voor het publiek toegankelijk alle 

werkdagen van 8 u. 30 m. tot 12 u. 30 m. en van 13 u. 30 m. tot 16 uur,:”246 

Uit het project KORAAL bleek duidelijk dat deze openingsuren, voornamelijk bij de correctionele 

advocaten als veel te beperkt werden gezien. 247 De rechtbank van eerste aanleg te Turnhout probeert 

aan deze verzuchting tegemoet te komen door de griffie tijdens de middag open te houden door de 

medewerkers in 2 ploegen te laten lunchen. 248 

Project werkprocessen hof van beroep Brussel 

In samenwerking met de Commissie voor de Modernisering van de rechterlijke orde startte het hof van 

beroep te Bussel,249 dit om de werkprocessen in de correctionele sectie te analyseren: waar zijn de 

problemen en wat is het aandeel  van de diverse actoren hierin? Dergelijke methoden worden met de 

                                                      

244 Informatie over dit systeem van blokzittingen via eigen observaties en gesprekken met diverse 

rechtbankactoren (zie deel 2 bijlage 8 van deze masterscriptie).  
245 Link naar login-pagina digitale zittingsrollen:  https://rollen.balieantwerpen.be/ ; HEUVELMANS, J., “Gedaan 

met zinloos wachten aan de zittingszaal”, Politics.be, .s.d., http://www.politics.be/nieuws/5688/ ( consultatie op 7 

augustus 2014). ; 

A. SNOEYS, “Nieuwe applicatie verwittigt advocaten wanneer zaak aan de beurt is.”, Het Laatste Nieuws, 4 juni 

2012, http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1448491/2012/06/04/Nieuwe-applicatie-verwittigt-

advocaten-wanneer-zaak-aan-de-beurt-is.dhtml (consultatie op 7 augustus 2014).  
246 KB van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de 

rechtbanken open zijn, BS 17 augustus 2001. 
247 Dit item scoorde slechts 37 % tevredenheid zie p KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: 

klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de 

Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 68, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 
248 Ibid., 71. 
249CMRO, project werkprocessen hof van beroep Brussel, http://www.cmro-cmoj.be/fr/node/288 (consultatie op 

29 juni 2014).  

https://rollen.balieantwerpen.be/
http://www.politics.be/nieuws/5688/
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1448491/2012/06/04/Nieuwe-applicatie-verwittigt-advocaten-wanneer-zaak-aan-de-beurt-is.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1448491/2012/06/04/Nieuwe-applicatie-verwittigt-advocaten-wanneer-zaak-aan-de-beurt-is.dhtml
http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf
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term “BPM” (business Proces Model) aangeduid. 250 Een dergelijk initiatief vormt reeds een goede 

aanzet daar dit inspeelt op het element betrouwbaarheid als een van de dimensies waarop klanten 

service-kwaliteit beoordelen om de organisatie te verbeteren. 251 Meer gefocust op klantgerichtheid 

kan men ook de werkprocessen van de rechtscolleges in strafzaken analyseren vanuit het perspectief 

van de klant “denk als een klant die de rechtbank binnenstapt.” Op die manier worden ook de 

klantenprocessen (geformuleerd vanuit de behoefte van de klant (bijv. de klant heeft behoefte aan een 

routebeschrijving naar de rechtszaal waar hij moet zijn) Hierbinnen worden de klantencontactfasen 

(d.w.z. de contactmomenten tussen dienstverlener en klant/gebruiker) vastgelegd. Best gebeurt het 

vastleggen van klantprocessen samen met de klanten. In het commerciële milieu wordt vaak, op een 

automatische wijze “vanuit de positie van de klant gedacht” of zoals een verkoper van een ijsjeszaak 

dit verwoordde “denk wat de klant wil. Een klant die een ijsje koopt wil dit of dat ervaren.”252  Naar 

rechtbankwerking toe kan ook de ervaring van de dienstverlening dor de klant verbeterd worden door 

mogelijks kleine en snel toepasbare zaken toe te passen. Deze klantenprocessen dienen als basis voor 

de hoger vermelde service richtlijnen uit te werken.253 

4.3.2 Dimensies 2, 3 en 4: De attitude in strafrechtscolleges  

Onder de “attitude” horen initiatieven thuis die tot doel hebben een klantvriendelijke attitude te 

ontwikkelen bij de actoren in het gerechtsgebouw, ook initiatieven die deze dienstverlening 

laagdrempeliger tracht te maken voor de klant van strafrechtscolleges horen hier thuis.  

4.3.2.1 Ideeën voor een klantvriendelijkere attitude in strafrechtscolleges 

Een klantvriendelijke basishouding ontwikkelen. In het project KORAAL scoorden de 

vriendelijkheid van het griffiepersoneel en het onthaalpersoneel goed bij de correctionele advocaten254 

en de rechtzoekenden. 255. De magistraten werden ook als “vriendelijk beoordeeld “ 256door de 

rechtzoekenden. Bij de correctionele advocaten scoorde dit item “respectvolle communicatie tussen 

zetel en partijen minder hoog, een al dan niet vriendelijke bejegening hangt voornamelijk af van de 

                                                      

250 IGO, For a smart justice: Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van 

magistraten en leden van de Rechterlijke Orde, Brussel, IGO, 218 september 2013, 25-26, http://edu.igo-

ifj.be/sites/default/files/2013_09_19_Strategische%20visie%20IGO%20versie%20%2B%20brief%20Minister%

20en%20directeur_NL.pdf.  
251R. DEPRÉ, C. VERVAET, A. HONDEGHEM en B. GEERT, Managementconcepten voor een kwaliteitsvol 

openbaar ministerie,  Brussel, Politeia, 2009; 90.; S. PARMENTIER en T. VAN WIN, “Organisatieprocessen en 

kwaliteit”, Panopticon, 2002, afl. 23, (495) 495. 
252 Gesprek zaakvoerder P. BODE Krem Krem, over klantgerichtheid juli 2013.  
253P. THOMASSEN, De klantgestuurde organisatie: 50 methoden en instrumenten voor effectief 

klantenmanagement, Alphen aan den Rijn, Samsom, 2001, 50, 35 en p 133 – 135.  
254 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 64, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 
255 Ibid., 30. 
256 Ibid., 39. 

http://edu.igo-ifj.be/sites/default/files/2013_09_19_Strategische%20visie%20IGO%20versie%20%2B%20brief%20Minister%20en%20directeur_NL.pdf
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rechter die zetelt. 257 Men zou magistraten best bewuster maken om op kleine zaken te letten zoals 

lichaamstaal en nadenken over een soort “uniforme klantvriendelijke attitude” , een soort 

basishouding die geldt ongeacht de magistraat die zetelt. De eigen stijl zal van de individuele 

magistraat zal wel blijven meespelen, immers het zal de individuele rechter zijn die het kader inkleurt. 

Meer bepaald naar de rechters en raadsheren toe kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan een systeem 

van intervisie. In Nederland worden dergelijke beoordelingen reeds uitgevoerd in het kader van het 

project RECHTSPRAAQ (deze Q staat voor quality) 258; In het latere hoofdstuk 8 van deze 

masterscriptie zal dit project uitgebreider aan bod komen. “ In een informatieve brochure wordt de 

intervisietechniek als volgt omschreven: Intervisie is een vorm van overleg tussen collega’s die 

hetzelfde werk doen maar niet direct samenwerken, zoals rechters. Het ontwikkelen, stimuleren en 

implementeren van intervisie maakt deel uit van het overkoepelende kwaliteitssysteem. Intervisie richt 

zich primair op het verbeteren van het functioneren van de individuele rechter. Het gaat daarbij 

vooral om de bejegening ter zitting, maar ook om het functioneren in de organisatie. Een vorm van 

intervisie is het gezamenlijk bekijken en bespreken van een opgenomen zitting. Bij intervisie staan 

gedragsaspecten centraal; juridische (inhoudelijke) aspecten komen aan de orde in het raadkamer of 

jurisprudentieoverleg”259 

Dit om magistraten bewust te maken van hun gedrag (houding, lichaamstaal) ter terechtzitting. In dit 

verband kan ook gedacht worden aan colleges die zittingen van elkaar gaan observeren om eventueel 

bepaalde goede methoden van collega’s over te nemen. In een latere fase kunnen resultaten of 

evoluties (wat doet de individuele magistraat met de adviezen voortvloeiend uit de intervisie) deel 

uitmaken van de criteria zoals voorzien in de evaluatieprocedure uit art. 259 novies Ger. W. j° KB van 

2000 betreffende de evaluatiecriteria van magistraten (hierna KB evaluatiecriteria magistraten). Beide 

normen zijn de veruitwendiging van de wens om een bepaalde vorm van interne kwaliteitscontrole te 

organiseren die de Grondwetgever in art. 151, § 6 Gw. uitte.  

 

Ook kan er via teamvergaderingen samen met collega’s en tussen collega-magistraten en andere 

rechtbankmedewerkers (zittingsdeurwaarders, griffiers, onthaalpersoneel)  worden nagedacht over een 

klantvriendelijke rechtbank, en concrete acties opstellen dat aan evaluatie wordt onderworpen. 

Belangrijk is ook hier dat het zwaartepunt niet komt te liggen bij het louter plannen maar bij het 

effectieve “doen” acties ondernemen/projecten opzetten om de rechtbank klantvriendelijker te maken. 

Eenvoudige managementmodellen om deze projecten /veranderen te begeleiden vormen de PDCA - 

                                                      

257 Ibid., 7.2 en zie hoofdstuk 3 deel 1 van deze masterscriptie.  
258 RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK, Kwaliteit van de Rechtspraak, informatieve brochure project 

RECHTSPRAAQ, 2008 ,3, http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-

Brochures/Documents/BrochKwaliteit_NL.pdf. 
259 RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK, Kwaliteit van de Rechtspraak, informatieve brochure project 

RECHTSPRAAQ, 2008 ,11, http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-

Brochures/Documents/BrochKwaliteit_NL.pdf. 
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cyclus of de AKIC-methode. 260 Immers het is niet de bedoeling dat men als het ware “verdrinkt” in de 

plannen om een rechtbank klantvriendelijker te maken en geen tijd meer heeft om deze plannen 

effectief uit te voeren. Het ontwerp klantvriendelijkheid kan expliciet worden opgenomen in 

overlegstructuren die sommige rechtbankvoorzitters tussen de magistraten van de zetel tracht op te 

zetten, om een geblade klantvriendelijkheidsbeleid te ontwikkelen is het noodzakelijk dat overleg is, 

dat alle medewerkers van de rechtbank in dialoog met elkaar treden en van hun “eilandje komen.” De 

in een rechtbank gecreëerde overlegstructuren worden dus best opengebroken naar diverse soorten 

actoren. 261 

Private personen262 bieden ook workshops aan “klantvriendelijk schrijven voor juristen”  of 

“klantvriendelijk telefoneren”,263 dergelijke opleidingen zou men ook best ter beschikking stellen aan 

magistraten en ander gerechtspersoneel (onthaalpersoneel, griffie) . Immers uit het project KORAAL 

bleek dat het griffiepersoneel bijvoorbeeld wel vriendelijk is maar dat de hulpvaardigheid en de 

snelheid waarmee men de klant helpt onder de 80 % norm scoorden.264 Klantvriendelijk 

communiceren en handelen kan soms vervat liggen in het letten op kleine zaken zoals “het laten zien 

dat men bezoekers opgemerkt heeft, bepaalde zinnen anders formuleren.265 Het onthaalpersoneel lijkt 

hier beter te scoren. 266 

 

De griffie: informatieplicht en consultverbod. Deze problematiek kan worden beschouwd als een 

probleem onder de dimensie “antwoordbereidheid” 267 als onderdeel van een klantvriendelijke attitude. 

deze dimensie werd voor dit hoofdstuk ondergebracht onder het thema “attitude.”  

Een probleem dat een weerslag kan hebben op de negatieve beoordeling van de attitude van 

griffiepersoneel t.a.v. de rechtzoekende betreft de beperking op informatieverstrekking die het verbod 

op juridisch consult vervat in art. 297 Ger.W. aan griffiers, magistraten, leden van parketsecretariaten 

oplegt. Het item “geven de personeelsleden van de griffie informatie wanneer u vragen stelt?” scoorde 

in het project-KORAAL (2012), onder de 80 % -norm (74 %) en geeft dus aan dat hier een service- 

                                                      

260 Website met informatie over de PDCA-cyclus: http://www.pdcacyclus.nl/  (consultatie op 29 juni 2014). 
261 N. JADOUL, Rechtbank eerste aanleg Tongeren beleidsplan 2012 – 2017, 31-32 onuitg.  
262 GUNNARMICHIELSSEN, Workshop klantvriendelijk schrijven voor Juristen, .Gunnarmichielssen, s.l.n.d., 2p., 

http://www.gunnarmichielssen.be/fotos/Klantvriendelijk%20Schrijven%20voor%20Juristen.pdf.  

263 KLUWER, Opleiding: Klantvriendelijk en efficiënt telefoneren, 

 http://opleidingen.kluwer.be/nl/Training/klantvriendelijk-en-effici%C3%ABnt-telefoneren/KLTEHNB.aspx 

(consultatie op 29 juni 2014).  
264KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 36, 68 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 
265 J. MAHIEU, Klantvriendelijkheid aan de balie. in TaalAnker. Hoe formuleer ik het?, Alphen aan den Rijn, 

Kluwer, 2001, 10-27. 
266 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 30, 64 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf.  
267 R. DEPRÉ, C. VERVAET, A. HONDEGHEM en B. GEERT, Managementconcepten voor een kwaliteitsvol 

openbaar ministerie,  Brussel, Politeia, 2009; 90. 
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probleem is. De onderzoekers noteerden bij de bespreking van deze resultaten dat sommige 

personeelsleden verkiezen om geen vragen te beantwoorden door het verbod op juridisch consult. 268 

 

De informatieverstrekking door de griffier wordt juridisch gezien als een ambtsplicht van deze 

openbare ambtenaren, art. 168 Ger.W. vermeldt bij de taken van de griffier o.a.: “Hij stelt de griffie 

voor het publiek toegankelijk.” In de parlementaire voorbereiding van de wet die deze bepaling 

wijzigde werd gewezen op de bedoeling van de wetgever dat deze bepaling een effectieve 

informatieplicht inhield voor de griffiers en meer specifiek naar de rechtzoekende toe269.  

Het is van groot belang te stellen dat de griffie, als openbare dienst, ook een plaats is waar het 

contact tussen enerzijds de burger als rechtssubject, en anderzijds de justitie, op gerechtelijk en 

administratief vlak, vlot en menselijk dient te verlopen. “Het onthaal van het rechtssubject met 

behoefte aan een eerstelijnhulp moet worden uitgewerkt. Men kan hier ook spreken over een 

informatieplicht, zeker inzake de rechterlijke organisatie en de rechtspleging, informatieplicht in een 

taal, verstaanbaar voor de mensen en met de plicht tot vermelding van naam en functie van de 

verantwoordelijke griffier. “270  

 

De grens tussen het geven van informatie en het geven van consult is niet altijd even duidelijk, simpel 

gezegd blijkt uit het geven van advies een zekere voorkeur “ik zou best dat doen” het geven van 

informatie daarentegen is de rechtzoekende inlichten van “hoe “ men overeenkomstig de wet kan of 

moet handelen. Zo valt het aanraden een advocaat te nemen eerder onder adviseren271 , het verwijzen 

naar hulp (bijv. een lijst die kan worden opgehangen in het griffielokaal of het gerechtsgebouw) is 

informatieverstrekking.272  

 

Voor een individuele griffier is het niet altijd duidelijk om deze grens goed af te bakenen. Best denkt 

men na over het vastleggen van deze situaties wanneer men iets al dan niet als informatie of consult 

beschouwd men kan dit gieten in de hoger voorgestelde Custumor Bill of rights. Ook de deontologie 

kan een antwoord bieden.273 Het is ook belangrijk dat men duidelijk communiceert dat men geen 

advies mag geven als griffier t.a.v. de gebruikers/klanten. Deze informatieplicht maar ook het 

consultverbod worden dan ook best in gebruikershandvest opgenomen telkens met enkele van de 

                                                      

268 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 36, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 
269 Zie hoofdstuk 2 van deze masterscriptie.  
270 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het 

personeel van de griffies en parketten (1), Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 1-270/1, 6. 
271 H. VANMALDEGHEM, “De griffier van de rechterlijke orde”, Ius & actores 2011, afl. 2 , (5) 31. 
272 P. VRANCKEN, “Informatieplicht en consultverbod, voor de griffiers van hoven en rechtbanken”, De Schakel 

2002, afl. 63, (1) 5-6. 
273 Ibid., (1) 4.  
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meest voorkomende vragen om informatie of om advies. 274. Ook belangrijk is dat de verschillende 

griffiers coherente informatie geven over eenzelfde vraag in een bepaald dossier, anders komt dit zeer 

verwarrend over voor de gebruiker van de dienst. De wetgever dacht er ook reeds aan om mogelijks 

een griffier een soort van “onthaalfunctie “ toe te kennen op de griffie. 275Ook de HRJ adviseerde in 

dezelfde zin. 276 Een “onthaal”griffier installeren lijkt een zinvol idee om de rechtzoekende op te 

vangen met veel voorkomende standaardvragen. 

Het verschil tussen de informatieverstrekking verstrekt door personeel van het onthaal en de griffiers 

ligt hem in het inhoudelijke aspect, het onthaal verwijst de bezoekers naar de juiste zittingszaal of naar 

de juiste diensten, de griffiers geven meer inhoudelijk juridische informatie aan de rechtzoekenden,  

bijv. “hoe teken ik hoger beroep aan tegen dit vonnis?”277 

 

Concluderend kan men dus stellen dat het verbod op juridisch consult belet een griffie dus niet om 

bepaalde informatie over de werking van hoven en rechtbanken  en rechtsmiddelen te verstrekken. 

Wel mag het griffiepersoneel de klant niet gaan adviseren. Richtlijnen i.v.m. informeren en 

consultverbod worden best op niveau van de volledige correctionele griffie vastgelegd.  

 

4.3.2.2 Bestaande initiatieven voor een klantvriendelijke attitude in strafrechtscolleges 

Er bestaat reeds een evaluatiesysteem voor magistraten waarbij ook een klantvriendelijke 

attitude een rol speelt. Het Gerechtelijk wetboek reikt een basiskader aan waarbinnen het KB dan 

specifieke evaluatiecriteria opstelt en dit per type magistraat (politierechter, raadsheer in het hof van 

beroep). Er wordt aandacht besteed aan elementen zoals communicatie en luistervaardigheden. Een 

aantal zaken rond klantvriendelijke attitude liggen vervat in deze criteria; zoals  

“-Achterhaalt uitdrukkelijke en impliciete motieven bij de gesprekspartners [eigen toevoeging: m.a.w. 

denkt klantgericht, stelt zich in de plaats van de gebruiker van de dienst justitie]; 

  - Is in staat om in mondelinge gesprekken belangrijke informatie te achterhalen, door het stellen van 

vragen en gepast te reageren op de tussenkomsten; 

- Kan de meest geschikte communicatievorm kiezen; 

  - Is hoffelijk en beleefd; 

  - Is bezorgd voor de openbare dienstverlening en bevordert in het bijzonder het vertrouwen van de 

rechtsonderhorige in de rechtsbedeling; 

 - Is bestand tegen elke druk, provocatie of dwang;[ eigen toevoeging: blijft ook in dergelijke situaties 

respectvol en beleefd] 

                                                      

274 P VRANCKEN  stelde dit voor om dit consultverbod duidelijk te vermelden op de toegangsdeur naar de griffie 

dit Ibid., (1) 9 (zie kader in tekst).  
275 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het 

personeel van de griffies en parketten (1), Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 1-270/1, 5. 
276 HRJ VERENIGDE ONDERZOEKS- EN ADVIESCOMMISSIE, Aanbeveling betreffende de briefwisseling en het 

onthaal in de rechtbanken, 11 maart 2010, nr. 2010/1, 4p., 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/rec0016b.pdf. ;  

P VRANCKEN, “Griffie en/of onthaal”, Juristenkrant , afl.226, 23 maart 2011, 12.  
277 P. VRANCKEN, “Informatieplicht en consultverbod, voor de griffiers van hoven en rechtbanken”, De Schakel 

2002, afl. 63, (1) 6. 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/rec0016b.pdf
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-Heeft aandacht voor de rechten van de mens en het rechtvaardig verloop van de debatten; 278” 

 

Zonder dat dit expliciet vermeld wordt in de evaluatie van de magistraten houdt men dus rekening met 

een aantal aspecten van een klantvriendelijke attitude. Ook de technische kwaliteit van de 

dienstverlening van de individuele magistraat wordt (weliswaar via andere criteria) mee opgenomen in 

de periodieke evaluatie.  Vanuit het rechtbankmanagement heeft men dus een tool ter beschikking om 

magistraten bewuster te maken van een klantvriendelijke attitude en hen hier ook in te evalueren en zo 

nodig wat harder op te treden bij onwil. In dat verband kan verwezen worden naar de evaluatie 

“onvoldoende” en een inhouding voor 6 maanden van weddeverhogingen (art. 360quater Ger. W.) al 

geldt dit wel voor de volledige evaluatie die meer meet dan enkel klantvriendelijk uitoefenen van de 

rechtsprekende functie.  

 

Toch wordt dit evaluatiesysteem bekritiseerd o.a. door de magistratuur zo blijkt uit onderzoek, omdat 

de evaluatoren te dicht zouden staan bij de geëvalueerde en dit mogelijks belangenvermenging met 

zich kan meebrengen. 279 Ook voor griffies en ander gerechtspersoneel (medewerkers griffie) bestaat 

een dergelijk evaluatiesysteem (art. 287ter Ger.W j° KB 28 februari 1999. betreffende de beoordeling 

van het personeel van de griffies en de parketten van de hoven en rechtbanken en de raden van 

beroep). Ook in dit evaluatiesysteem vindt men evaluatiecriteria  m.b.t. een klantvriendelijke attitude 

(en ruimer een klantvriendelijke service terug); zoals  bijvoorbeeld de criteria; “bezorgdheid om de 

dienst aan cliënt”, “geschiktheid tot communicatie.”280 

Kerngedachte achter het ontwikkelen van een klantvriendelijke attitude is alvast een grotere 

bewustwording van de problemen inzake klantvriendelijkheid. Een klanttevredenheidsonderzoek kan 

dienen als een dergelijke wake up call. 281   

 

Ook via deontologie kan men actoren van hoven en rechtbanken aansporen tot het ontwikkelen van 

een klantvriendelijke attitude, als voorbeeld kan er verwezen worden naar de “Gids voor de 

magistratuur.” 282, een gids die meer uitleg geeft over de deontologie van de magistraat en deze een 

                                                      

278 art. N2 , N4 en N5 KB van 20 juli 2000 tot vaststelling van de nadere regels voor de evaluatie van 

magistraten, de evaluatiecriteria en hun weging., BS 2 augustus 2000. 
279R. BOONE,  “Magistraten vragen beter evaluatiesysteem en duidelijker sociaal statuut”, Juristenkrant, afl. 234, 

28 september 2011, 8-9.  
280 Bijlage 3  bij KB van 28 februari 1999 betreffende de beoordeling van het personeel van de griffies en de 

parketten van de hoven en rechtbanken en de raden van beroep, BS 6 maart 1999. 
281P. THOMASSEN, De klantgestuurde organisatie: 50 methoden en instrumenten voor effectief 

klantenmanagement, Alphen aan den Rijn, Samsom, 2001, 21. 
282HRJ en ADVIESRAAD VOOR DE MAGISTRATUUR, Gids voor de magistraten: principes, waarden en kwaliteiten, 

HRJ, Brussel, 2012, 25p., 

http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/o0023n.pdf. 
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kader tracht te geven. LAMON stelt echter dat deze gids een aanzet kan zijn voor de ontwikkeling naar 

een positieve deontologie283.  

Ontvankelijkheid: Rechtzoekenden kunnen in persoon voor de rechter verschijnen en zij die het 

vereiste belang en de vereiste bekwaamheid hebben kunnen zich burgerlijke partij stellen. 284Hoewel 

de juridische grondslag (art 4 VTSv.) deze mogelijkheid toegankelijk maakt doordat de rechter in een 

strafzaak reeds ambtshalve de burgerlijke belangen aanhoudt. Krijgen in sommige strafrechtscolleges 

de rechtzoekenden die zich burgerlijke partij stellen ter zitting hulp d.m.v. modelformulieren. Een 

voorbeeld van een dergelijk modelformulier werd ontwikkeld door zittingsdeurwaarder C. LAMBRIX . 

Dit formulier biedt reeds een structuur waarbinnen het slachtoffer zijn burgerlijke partijstelling kan 

formuleren (naam, voornaam , geraamde schade).  

4.3.3 Dimensies 5: De tastbaarheden (omgeving) in strafrechtscolleges  

4.3.3.1 Ideeën om de omgeving te verbeteren in strafrechtscolleges 

Het goed laten onderhouden van het gerechtsgebouw is van belang, toch kunnen er vele structurele 

problemen zijn die niet in een vingerknip opgelost raken (verouderd materiaal en discussies tussen de 

FOD justitie en de Regie der Gebouwen inzake herstel van defecten). Vooral de somtijds eindeloze 

discussies tussen de FOD justitie en de Regie der Gebouwen omtrent herstellingen en onderhoud van 

gerechtsgebouwen, maakt het soms zeer moeilijk om de eenvoudigste problemen zoals het herstellen 

van een lamp op te lossen.285 

 

4.3.3.2 Bestaande ideeën om de omgeving te verbeteren in strafrechtscolleges 

Architectuur als middelen voor een transparantere justitie: Op de website van het Vlaams 

Architectuur Instituut, wordt meteen verwezen naar de achterliggende doelstelling van de architectuur 

van het Gentse Gerechtsgebouw: 

“De ambitie van de ontwerpers van dit eigentijdse gerechtsgebouw was het creëren van een heldere, 

begrijpelijke structuur en het leveren van een sereen kader waarin bezoekers eerder ‘ontvangen’ dan 

‘voorgeleid’ worden. Het resultaat werkt als een sober maatpak: het past voor alle gelegenheden. 

Voor een ‘rechtzoekende’ zal dit het decor worden voor heel goed of juist uiterst slecht nieuws, maar 

                                                      

283 H. LAMON, “Voor een nieuwe justitie: positieve deontologie bij advocaten en magistraten.”, Limb.Rechtsl. 

2013, afl. 39, (3) 14. 
284 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, II, Antwerpen, Maklu, 2011, 824-831. 
285F. POOSEN, “Rechter zit anderhalf jaar in het donker.”, Het Nieuwsblad, 2 april 2009, 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GPT28IF7G. (consultatie op 8 augustus 2014). 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GPT28IF7G
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de architectuur wil klaarblijkelijk voor geen van beide een klankkast zijn.”286 Ook wordt er aandacht 

besteed aan de akoestiek . 287 

 

Architectuur kan ook bijdragen tot een perceptie bij de klanten van een klantvriendelijke attitude van 

de rechtbankmedewerkers. Bijvoorbeeld een goede akoestiek in de zittingszaal voorzien zorgt ervoor 

dat er op een normale gesprekstoon kan gesproken worden om verstaanbaar te zijn. De rechtzoekende 

kan op die manier de indruk krijgen vriendelijker te worden behandeld omdat de magistraat zijn stem 

niet te luid hoeft te verheffen t.a.v. deze rechtzoekende.  

Hoe nobel de bedoelingen van strafrechtscolleges ook zijn om transparantie te willen uitstralen, soms 

draagt een gebouw niet bij tot klantvriendelijkheid wanneer de structuur ervan te complex is. Een 

onthaalmedewerker van het gerechtsgebouw Gent beklaagde zich hierover dat mensen vaak verloren 

lopen in de structuur met de verschillende torens.288 

Een architectuur die van hoven en rechtbanken gerechtsgebouwen maakt i.p.v. justitiepaleizen, zoals 

destijds het Justitiepaleis te Brussel ontworpen door architect POELAERT waarbij de achterliggende 

doelstelling imponeren en ontzag afdwingen289 was, kan zeker worden gezien als het klantvriendelijker 

maken van deze “tastbaarheden.”  

 

Al meent ervaren gerechtsjournalist G. VERWERFT dat deze nieuwe/transparante gerechtsgebouwen 

net justitie ontoegankelijker maken voor een aantal klanten van justitie (de betrokken burger). ‘Ginds, 

hoog in de bergen waar de godin Justitia woont, heb ik mijn goed gevoel verloren. Justitia verraadt de 

magistraten, haar onvoorwaardelijke dienaars. Ze sluit hen op in nieuwe klunzige justitietempels, 

afgeschermd tegen de ingebeelde gevaren van publiek en pers. Je kan een hele dag in een van die 

tempels ronddwalen zonder één magistraat in een wandelgang te ontmoeten voor een informeel 

gesprek. In de nieuwe bouwsels zijn er geen wandelgangen meer. Afgesloten deuren en bespiedende 

camera’s maken de isolatie compleet. Nooit was de vervreemding tussen de burger en de rechterlijke 

macht zo groot.’290 

 

Binnen de concrete situatie van een rechtbank kan er ook gedacht worden om bepaalde bijv. 

ongebruikte lokaaltjes te herbestemmen tot gespreksruimte voor rechtzoekende en advocaat of als 

ruimte om zich even terug te trekken na zware emotionele zaken (bijv. In het gerechtsgebouw 

                                                      

286Website Vlaams Architectuur Instituut, Project gerechtsgebouw Gent, 

http://www.vai.be/nl/project/gerechtsgebouw-gent  (consultatie op 3 april 2013).  
287  Ibid., (consultatie op 3 april 2014).  
288 Gesprek met baliemedewerker gerechtsgebouw gent over de vragen /problemen van bezoekers waarmee een 

onthaalmedewerker wordt geconfronteerd. Dit gesprek vond plaats in september 2013.  
289 S. GABORIAU, The role of users in the running of the judicial system Ways of providing users with a role in 

the management of the courts, 40. 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/thematiques/citoyens/gaboriauE.pdf.  
290 G. VERWERFT, Moord als enige oplossing Assisenzaken die ons allen heeft geschokt, 2007, Antwerpen, 

Standaard uitgeverij, 251. 

http://www.vai.be/nl/project/gerechtsgebouw-gent
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/thematiques/citoyens/gaboriauE.pdf
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Tongeren is een dergelijk lokaal aanwezig waar de burgerlijke partij zich in alle sereniteit kan terug 

trekken als het even moeilijk wordt).  

 

Kleine initiatieven zoals bijv. een koffiebar kunnen duidelijk bijdragen tot een menselijkere en 

klantvriendelijkere justitie in strafzaken aldus advocate N. VAN EECKHAUT: “Dan kan een bakje troost 

deugd doen. De koffiebar maakt deel uit van de transparantie en het toegankelijk maken van justitie. 

Ik zou het oprecht als een groot verlies beschouwen dat de verwezenlijking van de ontmoetingsplaats 

die zeker zijn nut bewezen heeft, nu tenietgedaan zou worden.”291”Dit gegeven bleek reeds uit het 

project KORAAL. Bij de suggesties van de rechtszoekende kwam het idee “meer banken en 

koffieautomaten installeren” naar boven.292 Bepaalde wettelijke bepalingen, zoals de wetgeving inzake 

overheidsopdrachten 293 kunnen echter een probleem creëren voor sommige initiatieven van 

klantvriendelijkheid. Bijvoorbeeld destijds was er in het Gerechtsgebouw te Gent een koffiebar, maar 

deze moest verwijderd worden omdat deze niet gegund was via de aanbestedingsprocedure.294  Een 

rechtbank valt onder het personeel toepassingsgebied als zijnde “staat” van art.4 §1 

overheidsopdrachtenwet 1993 295 ,en dient dus de lange procedure van de overheidsopdrachten te 

volgen. Een snel ingrijpen wordt hier om juridische redenen dus ondermijnd.  

  

4.3.3.3 Share your knowledge : uitwisseling van good practices inzake verbetering van 

service-kwaliteit in strafrechtscolleges.  

Uit dit overzicht blijkt dat er zeker nog verder ideeën kunnen worden ontwikkeld voor meer 

klantvriendelijke rechtscolleges in strafzaken, maar dat er ook al heel wat interessante initiatieven 

werden genomen door diversie actoren die mee het klantvriendelijkheidsbeleid bepalen in deze 

rechtscolleges. Net zoals bij de actoren stelt men ook bij de initiatieven een enorme versnippering 

vast. Rechtscolleges en andere actoren zoals lokale balies ontwikkelden interessante ideeën maar 

lijken deze kennis niet echt uit te wisselen of deze initiatieven lijken zich te blijven beperken tot één 

rechtscollege, één balie, edm. Het zou een meerwaarde kunnen betekenen in het 

                                                      

291GELDOLF, S., “Illegale koffiebar rustpunt voor advocaten en cliënten. Bakje troost moet weg uit nieuw 

justitiepaleis.”, Het Nieuwsblad, 10 juni 2011, 

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=OG3B821H. (consultatie op 7 augustus 2014). 
292KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 45, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf.  
293 Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van 

werken, leveringen, en diensten (hierna Overheidsopdrachtenwet 1993), BS 22 januari 1994, erratum BS 25 

februari 1997.;D. D’ HOOGHE, ” De overheidsopdrachtenreglementering “T.Verz. 2000, dossier nr. 6, (111) 115 -

116. 
294Zie Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming 

van werken, leveringen, en diensten (hierna Overheidsopdrachtenwet 1993), BS 22 januari 1994, erratum BS 25 

februari 1997. 
295 Ibid. 

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=OG3B821H
http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf
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klantvriendelijkheidsbeleid mocht er een uitwisseling van goedwerkende projecten plaatsvinden tussen 

de diverse rechtscolleges. De commissie modernisering rechterlijke orde296 biedt zo’n platform aan. 

De taken van dit orgaan worden uiteengezet in artikel 3 van haar oprichtingswet297 en de missie.298 Zo 

worden er daar o.a good practices uitgewisseld en gebundeld in het rapport “Goede praktijken.”299, 

waaronder ook een aantal praktijken m.b.t. strafzaken (vaststellen conclusietermijnen en pleitdatum). 

Dit gebeurt door een uitwisseling van de werkingsverslagen (met voorstellen om de werking van de 

rechtbank te verbeteren) die de hoven en rechtbanken dienen op te stellen overeenkomstig art. 340 

Ger.W. Toch vormen de werkingsverslagen niet de enige basis voor deze uitwisseling. 300  

Een voorbeeld van een uitgewisselde good practice die ook zorgt voor een klantvriendelijke rechtbank 

is bijv. de registratie van klachten via een excel-bestand in een hof van beroep. Dit met als doel om 

aandacht te besteden van klachten van het publiek (de klanten) over het onthaal. 301 

 

4.4 Conclusie  

Op vlak van dienstverlening aan de burger/gebruiker door de hoven en rechtbanken in het algemeen 

(dus ook de strafzaken) kan men stellen dat er zich gedurende de voorbije jaren heen een draagvlak 

heeft gecreëerd. Ministers van justitie, de Balie, de HRJ, commissie voor de modernisering van de 

rechterlijke orde, de korpschefs van de hoven en rechtbanken 302 zijn zich bewust van een aantal 

problemen die kunnen ondergebracht worden onder het begrip klantvriendelijkheid. Er werden ook al 

initiatieven voor een klantvriendelijkere rechtbank ondernomen. Algemeen gesteld is de 

klantvriendelijkheid in strafrechtscolleges geen braakliggend terrein meer. 

Naar beleidsniveau toe is het belangrijk een soort van “algemene visie “ rond klantvriendelijkheid uit 

te werken, .m.a.w. een “klantvriendelijkheidsbeleid” te bepalen. Het ontwikkelen van een “Masterplan 

klantgestuurde organisatie” is dan ook een geschikte methode om een algemeen klantenbeleid op 

poten te zetten. Het beleid wordt in dit plan dan meer geconcretiseerd en beoordeeld op haalbaarheid. 

Een belangrijke stap bij de ontwikkeling van een dergelijk plan is dat dit intern wordt 

gecommuniceerd. 303 Praktisch gezien kan een dergelijk masterplan klantvriendelijkheid een hoofdstuk 

                                                      

296Wet van 20 juli 2006 tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de 

Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde, BS 1 september 2006. 
297Ibid. 
298Zie Missie CMRO: CMRO, Jaarverslag 2010 werking 2009, Brussel, juni 2010, 14-15., http://www.cmro-

cmoj.be/sites/default/files/files/jaarverslag_2010_NL.pdf.  
299Website CMRO: opdrachten en waarden, http://www.cmro-

cmoj.be/nl/de_commissie/opdrachten_en_waarden  (consultatie op 29 juni 2014).  
300CMRO, Goede praktijken, Brussel CMRO, mei 2010, 3., http://www.cmro-

cmoj.be/sites/default/files/files/goede_praktijken_2010.pdf.  
301Ibid., 8. 
302Verwezen kunnen bijvoorbeeld worden naar organen zoals de HRJ, CMRO, N. JADOUL, Rechtbank eerste 

aanleg Tongeren beleidsplan 2012 – 2017, onuitg. 
303P. THOMASSEN, De klantgestuurde organisatie: 50 methoden en instrumenten voor effectief 

klantenmanagement, Alphen aan den Rijn, Samsom, 2001, 93-95.  

http://www.cmro-cmoj.be/sites/default/files/files/jaarverslag_2010_NL.pdf
http://www.cmro-cmoj.be/sites/default/files/files/jaarverslag_2010_NL.pdf
http://www.cmro-cmoj.be/nl/de_commissie/opdrachten_en_waarden
http://www.cmro-cmoj.be/nl/de_commissie/opdrachten_en_waarden
http://www.cmro-cmoj.be/sites/default/files/files/goede_praktijken_2010.pdf
http://www.cmro-cmoj.be/sites/default/files/files/goede_praktijken_2010.pdf
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vormen het beleidsplan dat opgesteld moet worden in een procedure tot benoeming van korpschef. 

(art. 259quater, §2 Ger.W.) . Een dergelijke redenering ligt in de lijn met de functieprofielen die de 

HRJ opstelt voor korpschefs.304  

Na deze “foto” met reeds bestaande initiatieven en nieuwe ideeën om de rechtscolleges in strafzaken 

klantvriendelijker te maken, zullen in het tweede deel van deze masterscriptie drie initiatieven worden 

besproken die ontwikkeld werden om  op directe en indirecte wijze bij te dragen tot een meer 

klantvriendelijkere justitie in strafzaken.305 Het verschil tussen deze voorstellen en de hoger besproken 

ideeën ligt in de meer gedetailleerde uitwerking ervan, een ervan werd zelfs in de juridische praktijk 

van de correctionele rechtbank uitgetest en geëvalueerd. 306 

  

                                                      

304 Zin voor openbare dienstverlening zie Hoge Raad voor de Justitie, standaardprofielen voor de functies van 

korpschef, BS 16 september 2001, 31 492. 
305 Zie deel 2 van deze masterscriptie.  
306 Het betreft het praktijkvoorstel informatieve affiche en naamkaartjes in de rechtbank te Tongeren (zie deel 2 

hoofdstuk 2 van deze masterscriptie). 
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Hoofdstuk 5 Klantvriendelijkheid juridisch verankerd?  

 

Tot nu toe werd het concept klantvriendelijkheid voornamelijk benaderd vanuit zijn oorsprong, 

namelijk een managementstool in het klantenmanagement. Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt dat 

het voordelig is voor de klant/gebruiker, maar ook voor de hoven en rechtbanken zelf om de burger op 

een klantvriendelijke wijze te behandelen. Uitermate interessant is dan ook de vraag of bepaalde 

aspecten van klantvriendelijkheid juridisch verankerd zijn, m.a.w. kan men een “recht” op een 

klantvriendelijke behandeling door de strafrechtscolleges claimen, mogelijks onder bestaande 

rechtsregels? Rechten kunnen afgedwongen worden, zo leert iedere jurist. Sommigen rechtssociologen 

en juristen maakten deze denkoefening al door gebruik te maken van het begrip procedural fairness of 

procedural justice.  

 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zal het concept procedural fairness worden uitgelegd, er zal 

kort een onderscheid worden gemaakt tussen de normatieve benadering en de instrumentele 

benadering van het begrip procedural fairness. Ook zal er worden verantwoord waarom dit begrip in 

het kader van deze masterscriptie aan bod zal komen. Het begrip procedural fairness, meer bepaald de 

normatieve benadering zal aan bod komen in de tweede paragraaf. Dit begrip bestaat uit vier principes; 

participatie, neutraliteit, respect en vertrouwen. Deze principes zullen aan bod komen, alsook hun 

relatie met het begrip “klantvriendelijkheid” en de juridische verankering van sommige aspecten van 

deze vier principes. De derde paragraaf formuleert een aantal slotbeschouwingen rond het concept 

procedural fairness. In de vierde en laatste paragraaf wordt de koppeling tussen klantvriendelijkheid 

en het juridische gemaakt.  

5.1 Het concept procedural fairness en functie ervan in deze 

masterscriptie  

"Not only must Justice be done; it must also be seen to be done."  

 

G. HEWART (1924) 

 

Het concept procedural justice werd ontwikkeld door Amerikaanse sociologen en kreeg internationale 

erkenning.307 Procedural justice vond zijn oorsprong in de empirische bevinding dat mensen in hun 

contact met recht niet enkel bekommerd zijn over de uitkomst van de zaak, maar ook in de wijze 

                                                      

307 E. BREMS en L. LAVRYSEN, “Procedural justice in Human Rights adjudication: The European Court of 

Human Rights”, Human Rights Quarterly 2013, afl. 35, (176) 177. 
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waarop deze is behandeld. 308 De vraag die burgers zich stelden is of de zaak op een faire manier 

behandeld werd? Onderzoek toonde aan dat het belang dat gehecht wordt aan de manier waarop de 

service door de rechtbank werd verstrekt, toeneemt naarmate de criminaliteit ernstiger is.309 

Procedural justice zou als groot voordeel hebben dat het de legitimiteit van de rechtscolleges 

versterkt. Partijen aanvaarden de eindbeslissing uit faire procedures (bijv. de straf) meer, en leven deze 

na310. Zelfs fair behandelde beklaagden zouden eerder geneigd zijn om dan hun straf te aanvaarden. Zo 

toonde Amerikaans onderzoek bij gearresteerden wegens dronken rijden aan, dat deze veroordeelden 

minder hervielen wanneer zij hun proces als “fair verlopen” beoordeelden. Deze lagere recidive zou 

zelfs een effect van ten minste vier jaar hebben.311 

 

Vanuit klantenmanagement is dit aanvaarden van een eindbeslissing na een faire service uiteraard een 

interessante vaststelling. Immers zoals blijkt uit het klachtenverslag van 2012 van de HRJ312 is de 

inhoud van de beslissing het belangrijkste element voor klantentevredenheid of net ontevredenheid 

over de werking van de rechtscolleges. Klantvriendelijkheid speelt niet in op de concrete inhoud 313van 

de rechterlijke beslissing, wel beïnvloedt het de service die o.a. geboden wordt door het rechtscollege 

bij de totstandkoming van de uitspraak. Heel wat aspecten van deze service-kwaliteit van 

rechtscolleges vallen binnen de scope van het concept procedural fairness. De empirische vaststelling 

van TYLER314 dat dit voorzien in faire service, de aanvaarding van de rechtelijke beslissing verhoogt, 

draagt bij tot een perceptie van klanten dat justitie een kwalitatieve rechtspraak levert. Op deze wijze 

kan ook het imago van rechtscolleges in strafzaken verbeteren, wat dan weer een invloed heeft op de 

“verwachtingen” die klanten t.a.v. deze dienstverstrekker hebben.  

Toch moet men ook enigszins realistisch kijken naar het concept en de effecten van procedural justice. 

TYLER stelt terecht dat het uiteraard een misvatting is dat procedural justice impliceert dat mensen 

“blij” zijn wanneer ze een rechtszaak verliezen. Wel accepteren de partijen hun verlies beter wanneer 

procedures fair verliepen. 315 Het belang van procedural justice  voor de rechtzoekenden wordt als 

volgt omschreven: “striking that people’s experiences in a courtroom or at conference with legal 

authorities, something that lasts at best a few hours, can be strongly affecting their behavior several 

years later”.316 Aldus maakt procedural justice van de rechtbank geen roze wolk, geen Utopia.  

 

                                                      

308 T.R. TYLER, “Procedural justice and the courts”, Court Review 2007, afl. 44 issue 1/2, (26) 26-27.  
309 E. BREMS en L. LAVRYSEN, “Procedural justice in Human Rights adjudication: The European Court of 

Human Rights”, Human Rights Quarterly 2013, afl. 35, (176) 177. 
310 T.R. TYLER, “Procedural justice and the courts”, Court Review 2007, afl. 44 issue 1/2, (26) 26. 
311 Ibid., (26) 27. 
312 Dit zal later aan bod komen onder de klachtenprocedure van de HRJ in hoofdstuk 6 van deze masterscriptie.  
313 De onafhankelijkheid van de magistratuur zoals voorzien in art 151, §1 Gw.  
314 E. BREMS en L. LAVRYSEN, “Procedural justice in Human Rights adjudication: The European Court of 

Human Rights”, Human Rights Quarterly 2013, afl. 35, (176) 184. 
315 Ibid., (26) 26.  
316 Ibid., (26) 27.  
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Wel kan procedural fairness worden gezien als de versterker317 van de distributive justice. Met 

distributive justice wordt de inhoud van de rechterlijke uitspraak bedoeld, m.a.w. oordeelde de rechter 

fair? Men mag dus niet denken dat voorzien in faire procedures het belang van de uitspraak volledig 

verdringt. Het uiteindelijke resultaat (namelijk de rechterlijke beslissing) blijft dus wel zijn belang 

hebben. 

 

Procedural justice kan op een instrumentele dan wel op een normatieve wijze benaderd worden.318 

De instrumentele wijze vertaalt deze faire service eerder naar de mate waarin partijen het gevoel 

krijgen, controle te hebben kunnen uitoefenen op de wijze waarop de uitspraak in hun zaak tot stand 

kwam. De instrumentele wijze betreft dus de indruk en middelen van controle die partijen hebben om 

de uitspraak te beïnvloeden. Het gevoel dat partijen controle kunnen uitoefenen op de beslissing kan 

worden gerealiseerd door de aanwezigheid van procedurele mogelijkheden uit het strafwetboek. 

Hierbij kan gedacht worden aan de mogelijkheden te verzoeken dat er voor de partijen belangrijke 

getuigen worden opgeroepen, de regeling met de neerleggen van getuigenlijst en de daaropvolgende 

preliminaire zitting voor het Hof van Assisen, de mogelijkheid om vragen te stellen aan de getuigen, 

de rechtsmiddelen die men kan aanwenden om een uitspraak te doen hervormen, het cassatieberoep, 

de mogelijkheid om te verzoeken dat er een deskundige wordt aangesteld en de mogelijkheid om een 

verdediging naar voren te brengen.319 Het moet hierbij niet steeds om relevante controle in juridische 

zin gaan. Sommige elementen van instrumentele aard kunnen echter ook onder de normatieve functie 

worden gebracht van procedural justice. De mogelijkheid om te pleiten kan men bijvoorbeeld ook 

zien als een element van participatie dat eerder onder een normatieve benaderingswijze van 

procedural justice valt, namelijk het principe van de participatie hetgeen inhoudt dat partijen een 

“stem” krijgen in het strafproces. 

 

De normatieve wijze van procedural fairness heeft meer te maken met ervaringen van 

rechtzoekenden over het faire karakter van de service en het geven van erkenning. Deze normatieve 

wijze heeft minder te maken met het krijgen van mogelijkheden om de uitkomst van de zaak mee te 

beïnvloeden. Aspecten die onder deze normatieve benadering vallen zijn onder andere : neutraliteit, 

transparantie, participatie, respect en vertrouwen. Deze aspecten zijn dus eerder te linken aan service - 

kwaliteit.  

Samenvattend gesteld lijkt de instrumentele benadering lijkt dus meer betrekking te hebben op het 

puur strafprocesrechterlijke, terwijl de normatieve wijze van procedural fairness ruimer is. Maar ook 

                                                      

317 E. BREMS en S. OUALD CHAIB, “Doing minority Justice Trough Procedural Fairness: Face Veil Bans in 

Europe”, Journal of Muslims in Europe 2013, afl. 2 issue 1, (20) 22. 
318 T.R. TYLER, Why people obey the law., Princeton, Princeton University Press, 2006, 6-7. 
319 B. DE SMET en K. RIMANQUE, Het recht op behoorlijke rechtsbedeling. Een overzicht op basis van artikel 6 

EVRM, Antwerpen, Maklu, 2002, 178p.; C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, 

II, Antwerpen, Maklu, 2011, 1277p. 
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soms overlappen beide wijzen van procedural fairness bijv. de dunne grens tussen participatie en 

pleiten en het aanwenden van rechtsmiddelen. Het onderscheid tussen beide wijzen van procedural 

fairness is dan ook eerder nutteloos en schept meer onduidelijkheid dan duidelijkheid. Daarom lijkt 

het beter om enkel over procedural fairness te spreken zonder deze onderverdeling te hanteren.  

De verknochtheid tussen klantvriendelijkheid en procedural fairness is duidelijk, beiden handelen 

over de service die rechtscolleges verstrekken een de gebruikers van deze dienst. Zoals verder in dit 

hoofdstuk zal worden aangetoond komen diverse elementen uit het SERVQUAL–instrument overeen 

met elementen uit het begrip procedural justice.  

 

Rond het begrip procedural fairness werd onder juristen/rechtspsychologen in de Verenigde Staten al 

heel wat denkwerk verricht. Ook Belgische academici en juristen320 analyseerde dit begrip en legde de 

link met mensenrechtelijke bepalingen zoals het recht op een eerlijk proces (art.6 EVRM) en het recht 

op een daadwerkelijk rechtsmiddel(art. 13 EVRM).321 Omwille van deze schakelfunctie van het begrip 

procedural fairness322 tussen het concept klantvriendelijkheid en de “harde” juridische verankering, is 

het aangewezen om de mogelijke juridische verankering van het concept klantvriendelijkheid te 

onderzoeken via de vier principes van (de normatieve wijze) van het concept procedural fairness.  

 

Distrubutive justice ( uitspraak fair?)               Procedural justice (weg naar uitspraak fair?) 

 

Normatieve benadering instrumentele 

benadering 

(procedure 

middelen 

resultaat 

beïnvloeden) 

Figuur 7: Verhouding tussen de diverse begrippen in dit hoofdstuk 

 

5.2. Inhoud van het concept Procedural Fairness vanuit een 

normatieve invalshoek bekeken. 

Het concept procedural fairness  omvat 4 principes (key principles), namelijk;   

1) participatie; 

                                                      

320 T.R. TYLER, “Procedural justice and the courts”, Court Review 2007, afl. 44 issue 1/2, 26-31. ; E. BREMS en 

L. LAVRYSEN, “Procedural justice in Human Rights adjudication: The European Court of Human Rights”, 

Human Rights Quarterly 2013, afl. 35, 176-200. ; H. LAMON, “Voor een nieuwe justitie: positieve deontologie 

bij advocaten en magistraten.”, Limb.Rechtsl. 2013, afl. 39, (3) 18-19. 
321 Ibid. 
322 Zie later in dit hoofdstuk. 
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concepten Participatie, 

neutraliteit, respect en trust 

 erkenning 
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2) neutraliteit;  

3) respect; 

4) vertrouwen of trust.  

5.2.1 Participatie 

Het principe participatie, ook wel voice323 genoemd, valt uiteen in 2 delen: formele participatie en 

substantieve participatie.  

5.2.1.1. Inhoud concept formele participatie 

Formele Participatie heeft betrekking op de mate waarin de partijen de mogelijkheid hebben om hun 

kant van het verhaal te vertellen in hun eigen woorden, alvorens de beslissing door de rechter wordt 

genomen.324 Meteen kan dit concept dus gelinkt worden aan de klantenwens, “de mogelijkheid  als 

rechtzoekende om de zaak zelf ter zitting te kunnen toelichten”.325 Voorzien in dergelijke participatie 

is een element van klantvriendelijkheid dat tot klanttevredenheid leidt. Immers, de klant/gebruiker zal 

de dienstverlening positief ervaren en zal het rechtscollege op vlak van service kwaliteit 

klantvriendelijker maken. De vraag naar de mate van participatie werd ook effectief aan 

rechtzoekenden en aan de advocaten gesteld in het kader van het klanttevredenheidsonderzoek 

KORAAL (2012). Concreet werd aan de rechtzoekenden de vraag gesteld “Kreeg u voldoende de 

gelegenheid om uw zaak zelf toe te lichten , indien u dit  wenste?”.326 Een slachtoffer drukt deze wens 

tot participatie als volgt uit “Ik zou graag de kans krijgen om mijn rugzakje [met toekomstplannen als 

piloot bij defensie] te tonen in de rechtszaal, om mijn verhaal te vertellen. Maar voorlopig krijg ik de 

kans niet.”.327  

 

Deze vraag naar participatie leverde in dat onderzoek te weinig tevredenheid bij de rechtzoekenden.328 

Aan de correctionele advocaten werd de vraag gesteld: “Zittingsduur: is de u toegestane pleitduur 

meestal voldoende, te lang, te kort ?” Bij de correctionele advocaten scoorde deze vorm van 

                                                      

323 T.R. TYLER, “Procedural justice and the courts”, Court Review 2007, afl. 44 issue 1/2, (26) 30. 
324 E. BREMS en L. LAVRYSEN, “Procedural justice in Human Rights adjudication: The European Court of 

Human Rights”, Human Rights Quarterly 2013, afl. 35, (176)180-181.  
325 De klantenwensen worden besproken in hoofdstuk 2 van deze masterscriptie.  
326 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 39, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 
327 W. DAMEN, C. DILLEN en J. WILS, Wij kregen levenslang: slachtoffers van een misdrijf getuigen, Leuven, 

Van Halewyck, 2010, 90. 
328 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 72, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 
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participatie een tevredenheid van 94%, blijkbaar zijn zij wel tevreden over dit aspect van 

participatie..329  

Het onmiddellijkheidsbeginsel (art. 190 Sv.), stelt dat het bewijs op de zitting moet worden 

gepresenteerd zodat er een tegensprekelijk debat over kan gevoerd worden.330 Dit beginsel biedt een 

juridische kapstok/raamwerk waarbinnen deze formele participatie kan plaatsvinden.331 Helaas wordt 

dit beginsel in de politie- en correctionele rechtbanken sterk maar gelukkig niet helemaal uitgehold.332 

De assisenprocedure (art. 280- 346 Sv.) is de enige strafprocedure waarin dit beginsel een volledige 

uitwerking krijgt. De diverse klanten van justitie krijgen hier wél uitgebreid de kans om hun kant van 

het verhaal te vertellen (getuigen, beschuldigde, burgerlijke partij, raadslieden en openbaar ministerie).  

Vele normen die de assisenprocedure regelen (bijvoorbeeld het getuigenverhoor of de vraagstelling 

door partijen aan getuigen) zijn een wettelijke verankering van deze formele participatie. Ook het 

zogenaamde recht van verdediging in strafzaken (art. 6, § 3 EVRM) is een dergelijke juridische 

verankering van de formele participatie.  

 

Artikel 6, §3 EVRM schept de mogelijkheden om of waarbinnen partijen hun stem kunnen laten horen 

tijdens de rechtspleging. Art. 6 §3, eerste lid, c) EVRM laat bijvoorbeeld toe dat men ofwel zichzelf 

verdedigt dan wel zijn stem via een raadsman laat horen. Het recht op deelname aan het onderzoek ter 

terechtzitting is eigenlijk de juridische veruitwendiging van de formele participatie.  

Deze mogelijkheid van participatie moet ook worden geboden in procedures van hoger beroep die zich 

uitspreken over de grond van de zaak (schuld en/of straf), aldus het EHRM.333 Voor wat betreft deze 

procedurele kaders en de mogelijkheden die partijen procedureel krijgen, is de grens met de 

instrumentele en normatieve wijze van procedural fairness bijzonder dun. Dit betreft een voorbeeld 

van de zinloosheid van het onderscheid tussen beide.  

 

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna EHRM), als waakhond van het EVRM, vindt 

het ook van groot belang dat een verdachte (formeel) kan participeren aan de rechtsgang tijdens zijn 

proces. De participatie moet werkelijke participatie zijn en mag niet beperkt worden tot het louter laten 

volgen van de debatten door de beklaagde.334 Dit beginsel houdt ook in dat de participatie materieel 

                                                      

329 Ibid.,72. 
330 B. DE SMET en K. RIMANQUE, Het recht op behoorlijke rechtsbedeling. Een overzicht op basis van artikel 6 
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2011, 679-680. 
332 Ibid., 680. X, “Voor de rechter: zomerreeks vaak zijn het eenvoudige overtredingen die voor de rechtbank 

komen. Maar achter elk delict schuilt een bijzonder verhaal”, De Standaard 24 juli 2014, 13. 
333EHRM, Ekbatani v. Sweden ,1988, § 32-33.; EHRM, Botten v. Norway, 1996.; B. DE SMET en K. RIMANQUE, 

Het recht op behoorlijke rechtsbedeling. Een overzicht op basis van artikel 6 EVRM, Antwerpen, Maklu, 2002, 

103, nr. 120.  
334 EHRM, Windson v. Austria, 1990, § 26: “All the evidence must in principle be produced in the presence of 

the accused at a public hearing with a view to adversarial argument. However, the use as evidence of statements 
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mogelijk moet zijn bijv. dat de akoestiek of het geluidssysteem in de rechtszaal voldoende werkt zodat 

dat de verdachte de debatten kan volgen 

In de zaak Stanford v. UK bevestigde het EHRM dat: “The applicant further maintained that the 

Government bore responsibility for the poor acoustics of the courtroom. While this is undoubtedly a 

matter which could give rise to an issue under Article 6 (art. 6) of the Convention, the expert reports 

which were carried out both before and after the applicant’s complaint indicated that, apart from a 

minimal loss of sound due to the glass screen, the acoustic levels in the courtroom were 

satisfactory.335 

Op deze manier wordt de link met andere elementen van service- kwaliteit zoals de dimensie 

tastbaarheden (omgeving) en betrouwbaarheid uit het SERVQUAL-instrument en participatie 

(procedural fairness) duidelijk. Dit is logisch omdat participeren communiceren is. Zoals beschreven 

in hoofdstuk 4 kan de communicatie verstoord worden door externe ruis, die kan ontstaan door bijv. 

een slechte akoestiek in de rechtszaal. 

 

De figuur van de burgerlijke partijstelling voor de strafrechter biedt een juridische verankering van de 

formele participatie voor het slachtoffer van een misdrijf. 336  

Het beginsel van participatie beschermt dus zowel de formele mogelijkheid om als partij haar stem te 

laten horen, maar beschermt ook de materiele mogelijkheid hiervan ( door bijv. te zorgen dat er aan 

bepaalde randvoorwaarden is voldaan zoals bijv. de akoestiek van de zittingszaal.). 

5.2.1.2  Inhoud concept substantieve participatie 

Substantieve participatie is de tweede variant van participatie. Het betreft het gegeven dat de partijen 

het gevoel moeten hebben dat hun argumenten in overweging zijn genomen door de strafrechter, maar 

dat deze de rechter niet konden overtuigen. Een mooi voorbeeld van motivering in het raam van 

substantieve participatie is het geval, waarbij de rechter moet motiveren waarom de werkstraf niet 

wordt opgelegd. Op die manier kan men als partij vaststellen dat hun argumenten (voor de werkstraf) 

in overweging werden genomen, maar toch niet de doorslag hebben gegeven.337  

 

                                                                                                                                                                      

obtained at the pre-trial stage is not always in itself inconsistent with paragraphs 3(d) and 1 of Article 6 (art. 6-

3-d, art. 6-1), provided the rights of the defence have been respected. As a rule, these rights require that the 

defendant be given an adequate and proper opportunity to challenge and question a witness against him, either 

when he was making his statement or at a later stage of the proceeding”; B. DE SMET en K. RIMANQUE, Het 

recht op behoorlijke rechtsbedeling. Een overzicht op basis van artikel 6 EVRM, Antwerpen, Maklu, 2002, 102, 

nr. 120.  
335 EHRM, Stanford v. UK, 1994, § 29. 
336 Art. 4 VT. Sv.; C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, II, Antwerpen, Maklu, 

2011, 824- 851. 
337Art. 37ter, §3, tweede lid Sw. ; C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, I, 

Antwerpen, Maklu, 2009, 425.  
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Deze motivering is o.a. een element van transparantie, een beginsel dat, in het kader van procedural 

fairness, zowel vernoemd wordt onder het principe “participatie” als onder het principe “neutraliteit”. 

Omwille van het belang van dit beginsel, (het vormt immers een ondersteunende factor van twee 

beginselen van procedural fairness, namelijk substantieve participatie en neutraliteit) kan de vraag dan 

ook worden gesteld of “transparantie” niet beter tot een zelfstandig beginsel evolueert.  

 

Substantieve participatie gaat verder dan gewoonweg motiveren, maar doelt eerder op een vorm van 

“empathisch motiveren”, zeker voor de partij voor wie de beslissing in het nadeel valt. Met andere 

woorden, “In the case of an unfavorable outcome, the decision maker had tot communicate that the 

citizens’ views were taken into account, but that they unfortunately could not influence the decision 

made”.338 Een dergelijke vorm van “empathie” komt o.a. tot uiting door de benadrukking van het 

rechtscollege, dat de argumenten van de diverse partijen in overweging werden genomen bij het tot 

stand komen van de beslissing. De rechter toont dus aan dat een behoorlijke belangenafweging  in de 

zaak plaatsvond.  

 

In strafzaken betreft dit vaak de belangenafweging in de driehoeksverhouding, slachtoffer-dader en 

samenleving. Dergelijke vormen van empathie en belangenafweging vindt men soms terug in 

rechtspraak van het EHRM). Verwezen kan worden naar de Taxquet -zaak,339 (met uitdrukkingen 

zoals “the court acknowledged”) of naar de belangenafwegingen die worden gedaan in uiterst 

gevoelige zaken zoals de zaak Pretty v. UK 340 (hulp bij zelfdoding –ongeneselijk lijden), of zaken 

rond vrijheid van religie onder art. 9 EVRM waar men in het kader van de ristriction clause341 bij dit 

type mensenrechten een soort belangenafweging moet maken. Ook de nationale rechters doen 

dergelijke belangenafwegingen in strafzaken, al wordt dit proces van belangenafweging niet altijd 

even duidelijk weergegeven of beperkt men zich tot steeds wederkerende standaardformuleringen in 

de uitspraak.342 Een voorbeeld van vaak terugkerende formuleringen: "Hij heeft de feiten beredeneerd, 

kil, weloverwogen en kalm gepleegd, tegen een weerloos slachtoffer. Het slachtoffer zal levenslang 

ernstig lichamelijk en geestelijk beperkt blijven. Vanuit psychiatrisch oogpunt is hij zeer strikt in zijn 

opvattingen en zeer bezitterig in een relatie. Zijn persoonlijkheid is in zijn opgroeien gehavend 

geworden, onder meer door affectieve verwaarlozing. Op de zitting heeft hij meerdere keren spijt 

betuigd, zonder dat het om doorleefde spijt ging".343 

                                                      

338 E. BREMS en L. LAVRYSEN, “Procedural justice in Human Rights adjudication: The European Court of 

Human Rights”, Human Rights Quarterly 2013, afl. 35, (176) 181. 
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Dit empatisch motiveren hangt nauw samen met de aandacht voor toegankelijk taalgebruik, een 

thema dat in het vorige hoofdstuk werd behandeld344 bijv. door “veronderstelde “ kennis toch expliciet 

in de beslissing te vermelden, zoals bijv. NOLTA voorstelde. (“De verdachte die een beroep kan doen 

op een schulduitsluitingsgrond onweerstaanbare dwang is niet schuldig en daarom niet strafbaar”).345 

Of het eerder gebruiken van een persoonlijkere stijl .346  

Het is dan ook aanbevolen dat rechters en raadsheren voldoende aandacht besteden aan het duidelijk 

vermelden van de belangenafwegingen die tot de beslissing hebben geleid, voldoende transparant zijn 

en dit op een empathische wijze doen. 

 

Transparantie kan ook bereikt worden door in een collegiale strafkamer (bijv. art 92, § 1, 4° Ger.W. 

zwaardere strafzaken) concurring en dessenting opinions toe te laten. Dit zijn figuren die voornamelijk 

in de Anglo-Amerikaanse landen voorkomen, maar ook gehanteerd worden door het EHRM. Een 

schrijver van een concurring opinion is het eens met de beslissing zij het om andere redenen. Een 

schrijver van een dessention opinion  is het niet eens met de uitspraak, noch met de motivering ervan. 

Via deze figuren krijgt de rechtzoekende inzicht in het beslissingsproces van de rechtbank. De 

rechtzoekende wiens standpunt niet gevolgd werd door de rechtbank kan via die weg dus vaststellen 

dat zijn argumenten wel degelijk mogelijks een “dissenter” kon overtuigen.  

 

De verhouding van dit beginsel met de klantvriendelijkheid, procedural fairness en de juridische 

verankering van sommige elementen ervan kan via deze schematische verzameling worden 

voorgesteld. Een aantal elementen van klantvriendelijkheid vallen niet onder het begrip “procedural 

fairness”, maar een aantal van deze vallen er wel onder. Van deze elementen is er nog een kleinere 

groep die ook juridisch verankerd ligt (zoals de motiveringsverplichting van de werkstraf). Deze 

verzameling kan dus eveneens worden gezien als een trechter: slechts de belangrijkste facetten voor de 

belangrijkste klanten worden juridisch verankerd.  

  

                                                                                                                                                                      

2014, http://www.hbvl.be/cnt/aid1563039/simons-25-jaar-de-cel-in-voor-moordpoging-op-didi-swiers 

(consultatie op 20 juli 2014).  
344 Zie hoofdstuk 4 uit deel 1 van deze masterscriptie. 
345 J. NOLTA, Taal in toga: Over toegankelijke (straf)rechtstaal, Deventer, Kluwer, 1997, 82  
346Ibid., 83. 

http://www.hbvl.be/cnt/aid1563039/simons-25-jaar-de-cel-in-voor-moordpoging-op-didi-swiers
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Figuur 8 verhouding klantvriendelijkheid-procedural fairness - juridische verankering Participatie 

 

 

 

 

Legende bij schema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 Neutraliteit  

“Een democratie sterft  

Samen met de laatste 

Onafhankelijke rechter.”  

 

E. VAN FRAECHEM, Een rechter spreekt,11.  

5.2.2.1  Onpartijdigheid  

Dit principe houdt in dat rechters handelen als neutrale beslissers die zich baseren op rechtsregels en 

niet o.b.v. persoonlijke opinies.347 Een neutrale houding, houdt dus in dat men de partijen gelijk 

behandelt. Neutraliteit houdt ook transparantie in, alsook de zekerheid in de rechtspraak, dat men 

personen geplaatst in gelijke situaties op gelijke wijze dient te behandelen, dit aspect komt in de 

volgende subparagraaf aan bod. 

 

                                                      

347 E. BREMS en L. LAVRYSEN, “Procedural justice in Human Rights adjudication: The European Court of 

Human Rights”, Human Rights Quarterly 2013, afl. 35, (176) 181. ; T.R. TYLER, “Procedural justice and the 

courts”, Court Review 2007, afl. 44 issue 1/2, (26) 30 

Klantonvriendelijk handelen in het kader van participatie dat juridisch wordt 

beschermd. Dit betreft een nog kleiner segment uit de gehele 

“klantvriendelijkheidsverzameling.” bijv. motiveren waarom geen werkstraf  

opgelegd heeft, niet antwoorden op conclusies  (art.37, §3 , tweede lid Sw.) 

Klantvriendelijkheid van de hoven en rechtbanken in strafzaken, slaat niet 

enkel op procedural fairness maar is breder, bijv. proper gerechtsgebouw. 

Klantonvriendelijk zijn in hert kader van de participatie, dit is een kleinere 

deelverzameling binnen de klantvriendelijkheid bijv. in een vonnis 

toegankelijk motiveren bijvoorbeeld een persoonlijkere stijl te hanteren.  
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Ook hier komt art.6, §1 EVRM ten tonele. Dit artikel vereist expliciet dat een rechter onafhankelijk en 

onpartijdig uitspraak doet over de zaak. Klanten van justitie worden door de wrakingsprocedure (art. 

828 Ger.W.) ook de mogelijkheid gegeven om op te komen tegen een rechter die hen niet neutraal 

behandelt. Ook hier is de link met perceptie van dienstverlening dus niet ver weg, meer bepaald met 

de zijn dimensies, “begripvol zijn”, “ontvankelijkheid” en “betrouwbaarheid” uit het SERVQUAL-

instrument.  

 

Het EHRM onderstreept het belang van onpartijdigheid/neutraliteit als een katalysator van vertrouwen. 

Immers, “the principle of impartiality is an important element in support of the confidence which the 

courts must inspire in a democratic society”.348 Een onpartijdig en neutraal imago zorgt voor 

positievere verwachtingen bij burgers t.a.v. rechtscolleges. Een element dat de klantvriendelijkheid 

doet stijgen van deze organisaties. Met de wrakingsgrond van “hoge vijandschap” uit art. 828, eerste 

lid, 12° Ger.W; werd het voor de partijen door de wetgever zelfs eenvoudiger gemaakt om een rechter 

te wraken. Dit omdat deze wrakingsgrond als flexibeler werd gezien om aan te voeren dan de grond 

“wettige verdenking”.349  

 

Het principe van neutraliteit verankert zich juridisch via de vereisten van de subjectieve en de 

objectieve onafhankelijkheid. 350  

 

De subjectieve onpartijdigheid heeft betrekking op de attitude van de rechter, terwijl de objectieve 

onpartijdigheid eerder op een organieke onafhankelijkheid doelt (bijv. niet in een eerdere 

onverenigbare hoedanigheid in een eerdere fase tussengekomen zijn in de zaak).351  

Het Hof van Cassatie geeft in zijn arresten van 15december 2004 en 19 februari 2008352 een concrete 

invulling waaraan een rechter moet voldoen wil deze subjectief onpartijdig zijn: “De onpartijdigheid 

waarvan de rechter blijk moet geven, is in de regel bereikt door de houding van die rechter bij de 

behandeling van de zaak. Meer bepaald moet de rechter vooraleer hij bij vonnis over de zaak 

uitspraak doet, erover waken dat hij geen standpunten inneemt waardoor hij laat verstaan dat hij 

reeds een mening heeft over de hem voorgelegde geschilpunten.” 

                                                      

348 EHRM, Pullar v. UK, 1996, § 38. 
349 B. MAES, “‘Voorzitter’… euh, sorry ‘Mijnheer de Voorzitter’” (noot onder Cass. 12 juni 2009), RABG 2007, 

1180-1182. 
350 EHRM, Pullar v. UK, 1996, § 30:“ It is well established in the case-law of the Court that there are two 

aspects to the requirement of impartiality in Article 6 para. 1(art. 6-1).  First, the tribunal must be subjectively 

impartial, that is, no member of the tribunal should hold any personal prejudice or bias.  Personal impartiality 

is to be presumed unless there is evidence to the contrary.  Secondly, the tribunal must also be impartial from an 

objective viewpoint, that is, it must offer sufficient guarantees to exclude any legitimate doubt in this respect.”; 

B. DE SMET en K. RIMANQUE, Het recht op behoorlijke rechtsbedeling. Een overzicht op basis van artikel 6 

EVRM, Antwerpen, Maklu, 2002, 63-64.  
351 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, II, Antwerpen, Maklu, 2011,  

672. 
352Cass. 15 december 2004, ARP041189F.; Cass. 19 februari 2008, ARP071648N, § 3. 
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Hierbij valt op te merken dat veel rechtspraak inzake subjectieve onpartijdigheid zich voornamelijk 

ontwikkelde in de context van procedures voor het Hof van Assisen in zaken waar het gedrag van de 

assisenvoorzitter het voorwerp van de discussie was.353 Ook in andere strafzaken kwam de subjectieve 

onpartijdigheid echter aan bod (bijvoorbeeld in de zaak Boeckmans t. België 354 waar een rechter de 

beklaagde verweet een walgelijke verdedigingstechniek te hanteren en in dit verband had gedreigd met 

strafverzwaring). 355  

Vermits subjectieve onpartijdigheid eerder betrekking heeft op de attitude 356van de magistraat is 

vooral deze vorm van (on)partijdigheid van belang wanneer men spreekt over klantvriendelijkheid en 

het neutraliteitsprincipe uit de procedural fairness.  

Om tot een schending van dit neutraliteitsbeginsel via het beginsel van de subjectieve onpartijdigheid 

o.b.v. art 6, §1 EVRM te komen, moet er echter meer zijn dan de perceptie van de klant dat de rechter 

vooringenomen was aldus het EHRM357. Er moet een vermoeden van subjectieve onpartijdigheid aan 

het rechtscollege “kleven”. In de redelijk recente zaak Micallef v. Malta358 stelt het Hof bijv. “as to the 

subjective test, the principle that a tribunal shall be presumed [eigen benadrukking ]to be free of 

personal prejudice or partiality is long-established in the case-law of the Court” . De twijfels van de 

beklaagde moeten dus objectief gerechtvaardigd zijn.359  

Ook moet de beklaagde kunnen aantonen dat het vaststaat dat de rechter vooringenomen was. De 

rechter moet zodanig “verblind” zijn door bepaalde omstandigheden dat hij niet meer objectief kan 

oordelen.360 

Dus slechts manifeste schendingen van dergelijke klantvriendelijkheid kunnen een schending van art. 

6, § 1 EVRM uitmaken. Op zich lijkt dit ook niet zo onlogisch. Immers, niet elk klantonvriendelijk 

handelen met slechts een lichte weerslag op de neutraliteit of de subjectieve perceptie van neutraliteit, 

kan worden aangegrepen als een schending van art. 6 EVRM. De taak van de rechter in strafzaken is 

waarheidsvinding.  

Een ondervraging van een beklaagde dient bijvoorbeeld soms op een confronterende wijze te 

gebeuren, hoewel dit kan voor de beklaagde als klant “te kritisch/op het niet neutrale af” kan 

overkomen. Ook hier wordt er terug een grens getrokken in hoeverre een confronterende/hardere 

                                                      

353 F. DERUYCK, B. SPRIET, PH. TRAEST en R. VERSTRAETEN (eds.), Strafrecht, Brugge , Die Keure, 2013, 104-

105. 
354ECHR, Boeckmans v. Belgium Rapport de la sous-commission, 1965, 3-7. 
355EHRM, Réquete de Boeckmans contre la Belgique  N°1727/62  en C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en 

strafprocesrecht in hoofdlijnen, II, Antwerpen, Maklu, 2011, 671.  
356 En de hiermee verband houdende beginselen betrouwbaarheid, antwoordbereidheid, ontvankelijkheid en 

begripvol zijn uit het SERVQUAL-instrument.  
357 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, II, Antwerpen, Maklu, 2011, 670. 
358 EHRM, Micaleff v. Malta , 2009, § 94.; zie ook EHRM, Pullar v. UK, 1996, §32. 
359EHRM, Pullar v. UK, 1996, § 37: “What is decisive is whether his doubts can be held to be objectively 

justified”.” 
360 B. DE SMET en K. RIMANQUE, Het recht op behoorlijke rechtsbedeling. Een overzicht op basis van artikel 6 

EVRM, Antwerpen, Maklu, 2002,79 nr. 89.  
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ondervragingsstijl mag gaan. Zo werden er assisenvoorzitters gewraakt in de processen COOLS en 

VANDENDRIESSCHEN. De voorzitter in de eerste zaak had gescholden naar een raadsman van de 

verdediging dat “Hij niet de aap moest uithangen” en spotte met de opname wegens ziekte van een 

van de beschuldigden.361 In de tweede zaak werd de voorzitter gewraakt wegens het feit dat hij de 

beschuldigde “pipo” verweet en uitging gaf van zijn overtuiging dat de verklaringen van de 

beschuldigde niet overeenstemden met de realiteit.  

 

Oudere rechtspraak lijkt ook in deze lijn te liggen, maar koppelt de onpartijdigheid vooral vast aan 

elementen die met de beschuldiging te maken hebben. Een voorzitter die een beschuldigde verwijt een 

leugenaar te zijn m.b.t. feiten die niets met de beschuldiging te maken hebben, zou art 6, § 1 EVRM 

niet schenden.362 Dit arrest is een prima voorbeeld van de stelling dat niet alle klantonvriendelijke 

uitingen m.b.t. de neutraliteit juridisch worden beschermd. Een juridische afdwingbaarheid lijkt eerder 

weggelegd te zijn voor de ernstige vormen van niet-neutraal klantonvriendelijk gedrag zoals  een 

beklaagde bespotten en als rechter tonen dat men weinig geloof hecht aan de verklaringen van de 

beklaagde/beschuldigde m.b.t. de feiten. 

Ook de hoger vermelde Gids voor de Magistraten besteedt de HRJ uitgebreid aandacht aan het 

beginsel van onpartijdigheid en omschrijft dit als volgt: “De onpartijdigheid van de magistraat houdt 

in dat hij onbevooroordeeld en onvooringenomen is en blijkt te zijn, zowel bij het wijzen van een 

vonnis als in de procedures die aan het vonnis voorafgaan. De magistraat vervult zijn gerechtelijke 

opdrachten zonder vrees, favoritisme of vooroordelen”. 363 

Bovendien wordt er aan de magistraten raad gegeven om zo onpartijdig mogelijk gedrag te tonen 

tijdens de werksfeer, bijvoorbeeld: “In de werksfeer, in het bijzonder in en rond de zittingszalen, 

moeten rechters en leden van het openbaar ministerie zich onpartijdig opstellen. Zij mogen in de ogen 

van leken geen blijk geven van nauwe contacten, noch getuigen van een zekere vorm van 

verstandhouding. Dit geldt ook voor hun contacten met de raadslieden van de betrokken partijen en 

actoren in het proces”. 364 Beide adviezen zijn het concrete invullingen van de neutraliteitsgedachte 

als beginsel van procedural fairness. 

 

Het is ook in deze context dat de media, niet handelen als klanten van rechtscolleges maar vanuit hun 

rol als public watchdog365 en dergelijke schendingen van mensenrechten aanklagen. Een recent 

                                                      

361 Cass. 29 oktober 2003,  P.03.1401.F.; E. VERHOEVEN, “ ‘Aap –incident’ vloert Godin”, Het Laatste Nieuws, 

30 oktober 2003, 4.; Cass. 28 februari 2008 , N°C.08.0086.N, overweg. 4.; I. SNICK, “Assisenvoorzitter 

gewraakt”, Het Nieuwsblad, 29 februari 2008, 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=341ON5OF (consultatie op 9 maart 2014).  
362 Cass. 4 juni 1986, Arr.Cass. 1985-86, nr. 620. 
363 HRJ en ADVIESRAAD VOOR DE MAGISTRATUUR, Gids voor de magistraten: principes, waarden en kwaliteiten, 

HRJ, Brussel, 2012, 4, http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/o0023n.pdf. 
364 Ibid., 5. 
365 Zie hoofdstuk 2 deel 1 van deze masterscriptie.  

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=341ON5OF
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voorbeeld waar de media een schending van de subjectieve onpartijdigheid aanklaagde betrof een 

assisenzaak die dit jaar plaatsvond. In Het Laatste Nieuws schreef men;“de sfeer op dit proces is nogal 

ijzig. Verdediging en voorzitter liggen al twee dagen op ramkoers. De aanpak van de magistrate helpt 

ook niet echt om de gemoederen te bedaren. Laat ons zeggen dat ze- ondanks de stopzin- “We zijn hier 

om de waarheid te zoeken.”- een eigen kijk heeft op de aanloop naar de feiten en die schemert meer 

dan eens door. Wie de beschuldigde komt zwartmaken krijgt rustig alle tijd. Wie een minder fraai 

beeld schetst van het slachtoffer krijgt snel tegenwind: “We zijn hier niet om het proces van het 

slachtoffer te maken”.366 

5.2.2.2 Motivering van rechterlijke uitspraken en transparantie 

Onder het beginsel van de neutraliteit wordt ook nadruk gelegd op het belang van transparantie. Hier 

slaat de transparantie eerder op de waarborg tegen bevooroordeelde en arbitraire rechtspraak.  

 

Een juridische bescherming van dit aspect van neutraliteit vindt men terug in de bepalingen omtrent de 

motivering van rechterlijke uitspraken.367.  

Sinds 2009 zijn dit ook de assisenarresten omtrent de schuld onderworpen aan een 

motiveringsverplichting. Dit beginsel van transparantie/neutraliteit ligt juridische verankerd in de 

wetsbepalingen betreffende de motivering van uitspraken in strafzaken, deels in deze rond de 

algemene motiveringsverplichting (art. 163Sv., art. 195 Sv. en 149 Gw.). Maar voornamelijk deze 

rond de bijzondere motiveringsverplichting (163, lid 2 Sv., art. 195, lid 2 Sv.).368  

 

Immers, de algemene motiveringverplichting betreft slechts grotendeels een vormelijke 

aangelegenheid. Het is bij de bijzondere motiveringsverplichting dat een rechter zijn beslissing zal 

“uitleggen” aan de partijen. Een voorbeeld van de bijzondere motiveringsverplichting is de motivering 

van de strafmaat die verder gaat dan de algemene motiveringsverplichting.369 De bijzondere 

motiveringsverplichting onder art. 37ter,§3, tweede lid Sw. werd hoger behandeld als een deel van het 

beginsel formele participatie, maar houdt zeker ook verband met de transparantie onder het 

neutraliteitsprincipe.  

 

                                                      

366 VERHOEVEN, E., “Minnaar slachtoffer getuigt over relatie: “Het was een onmogelijke liefde.”, Het Laatste 

Nieuws, 19 maart 2014, 8. 
367 Art. 195,165 en 334 Sv. 
368 Het betreffen hier de bepalingen omtrent de motivering van de rechterlijke beslissingen voor de 

politierechtbank, de correctionele rechtbank en het Hof van Assisen. strafzaken (art. 6 EVRM; art. 149 Gw.; art. 

163Sv., 195 Sv; art. 37, §3 tweede lid Sw.; art.334, 346 eeerste lid Sv.) 
369 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, II, Antwerpen, Maklu, 2011,  

1183. 
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De kritiek370 die vaak geuit werd op de afwezigheid van een motivering betreffende de schuldvraag in 

de assisenprocedure doelde net op gebrek aan transparantie. Men wist namelijk niet waarom de 

volksjury op gebied van de schuldvraag in een bepaalde richting oordeelde. De vraag was of men de 

argumenten van de verdediging mee in overweging nam? Het EVRM haalt dit ook aan in zijn arrest 

Taxquet371 m.b.t. art. 6 EVRM m.b.t. de motivering van juryrechtspraak en koppelt de motivering aan 

een soort transparantievereiste 

“Nevertheless, for the requirements of a fair trial to be satisfied, the accused, and indeed the public, 

must be able to understand the verdict that has been given; this is a vital safeguard against 

arbitrariness. As the Court has often noted, the rule of law and the avoidance of arbitrary power are 

principles underlying the Convention (…). In the judicial sphere, those principles serve to foster 

public confidence in an objective and transparent justice system, one of the foundations of a 

democratic society (….). 

“In the case of assize courts sitting with a lay jury, any special procedural features must be 

accommodated, seeing that the jurors are usually not required – or not permitted – to give reasons for 

their personal convictions (see paragraphs 85-89 above). In these circumstances likewise, Article 6 

requires an assessment of whether sufficient safeguards were in place to avoid any risk of 

arbitrariness and to enable the accused to understand the reasons for his conviction (see paragraph 

90 above)” [eigen benadrukkingen in tekst] 

Het EHRM houdt bij de invulling van de motiveringsverplichting rekening met het type rechtscollege. 

Zo zal de motivatieverplichting strenger zijn bij professionele rechters dan bij lekenrechters. De 

basisidee achter de motivatie blijft echter dat “de verdachte zijn veroordeling [moet] begrijpen”.372  

Het Hof van Cassatie benadrukt dat deze motivering niet inhoudt dat de rechter een omstandige 

motivering moet geven indien er geen conclusies werden genomen.373  Het Hof van Cassatie lijkt hier 

dus de transparantie vereiste te koppelen aan de mate van input via de formele participatie van de 

partijen. Weigeren als rechter om uit te leggen waarom een partij in haar (deel van) standpunt niet 

werd gevolgd wanneer zij een conclusie neerlegde wordt wel afgestraft door een vernietiging door het 

Hof van Cassatie. 374 

 

Daar waar de transparantie zich in het kader van de participatie meer op individueel niveau afspeelt, 

betreft de transparantie in het kader van het beginsel van neutraliteit zich eerder af te spelen op 

                                                      

370 EHRM, Taxquet v. Belgium, 2010, §62; L. KOOLS, “ Het Hof van Assisen: nog enige reden van bestaan?”, 

Orde dag 2004, afl. 25, (47)51-52.; E. VAN FRAECHEM, Een rechter spreekt, Leuven, Davidsfonds, 2004,188. 
371EHRM, Taxquet v. Belgium, 2010, §62, § 90 en 92. 
372 EHRM, Taxquet v. Belgium 2009, § 40 . 
373 Cass. 27 januari 1982, Arr. Cass, 1981-82, nr. 318. ; Cass. 2 december 1997, P9700019N. « Attendu qu'il ne 

ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a déposé des conclusions devant 

le juge du fond; que le juge n'est pas obligé de répondre à des pièces déposées à l'audience - leur dépôt serait-

il constaté dans le plumitif, lorsqu'il n'apparaît pas que la défense que le prévenu entend en tirer a été invoquée 

dans des conclusions régulières. » [eigen benadrukking]. 
374 Cass. 10 oktober 1984, Arr. Cass. 1984-85, nr. 108.; Cass 23 december 1986, Arr. Cass. 1986-87, nr 251. 
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collectief niveau, namelijk rechtszekerheid en democratische controle. Voorspelbaarheid en 

rechtszekerheid zijn belangrijke beginselen in ons recht.375 Zonder het woord procedural fairness 

expliciet in de mond te nemen, verwoordt een rechtbankvoorzitter de functie van transparantie in het 

kader van dit beginsel op treffende wijze in zijn beleidsplan, waarbij hij ook meteen de link legt met 

het beginsel van “vertrouwen”: “Een van de grootste klachten van de burger over de werking van 

justitie betreft de rechtsonzekerheid; de burger heeft niet geheel ten onrechte de indruk dat zijn lot 

afhangt van de rechter voor wie zijn zaak voorkomt, dat de beslissing in zijn voor- of nadeel bepaald 

wordt door toeval. Dit tast het vertrouwen in de justitie aan en is voer voor speculaties”.376 

 

In dit kader speelt ook de discussie in welke mate de rechter vrij kan zijn in zijn beoordeling, en meer 

bepaald of er geen nood is aan een sentencing guidelines, hetgeen voor meer rechtszekerheid zou 

zorgen. 377 Het gebrek aan de mogelijkheid om een straf te modeleren die aangepast is aan het individu 

kan dan weer bekritiseerd worden als onvoldoende rekening houden met de belangen en bezorgdheden 

van de partijen. Dit wordt door het principe van de participatie beschermd. Speelt hier mogelijks een 

botsende klantenwens?378  

Een stap vooruit zou alleszins zijn om de bestaande database JURIDIAT379 allesomvattend te maken, 

eventueel met zoekfilters per rechtbank. Op die manier kan men eventueel een soort van lijn in de 

rechtspraak van een bepaalde rechtbank identificeren zodat dit meer rechtszekerheid kan bieden aan de 

rechtszoekende.  

 

Ook binnen de rechtbanken worden er reeds initiatieven ondernomen om, uiteraard met respect voor 

de rechtsprekende onafhankelijkheid, tot een meer samenhangende rechtspraak te komen. Als 

voorbeeld kan worden verwezen naar het beleidsplan van de “oude”380 rechtbank van eerste aanleg te 

Tongeren die stelde dat “de onafhankelijkheid van iedere magistraat belemmert niet dat gestreefd 

dient te worden naar uniforme werkprocessen (procedurele rechtszekerheid) en homogene 

rechtspraak (inhoudelijke rechtszekerheid of voorspelbaarheid). Zeker in een middelkleine rechtbank 

moeten concrete afspraken na onderling overleg en in consensus tot stand kunnen komen om te 

vermijden dat justitie als een loterij ervaren wordt. Zo wordt een transparante dienstverlening 

gewaarborgd”.381 Dergelijk overleg vindt plaats binnen het “sectoroverleg van de sector strafrecht”.382 

In het vorige hoofdstuk werd reeds de aandacht gevestigd op het online beschikbaar maken van alle 

                                                      

375 J. VANDE LANOTTE EN G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht,  Brugge, Die Keure, 2010, 160 nr. 

267.  
376 N. JADOUL, Rechtbank eerste aanleg Tongeren beleidsplan 2012 – 2017, 29-30, onuitg. 

377C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, I, Antwerpen, Maklu, 2009,  

476-478.  

378 Dit thema van botsende klantenwensen zal in hoofdstuk 9 deel 1 van deze masterscriptie worden behandeld. 

379 Te consulteren via de website: http://jure.juridat.just.fgov.be/JuridatSearchCombined/?lang=nl&jur= .  

380 Benaming van voor de justitiehervorming van 1 april 2014.  

381 N. JADOUL, Rechtbank eerste aanleg Tongeren beleidsplan 2012 – 2017, 10, onuitg.  

382 Ibid., 31-32. 

http://jure.juridat.just.fgov.be/JuridatSearchCombined/?lang=nl&jur
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rechterlijke uitspraken ten minste op rechtbankniveau. In een recent rapport van juli 2014 drukte de 

commissie voor de modernisering van de rechterlijke orde de noodzaak uit voor een centrale publieke 

toegankelijke databank van alle rechterlijke uitspraken en niet enkel deze van de hoogste 

rechtscolleges. Een stap werd al gezet door de oprichting van een database Just X.383 

Samenvattend werd ook hier vastgesteld dat bepaalde elementen van service-kwaliteit onder het 

neutraliteitsbeginsel uit de procedural fairness kunnen worden gebracht. Toch zijn het echter slechts 

de meest ernstige miskenningen van klantvriendelijkheid (subjectieve onpartijdigheid en 

motiveringsverplichting) die juridisch worden beschermd/ zijn verankerd.  

Figuur 9: juridische verankering neutraliteit 
 

 

 

Legende bij schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Respect  

Dit principe houdt in dat partijen met waardigheid en respect moeten worden behandeld. Mensen 

moeten het gevoel hebben dat ze met waardigheid worden behandeld en dat hun bekommernissen door 

                                                      

383Belga, “Justitie betaalt (veel) voor toegang tot eigen vonnissen”, De Standaard, 23 juli 2014, 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20140723_01188543 .; CMRO, Verslag gewijd aan de bekendmaking van 

rechterlijke beslissingen, Brussel, CMRO, 30 juni 2014, http://www.cmro-

cmoj.be/sites/default/files/files/Verslag%20bekendmaking%20rechterlijke%20beslissingen.pdf.  

Klantonvriendelijk niet-neutraal handelen schending van art 6, §1 EVRM 

subjectieve onpartijdigheid criteria objectief gerechtvaardigde twijfels bijv 

beschuldigde pipo noemen of dreigen met strafverzwaring Boeckmans 

wegens een “walgelijke verdedigingstactiek.” 

Klantvriendelijkheid van de hoven en rechtbanken in strafzaken, slaat niet 

enkel op procedural fairness maar is breder, bijv. proper gerechtsgebouw. 

Klantonvriendelijk niet-neutraal handelen geen schending art. 6, §1 EVRM, 

bijv. een hardere confronterende ondervragingsstijl, niet neutraliteit o.b.v. 

eigen subjectief idee. 

http://www.cmro-cmoj.be/sites/default/files/files/Verslag%20bekendmaking%20rechterlijke%20beslissingen.pdf
http://www.cmro-cmoj.be/sites/default/files/files/Verslag%20bekendmaking%20rechterlijke%20beslissingen.pdf
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de rechter serieus worden genomen.384 Behandel de mensen als mensen dus. “Trek je toga uit, Word 

mens onder de mensen”, zo schreef oud-raadsheer VAN FRAECHEM.385   

Ook in toga kan men menselijk zijn en vaak heeft dit te maken met het respectvol omgaan met mensen 

ongeacht of deze dader of slachtoffer in een strafzaak zijn. Ook hier ziet men een duidelijke link 

tussen klantvriendelijkheid op vlak van service kwaliteit en procedural fairness. Immers, respect 

vormt een basis gedachte achter de dimensies antwoordbereidheid, ontvankelijkheid en begripvol zijn 

uit het SERVQUAL-instrument.  Respect houdt niet enkel het respectvol handelen en communiceren 

in, maar houdt ook het informeren van de rechtzoekenden in, waardoor er weer een link is met de 

dimensie betrouwbaarheid uit het SERVQUAL- instrument.  

5.2.3.1  Respectvolle bejegening van de klanten van de rechtscolleges  

Respectvolle houding en gedrag; Ernstige schendingen van dit beginsel kunnen zorgen dat een 

rechter subjectief partijdig wordt, al zij het dat ook hier de voorwaarden gelden van de “objectieve 

gerechtvaardigde twijfels” om een schending van art. 6, §1 EVRM te kunnen vaststellen. Ook een 

wraking behoort tot de mogelijkheden. Immers, beschuldigden verwijten als “pipo” tast niet enkel het 

principe van neutraliteit aan, maar schendt ook dit principe van respect. Een verband met het beginsel 

van de participatie is ook niet ver weg, immers respect houdt in dat de bekommernissen van de 

rechtzoekenden in acht worden genomen. Dat hun verhaal met andere woorden serieus wordt genomen 

door de actoren van de rechtbank, o.a. door de betrokkenen de kans te geven hun verhaal te doen op de 

terechtzitting.  

Op vlak van gebrek aan respect durft het al eens mis te gaan. Ervaren strafpleiter VANSTEENBRUGGE 

schrijft hierover “maar hoe vaak heb ik niet plaatsvervangend geschaamd voor het onbehouwen 

gedrag van een voorzitter? Hoe hij de verdachte als stront bekijkt wanneer hij hem vraagt zijn naam 

te melden. Hoe hij hem niet aanspreekt maar afsnauwt , hem de mond snoert telkens als hij de moed 

heeft verzameld om zijn stem te laten horen. Ook het schofferen van advocaten is schering en 

inslag”386. Of een slachtoffer dat getuigt “de volgende procesdag zei de voorzitter dat ik niet meer 

moest komen, alsof mijn verhaal niet belangrijk was”. 387  

Nochtans kan het respectvol omgaan met gebruikers van de dienst justitie aan de hand van kleine 

aanpassingen worden verbeterd; een glaasje water voorzien voor getuigen die een emotioneel moeilijk 

getuigenis moeten afleggen; een voorzitter die begrip toont voor de moeilijke situatie waarin de 

                                                      

 384 E. BREMS en L. LAVRYSEN, “Procedural justice in Human Rights adjudication: The European Court of 

Human Rights”, Human Rights Quarterly 2013, afl. 35, (176) 181.  
385 E. VAN FRAECHEM, Een rechter spreekt, Leuven, Davidsfonds, 2004, 192. 
386 W. VAN STEENBRUGGE, De affaire justitie: De bedenkingen van een strafpleiter, Antwerpen, Manteau, 2007, 

96. 
387 W. DAMEN, C. DILLEN en J. WILS, Wij kregen levenslang: slachtoffers van een misdrijf getuigen, Leuven, 

Uitgeverij van Halewyck, 2010, 90. 
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familie van een beschuldigde/beklaagde zich bevindt en publiekelijk stelt dat zij als familie hier niet 

terechtstaan noch iets aan de feiten kunnen doen.  

 

5.2.3.2   Respect voor de klanten van strafrechtscolleges door duidelijk     taalgebruik en 

 informatieverstrekking 

A Duidelijke (rechts)taal spreken is een vorm van respect t.a.v. de klant van 

strafrechtscolleges  

Een andere vorm van respect kan ook gezien worden in de communicatie of informatieverstrekking 

door rechtscolleges t.a.v. de klanten van rechtscolleges.388 TYLER zelf stelt dat deze informatie een 

vorm van respect is voor de rechten van de betrokken mensen.389 Met klanten, zeker deze uit het 

doelsegment zoals de betrokken partijen, communiceert men op een manier die verstaanbaar is voor de 

juridische leek. Deze problematiek werd reeds uitvoerig behandeld in het voorgaande hoofdstuk van 

deze masterscriptie. Onmogelijk om een duidelijker taalgebruik te hanteren of om bepaalde zaken te 

verduidelijken t.a.v. de partijen. Als voorbeeld kan worden verwezen naar de procedure voor het Hof 

van Assisen. De 12 rechters (volksjury) zijn juridische leken die het dossier niet hebben gelezen. 

Hierdoor moet men alles van “A tot Z” en op een voor de leek toegankelijke wijze uitleggen. “De 

procedure is mondeling zodat iedereen die de moeite wil doen, kan meeluisteren. Het onderzoek wordt 

op de zitting volledig overgedaan”.390 

Het is een feit dat juridisch technisch, de meest complexe zaken doorgaans niet door een Hof van 

Assisen worden behandeld, maar het principe van uitleg geven  zoals men aan de assisenjury doet,391 

(onder andere over wat er gebeurt in de strafprocedure en wie de partijen zijn en wat hun taak is), kan 

ook worden gebruikt in andere rechtscolleges zetelend in strafzaken. Twee advocaten merkten dit op 

tijdens het onderzoek naar het praktijkinitiatief te Tongeren.392 Beide advocaten gaven aan dat in 

Nederland de voorzitter daar de tijd neemt om zich en de andere actoren en hun functie even voor te 

stellen. Een rechter als gastheer/gids op het proces als het ware.  

 

Op het Hof van Assisen gebeurt dit voorstellen van actoren aan de pas benoemde volksjury 

traditioneel. Dit wordt als onderdeel van de begeleidingstaak van de assisenvoorzitter op basis van art 

281, §1 Sv.393  

                                                      

388 T.R. TYLER, “Procedural justice and the courts”, Court Review 2007, afl. 44 issue 1/2, (26) 31. 
389 Ibid. 
390 G. VERWERFT, Beschuldigde sta op! Geruchtmakende assisenzaken in België, Antwerpen, Standaard 

Uitgeverij, 2004, 222. 
391 Soms komen er wel juridisch complexe dossier voor het assisenhof denk maar aan de zaak -Habran.  
392 Zie deel 2 bijlage 8 interview actor 6.  
393 KABINET VAN DE EERSTE VOORZITTER HOF BEROEP ANTWERPEN, Draaiboek hof van assisen versie 2011, 17-

19, onuitg. En eigen observaties hof van assisen Tongeren, Gent en Leuven (periode 2004 tot heden) . 
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B  Het informeren van de rechtzoekende als blijk van respect  

Het informeren van klanten van rechtscolleges is ook een aspect van het principe van respect,394 ook 

hier worden diverse aspecten juridisch beschermd.  

 

Bij de oplegging van de werkstraf (art. 37ter, §3, eerste lid Sw.) vindt men een juridisch beschermde 

informatieverstrekking t.a.v. de beklaagde terug. De rechter die bijvoorbeeld overweegt om een 

werkstraf op te leggen, moet het concept van deze straf uitleggen aan de beklaagde.395  

 

Nog een variant is de informatieplicht omtrent de wijze van strafuitvoering. Een rechter die een 

effectieve gevangenisstraf uitspreekt moet de partijen inlichten over de uitvoering van deze 

vrijheidsstraffen en over de mogelijke strafuitvoeringsmodaliteiten. Bovendien moet hij de burgerlijke 

partij inlichten over mogelijkheid om gehoord te worden in het kader van de strafuitvoering (art. 195, 

zesde en zevende lid Sv.). LAMON benadrukt dat tegemoetkomen aan duidelijke communicatie (dus 

aan dit beginsel van respect) het vertrouwen van de burger in justitie zal doen stijgen. 396 

Ook de informatieplicht over de rechtsmiddelen die men heeft na een veroordeling of bij de 

betekening van een (verstek) vonnis worden steeds sterker juridisch verankerd, mede dankzij de 

rechtspraak van het EHRM. In de assisenprocedure, stelt het huidige art. 346, tweede lid Sv. dat de 

voorzitter de beschuldigde meedeelt dat hij in cassatie kan voorzien en binnen welke termijn. Best zou 

deze praktijk ook doorgang vinden in politie en correctionele zaken. Een andere goede praktijk is dat 

de rechter zijn vonnis in een voor de leek begrijpelijke taal kort uitlegt.397 

 

De arresten Da Luz Domingues Ferreira  Faniel en Hamiki allen tegen België398 zorgden voor een 

stroomversnelling inzake informatieplicht van rechtsmiddelen aan de veroordeelde, meer bepaald over 

de informatieplicht bij de betekening van het strafvonnis bij een veroordeling op verstek.  

Deze fase in het strafproces kan als relevant worden gezien in het raam van deze masterscriptie, omdat 

de betekening de opstap vormt naar eventuele rechtsmiddelen zoals verzet en hoger beroep, stappen 

die zich nog steeds binnen de afgebakende “procesfase” bevinden. 

In deze recente arresten werd België veroordeeld wegens een schending van art 6, §1 EVRM in 

samenhang met art 14 EVRM (verbod van discriminatie) en art 13 EVRM (recht op toegang tot de 

rechter). Deze veroordelingen kwamen er omdat men bij de betekening van de uitspraak had nagelaten 

                                                      

394 T.R. TYLER, “Procedural justice and the courts”, Court Review 2007, afl. 44 issue 1/2, (26) 30-31. 
395 Art 37 ter, §3 eerste lid Sw.  
396 H. LAMON, “Voor een nieuwe justitie: positieve deontologie bij advocaten en magistraten.”, Limb.Rechtsl. 

2013, afl. 39, (3) 19.  
397 Zie hoofdstuk 4 deel,1 uit deze masterscriptie.  
398 EHRM, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, 2007. ; EHRM, Hakimi c. Belgique, 2010. ; EHRM Faniel 

c. Belgique, 2011. 
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om een veroordeelde te informeren over de rechtsmiddelen die hij kon aanwenden tegen een 

verstekvonnis. 

In 1995 stelde de wetgever via de invoeging van art 46bis Ger.W. voor om in de aktes van betekening 

te laten vermelden wat de rechtsmiddelen zijn, de termijnen en hoe deze aan te wenden, het bleef 

echter bij een voorstel.399  

De veroordeling in de zaak Da Luz Domingues bracht wel werkelijke veranderingen met zich mee 

over deze informatieverplichting in de Belgische strafrechtspraktijk. Een omzendbrief van het College 

van Procureurs Generaal ontwierp een model van kennisgeving dat moet worden afgegeven aan 

iedereen die bij verstek is veroordeeld. 400 Dit model werd in art. 187 lid 2 Sv. onder gebracht. 

 

Het Hof van Cassatie blijkt immers het belang van het meedelen van deze modaliteiten bij 

verstekvonnissen in te zien. Het Hof stelt immers dat een betekening zonder deze informatie in de 

betekeningsakte op te nemen niet onontvankelijk kan worden verklaard wegens laattijdigheid.401  

In de zaak Hakimi formuleert het EHRM deze informatieverplichting als algemeen beginsel ongeacht 

of de verzoeker al dan niet gedetineerd was, of in het buitenland verbleef. Het Hof lijkt aan te geven 

dat deze informatieverplichting ook kan slaan op andere rechtsmiddelen en niet enkel op het verzet.402 

 

Toch blijft een wettelijke juridische nationale verankering van de mededeling van deze termijnen 

uit.403 De rechtspraak lijkt wel oor te hebben naar deze ruime informatieverplichting, het hof van 

beroep te Brussel paste een dergelijke ruime informatieverplichting omtrent rechtsmiddelen toe in zijn 

arrest van 16 november 2012.404 Zal het slechts een kwestie van tijd zijn alvorens ook deze 

informatieverplichting van rechtsmiddelen juridisch verankerd zal liggen in nationale wetgeving?  

                                                      

399 C. Van Deuren, “Informatieplicht omtrent rechtsmiddelen veralgemeend?” (noot onder Faniel c. Belgique, 

2011), T.Strafr. 2011, afl. 3, 192-195.  

400 Omzendbrief COL 5/2008 van het College van Procureurs –Generaal bij het de hoven van beroep 

betreffende de richtlijn inzake kennisgeving van zijn rechten aan een al dan niet in het Rijk of in het buitenland 

verkerende bij verstek veroordeelde.  

Omzendbrief COL 5/2008 van het College van Procureurs –Generaal bij het de hoven van beroep betreffende de 

richtlijn inzake kennisgeving van zijn rechten aan een al dan niet in het Rijk of in het buitenland verkerende bij 

verstek veroordeelde, herziene versie 10 september 2010. Zie deel: “Kennisgeving betreffende de rechten van de 

persoon die in België bij verstek veroordeeld werd”. 

401 Cass. 23 februari 2011, P.11.0259.F/1. “Wanneer de betekening van het bij verstek gewezen arrest geen 

melding maaktvan het recht om verzet aan te tekenen en evenmin van de termijn om dat recht uit te oefenen, kan 

het verzet dat te laat is aangetekend niet onontvankelijk worden 

verklaard wegens laattijdigheid, op straffe van de veroordeelde het recht op 

toegang tot een rechterlijke instantie te ontzeggen.” 
402 EHRM, Hakimi c. Belgique, 2010, §36 en C. VAN DEN WYNGAERT,Strafrecht en strafprocesrecht in 

hoofdlijnen, II, Antwerpen, Maklu, 2011, 1248. C. VAN DEUREN, “Informatieplicht omtrent rechtsmiddelen 

veralgemeend?” (noot onder Faniel c. Belgique, 2011), T.Strafr.,2011, afl. 3, 192-195. 
403 C. VAN DEUREN, “Informatieplicht omtrent rechtsmiddelen veralgemeend?” (noot onder Faniel c. Belgique, 

2011), T.Strafr.,2011, afl. 3, 192-195. 
404Brussel 16 november 2012, T.Strafr.,2013, afl. 5, (322)-324; T. BAUWENS, “Opnieuw over informatieplicht 

omtrent rechtsmiddelen. De niet-geïnformeerde wordt niet geacht de wet te kennen.” (noot onder Brussel 16 

november 2012), T.Strafr.,2013, afl. 5, (324) 324. 
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Men kan best deze informatieverplichting ook doortrekken naar het veroordelend vonnis in zowel 

verstek procedures als procedures op tegenspraak. Dit kan worden opgenomen als nieuw lid bij de 

artikelen 163 en 195 Sv. De rechter zou op zijn minst verplicht moeten worden mondeling aan de 

beklaagde toe te lichten welke rechtsmiddelen en binnen welke termijn hij kan stappen kan 

ondernemen tegen deze beslissing. Dit naar analogie van het hoger besproken (art 346 lid 2 Sv.) in de 

assisenprocedure en administratieve rechtshandelingen in het bestuursrecht.405 Immers, om hoger 

beroep aan te tekenen valt men terug op de informatie in het vonnis omdat de termijn begint te lopen 

de dag nadat het vonnis werd uitgesproken en dit terwijl men geen kennisgeving krijgt van dit vonnis. 

Men moet zelf ter zitting komen luisteren, dan wel naar de griffie gaan.406 

 

Hoger werd de link tussen dit beginsel van procedural fairness en klantvriendelijkheid geïllustreerd. 

Ook hier zijn enkele belangrijke aspecten van klantvriendelijke service juridisch verankerd of is de 

verankering ervan in volle ontwikkeling, zoals bij de informatieplicht omtrent de rechtsmiddelen.  

  

                                                      

405 Art 2, eerste lid, 4° Wet van 11 april 1994 bettreffende de openbaarheid van bestuur, BS 30 juni 1994.; Art. 

35 Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, BS 1 juli 2004, erratum BS 18 augustus 

2004 (ed. 1). 
406 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, II, Antwerpen, Maklu, 2011,  

1248. 
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Figuur 10: Juridische verankering Respect 

 

 

Legende bij schema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 Vertrouwen  

Vertrouwen in de context van hoven en rechtbanken heeft betrekking op de mate waarin de burger de 

werking van de rechtbank als open, eerlijk en transparant ervaart. Men heeft als klant de idee dat de 

rechters handelen in het algemeen belang, en dat de justitiële actoren handelen in het belang van de 

partijen en dus niet uit eigenbelang. Eerlijkheid407 (o.a. transparantie en open zijn in het handelen door 

bijvoorbeeld openbare zittingen) en zorg (bijv. door het bestraffen van criminaliteit en zo zorgen voor 

een veiligere samenleving) staan centraal in het ontwikkelen van dit vertrouwen in de rechtscolleges.  

 

Vertrouwen kan gelinkt worden aan de eerste dimensie van klantvriendelijkheid “betrouwbaarheid” en 

de tweede dimensie als meebepalend voor het imago van de burger over justitie. In hoofdstuk 3 werd 

reeds uitvoering ingegaan op het belang van vertrouwensonderzoeken om na te gaan hoe het gesteld is 

met het imago van justitie t.a.v. de burger. Ook werd reeds gemotiveerd waarom vertrouwen zo 

belangrijk is, namelijk omwille van redenen van legitimiteit en omdat justitie af hangt van de 

medewerking van de burger. 408  

                                                      

407 E. BREMS en L. LAVRYSEN, “Procedural justice in Human Rights adjudication: The European Court of 

Human Rights”, Human Rights Quarterly 2013, afl. 35, (176) 182.   
408 Zie hoofdstuk 3 deel 1 van deze masterscriptie.  

Klantonvriendelijk onrespectvol handelen schending van art 6 §1 J° 13 

EVRM  niet mededelen van rechtsmiddelen bij de betekening van een 

verstekvonnis of het niet uitleggen van de werkstraf zoals vereist in art 37, § 

3, eerste lid Sw.  

Klantvriendelijkheid van de hoven en rechtbanken in strafzaken, slaat niet 

enkel op procedural fairness maar is breder, bijv. proper gerechtsgebouw,  

Klantonvriendelijk niet-respectvol handelen geen schending art. 6, §1  

EVRM, bijv. een rechter die zich verheven voelt boven de partijen maar die 

neutraal blijft, of het niet vermelden van informatie over de mogelijke 

rechtsmiddelen die men kan aanwenden de termijnen door de rechter die een 

vonnis op tegenspraak uitspreekt.  
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De diverse beginselen van procedural fairness zijn met elkaar verbonden en kunnen elkaar versterken 

dan wel verzwakken. Immers een groot vertrouwensprobleem t.a.v. justitie vloeit voort uit haar 

gebrekkige informatieverstrekking409 over haar werking (transparantie als onderdeel van neutraliteit en 

participatie). Tegemoet komen aan deze transparantievereiste, zowel op individueel als op collectief 

niveau, kan het vertrouwen van de burger in justitie (weer) doen stijgen. Bijgevolg stijgt de legitimiteit 

van deze rechtscolleges in strafzaken.410 

Vertrouwen kent op directe wijze geen juridische afdwingbaarheid. Dit is ook logisch omdat het om 

een eerder abstract principe gaat waaraan geen rechtsregel kan worden vastgeknoopt. Wel kan het 

principe gezien worden als een onderliggend idee/basisgedachte van het recht op een eerlijk proces, 

een soort richtsnoer zowel voor het eerlijk proces als voor de klantvriendelijkheid. Deze gedachtegang 

werd door EHRM bevestigd, o.a. in zijn arrest Pullar v. UK wanneer het Hof stelt “in support of the 

confidence which the courts must inspire in a democratic society”.411 

5.3 Slotbeschouwingen 

5.3.1 Procedural justice en duurzaamheid 

Het effect van procedural fairness (dat een minder conflictueuze relatie tussen de procespartijen 

creëert) is misschien niet direct van belang voor de klantvriendelijkheid van de hoven en rechtbanken, 

maar wel op menselijk-duurzaamheidsvlak. Het onderzoek dat deze stelling ondersteunt werd 

voornamelijk verricht in civiele gedingen m.b.t. verblijfsregeling van kinderen.412 Ook in het strafrecht 

kan het een positief effect hebben indien partijen dichter bij elkaar worden gebracht, meer oog en 

respect voor elkaars situatie hebben. Procedural justice  kan daarnaast eventueel het vlammetje doen 

aanwakkeren of het klimaat creëren bij partijen om aan herstelbemiddeling te doen.413 

5.3.2 Procedural fairness; extra belangrijk voor minderheidsgroepen en 

sociaal kwetsbare personen  

“Een liefdeloze jeugd is als een gevaarlijk labyrint, 

voor wie op eigen kracht de uitweg niet meer vindt.” 

(M. PAIRON, De kinderspelen, 23.) 

 

                                                      

409, GFK SIGNIFICANT, Rapport Justitiebarometer 2010, onderzoek in opdracht van de HRJ, 2010, 13, 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/baro-2010-n_0.pdf.  
410 A. VANDAMME, L. PAUWELS, S. PLEYSIER en M. VAN DE VELDE , “Beelden van vertrouwen: het vertrouwen 

in politie en justitie in perspectief geplaatst.”, Orde dag 2010, afl.52, (7) 9. 
411 EHRM, Pullar v. UK, 199, § 38. 
412 T.R. TYLER, “Procedural justice and the courts”, Court Review 2007, afl. 44 issue 1/2, (26) 26. 

413 Voorbeeld via diensten zoals Suggnomè vzw Art 553-555 Sv.  

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/baro-2010-n_0.pdf
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In de onderzoeken van TYLER bleek procedural fairness voor iedere burger van groot belang, 

ongeacht het opleidingsniveau en de minder- of meerderheidsgroep waartoe men behoort.414 “De 

gerechtigheid is de toevlucht van alle standen der samenleving.”, zo staat op de muur onder een 

kunstwerk in de Antwerpse assisenzaal geschreven. In zijn formulering deels achterhaald (standen 

bestaan immers niet meer), maar de essentie van deze uitspraak wordt wel wetenschappelijk bevestigd 

zo blijkt uit het onderzoek van TYLER.  

Toch stellen TYLER, BREMS en CHAIB dat het fair behandeld worden van uiterst groot belang is voor 

minderheidsgroepen, dit omwille van verschillende redenen. Ten eerste omdat minderheidsgroepen de 

autoriteiten wantrouwen. Ten tweede geeft het fair behandelen van deze mensen hen het signaal dat zij 

gewaardeerde burgers van de samenleving, zijn en dus geen “tweederangsburgers”. 415 

Kijkend naar de betrokken partijen in een strafproces ziet men regelmatig dat de betrokken mensen 

deel uitmaken van minderheidsgroepen. Ook ziet men dat heel wat betrokkenen (ruimer dan enkel 

minderheidsgroepen) in een strafzaak te beschouwen zijn als “maatschappelijk kwetsbare personen”. 

Hierbij kan gedacht worden aan kansenarmoede in de jeugd, opgegroeid in een gewelddadige 

gezinssituatie, affectieve en emotionele verwaarlozing door ouders, het reeds jong in aanraking met de 

bijzondere jeugdzorg komen, zelf slachtoffer geweest zijn van seksueel misbruik en nu zelf dader 

geworden. Of slachtoffers van misdrijven die opgroeien in situaties van aanhoudend gezinsgeweld.416 

Achter een muur van zelfverdediging/zelfbescherming (bijv. agressieve houding of passiviteit) zit 

vaak een kwetsbare persoon beschadigd door hun ruwe leven. Delinquentie als symptoom van de-link-

wentie, de link of verbondenheid met de samenleving is vertroebeld of weg.417 

 

In de huidige repressieve tijdsgeest is het waarschijnlijk niet bon ton om aandacht aan context en de 

relativiteit van de sterkere en de zwakken te geven, maar toch kan dit niet worden verwaarloosd in een 

tijdsgeest waar degenen die nog kunnen meedraaien in onze samenleving enkel nog het concept van de 

“individuele verantwoordelijkheid” kennen.  

 

                                                      

414 T.R. Tyler, “Procedural justice and the courts”, Court Review 2007, afl. 44 issue 1/2, (26) 27-28 

415 E. BREMS en S. OUALD CHAIB, “Doing minority Justice Trough Procedural Fairness: Face Veil Bans in 

Europe”, Journal of Muslims in Europe 2013, afl. 2 issue 1, (20) 23. 

416 M. Vanderstraeten, Het geweten van onze strafpleiters: 12 topadvocaten over schuld en boete, leugen en 

waarheid, daders en slachtoffers, Antwerpen, Linkeroever Uitgevers, 2011, 37-51 en 234-248.; C. Van den 

Berghe, Op de getuigenstoel: prominente gerechtsfiguren aan het woord, Leuven, Davidsfonds, 2009, 44.; . E. E. 

VAN FRAECHEM, Een rechter spreekt, Leuven, Davidsfonds, 2004, 75-81.G.VERWERFT, De moordenaars onder 

ons: ontmaskerd in het Hof van Assisen, Antwerpen, Standaard Uitgevrij, 2009, 11-73. Eigen observaties tijdens 

moraliteitsverslagen op assisenprocessen en observatie tijdens correctionele zittingen(2004-heden) en observatie 

stage onderzoeksrechter rechtbank eerste aanleg Gent periode september –november 2013. 
417 G. DEBOUTTE, “Verbondenheid als antwoord op ‘de-link-wentie’. Pleidooi voor een positief en kansengericht 

omgaan met kwetsbare/gekwetste jongeren.” in C. LOOTS en C. SCHAUMONT (eds.), Kwetsbare jongeren: een 

uitdaging voor de samenleving en voor het salesiaans opvoedingsproject, Oud-Heverlee, Don 

Boscovormingscentrum, 2006, 65-91. 
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Het belang van procedural justice dat van extra belang is voor de klanten van strafrechtscolleges uit 

minderheden kan eigenlijk worden doorgetrokken naar de groep van “kwetsbare personen”.  Immers 

fair behandeld worden is belangrijk voor deze mensen die maar wat vaak scheef worden bekeken als 

“de marginaal, het vroegere jeugdcrimineeltje enz.”. Dit betekent niet dat men deze mensen niet mag 

confronteren met de gevolgen van hun daden, de samenleving is daartoe zelfs verplicht. Een 

confrontatie met hun fouten is zelfs in het belang van deze mensen zelf, maar men moet wel als 

medewerker van de rechtbank, in interactie met “kwetsbare personen en minderheden”, extra aandacht 

geven aan deze principes van procedural fairness.  

5.3.3 Oude juridische bescherming van aspecten van klantvriendelijkheid 

Een van de bepalingen die in het kader van klantvriendelijkheid namelijk de neutraliteit is een principe 

dat al zeer lang in de geschiedenis als belangrijk werd ervaren De Magna Carta bijv. verzet zich tegen 

een rechtsingang tegen te hoge prijs van rechtsingang (toegankelijkheid). Ook een arbitraire 

gevangenzetting wordt afgewezen(beginselen participatie en neutraliteit uit procedural fairness, 

waarvan deze beide beschermd door art 5, 6 EVRM)418 Zodoende kan men stellen dat deze elementen, 

sommige mogelijks in embryonale vorm, van klantvriendelijkheid reeds zeer vroeg juridisch 

verankerd werden.  

5.3.4 Procedural fairness en zaak van de hele strafrechtsketen 

Procedural justitice impliceert dat de hele strafrechtsketen en alle actoren mee vorm geven aan de 

fairness van de procedure. Dit gaat van zij die het misdrijf vaststellen tot de rechters in de 

strafuitvoeringsrechtbank.419 Ook klantvriendelijkheid speelt zich af in deze hele keten. Op de 

integrale benadering van klantvriendelijkheid wordt in hoofdstuk 9 van deze masterscriptie dieper 

ingegaan.420 

5.4 Besluit: de koppeling gemaakt tussen 

klantvriendelijkheid-procedural fairness en juridische 

verankering. 

Omdat er zoveel overeenkomsten bestaan tussen procedural fairness en de perceptie van de service-

kwaliteit als dimensie van klantvriendelijkheid kan men de term procedurele fairness zien als een 

gecomprimeerde en meer gejuridiseerde toepassing van klantvriendelijkheid. Procedural fairness 

betreft dus een deelverzameling binnen de klantvriendelijkheid. Bepaalde elementen van procedural 

                                                      

418G. MARTYN en R. OPSOMMER, Geschiedenis van de politiek en van het publiekrecht,  Brugge, Die Keure, 126-

128.; FODHAM UNIVERSITY NEW YORK, The text of the Magna Carta, 

http://www.fordham.edu/halsall/source/magnacarta.asp (consultatie op 10 augustus 2014).  
419 T.R. TYLER, “Procedural justice and the courts”, Court Review 2007, afl. 44 issue 1/2, (26) 30 . 
420 Ibid. 

http://www.fordham.edu/halsall/source/magnacarta.asp
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fairness zijn, zoals geïllustreerd juridisch verankerd in wetgeving en of rechtspraak. Dit betreft echter 

een kleinere verzameling binnen de procedural fairness en vormt dus slechts een kleine kern binnen 

de klantvriendelijkheid.  

Deze juridisch verankerde en vaak juridisch afdwingbare elementen zijn eigenlijk de belangrijkste 

elementen van klantvriendelijkheid, de “core business”. Immers, deze juridisch verankerde elementen 

van klant(on)vriendelijkheid hebben betrekking op het rechtspreken en het verstrekken van informatie 

t.a.v. de klanten uit het doelsegment, namelijk de belangrijkste klanten van de hoven en rechtbanken in 

strafzaken. In dat opzicht kan men stellen dat de belangrijkste items van klantvriendelijkheid juridisch 

verankerd liggen. Dit wordt eveneens bevestigd door bepaalde rechtsleer.421  

TYLER zelf legt ook de link tussen klantvriendelijkheid en procedural fairness wanneer hij stelt 

dat “the courts are not a store, so “customer satisfaction” is not their primary goal. Their goal is to 

fairly resolve conflicts and accurately administer the law. However, the courts need to take people’s 

concerns seriously, since the courts have the task of conflict resolution, and whether people will 

accept their decisions matters. Further, whether people feel that justice has been achieved is central to 

their trust and confidence in the court system.” Klantvriendelijkheid is eerder een methode, een wijze 

waarop de dienstverlening door hoven en rechtbanken wordt verstrekt. Het kan zowel een middel als 

een doel zijn binnen de organisatie. Net zoals TYLER zijn de hoofdtaken van een rechtbank inderdaad 

rechtspreken en informatieverstrekking. ). TYLER benadrukt het belang dat er rekening wordt 

gehouden met de bekommernissen van de mensen. Met andere woorden, er moet rekening worden 

gehouden met de klantenwensen van de klanten van strafrechtscolleges.  Ook LAMON stelt dat 

procedural fairness bepaalde kernwaarden beschermt.422  

 

Met recht moet men zuinig zijn, men moet niet alle aspecten van klantvriendelijkheid juridiseren. 

Daarom is het een goede zaak dat enkel de harde kern van klantonvriendelijk gedrag kan worden 

afgedwongen. Bewustmaking van de problemen zorgt kan ervoor zorgen dat medewerkers en leden 

van de rechtbank klantvriendelijk leren handelen. Stellen dat juristen zich nog niet bewust zijn van het 

klantvriendelijkheidsprobleem is te kort door de bocht. In het vorige hoofdstuk van deze masterscriptie 

werd er reeds voldoende verwezen naar allerhande ideeën alsook naar bestaande projecten om 

strafrechtscolleges klantvriendelijker te maken. Terwijl het benadrukken van klantvriendelijkheid een 

krachtig extern statement kan zijn. 

 

Men ziet dit wel vaker terugkeren: juristen en beleidsmakers in justitie over elementen van 

klantvriendelijkheid en procedural fairness, zonder het volledige kader te schetsen of dit effectief te 

                                                      

421 E. BREMS en L. LAVRYSEN, “Procedural justice in Human Rights adjudication: The European Court of 

Human Rights”, Human Rights Quarterly 2013, afl. 35, (176) 199. 
422 H. LAMON, “Voor een nieuwe justitie: positieve deontologie bij advocaten en magistraten.”, Limb.Rechtsl. 

2013, afl. 39, (3) 18-19. 
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benoemen als klantvriendelijkheid of klantvriendelijkheid. Als voorbeeld kan verwezen worden aar de 

hogervermelde Gids voor Magistraten.423 Diverse aspecten van klantvriendelijkheid en principes van 

procedural fairness komen aan bod, maar helaas wordt niet expliciet naar deze termen 

(klantvriendelijkheid of procedural fairness) verwezen.  

Deze “losse elementen” duidelijk benoemen als klachtvriendelijk zou het imago van justitie positief 

kunnen verbeteren wanneer men dit beleid inzake klantvriendelijkheid echt benadrukt. Dit is een 

bedenking die reeds werd geuit in een vorig hoofdstuk en nog aan bod zal komen in de volgende 

hoofdstukken van deze masterscriptie.  

 

Klantvriendelijkheid stimuleert men best op een positieve manier i.p.v. op een te juridische wijze, 

enkel flagrante schendingen moeten worden juridisch verankerd en worden gesanctioneerd. In dit 

verband kan men dus een soort van subsidiariteitsprincipe hanteren bij klantvriendelijkheid, zoals men 

dit zou moeten doen in het strafrecht. 424 Veranker enkel datgene van klantvriendelijkheid, dat echt 

nodig is. De auteur van deze masterscriptie pleit dan ook voor een goede juridische afdwinging van de 

bestaande juridisch verankerde elementen van klantvriendelijkheid (zoals bijv. een onpartijdige 

attitude), maar niet voor een verdere juridisering van alle mogelijke vormen van klantvriendelijkheid. 

Door een evolutieve interpretatie van bijv. bepaalde juridische normen is het mogelijk dat er steeds 

meer elementen van klantvriendelijkheid wel juridisch verankerd worden. Er kan bijvoorbeeld 

verwezen worden naar de informatieplicht inzake rechtsmiddelen die eerst niet juridisch verankerd 

lag, maar via de rechtspraak van het EHRM wel binnengetrokken werd in de kleine cirkel van de 

juridisch afdwingbare aspecten van klantvriendelijkheid.  

 

Klantvriendelijkheid is dus niet enkel een term uit het klantenmanagement, maar is evengoed een 

juridisch gegeven. Alleen vindt men (elementen van) klantvriendelijkheid verspreid terug in juridische 

teksten. Klantvriendelijkheidsproblemen oplossen in strafrechtscolleges kan enkel d.m.v. een 

gecombineerde toepassing van juridisch denken en (klanten) managementsdenken. 

Klantvriendelijkheid, een zaak van juristen en managers!  

 

 

  

                                                      

423 HRJ en ADVIESRAAD VOOR DE MAGISTRATUUR, Gids voor de magistraten: principes, waarden en kwaliteiten, 

HRJ, Brussel, 2012, 25p., 

http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/o0023n.pdf. 
424 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, I, Antwerpen, Maklu, 2009, 11.  
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Figuur 11: visuele voorstelling juridische verankering klantvriendelijkheid  

 

 

 

Legende bij schema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecten van klantvriendelijkheid die binnen de scope van de procedural 

fairness vallen en juridisch zijn verankerd/beschermd.   

Klantvriendelijkheid van de hoven en rechtbanken in strafzaken, slaat niet 

enkel op procedural fairness maar is breder,  

Elementen van klant(on)vriendelijkheid die onder de scope van procedural 

fairness vallen maar niet juridisch verankerd of afdwingbaar zijn.  
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Hoofdstuk 6 Bouwen aan klantvriendelijkheid: actoren 

in het klantvriendelijkheidsbeleid in strafrechtscolleges 

Welke actoren spelen er allemaal een rol bij het tot stand komen van klantvriendelijke 

strafrechtscolleges? In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de belangrijkste actoren in het beleid 

rond klantvriendelijkheid in strafrechtscolleges. De eerste paragraaf zal verantwoorden waarom enkel 

de belangrijkste beleidsactoren zullen worden besproken. Ook zal er worden verantwoord waarom er 

in dit hoofdstuk werd gekozen om de actoren van voor de justitiehervorming van 2014 te bespreken. 

De tweede paragraaf somt de belangrijkste actoren op die van buiten het rechtscollege meewerken aan 

de klantvriendelijkheid van de strafrechtscolleges. In de derde paragraaf zullen dan de belangrijkste 

beleidsactoren inzake klantvriendelijkheid in de rechtscolleges zelf worden belicht. Paragraaf vier 

besteedt in kort bestek aandacht aan degenen die in de dagdagelijkse werking van de rechtbank instaan 

voor de uitvoering van dit klantvriendelijkheidsbeleid. Een schematische voorstelling van de 

verhouding van al deze actoren (binnen en buiten het rechtscollege) tot het rechtscollege als entiteit 

vindt men terug in de vijfde paragraaf. Tot slot zal er in de zesde paragraaf een besluit worden 

geformuleerd.  

6.1 Verantwoording keuze van beleidsactoren en tijdperk 

Er wordt niet getracht om exhaustief al deze actoren aan te duiden en te behandelen, dit thema op zich 

bespreken zou al een hele masterscriptie kunnen vullen. Er werd dus een selectie van de belangrijkste 

beleidsactoren gemaakt. Deze selectie hangt samen met de actoren van waaruit hoger besproken 

initiatieven kwam om strafrechtscolleges klantvriendelijker te maken. Het spreekt voor zich dat vele 

actoren niet enkel instaan voor het klantvriendelijkheidsbeleid van de strafrechtscolleges maar ook 

voor het gehele rechtscollege. 

Hoewel deze masterscriptie zich focust op de zetel in het rechtscollege en het parket dus grotendeels 

buiten beschouwing wordt gelaten, zal in dit hoofdstuk wel worden ingegaan op de rol van het parket 

op het klantvriendelijkheidsbeleid in de strafrechtscolleges omdat een beknopte vermelding van deze 

actor niet onvermeld kan blijven. 

Omdat de justitiehervorming van 2014 nog zeer pril is en nog maar zeer recent , ten dele , in de 

praktijk begint te werken, 425 werd er gekozen de beleidsactoren inzake klantvriendelijkheid in 

strafrechtscolleges van voor de justitiehervorming van april 2014 te bespreken. Immers deze vroegere 

                                                      

425Art. 46 wet 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke 

organisatie (hierna Wet Beheer), BS 4 maart 2014.; P. VAN ORSHOVEN, “Nieuwe justitie 2014. De 

arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH, K. DEVOLDER, T. REINGRABER, P. 

TAELMAN, P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERHE (eds.), Nieuwe Justitie Congresbundel, Antwerpen, 

Itersentia, 2014, nr. 2. Dit werk bevat geen genummerde pagina’s maar enkel randnummers, daarom zal er ook 

enkel naar de randnummers worden verwezen in de voetnoten. 
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structuur functioneerde geruime tijd en dit gedurende een voldoende lange periode om een globaal 

zicht te krijgen van deze actoren en mogelijke problemen op vlak van klantvriendelijkheid. Bovendien 

blijven heel wat actoren ook na de justitiehervorming van 2014 bestaan. Het spreekt dan ook voor zich 

dat de nummering van de wetsartikelen van het Gerechtelijk Wetboek deze is van voor de 

justitiehervorming van 2014.  

6.2 Beleidsactoren buiten de organisatie van de 

strafrechtscolleges 

6.2.1 De minister van justitie – FOD justitie 

De minister van justitie bepaalt het justitiebeleid. Transparantie, efficiëntie en modernisering van de 

rechterlijke macht zijn items waar de huidige minister A. TURTELBOOM 426en haar voorgangers op 

inzetten. Het zijn de ministers van justitie die via allerlei beleidsdocumenten 427de bakens van het 

justitiebeleid uitzetten. Bepaalde van deze beleidskeuzes raken ook het klantenmanagement. Bijv. 

keuze voor moderne gerechtsgebouwen werkt in op het concept “tastbaarheden “ als een dimensie van 

service kwaliteit. Een ander voorbeeld betreft de informatisering die de werkprocessen ook t.a.v. 

klanten kwaliteitsvoller kan maken. 

6.2.2 De wetgevende macht 

Ook de wetgever (hierna WG) tracht de rechtbankwerking klantvriendelijker te maken, o.a. door de 

invoering van de informatieplicht van de griffier t.a.v. de bezoeker aan zijn dienst of door het mee 

vorm geven aan hervormingen binnen justitie, zoals deze van 1 april 2014. 428 Ook initiatieven van 

parlementsleden zoals bijv. het voorstel van resolutie429 voor een begrijpelijker taalgebruik trachten 

ook een invloed uit te oefenen op het beleid van een rechtscollege (een mentaliteitswijziging naar een 

duidelijkere rechtstaal). 

                                                      

426Momenteel betreft het de functie van minister van justitie in lopende zaken, zeer recent is dit mevr. M. DE 

BLOCK geworden. 
427 Algemene beleidsnota Justitie , Parl.St. Kamer 2012-13, nr.53K2586/027,35p.; S. DE KIMPE, “Geef me een 

schandaal en ik bezorg je een hervorming- schandalen als een impuls voor de politiehervorming” in K. VAN 

CAUWENBERGHE (ed.) De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde, Mechelen, Kluwer, 2008, 

175-187.  
428 Wet van 17 februari 1997 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met 

betrekking tot het personeel van de griffies en parketten, BS 30 april 1997.; P. VRANCKEN, “Informatieplicht en 

consultverbod, voor de griffiers van hoven en rechtbanken”, De Schakel 2002, afl. 63, (1) 3-4. 
429 Voorstel van resolutie over een duidelijkere en begrijpelijkere rechtstaal, Parl.St, Kamer2003-041, nr. 51K 

1343/001.; Voorstel van resolutie over een duidelijkere en begrijpelijkere rechtstaal, Parl.St, Kamer 2007-08, nr. 

52K1340/001. 



149 

6.2.3 De Hoge raad voor de Justitie 

De HRJ helpt op diverse manieren mee aan klantvriendelijkere hoven en rechtbanken in strafzaken. 

De instrumenten die de HRJ hiervoor gebruikt zijn: de benoemings- en aanwijzingsprocedures voor 

magistraten, de audits in rechtscolleges, de adviezen aan beleidsmakers zoals de minister van justitie 

over thema’s die de rechterlijke macht aanbelangen, en tot slot de klachtenprocedure waar klanten van 

rechtscolleges hun ongenoegen kunnen laten blijken.  

Van de grondwetgever kreeg dit orgaan sui generis een uitgebreid pakket aan taken toebedeeld430 (art. 

151, § 2-6 Gw.). De taak de selectie van magistraten 431, een taak die verricht wordt door de 

benoemings - en aanwijzingscommissie van de HRJ. Hier bepaalt men mee het profiel van magistraten 

dat de rechtscolleges zal bevolken. Men onderwerpt de deelnemers van het magistraten –examen aan 

allerlei testen, zowel juridische als persoonlijkheidstesten.432 Een aantal van die 

persoonlijkheidskenmerken hebben te maken met een klantvriendelijke service, besluitvaardigheid en 

doorlooptijden, empathie sociabiliteit en attitude t.a.v. de rechtszoekende. De bevoegdheden van de 

HRJ gaan echter verder dan het louter verlenen van selecteren van magistraten door afname van 

examens, de HRJ verleent immers ook een advies aan de Koning over de benoeming van de kandidaat 

magistraat. (art. 259ter, §1 Ger W. j° art. 58bis, eerste lid, 1° Ger W.) De HRJ vaardigt ook richtlijnen 

uit m.b.t. de organisatie van de gerechtelijke stage en de vervolmakingscursussen.  

Ook de standaardprofielen (art. 151, §3, eerste lid, 5° Gw.) die de HRJ opstelt voor kandidaat-

korpschefs en de selectieprocedure voor deze kandidaten zorgt ervoor dat ook hier de HRJ zorgt dat de 

rechtscolleges als organisatie de juiste leiders hebben. In deze standaardprofielen433 wordt het belang 

van een klantvriendelijke houding benadrukt, als voorbeeld de volgende zin uit een standaardprofiel 

voor een korpsoverste: “Zich richten naar de behoeften en wensen van de klanten en zijn activiteiten 

hierop afstemmen.”  

Er kan dus gesteld worden dat de HRJ in belangrijke mate een stempel kan drukken op de 

toekomstige magistraten; 434belangrijke “uitvoerders” en leidinggevende magistraten (korpschefs) van 

het rechtbankbeleid inzake klantvriendelijkheid. 

Daarnaast voert de advies- en onderzoekscommissie in het kader van haar wettelijke opdracht (art. 

153, §3, eerste lid 6°-7° Gw. en art. 259bis-12, §1 Ger.W.), doorlichtingen in rechtscolleges uit om 

de pijnpunten uit hun servicekwaliteit  aan te duiden en formuleert de HRJ verbeteringsvoorstellen. 

                                                      

430 G. VERVAEKE, “De bijdrage van de Hoge Raad voor de Justitie tot de modernisering van justitie” in K. VAN 

CAUWENBERGHE (ed.) De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde, Mechelen, Kluwer, 2008, 

35-46. 
431 De benoeming van de magistraten van de zetel (151, §4 Gw.) en de staande magistratuur (153 Gw.)zelf blijft 

in handen van de Koning. 
432 HRJ, Een loopbaan bij de rechterlijke macht: vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage, 

PowerPointpresentatie slide 13-14, http://www.hrj.be/nl/inhoud/faq-het-vergelijkend-toelatingsexamen-tot-de-

gerechtelijke-stage#f . (consultatie op 2 augustus 2014).  
433Hoge Raad voor de Justitie, standaardprofielen voor de functies van korpschef, BS 16 september 2001, 31492. 
434 J. VANDE LANOTTE en G. GOEDERTIER, Handboek Belgisch Publiekrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 952.; 

HRJ, “Vorming”, http://www.hrj.be/nl/inhoud/vorming (consultatie op 27 maart 2014). 

http://www.hrj.be/nl/inhoud/faq-het-vergelijkend-toelatingsexamen-tot-de-gerechtelijke-stage#f
http://www.hrj.be/nl/inhoud/faq-het-vergelijkend-toelatingsexamen-tot-de-gerechtelijke-stage#f
http://www.hrj.be/nl/inhoud/vorming
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Input die het rechtbankmanagement kan aanwenden om haar werking te verbeteren (bijv. maatregelen 

inzake gerechtelijke achterstand of wachttijden op de zitting) en op die manier de klanttevredenheid te 

doen stijgen. Als voorbeeld kan er worden verwezen naar een doorlichtingsverslag van de 

strafgerechten van Charleroi in 2002, in een dergelijk plan worden alle actoren (parket, zetel) die een 

invloed hebben op de dienstverlening van de rechtbank onder de loep genomen. 435 Daarnaast voert de 

HRJ ook audits uit t.a.v. het rechtbankmanagement , zoals bijv. de recente audit van de 

beheersplannen van de korpschefs.436 Ook formuleert de HRJ adviezen om de werking van de 

rechtscolleges te verbeteren, als voorbeeld kan hier worden verwezen naar de aanbeveling betreffende 

briefwisseling en onthaal in de rechtbanken en het onthaal ter griffie of aanbeveling over de 

communicatie op de terechtzitting.437 

De HRJ promoot ook projecten die de werking van de rechtscolleges trachten te verbeteren, zo 

nomineerde de HRJ het project “KORAAL (2010) voor de innovatieprijs, een prijs van de HRJ voor 

projecten die justitie moderniseren en zo bijdragen tot het vertrouwen van de burger in justitie.” 438 

Tot slot vormt de klachtenprocedure bij de HRJ (Artikel 153,§3, eerste lid, 8° Gw. j° art. 259bis-15 

Ger.W. ) een methode om de hoven en rechtbanken klantvriendelijker te maken439. Deze dient echter 

subsidiair te worden opgevat, eerst moet de klager bij de plaats van het gebeuren klacht indienen, dus 

bij de rechtbank of het hof waar de situatie zich voordeed.440 Positief is de klantvriendelijke wijze 

waarop deze wordt voorgesteld op de website, via een directe link “Ik heb een klacht.”441 kan de 

burger meer informatie bekomen, een FAQ-pagina biedt op concrete vragen een kort en helder 

antwoord. Telefonisch kan men gratis om inlichtingen vragen, de HRJ vraagt om verduidelijkingen 

                                                      

435HRJ, Doorlichting van de strafgerechten van Charleroi, Brussel, HRJ, 6 november 2002, 49p., 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/o0002n.pdf .  
436HRJ VERENIGDE ONDERZOEKS- EN ADVIESCOMMISSIE, Audit van het gebruik van beleidsplannen door de 

korpschefs, 21 maart 2014, 6p., 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/audit-20032014-nl.pdf.  

HRJ VERENIGDE ONDERZOEKS- EN ADVIESCOMMISSIE, Aanbeveling betreffende de briefwisseling en het onthaal 

in de rechtbanken, 11 maart 2010, nr. 2010/1, 4p., 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/rec0016b.pdf.;  

HRJ VERENIGDE ONDERZOEKS- EN ADVIESCOMMISSIE, aanbeveling over de communicatie op de terechtzitting, 17 

februari 2005, nr. 2005/1, 2p., 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/rec0001b.pdf.  
438HRJ, De innovatieprijs: mandaat 2008-2012, 12p., 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/o0027n.pdf. 
439J.P. THOMASSEN, De klantgestuurde organisatie: 50 methoden en instrumenten voor effectief 

klantenmanagement, Alphen aan den Rijn, Samsom, 2001, 112- 114.  
440Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking 

tot de Hoge Raad voor Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een 

evaluatiesysteem voor magistraten, Parl.St. Kamer, 1997-98, nr. 1677/1, 61.; 

G. VANDE WALLE, “Klachtenmanagement voor justitie: op zoek naar het evenwicht tussen controle en 

klantgerichtheid” in K. VAN CAUWENBERGHE (ed.) “De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide 

dagorde”, Mechelen, Kluwer, 2008, (233) 237. 
441 HRJ, “Klachten”, http://www.hrj.be/nl/inhoud/klachten (consultatie 3 juli 2014).  

HRJ, “FAQ Klachten”, http://www.hrj.be/nl/inhoud/faq-klachten (consultatie op 3 juli 2014). 
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waar nodig en kan zelfs de klager adviseren zich te laten helpen door een familielid of advocaat.442 

Aspecten van klantvriendelijkheid waarover men kan klagen binnen deze klachtenprocedure zijn, 

gedrag/gebrek aan eerbied van magistraat, deskundige, griffier, klachten over de traagheid van de 

rechtsgang. 443  Een klachtenprocedure bij de HRJ is geen “derde aanleg”. De HRJ moet klachten 

afwijzen die betrekking hebben op de inhoud van rechterlijke beslissingen. Net zoals de inhoud van 

het eindproduct (vonnis/arrest) niet kan worden beïnvloed via klantenmanagement, kan dit 

eindproduct dan ook niet het voorwerp uitmaken van een instrument dat betrekking heeft om aan 

klantenmanagement te doen. De inhoud moet bestreden worden via rechtsmiddelen.444 Deze 

klachtenprocedure wordt gebruikt maar het meeste aantal klachten hebben betrekking op de inhoud 

van een rechterlijke beslissing en hebben geen betrekking op de werking van de rechterlijke orde.445  

 

De HRJ geeft gevolg aan deze klachten door o.b.v. van deze input algemene werkingsadviezen te 

geven maar ook bezit de HRJ, o.b.v. de parlementaire voorbereiding van de Wet van 22 december 

1998, een bevoegdheid om samen met de betrokken partijen (klager en instantie) naar een oplossing 

van de individuele klacht te zoeken. De parlementaire voorbereiding geeft zelf een praktijkvoorbeeld 

van de dergelijke “bemiddeling”; een korpschef zou naar aanleiding van een klacht over een ver in 

de tijd verwijderde fixatie van een rechtsdag kunnen nagaan of een herschikking van de zittingsrollen 

mogelijk is. Is dit niet mogelijk of aangewezen, dan moeten de adviezen onderzoekscommissies de 

klager hieromtrent informeren.”446 

 

Besluitend kan dus worden gesteld dat de HRJ omwille van deze verschillende bevoegdheden een 

belangrijke actor is in het richting geven aan de klantvriendelijkheid van de rechtscolleges.  

 

6.2.4 De commissie voor de modernisering van de rechterlijke orde 

De Commissie van de Modernisering van de Rechterlijke orde (hierna: CMRO) heeft als taak bij te 

dragen tot een moderner beheer van de rechterlijke orde. Dit doet de CMRO op een projectmatige 

basis. 447Ook brengt zij de diverse actoren inzake beheer (bijvoorbeeld de Korpschefs) met elkaar in 

                                                      

442HRJ, Verslag klachtenbehandeling 2012, 4, 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/klachtenverslag-2012-nl.pdf. 
443 259bis-15, §3 Ger.W.; Ibid. 8-10. 
444 Verzet, hoger beroep, voorziening in cassatie. 
445HRJ, Verslag klachtenbehandeling 2012, 14, 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/klachtenverslag-2012-nl.pdf. 
446Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking 

tot de Hoge Raad voor Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een 

evaluatiesysteem voor magistraten, Parl.St. Kamer, 1997-98, nr. 1677/1, 62. 
447 CMRO, “De commissie”, http://www.cmro-cmoj.be/nl/  (consultatie op 3 juli 2014); CMRO, “Opdrachten en 

waarden”, http://www.cmro-cmoj.be/nl/de_commissie/opdrachten_en_waarden (consultatie op 3 juli 2014).; 

CMRO, “Publicaties”, http://www.cmro-cmoj.be/nl/informatie/publicaties (consultatie op 3 juli 2014). 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/klachtenverslag-2012-nl.pdf
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verbinding om verbetervoorstellen uit te wisselen. Als voorbeeld kan verwezen worden naar een 

project opgezet om good practices uit te wisselen tussen de diverse rechtscolleges.448 Of het recent 

verslag dat pleit voor een publiek toegankelijke databank met alle rechterlijke uitspraken. 449Dit orgaan 

houdt zich dus eerder bezig met het optimaliseren en het ondersteunen van dit proces van 

optimalisatie van het rechtbankmanagement. Gelet op de ruime bevoegdheden die de HRJ heeft en 

data die deze HRJ in het kader van haar audits en klachtenprocedure verkrijgt en haar adviserende taak 

rond de verbetering van de werking van de rechterlijke orde450, kan men zich de vraag stellen waarom 

men dit orgaan dat denkt rond kwaliteitszorg in de rechterlijke macht apart blijft bestaan van de HRJ 

en er gewoonweg niet in mee wordt opgenomen in de structuur van de HRJ? 

De CMRO creëert interessante ideeën en overlegstructuren voor een beter beheer van mensen en 

middelen in de hoven en rechtbanken maar waarom moet dit, alweer, via een apart orgaan? Het staat 

een coherent en overzichtelijk beleid inzake klantvriendelijkheid enorm in de weg.  

6.2.5 Het instituut voor gerechtelijke opleiding 

Het instituut voor gerechtelijke opleiding (hierna: IGO ) draagt via de opleiding van het personeel in 

de rechtbank bij tot klantvriendelijkheid van strafrechtscolleges. Dit door het gerechtspersoneel en de 

magistraten via opleidingen vaardigheden aan te reiken die zij kunnen gebruiken om klantvriendelijk 

te handelen. Als voorbeeld kan worden verwezen naar de cursus “redactie van vonnissen en arresten 

vormelijke en inhoudelijke vereisten” waarbij het IGO de cursist aanleert om deze uitspraken 

toegankelijker te maken voor de lezer.451 Op deze wijze kan tegemoet gekomen worden aan dit aspect 

van klantonvriendelijkheid dat gemeld werd in het project KORAAL (2012).452 

Daarnaast biedt de opleiding “Coaching in management” o.a. methodologische ondersteuning aan 

projectteams om de werking van justitie te verbeteren, ook projecten die de rechtbank 

klantvriendelijker maken kunnen in het kader van deze cursus ondersteund worden. Het project “Recht 

op uitleg”, dat in hoofdstuk 4 van deze masterscriptie werd besproken, is een voorbeeld van projecten 

die in het kader van deze cursus ondersteund werd. 

                                                      

448CMRO, Goede praktijken, Brussel CMRO, mei 2010, 20p., http://www.cmro-

cmoj.be/sites/default/files/files/goede_praktijken_2010.pdf.  
449CMRO, Verslag gewijd aan de bekendmaking van rechterlijke beslissingen, Brussel, CMRO, 30 juni 2014, 

http://www.cmro-

cmoj.be/sites/default/files/files/Verslag%20bekendmaking%20rechterlijke%20beslissingen.pdf.   
450Zie de algemene kapstok van bevoegdheden van de HRJ in art. 151, §3 Gw. verder geconcretiseerd in art. 

259bis1 ev. Ger.W. 
451IGO, Redactie van vonnissen en arresten: vormelijke en inhoudelijke vereisten, http://www.igo-

ifj.be/sites/default/files/prog/p_redactie_van_vonnissen_en_arresten_2014_definitief.pdf.   
452 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 37, 75, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf.   
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Deze actor draagt dus voornamelijk bij tot het creëren van klantvriendelijke rechtscolleges door het 

personeel van deze organisaties de nodige individuele steun te geven via opleiding en 

projectondersteuning.  

6.2.6 Orde van Vlaamse Balies  

Ook deze actor denkt mee over kwaliteitsverbeteringen van de service van de rechtscolleges. 

Regelmatig formuleert de orde van Vlaamse Balies (hierna: OVB) haar standpunten t.a.v. de 

beleidsmakers, over de werking van justitie. “Wij staan voor een vlotte rechtsbedeling, een efficiënte 

werking van justitie in het belang van de rechtzoekende” aldus de voorzitter E.BOYDENS453 Een 

voorbeeld in dit kader betreft het memorandum dat aan de partijvoorzitters en leden van de 

wetgevende macht met concrete voorstellen voor een betere justitie werd gericht. Sommige elementen 

uit dit memorandum hebben betrekking op een klantvriendelijke service , zoals de vraag voor meer 

aangepaste openingsuren van de griffie, het elektronisch kunnen zenden van conclusies, afschaffing of 

verlaging van de griffie- en rolrechten, het blijven financieren van de juridische eerstelijnsbijstand. 454 

Ook in 2010 verspreidde de OVB reeds een memorandum waarin benadrukt werd dat de 

rechtzoekende als “klant” centraal moet staan in de dienstverlening van de rechtscolleges.455 De OVB 

levert ook interessant onderzoeksmateriaal aan voor het uitstippelen van een 

klantvriendelijkheidsbeleid. Zo lanceerde de OVB in 2010 een klanttevredenheidsonderzoek onder 

haar leden (de advocaten ) over de gerechtelijke diensten.456 

6.2.7 Het voorlopig College van hoven en rechtbanken 

De oprichting van dit voorlopig college voor hoven en rechtbanken heeft heel wat voeten in de aarde 

gehad. Dit overlegorgaan is vanuit de juridische praktijk gegroeid en later opgepikt door de 

beleidsmakers. Het is de vervanger van de vroegere vaste vergadering van Korpschefs 457, een 

informeel orgaan op nationaal niveau. 458 Het voorstel om dit informeel overleg te formaliseren gaat al 

terug tot de periode van de octopusakkoorden (1998), maar toen werd er gekozen voor de oprichting 

                                                      

453ACTUA LOBBY, Edgar Boydens (Orde van Vlaamse Balies), 18 april 2014, http://www.actua.tv/actua-lobby-

edgar-boydens-orde-van-vlaamse-balies (consultatie op 3 juli 2014). 
454 OVB, Memorandum ten behoeve van de kandidaten voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen, 

17p., 

http://www.advocaat.be/UserFiles/file/14%2005%2012%20Memorandum_OVB_2014%2005%2025_DEF.pdf.  
455 X, “Memorandum van de Orde van Vlaamse Balies: 10 actiedomeinen voor een beter en toegankelijk gerecht 

voor de burger”, Ad Rem 2007, afl. 3, (40) 40. 
456 OVB, Justitierapport 2010: de Vlaamse advocaten en de rechterlijke diensten, klanttevredenheidsonderzoek 

Orde van Vlaamse Balies, 2010, 163p., http://www.arm-ccm.be/portal/page/portal/ARM/Links/OVB%20-

%20Justitierapport%202010%20finale%20versie.pdf.  
457 VOORLOPIG COLLEGE VAN HOVEN EN RECHTBANKEN, Het college van hoven en rechtbanken een katalysator 

voor de Belgische gerechtelijke entiteiten? , 2014, 2, http://zetel-

siege.just.fgov.be/sites/default/files/vccp_14q1_com_historiek_college.pdf 
458 Bestaande uit de eerste voorzitters van alle hoven en de procureurs-generaal.  
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van de HRJ.459 De oriëntatienota “nieuwe justitie” van toenmalig minister DE CLERCK verschaft meer 

uitleg over deze ambitie tot formalisering tot een College van de Zetel. De achterliggende idee was dat 

dit orgaan in dialoog zou treden met de beleidsmakers, zoals de minister van justitie. Bovendien zou 

dit hét vertegenwoordigend orgaan van de magistratuur worden. Ook zou dit orgaan aan kwaliteitszorg 

binnen rechtscolleges doen door het stroomlijnen van werkprocessen en de kwaliteitsbevordering van 

rechtspraak. 460 Deze taken hebben zeker een invloed op vlak van de service- kwaliteit als aspect van 

klantvriendelijkheid in strafrechtscolleges.  

Het College van hoven en rechtbanken bestond reeds voor de hervorming van justitie onder de naam 

“voorlopig college van hoven en rechtbanken. Met de nieuwe justitiehervorming van 2014461 zou dit 

college ook effectief slagkracht krijgen. De vraag kan worden gesteld of het nodig was om alweer een 

nieuwe entiteit op te richten naast de HRJ, CMRO, zelfs naast dit college van hoven en rechtbanken 

blijven er nog verschillende actoren cirkelen. 462  

De HRJ drukte in 2011 via een advies463 ook haar bezorgdheid uit over het steeds weer creëren van 

nieuwe organen die zich op de een of andere wijze bezighouden met kwaliteitszorg in 

rechtscolleges zonder te denken of deze bevoegdheden niet reeds bij bestaande organen liggen. 

Hierbij denkende aan de talloze organen zoals bijv. De adviesraad voor de magistratuur en het 

Koninklijk verbond voor Vrede – en politierechters. Deze organen hebben meer betrekking op het 

statuut van de magistraten, maar best zouden deze verschillende “orgaantjes” opgaan in grotere 

bestaande entiteiten om op die manier tot een mindere versnippering van ideeën rond kwaliteitszorg te 

komen.  

Volledig inhoudsloos was dit voorlopig College voor hoven en rechtbanken niet! Zo bood dit College 

ondersteuning aan een werkgroep die werkte rond de creatie van een algemeen model voor 

strafvonnissen om deze begrijpelijker te maken op vlak van taal en structuur. De beschrijving van dit 

project koppelde dit project specifiek aan een beleid rond klantvriendelijkheid. 464 

                                                      

459 G. VERVAEKE, “De bijdrage van de Hoge Raad voor de Justitie tot de modernisering van justitie” in K. Van 

Cauwenberghe (ed.) De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde, Mechelen, Kluwer, 2008, (35) 

35; S. DE CLERCK, Naar een nieuwe architectuur van het gerechtelijk Landschap: oriëntatienota voor Justitie, 

oktober 2009, 81-85, http://www.cmro-

cmoj.be/sites/default/files/files/orientatienota_gerechtelijk_landschap.pdf.  
460 S. DE CLERCK, Naar een nieuwe architectuur van het gerechtelijk Landschap: oriëntatienota voor Justitie, 

oktober 2009, 81-85, http://www.cmro-

cmoj.be/sites/default/files/files/orientatienota_gerechtelijk_landschap.pdf.  
461 et 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie 

(hierna Wet Beheer), BS 4 maart 2014. 
462 S. DE CLERCK, Naar een nieuwe architectuur van het gerechtelijk Landschap: oriëntatienota voor Justitie, 

oktober 2009, 81, http://www.cmro-cmoj.be/sites/default/files/files/orientatienota_gerechtelijk_landschap.pdf 
463 HRJ, Communique de presse :«Le nouveau Collège envisagé pour le siège est superflu», 23 juni 2011, 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/p20110623fr.pdf.  
464 VOORLOPIG COLLEGE VAN HOVEN EN RECHTBANKEN, Managers & Justitie: Nieuwsbrief van het Voorlopig 

College van hoven en rechtbanken ¸ maart 2014, 3. http://zetel-

siege.just.fgov.be/sites/default/files/nieuwsbrief_nl.pdf.  
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6.3 Beleidsactoren binnen de strafrechtscolleges 

6.3.1 De eerste voorzitter of de voorzitter 

Deze magistraten leiden de rechtbank. 465 De voorzitter kan zich laten bijstaan in zijn beleidsvoering 

door een of meerdere ondervoorzitters (art. 90 Ger.W. ), op niveau van de hoven van beroep wordt de 

eerste voorzitter geassisteerd door de Kamervoorzitters (art. 109, tweede lid Ger.W.). In de 

politierechtbank ligt deze bevoegdheid bij de politierechter of bij de oudst-benoemde politierechter zo 

er meerdere politierechters zijn (art. 68 Ger.W.)466 Het zijn deze magistraten die als het ware de 

manager zijn van hun rechtscollege. Daar waar actoren buiten de rechtbank meer op structurele wijze 

aan (klantvriendelijkheid)beleid kunnen doen, zijn het deze magistraten die voor een beleid en het 

management op het terrein zorgen. Het is dan ook hun beleid dat waarmee de klant van het 

rechtscollege het meest mee zal worden geconfronteerd. Via hun beleidsplan zetten zij een algemeen 

beleid uit en nemen zij initiatieven om de klantvriendelijkheid van de rechtbank te verbeteren bijv. via 

de invoering van het systeem van blokzittingen. 467 Al blijven vele beleidsplannen van korpschefs vaak 

“dode letter” aldus de HRJ i.p.v. een nuttig beleidsinstrument. 468 

6.3.2 De hoofdgriffier 

Deze onafhankelijke ambtenaar is belast met de leiding van de griffie, hij staat hierbij wel onder 

leiding van de voorzitter, eerste voorzitter of de oudst benoemde politierechter, naargelang in welk 

rechtscollege de griffie functioneert (art. 164 Ger.W.).  

Het is dus de hoofdgriffier die de taken verdeelt onder de griffiers en eigenlijk een soort manager 

469is. Van deze persoon kan dan ook worden verwacht dat hij ook een beleid voert om de griffie 

klantvriendelijk te maken (bijv. meer transparantie inzake griffierechten ontwikkelen en 

communiceren). Positief is dat het Gerechtelijk Wetboek expliciet vermeldt dat er overleg tussen de 

korpschef en de hoofdgriffier moet zijn (art. 164, tweede lid Ger.W.) Dit verplicht overleg is logisch. 

Immers de klant die een rechtscollege bezoekt, beoordeelt de dienstverlening van een rechtscollege als 

één geheel(onthaal, griffie, terechtzitting). Voor een uniforme dienstverlening is het dan ook nodig dat 

deze overleg plegen. Sommige korpschefs maken van dit artikel gebruik om zelfs een dagelijks 

overleg en vormen samen met de hoofdgriffier een managementteam. 470 

                                                      

465 Art. 58bis, eerste lid, 2° Ger. W, j° art 90 , art. 109 en 259quater, § 2 Ger. W.  
466 doch is dit geen korpsoverste in de zin van Art. 58bis, eerste lid, 2° Ger. W. en R. DECLERCQ, Beginselen van 

strafrechtspleging , Mechelen , Kluwer, 2007, 587.  
467 N. JADOUL, Rechtbank eerste aanleg Tongeren beleidsplan 2012 – 2017, 38., onuitg en zie hoofdstuk 4 van 

deze masterscriptie uit deel 1 van deze masterscriptie. 
468 HRJ VERENIGDE ONDERZOEKS- EN ADVIESCOMMISSIE, Audit van het gebruik van beleidsplannen door de 

korpschefs, 21 maart 2014, 1-2., 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/audit-20032014-nl.pdf.  
469 H. VANMALDEGHEM, “De griffier van de rechterlijke orde”, Ius & actores 2011, afl. 2 , (5) 10.  
470N. JADOUL, Rechtbank eerste aanleg Tongeren beleidsplan 2012–2017, 14, onuitg. 
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6.3.3 De procureur des Konings - De procureur - generaal  

Deze magistraten leiden hun parketten (art.150 Ger.W.) maar staan ook in voor het ontwikkelen van 

een strafrechtelijk beleid. Het parket is een hiërarchische organisatie wat maakt dat de procureur des 

Konings zijn parket leidt onder gezag van de procureur generaal. Het spreekt voor zich dat ook het 

beleid van deze actoren inzake klantvriendelijkheid, de klantvriendelijkheid tijdens de procesfase voor 

de rechtbank beïnvloedt. Zo deze ervoor kiezen om de dagvaardingen (art. 145, 146, 182 en 184 Sv.) 

in duidelijk taalgebruik op te stellen en er eventueel een grondplannetje met de weg naar de correcte 

zittingszaal erbij te voegen, draagt dit bij tot een klantvriendelijkere rechtbank in strafzaken tijdens de 

fase van het strafproces. Overleg tussen het management van de zetel en dit van het parket is 

onontbeerlijk om op een integrale wijze aan een klantvriendelijk rechtscollege te werken. Meldingen 

van overleg tussen zetel en parket (-generaal) vindt men soms terug in een beleidsplan van de 

korpschef.471 

6.3.4 De hoofdsecretaris van het parketsecretariaat 

Wat werd vermeld voor de hoofdgriffier gaat ook op voor de hoofdsecretaris van het 

parketsecretariaat, zij het dat de wettelijke grondslag verschilt (art. 175 Ger.W.). Ook deze 

functionaris kan een klantvriendelijkheidsbeleid voor zijn dienst uitstippelen.  

6.4. De uitvoerders van het klantvriendelijkheidsbeleid in de 

strafrechtscolleges  

6.4.1 De medewerkers in de gerechtsgebouwen  

Dit zijn de individuele personeelsleden, een aantal onder hen komen rechtstreeks in contact met de 

klanten van de hoven en rechtbanken in strafzaken. Contact met klanten gebeurt op mondelinge en /of 

op schriftelijke wijze. Stuk voor stuk zijn zij de visitekaartjes van een klantvriendelijke dan wel een 

klant(on)vriendelijke justitie in strafzaken. De meeste vragen in een klanttevredenheidsonderzoek 

zoals KORAAL (2012) zijn gerelateerd aan de kwaliteit van de dienstverlening door de individuele 

actoren. (vriendelijkheid, hulpvaardigheid, correctheid van verstrekte informatie) Concreet gaat het 

dus om, magistraten, griffiers, en ondersteunend personeel, onthaalpersoneel, zittingsdeurwaarders, 

onderhoudspersoneel.  

                                                      

471 Ibid., 17. 
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 6.4.2 Partners in klantvriendelijkheid: Lokale balies - Centrum Algemeen 

welzijnswerk - Justitiehuis 

Lokale balies zetten soms zelf projecten voor een klantvriendelijkere rechtbank op. Als voorbeeld kan 

naar de smartphone applicatie verwezen worden die in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen 

tracht tegemoet te komen aan het probleem van de wachttijden alvorens de zaak behandeld wordt op 

de terechtzitting.472 Op die manier tracht men aan dit specifiek klantvriendelijkheidsprobleem 

tegemoet te komen.  

Medewerkers van de diensten van de centra algemeen welzijnswerk (hierna: CAW) namelijk: justitieel 

welzijnswerk473 en slachtofferhulp 474. Alsook de medewerkers van het justitiehuis (dienst: 

slachtofferonthaal)475 dragen ook in belangrijke mate bij tot een klantvriendelijke rechtbank. In het 

kader van hun ondersteuning begeleiden zij familie van gedetineerden dan wel het slachtoffer en/of 

diens familie naar de rechtszaal en geven ze hen de nodige informatie. Een overleg of uitwisseling van 

initiatieven inzake deze klantvriendelijkheid tussen het rechtbankmanagement en deze organisaties als 

volwaardige partner is dan ook een must. Op parketniveau is er een zeer nauwe samenwerking met de 

dienst slachtofferonthaal daar elk parket over een dienst slachtofferonthaal beschikt.476 

  

                                                      

472 Zie hoofdstuk 4 deel 1 van deze masterscriptie.  
473 CAW OOST-BRABANT, “Begeleiding van gedetineerden en familie”, http://www.cawleuven.be/begeleiding-

van-gedetineerden-en-familie (consultatie op 3 juli 2014). 

 
474 WEBSITE VLAAMSE GEMEENSCHAP, “Slachtofferhulp.”, http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-

gezondheid/hulp-zoeken/psychologische-hulp/slachtofferhulp (consultatie op 3 juli 2014). 
475 FOD JUSTITIE, U bent slachtoffer, Brussel, FOD Justitie, s.d., 5., 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/Vous%C3%AAtesvictime-NL-lowRes_tcm265-138476.pdf.   
476 WEBSITE PARKET MECHELEN, “Wat houdt slachtofferonthaal bij het parket en de rechtbank in?”, 

http://parket-mechelen.opam.be/documents/slachtofferonthaal.html (consultatie op 3 juli 2014). 

 

http://www.cawleuven.be/begeleiding-van-gedetineerden-en-familie
http://www.cawleuven.be/begeleiding-van-gedetineerden-en-familie
http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/hulp-zoeken/psychologische-hulp/slachtofferhulp
http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/hulp-zoeken/psychologische-hulp/slachtofferhulp
http://justitie.belgium.be/nl/binaries/Vous%C3%AAtesvictime-NL-lowRes_tcm265-138476.pdf
http://parket-mechelen.opam.be/documents/slachtofferonthaal.html
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6.5 Schematische voorstelling inwerking van diverse actoren 

op klantvriendelijkheidsbeleid in strafrechtscolleges 

Wanneer deze informatie in een schematische vorm gegoten wordt, ziet men dus de hoeveelheid aan 

actoren die zowel binnen als buiten het rechtscollege meewerken aan klantvriendelijke rechtscolleges 

Het “huisje” stelt een rechtscollege voor, het centrale uitgangspunt van deze masterscriptie.  Voor de 

illustratie werd uitgegaan van ee rechtbank van eerste aanleg. In het “dak” van het huisje bevindt zich 

het management van dit rechtscollege alsook het parket bij dit rechtscollege. De uitvoerders bevinden 

zich in het gebouw zelf. Extern van dit “huis” bevinden zich dan de diverse actoren die het 

klantvriendelijkheidsbeleid in de rechtscolleges mee 

uitbouwen/beïnvloeden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12: schematische voorstelling invloed actoren op de klantvriendelijkheid in een rechtscollege 

 

6.6 Conclusie: Een wildgroei aan actoren inzake het 

klantvriendelijkheidsbeleid in rechtscolleges  

Een amalgaam aan actoren beïnvloedt het klantvriendelijkheidsbeleid in (straf)rechtscolleges. Men 

kan zich de vraag stellen of er niet teveel beleidsactoren bestaan. Immers een teveel aan actoren kan 

een coherent beleid inzake klantvriendelijkheid hinderen. Een dergelijke situatie zorgt bijv. teveel 

verschillende adviezen over een bepaald aspect van service-kwaliteit.  
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Het bestaan van een teveel aan actoren wordt door ALLEMEERSCH aangegeven als een van de oorzaken 

waarom de hervorming van justitie zo moeilijk verliep477. Het zou beter zijn om slechts een aantal van 

deze actoren  te laten bestaan door hun taken te laten samensmelten, bijv. de taken van de commissie 

voor de modernisering van de rechterlijke orde en het IGO laten opgaan in de HRJ. De meerwaarde 

van het college van hoven en rechtbanken zal vooral moeten blijken na de inwerkingtreding van de 

justitiehervorming. Zo men dit orgaan behoudt kan men zich de vraag stellen wat dan nog de 

meerwaarde is van organen zoals de Adviesraad voor de Magistratuur. Deze actoren lanceren 

interessante ideeën over klantvriendelijkheid in rechtscolleges. Beter zou zijn deze kennis samen te 

brengen in grotere entiteiten, zoals de HRJ. Op die manier is men ook steeds op de hoogte van 

projecten die men onderneemt zodat er geen “dubbel werk” gedaan wordt. Bovendien zal de 

uitwisseling van goede klantvriendelijkheidsideeën sneller kunnen verlopen, immers op die manier 

worden er tussenschotten (de diverse organisaties die naast elkaar bestaan) die de 

informatiedoorstroming kunnen beperken, weggenomen.  

  

                                                      

477B. ALLEMEERSCH, “De hervorming van Justitie”,  Samenvatting Lezing Alumni KU Leuven, s.l.n.d., nrs. 10-

11, https://alum.kuleuven.be/.../2012-samenvatting-allemeersch.doc. (consultatie op 10 juli 2014). 

https://alum.kuleuven.be/.../2012-samenvatting-allemeersch.doc
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Hoofdstuk 7 Het effect van de justitiehervorming op het 

klantvriendelijkheidsbeleid; een boost voor 

klantvriendelijkere strafrechtscolleges?  

In deze masterscriptie zullen enkele elementen van deze hervorming worden besproken die een effect 

hebben op de klantvriendelijkheid van de rechtscolleges in strafzaken. In de eerste paragraaf worden 

de klantvriendelijke elementen van de schaalvergroting van de rechtscolleges onder de aandacht 

gebracht. De tweede paragraaf gaat de mogelijke effecten van de mobiliteit en specialisatie van de 

magistraten na op de kwaliteit van het gerechtelijk eindproduct (de uitspraak) en op de service 

kwaliteit. Kan de schaalvergroting zorgen voor een samenhangender beleid inzake 

klantvriendelijkheid in de rechtscolleges? Deze vraag zal worden behandeld in paragraaf drie. In de 

vierde paragraaf wordt besproken of de justitiehervorming meer beheersbevoegdheden, dus meer 

armslag aan de korpschefs van de rechtscolleges geeft om hun organisatie klantvriendelijker te maken. 

Het nieuw opgerichte College van de hoven en de rechtbanken kan mogelijks een overkoepelend 

klantvriendelijkheidsbeleid voeren, op deze mogelijke functie zal in paragraaf zes worden ingegaan. 

Ter illustratie van de wijzigingen van actoren inzake klantvriendelijkheid wordt in paragraaf 7 

voorbeeld getoond van een rechtbank van eerste aanleg na de justitiehervorming van 2014. Afgesloten 

wordt er met een besluit in paragraaf acht. 

Op 1 april 2014478 hervormde de Belgische justitie grondig. Op die datum trad het grootste deel van de 

lang besproken justitiehervorming in werking. Deze justitiehervorming bestaat uit 3 luiken;  

1) de hertekening van het gerechtelijk landschap,  

2) de mobiliteit van de magistratuur en  

3) het toekennen van zelfbestuur aan de hoven en rechtbanken.479  

De hervorming is op het huidige moment pas van start gegaan en enkele delen van het derde luik 

(zelfbestuur) zijn nog niet in werking getreden.480 Om het effect van deze hervorming op 

klantvriendelijkheid in strafrechtscolleges zowel op beleidsniveau als op vlak van service-kwaliteit te 

beoordelen, is het nog veel te vroeg. Immers dit project bevindt zich slechts in het begin van zijn 

implementatiefase.  

                                                      

478 P. VAN ORSHOVEN, “Nieuwe justitie 2014. De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. 

ALLEMEERSCH, K. DEVOLDER, T. REINGRABER, P. TAELMAN, P. VAN ORSHOVEN en B. VANLERBERHE (eds.), 

Nieuwe Justitie Congresbundel, Antwerpen, Itersentia, 2014, nr. 2. Dit werk bevat geen genummerde pagina’s 

maar enkel randnummers, daarom zal er ook enkel naar de randnummers worden verwezen in de voetnoten.  

Zie ook website FOD Justitie met allerlei informatie over de gerechtelijke hervorming; 

http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/ (consultatie op 6 juli 2014).  
479 P. VAN ORSHOVEN, “”Nieuwe justitie 2014. De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. 

ALLEMEERSCH et al., Nieuwe Justitie Congresbundel, Antwerpen, Itersentia, 2014, nr. 1.  
480 Art. 46 wet 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke 

organisatie (hierna Wet Beheer), BS 4 maart 2014.  

http://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hervorming_justitie/
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7.1 Een snellere, betere dienstverlening in strafrechtscolleges 

door de schaalvergroting?  

Achterstand en traagheid van de gerechtelijke procedures doen het imago en de service-kwaliteit van 

de rechtscolleges in strafzaken geen goed, zo bleek reeds uit het derde hoofdstuk van deze 

masterscriptie. 

Afgezien van enkele uitzonderingen worden de gerechtelijke arrondissementen op provinciaal niveau 

gebracht. Het gerechtelijk landschap hervormt dus van 27 naar 12 arrondissementen. Deze 

schaalvergroting heeft als doel “om de gerechtelijke achterstand weg te werken, en een snellere en 

betere dienstverlening vanuit Justitie aan de burger mogelijk te maken” 481aldus minister 

TURTELBOOM in haar beleidsnota van 27 december 2012. Om justitie nabij de burger te houden, 

blijven de lokale zittingsplaatsen van rechtscolleges onder de naam “afdelingen” bestaan. Een 

dergelijke bekommernis om snelle en betere dienstverlening in combinatie met de nabijheidsgedachte 

is klantvriendelijk. 

Wat houdt deze hertekening van het gerechtelijk landschap concreet in? Bijvoorbeeld zullen.de twee 

vroegere rechtbanken van eerste aanleg te Limburg blijven bestaan zijnde dat deze nu “afdelingen” 

zullen heten.482 Bijv. Rechtbank eerste aanleg Limburg afdeling Tongeren. Ook de politierechtbanken 

verhuizen naar dit arrondissementeel (provinciaal) niveau (nieuw483 art. 3 bijlage Ger.W.)484, 

bijvoorbeeld politierechtbank Limburg afdeling Sint-Truiden.  Schaalvergroting kan mogelijks 

faciliterend zijn om op de twee dimensies, verwachtingen en percepties, van klantvriendelijkheid in te 

werken. 

7.2 Beter eindproduct (uitspraken) en imago door specialisatie 

en mobiliteit  

Twee klachten die voorkwamen uit het project-KORAAL (2012) betroffen de “traagheid van de 

procedures”, en het feit dat magistraten niet altijd goed voorbereid naar de zitting kwamen485 . 

                                                      

481 Algemene beleidsnota Justitie , Parl.St. Kamer 2012-13, nr.53K2586/027,4.  
482 Een overzicht van de nieuwe benamingen van alle rechtscolleges na de gerechtelijke hervorming van 1 april 

2014, 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/VCCP_20140327_COM_BenamingenHR_OfficieleLijstNL_Update_tcm26

5-245447.pdf  
483 Deze term “nieuw” wordt gebruikt om aan te geven dat het hier om de wetsartikelen na de inwerkingtreding 

van de justitiehervorming op 1april 2014. Omwille van het zeer recente karakter van deze hervorming werd er 

gekozen om dit steeds duidelijk te vermelden om verwarring te vermijden.  
484 Art. 107 Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging 

van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, BS 10 

december 2014. 
485KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen,  2012, 43, 73 en 

80, http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf.  

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/VCCP_20140327_COM_BenamingenHR_OfficieleLijstNL_Update_tcm265-245447.pdf
http://justitie.belgium.be/nl/binaries/VCCP_20140327_COM_BenamingenHR_OfficieleLijstNL_Update_tcm265-245447.pdf
http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf
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Specialisatie van magistraten kan ervoor zorgen dat de rechtsgang sneller zal kunnen gaan. Toch zal 

dit slechts ten dele een effect hebben omdat de snelheid van de rechtsgang ook afhangt van het 

procesgedrag van andere actoren zoals bijvoorbeeld advocaten, die bijvoorbeeld complexe 

proceduremiddelen kunnen opwerpen486. 

Deze schaalvergroting in combinatie met de mobiliteit zou meer en betere specialisatie moeten 

toelaten van de magistraten. Immers in de vroegere voornamelijk kleinere rechtbanken, had men wel 

all round-rechters maar geen echte specialisten. 487 Door dergelijke specialisatie kan wel de 

inhoudelijke kwaliteit van het eindproduct (de uitspraak ) sterk beïnvloeden. Van vakspecialisten mag 

men verwachten dat deze inhoudelijk sterke uitspraken zullen afleveren. Ook voor de klanten van de 

strafrechtscolleges kan een specialist als “beter voorbereid” overkomen op de terechtzitting. Immers, 

als specialist is men vertrouwd met de materie en de voorbereidingstijd per dossier kan korter zijn dan 

een generalist dergelijke zaken zou voorbereiden..  

Men ziet de idee van specialisatie weerspiegeld in de afdelingen van de rechtbanken van eerste aanleg. 

In iedere afdeling zal een basisdienstverlening (de kleine strafzaak) worden gegarandeerd. Bepaalde 

specialisaties zullen exclusief kunnen worden toevertrouwd aan een afdeling, dit op basis van het 

nieuwe zaakverdelingsreglement (nieuw art 186, §1, derde lid Ger.W.)488. Immers de Koning krijgt 

luidens nieuw art. 186, §1, zesde lid Ger. W.) de opdracht erover de waken dat “dat de toegang tot 

justitie en de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd blijven.” Hierdoor benadrukt de wetgever 

het belang van toegankelijkheid en kwaliteit, concepten uit de perceptie-dimensie van 

klantvriendelijkheid. Concreet blijven de eenvoudige strafzaken (bijv. diefstal, zeden zaken, 

eenvoudige slagen en verwondingen, moordpoging) behoren tot de basisdienstverlening van alle 

rechtbankafdelingen in het arrondissement . Complexe materies zoals bijv. terrorisme, douane en 

accijnzen, hormonen, milieumisdrijven, financiële en fiscale zaken, enz. kunnen exclusief worden 

toegewezen aan bepaalde afdelingen. (nieuw art. 186, §1, zevende lid Ger. W.) Voor wat betreft de 

service kwaliteit en de snelheid van de procedure lijkt dit inderdaad een zeer goede zaak, immers 

dergelijke materies tot een goed einde brengen vereisen een zekere expertise. 489  

Ook op vlak van imago kan dit justitie ten goede komen. Immers wanneer justitie op die manier ook 

bijv. zware fraudedossiers tot een goed einde kan brengen,  creëert dit een positief imago bij de burger.   

                                                      

486 B.WILLOCX,. “Tussen ‘marginaal’ en integraal management: getuigenis van een rechtbankvoorzitter”, Orde 

Dag 2014, afl. 66, (92) 96. 
487 P. VAN ORSHOVEN, “”Nieuwe justitie 2014. De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. 

ALLEMEERSCH et al., Nieuwe Justitie Congresbundel, Antwerpen, Itersentia, 2014, nr. 10.  
488 P. VAN ORSHOVEN, “”Nieuwe justitie 2014. De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. 

ALLEMEERSCH et al., Nieuwe Justitie Congresbundel, Antwerpen, Itersentia, 2014, nr. 16.  
489 Meermaals liep het mis bij zware financieel economische zaken zoals bijv.  Het Baulieu- dossier zie  

SAMEYN, S., “Fraudecommissie neemt dossier-Beaulieu onder de loep”, Het Nieuwsblad 7 juli 2008, 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF07072008_077 (consultatie op 29 juli 2014). En de 

KB-Lux affaire zie C. VAN DEN WYNGAERT; Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, II, Antwerpen, 

Maklu, 2011, 865. 

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn300160333&bron=doc
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF07072008_077
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Hiermee hangt ook de mobiliteit490 van de magistraten samen, op die manier kan men uit een pool 

van magistraten specialisten of extra magistraten vissen , die men kan inzetten waar nodig..491 

Bedoeling is dat op termijn rechtscolleges met een hulpbehoefte (bijv. teveel gerechtelijke 

achterstand) de hulp krijgen van een dergelijke magistraat. De mobiliteit van rechters kan dus zorgen 

voor een snellere dienstverlening om alzo aan een probleem van klantonvriendelijkheid, namelijk: te 

trage strafprocedures en teveel gerechtelijke achterstand492 proberen tegemoet te komen.  

Een mogelijke bedreiging van dit systeem van mobiliteit van magistraten voor het 

klantvriendelijkheidsbeleid van een korpschef, zoals bijv. een rechtbankvoorzitter, betreft de situatie 

waarin de ene korpschef in het kader van deze externe mobiliteit capaciteit van de andere korpschef 

afsnoept. Men moet er dus waakzaam voor blijven dat het beleid voor service-verbetering van de ene 

korpschef niet leidt tot een bedreiging voor het beleid inzake klantvriendelijkheid van de andere 

korpschef. 493 

7.3  Een samenhangend klantvriendelijkheidsbeleid door de 

schaalvergroting  

De doorgevoerde schaalvergroting op vlak van arrondissementen betreft dat men nu een 

samenhangender en waar nodig, een uniformer, klantvriendelijkheidsbeleid kan voeren over een groter 

geheel van rechtbanken. Waar er bijv.in de provincie Oost-Vlaanderen voorheen drie korpschefs (in de 

rechtbanken van eerste aanleg: Oudenaarde, Gent en Dendermonde) waren die elk een eigen 

beleid/visie en een eigen missie uitdroegen op klantvriendelijkheid kunnen deze nu worden herleid tot 

een coherent beleid worden met onderlinge uitwisseling van goede praktijken tussen de diverse 

afdelingen.  

Ook bij de politierechtbanken creëert de justitiehervorming een soortgelijke schaalvergroting met 

mogelijkheden voor een samenhangend klantvriendelijkheidsbeleid via de figuur van de voorzitter van 

de vrederechters en rechters in de politierechtbank.  

Schaalvergroting bij strafrechtscolleges kan inderdaad een meerwaarde bieden op vlak van 

klantvriendelijkheid, toch zal er goed moeten worden nagedacht over welke elementen men best op 

het niveau van het arrondissement regelt en welke aspecten van klantvriendelijkheid men best behoudt 

                                                      

490Zwoel de interne mobiliteit (het zetelen in rechtscolleges waar men subsidiair is benoemd ( art 100. Ger.W.) 

en de externe mobiliteit (het zetelen in rechtscolleges waarin men niet subsidiair benoemd is zie Art. 65, art. 98, 

art. 113bis Ger.W. (na de wetswijziging van 1april 2014).  
491P. VAN ORSHOVEN, “”Nieuwe justitie 2014. De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. 

ALLEMEERSCH et al., Nieuwe Justitie Congresbundel, Antwerpen, Itersentia, 2014, nr. 24-27.  
492KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen, 2012, 43, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 
493P. VAN ORSHOVEN, “”Nieuwe justitie 2014. De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. 

ALLEMEERSCH et al., Nieuwe Justitie Congresbundel, Antwerpen, Itersentia, 2014, nr. 27-29. 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf
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op het niveau van de afdelingen. Iedere rechtbank heeft, ook al was het maar omwille van het verschil 

in grootte, een zekere eigenheid met mogelijks specifieke problemen inzake klantvriendelijkheid. Of 

heeft te kampen met gelijkaardige klantvriendelijkheidsproblemen die om een verschillende aanpak 

vragen. Er zal dus vanuit het rechtbankmanagement (de mandaten , adjunct-mandaten) en het College 

van de hoven en rechtbanken een evenwicht moeten gevonden worden tussen eenheid en eigenheid 

in het klantvriendelijkheidsbeleid in de diverse rechtscolleges. Een voorstel is om via het 

subsidiariteitsprincipe te werken: alles wat op het lokale niveau kan gedaan worden daar houden en 

terugkoppelen naar het algemeen beleid en alles wat best centraal geregeld wordt via de hogere 

echelons zoals het College van de hoven en rechtbanken, behandelen. Een voorbeeld van een item dat 

eerder op een hoger echelon wordt behandeld betreft de informatisering van justitie.  494 

7.4 Klantvriendelijkere rechtscolleges door meer 

beheersbevoegdheden voor de korpschefs ? 

Een rechtbank klantvriendelijk maken houdt ook in dat men als voorzitter een aantal management 

bevoegdheden heeft over mensen en middelen om klantvriendelijkheidsprojecten op te zetten in zijn 

rechtscollege. Voor de justitiehervorming van 2014 waren deze bevoegdheden om over eigen 

middelen te beslissen zeer miniem: korpsoversten en politierechters kregen enkel een budget voor 

kleine onkosten, voor andere kosten moest men steeds het fiat van de FOD justitie krijgen.495 Een 

rechtbankvoorzitter betitelde zichzelf in deze situatie als een “marginaal manager.”496  

Met het nieuwe opgerichte College voor Hoven en rechtbanken 497trachtte de wetgever meer 

zelfbestuur toekennen aan de hoven en rechtbanken om aan dit probleem van de “marginale 

management bevoegdheden” van de korpschefs tegemoet te komen. 498  

Van de oorspronkelijk bedoeld “verzelfstandigd beheer” is dus nog niet echt veel sprake 499. Het is 

immers het College van de hoven en rechtbanken dat via een beheersovereenkomst met de minister 

van justitie de werkingsmiddelen ontvangt en over de diverse rechtscolleges verdeelt en dit o.b.v. de 

                                                      

494 B.WILLOCX,. “Tussen ‘marginaal’ en integraal management: getuigenis van een rechtbankvoorzitter”, Orde 

Dag 2014, afl. 66, (92) 100. 
495 Oud art. 382 Ger.W. en T. TOREMANS, “Het Themisplan: Het begin van het einde of het einde van een begin? 

De toekomstige beheersstructuur van justitie gewikt en gewogen.”, RW 2006-07, afl.10, (422) 245.  
496 B.WILLOCX,. “Tussen ‘marginaal’ en integraal management: getuigenis van een rechtbankvoorzitter”, Orde 

Dag 2014, afl. 66, (92) 92.  
497 Het Openbaar ministerie krijgt net als de rechterlijke macht een gelijkaardige instelling namelijk: “Het 

College van het openbaar ministerie” (zie art. 184 ev. Ger.W.).  
498 De voorganger van het College van de hoven en rechtbanken werd besproken onder Hoofdstuk 6 van deze 

masterscriptie.  
499 P. VAN ORSHOVEN, “”Nieuwe justitie 2014. De arrondissementen, de mobiliteit en het beheer” in B. 

ALLEMEERSCH et al., Nieuwe Justitie Congresbundel, Antwerpen, Itersentia, 2014, nr. 38.  

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn300160333&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn300160333&bron=doc
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beheersplannen van de rechtscolleges.500 In realiteit is College van de hoven en rechtbanken slechts 

een tussenechelon via hetwelk de korpschefs 501 hun rechtscollege kunnen beheren.  

Op termijn zou het echter wel de bedoeling worden dat korpschefs steeds meer en meer zeggenschap 

krijgen over mensen en middelen om hun beleid te voeren. De huidige structuur lijkt dus eerder op een 

voorlopige overgangsregel.502  Maar dat zou wel eens “op zeer lange termijn” kunnen zijn. Immers de 

wetsartikelen die over de huidige vorm503 van zelfstandig beheer handelen, wachten momenteel nog op 

de nodige uitvoeringsbesluiten om te kunnen inwerking treden….504  

Bevoegdheden op vlak van verzelfstandigd beheer zijn essentieel voor het rechtbank management. 

Immers om een beleid van kwaliteitszorg te ontwikkelen (waaronder een beleid op vlak van 

klantvriendelijkheid) moet men als rechtbankmanagement een zekere mate van autonomie hebben 

over de aanwending van de mensen en instrumenten.  

Korpschefs krijgen door de hervorming ondersteuning door een directiecomité (nieuw. Art. 185/2 

Ger.W.). Het is een gemiste kans dat dit directiecomité bestaat uit magistraten en griffiers maar dat er 

geen manager deel van uitmaakt, zoals oorspronkelijk het idee was.505Dit directiecomité lijkt eerder  

wettelijke “herbenoeming” van het vroegere overleg tussen de hoofdgriffier en de korpschef, de 

(eerste-) voorzitter en ondervoorzitters of Kamervoorzitters 506 De korpschef blijft bij onenigheid “het 

laatste woord hebben.” (nieuw art. 185/2 Ger.W) . Overleg tussen verschillende actoren blijft van 

groot belang om een coherent en integraal klantvriendelijkheidsbeleid op te zetten. 

7.5 College van de hoven en rechtbanken een overkoepeling 

van het klantvriendelijkheidsbeleid in strafrechtscolleges? 

De meerwaarde van het College van de hoven en rechtbanken op vlak het klantvriendelijkheidsbeleid 

in strafrechtscolleges vindt men voornamelijk terug in zijn bevoegdheden om maatregelen te nemen 

inzake kwaliteitsbeleid, werkprocessen, communicatie, strategisch personeelsbeleid alsook het 

                                                      

500 Nieuw art.185/4, § 2 Ger.W, art. 185/5 Ger.W. en art. 185/8 Ger.W.; Ibid., nr32. 
501 De werkingsenveloppe wordt door de minister van justitie aan het College van hoven en rechtbanken 

toegekend. (nieuw art. 185/4 Ger.W.) Dit College van de hoven en rechtbanken kan beslissingen van het 

rechtbankmanagement vernietigingen dan wel dwingende richtlijnen uitvaardigen. (congrestekst nr 38 en nieuw 

art. 185/4 Ger.W. en 185/6 en 185/8 Ger.W.) P. VAN ORSHOVEN, “Nieuwe justitie 2014. De arrondissementen, 

de mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH et al., Nieuwe Justitie Congresbundel, Antwerpen, Itersentia, 

2014, nr. 38.  
502 Wetsontwerp betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de Rechterlijke organisatie, 

Parl stuk Kamer 2013-14, nr. 53K 3068/001, 5-6. 
503 Het “zelfstandig beheer” dat aan de hoven en rechtbanken werd toegekend na de gerechtelijke hervorming 

van 1 april 2014. 
504 Art. 46 wet 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke 

organisatie (hierna Wet Beheer), BS 4 maart 2014.  
505 T. TOREMANS, “Het Themisplan: Het begin van het einde of het einde van een begin? De toekomstige 

beheersstructuur van justitie gewikt en gewogen.”, RW 2006-07, afl.10, (422) 246.  
506 Zie hoofdstuk 6 van deze masterscriptie. 
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bieden van ondersteuning bij het beheer van de rechtscolleges. Ter uitvoering van deze taken heeft 

het College van de hoven en rechtbanken de mogelijkheid om aanbevelingen en dwingende richtlijnen 

te geven aan het rechtbankmanagement (het directiecomité) van de hoven en rechtbanken. Deze 

bevoegdheden kaderen binnen de opdracht om in te staan voor een goede algemene werking van de 

zetel, de bevoegdheden van dit college spelen zich dus meer af op een overkoepelend niveau.507  

Ook bieden deze ruime bevoegdheden van het College van de hoven en rechtbanken heel wat 

mogelijkheden: Zo kan het College een platform508 zijn dat de goedlopende projecten en ideeën op 

vlak van klantvriendelijkheid uitwisselt tussen de diverse rechtscolleges, zodat er kruisbestuiving kan 

plaatsvinden. 509 Bovendien kan het College van de hoven en rechtbanken een overkoepelende visie op 

kwaliteit en klantvriendelijkheid binnen de rechtscolleges ontwikkelen naar analogie van het project 

RECHTSPRAAQ in Nederland510, waarvan de invulling op het terrein dan weer door de rechtscolleges 

zelf gebeurt.  

Bovendien kan men ook via het “gemeenschappelijk beheer van de rechterlijke orde”511 aan 

klantvriendelijkheidsbeleid doen op die domeinen waarbij de medewerking van het Openbaar 

ministerie nodig is, bijv. om een klantvriendelijkheidsbeleid uit te stippelen dat zich uitstrekt over de 

hele strafrechtsketen.512 Dit voor zover het nog te maken uitvoeringsbesluit voorziet in de 

mogelijkheid om aspecten van een integraal klantvriendelijkheidsbeleid bij deze “gemeenschappelijke 

beheers aangelegenheden” onder te brengen.513 De vraag rijst dan ook wat de meerwaarde van de 

hoger besproken CMRO nog is. Ook moet men zich behoeden voor teveel overlap met de 

bevoegdheden van de HRJ op vlak van kwaliteitszorg binnen de rechterlijke orde  

7.6 Schematische voorstelling actoren klantvriendelijkheid in 

de strafrechtscolleges na de justitiehervorming van 1 

april 2014 

Schematisch kunnen de nieuwe structuren van de hervorming als volgt worden voorgesteld. Net zoals 

in het voorgaande hoofdstuk symboliseert het rechtscollege het “huisje”, als voorbeeld werd gekozen 

voor een rechtbank van eerste aanleg. De kleine huisjes binnen de grote entiteit symboliseren de 

                                                      

507 Nieuw art. 181 Ger.W. 
508 Eventueel zelfs binnen de schoot van het gemeenschappelijk beheer voor de Rechterlijke Orde zo de 

medewerking van het openbaar ministerie opportuun is (nieuw. art. 185/1 Ger.W.). 
509 J. PLESSERS, “Na de werklastmeting een doorstart van het college naar een vernieuwend management voor de 

hoven en rechtbanken”, Orde Dag 2014, afl. 66, (70) 80. 
510 RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK, Kwaliteit van de Rechtspraak, informatieve brochure project RechtspraaQ, 

2008 ,3, http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Brochures/Documents/BrochKwaliteit_NL.pdf. 

Op dit project zal in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 8, van deze masterscriptie dieper worden ingegaan. 
511 Bestaande uit het college van de hoven en rechtbanken en het College van het openbaar ministerie zie Nieuw 

art 185/1 Ger.W. 
512 Deze strafrechtsketen werd in hoofdstuk 1 van deze masterscriptie aangehaald. 
513 Nieuw art. 185/1 Ger.W. 

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Brochures/Documents/BrochKwaliteit_NL.pdf
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diverse afdelingen met elk hun management (afdelingsvoorzitter en griffier-hoofd).  Buiten het 

rechtscollege vindt men een aantal externe actoren, met dus het nieuwe College voor de hoven en 

rechtbanken. Ook binnen het rechtscollege vindt men nu een directiecomité terug (bestaande uit de 

voorzitter, de afdelingsvoorzitters, de hoofdgriffier en mogelijks twee extra personen uit zijn 

rechtscollege). De verschillende afdelingen van een rechtscollege worden op hun beurt bestuurd door 

afdelingsvoorzitters en een griffier-hoofd. De uitvoerders binnen de rechtscolleges van het 

klantvriendelijkheidsbeleid blijven de zelfde personen maar zijn hier nu even buiten beschouwing 

gelaten.  
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Figuur 13: Actoren en klantvriendelijkheidsbeleid na de hervorming van 1 april 2014. 

7.7 Conclusie  

Schaalvergroting in combinatie met de afdelingen en de mobiliteit binnen de rechterlijke macht kan 

ervoor zorgen dat de kwaliteit van het eindproduct stijgt (inhoud uitspraak) en dat de kwaliteit van de 

service ook stijgt. Toch zullen een aantal elementen die voor procedurele vertraging zorgen, en dus 

vaak klantonvriendelijkheid meebrengen, niet enkel opgelost worden via het inzetten van 

gespecialiseerde magistraten of het doorvoeren van een schaalvergroting. De voortgang van 

procedures hangt immers ook af van het gedrag van andere actoren in het strafproces zoals openbaar 

ministerie, advocaten van de verdediging. Bovendien is de creatie van nieuwe overleg- en 

Afdeling 

Voorz. 

+ 

griffier -

hoofd 

Beleid: korpschef + 

directiecomité 

Minister, FOD justitie, WG, 

HRJ, IGO, OVB, CMRO, informele 

overlegstructuren 

Rechtscollege bijv. 

Rechtbank eerste aanleg 

Limburg  

Afdeling 

Voorz. 

+ 

griffier- 

hoofd 



169 

beslissingsstructuren (rechtbank per arrondissement, afdelingen, College van hoven en rechtbanken), 

ook een moment om na te denken en afspraken te maken wie zich best met welk aspect van 

klantvriendelijkheid bezighoudt. Zo houdt het College van hoven en rechtbanken zich best bezig met 

een algemeen (kader) rond klantvriendelijkheid in hoven en rechtbanken en is de invulling ervan een 

taak voor de rechtscolleges en hun afdelingen. 

Het is immers niet de bedoeling dat deze nieuwe structuren het klantvriendelijkheidsbeleid gaan 

verlammen en kostenverslindend gaan zijn i.p.v. een meerwaarde te betekenen.514 . Waar er voorheen 

een wildgroei aan actoren moet men nu ook voorzichtig zijn met een “teveel aan oversten.” Immers 

voor het personeel in de diverse lokale afdelingen van de rechtbanken komt er nu nog een “baas” 

boven hen te staan, de vraag is of dit werkbaar is in de praktijk. 

Bovendien blijft de problematiek van de vele beleidsactoren op vlak van klantvriendelijkheid in 

rechtscolleges bestaan. Voor de HRJ en het College van de hoven en rechtbanken zal het dus 

balanceren worden om te zeer in elkaars vaarwater te komen.  

Het slagen van de hervorming zal uiteindelijk afhangen van de invulling die de juridische praktijk zal 

geven aan deze papieren structuren en de mensen en middelen die ze hiervoor krijgt. Is deze 

hervorming een boost voor de klantvriendelijkheid van de rechtscolleges? Momenteel is het nog te 

vroeg om dat te beoordelen. “Het voordeel van de twijfel”, 515 is een van de belangrijkste beginselen 

uit het strafrecht, en misschien wel de beste basishouding om naar deze pas ingevoerde (en komende) 

veranderingen te kijken.  

 

  

                                                      

514 B.WILLOCX,. “Tussen ‘marginaal’ en integraal management: getuigenis van een rechtbankvoorzitter”, Orde 

Dag 2014, afl. 66, (92) 98.  
515 Het gezegde “het voordeel van de twijfel” is beter bekend als: “in dubio pro reo” maar auteur van de 

masterscriptie verkiest de Latijnse uitspraken niet te gebruiken omdat deze juridische teksten te ontoegankelijk 

maken.  

http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn300160333&bron=doc
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Hoofdstuk 8 Klantvriendelijkheid in rechtscolleges over 

de grenzen heen 

In dit hoofdstuk zal er worden gekeken naar klantvriendelijkheid in rechtscolleges over de grenzen 

heen. De eerste paragraaf verantwoordt waarom precies die twee initiatieven werden geselecteerd om 

te bespreken in dit hoofdstuk. In de tweede paragraaf zal er even worden stilgestaan bij the 

Commission for the Efficiency of Justice, een orgaan dat zich binnen de Raad van Europa bezighoudt 

rond het thema kwaliteitsvolle dienstverlening van rechtscolleges voor gebruikers van deze 

rechtscolleges. De derde paragraaf bespreekt een eenvoudig toepasbaar initiatief uit Frankrijk om een 

rechtscollege klantvriendelijk te maken, namelijk het opstellen van een gebruikershandvest. In de 

vierde paragraaf wordt een eerder beleidsmatig initiatief besproken, namelijk het Nederlandse project 

“RechtspraaQ”. Afgerond wordt er in de vijfde paragraaf waarin de vraag zal worden beantwoord of 

beide besproken initiatieven voor een klantvriendelijke rechtbank ook zinvol zouden kunnen zijn om 

de Belgische rechtscolleges klantvriendelijk(er) te maken.  

8.1 België is geen eiland: noodzaak om buiten de lansgrenzen op 

zoek te gaan naar initiatieven voor een klantvriendelijke 

rechtbank 

Niet enkel in België denkt men na over de verbetering van klantvriendelijkheid van rechtscolleges in 

strafzaken. Het is dan ook relevant om binnen het bestek van deze masterscriptie “over de grenzen 

heen” te kijken. Doeltreffende voorbeelden inzake klantvriendelijkheid in andere landen zouden  

immers ook in België kunnen worden aangewend.   

Twee initiatievenvoor een klantvriendelijke rechtbank zullen worden besproken, namelijk: het 

gebruikershandvest en het project RechtspraaQ”. Ze geven een antwoord op de in hoofdstuk 3 van 

deze masterscriptie vastgestelde klantvriendelijkheidsproblemen. Bovendien werden deze initiatieven 

reeds in hoofdstuk 4 van deze masterscriptie naar voren geschoven als mogelijkheid voor een 

klantvriendelijk rechtscollege in strafzaken.  

8.2 De Europese Commissie voor de efficiëntie van justitie (The 

commission for the Efficiency of justice)  

Dit orgaan (hierna: CEPEJ) 516werd binnen de Raad van Europa opgericht op 18 september 2002 bij 

resolutie van het comité van ministers van de Raad van Europa.517. Het bestaat uit experten van de 47 

                                                      

516 Website The European Commission for the efficiency of justice (hierna CEPEJ), 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp.  

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp
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lidstaten en enkele waarnemende leden zoals o.a. de Verenigde Staten van Amerika en bepaalde 

NGOs.  

Het doel van de Commissie is om de “rechtstaatsgedachte” die achter het EVRM ligt te promoten.518 

Het CEPEJ bouwt mee aan een kwalitatieve dienstverlening van de rechtscolleges van de lidstaten, 

door aan dataverzameling te doen, lidstaten te ondersteunen bij onderzoek naar kwaliteit van de 

dienstverlening en de werkprocessen van de rechtscolleges en door zelf aan onderzoek te doen.519 Het 

orgaan formuleert ook oplossingen voor beleidsmakers en voor rechtscolleges met respect voor de 

onafhankelijkheid van de rechters. Ook probeert het orgaan aan “kruisbestuiving tussen lidsaten”520 

te doen door gebruikte tools in lidstaten uit te wisselen. Daarnaast geeft de Commissie aan de 

bevoegde organen van de Raad aan wanneer best wetgevende initiatieven worden genomen in het 

kader van deze kwaliteitszorg.  

Dit CEPEJ is dus een waardevolle kennisbron, waar nationale beleidsmakers en rechtbanken 

interessante ideeën kunnen opdoen om de klantvriendelijkheid van de eigen rechtscolleges te 

verbeteren.  

De initiatieven die verder in dit hoofdstuk worden besproken, namelijk het project “RechtspraaQ” en 

het “gebruikershandvest” in de rechtbank te Parijs zijn initiatieven die binnen dit orgaan voorgesteld 

werden. Het CEPEJ houdt zich niet bezig met het ontwikkelen van een definitie van kwalitatieve 

justitie, maar tracht tools aan te reiken die beleidsmakers van de lidstaten en het 

rechtbankmanagement in hun dagelijkse praktijk kunnen gebruiken om het kwaliteitsdenken over 

justitie te bevorderen.521  

Op die manier hoopt men ook de caseload bij het EHRM te doen verminderen vermits een groot 

aantal van deze zaken verband houden met een ondermaatse dienstverlening door justitie. Werken aan 

kwaliteit op vlak van justitie wordt door deze Commissie dus als een preventief middel gezien, 

                                                                                                                                                                      

517 Committee of ministers Resolution Res(2002)12 establishing the European Commission for the efficiency of 

justice (CEPEJ) ( 18 September 2002). 
518 Website CEPEJ, “What are the objectives of the CEPEJ?”, 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/presentation/cepej_en.asp (consultatie op 10 augustus 2014). 
519 CONSEIL D’EUROPE, EUROMED JUSTICE II : Qualité de la justice : Evaluer la qualité de la justice:  

les travaux de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice CEPEJ) du Conseil de l'Europe , 

Luxembourg, 15–17 juin 2010, (document zonder pagina- of randnummers) 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/CEPEJ/events/OnEnParle/EUROMED_Qualite_justice.asp. 
520 Studiedag: Justice serving citizens: How to improve the functioning of judicial systems for the benefit of 

users, 2 december 2003 voorbeelden van enkele items die aan bod kwamen; M. CAMLEY, How to deliver what 

justice users want and need : a charter for users ?, 27-32, 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/thematiques/citoyens/.;S. GABORIAU, The role of users in the 

running of the judicial system Ways of providing users with a role in the management of the courts, 40-52, 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/thematiques/citoyens/gaboriauE.pdf. ; R. PELC, What are the 

expectations and the needs of justice users: the experience of Polish Ombudsman., 33-39, 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/thematiques/citoyens/PelcE.pdf.  
521 CONSEIL D’EUROPE, EUROMED JUSTICE II : Qualité de la justice : Evaluer la qualité de la justice:  

les travaux de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice CEPEJ) du Conseil de l'Europe , 

Luxembourg, 15–17 juin 2010, (document zonder pagina- of randnummers) 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/CEPEJ/events/OnEnParle/EUROMED_Qualite_justice.asp. 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/presentation/cepej_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/CEPEJ/events/OnEnParle/EUROMED_Qualite_justice.asp
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/thematiques/citoyens/camley2E.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/thematiques/citoyens/camley2E.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/thematiques/citoyens/
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/thematiques/citoyens/gaboriauE.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/thematiques/citoyens/PelcE.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/CEPEJ/events/OnEnParle/EUROMED_Qualite_justice.asp
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terwijl de procedure voor het EHRM van curatieve aard is. 522 Men kan dus stellen dat niet enkel in 

België gedacht en gewerkt wordt aan een klantvriendelijkere justitie (al dan niet binnen het kader van 

een algemeen kwaliteitsmodel), maar dat deze dienstverleningsgedachte eveneens op Europees niveau 

is doorgedrongen en daar een aantal initiatieven werden genomen.  

8.3  het gebruikershandvest voor de rechtbanken in Parijs 

In de schoot van het CEPEJ523, werd ook het gebruikershandvest voor de Franse rechtscolleges te 

Parijs aangenomen. Eerder werd een dergelijk handvest al aangewezen als een middel om een 

rechtscollege klantvriendelijker te maken doordat men de realistische verwachtingen op vlak van 

dienstverlening naar de klant communiceert.524 Dit gebruikershandvest werd opgesteld met de vijf 

grote service garanties van het Marianne-Label in het achterhoofd. Immers, de bedoeling van de 

Parijse rechtbank was om dit label ook te verkrijgen.525 Het Marianne-Label is een certificaat dat 

wordt toegekend aan publieke instellingen die klantvriendelijk werken, meer bepaald op de domeinen 

van ontvangst van en relaties met de klanten.526 De vijf essentiële dimensies van een dergelijke 

klantvriendelijkheid binnen het Marianne-Label zijn;  

1. Toegangsvoorwaarden die aangepast zijn aan de noden van de klanten (zoals de openingsuren van 

het onthaal in een rechtbank);  

2. Een aandachtige en beleefde ontvangst;  

3. Een duidelijk antwoord binnen de door de organisatie aangekondigde termijn; 

4 Een systemische antwoord op de klachten van de klanten;  

5 “Luisteren” naar de klant om de dienstverlening te verbeteren. 

Men focust hierbij dus voornamelijk op de service kwaliteit en de diverse dimensies uit het reeds 

meermaals aangehaalde SERVQUAL-instrument, zoals bijvoorbeeld  betrouwbaarheid of 

antwoordbereidheid.  

                                                      

522 CONSEIL D’EUROPE, EUROMED JUSTICE II : Qualité de la justice : Evaluer la qualité de la justice:  

les travaux de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice CEPEJ) du Conseil de l'Europe , 

Luxembourg, 15–17 juin 2010, (document zonder pagina- of randnummers) 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/CEPEJ/events/OnEnParle/EUROMED_Qualite_justice.asp. 
523 S. GABORIAU, The role of users in the running of the judicial system Ways of providing users with a role in 

the management of the courts, 50, 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/thematiques/citoyens/gaboriauE.pdf. 
524 Zie hoofdstuk 4 uit deel 1 van deze masterscriptie.  
525 COUR D’APPEL DE PARIS, « Label Marianne-19 engagements pour un meilleur accueil au palais », 

http://www.ca-paris.justice.fr/index.php?rubrique=11048&article=15885 (consultatie op 10 juli 2014). 
526 AFNOR BOUTIQUE, « Label Marianne : pour qui ? Pourquoi ?  

Quels bénéfices ? », http://www.boutique-certification.afnor.org/certification/label-marianne (consultatie op 10 

juli 2014). 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/CEPEJ/events/OnEnParle/EUROMED_Qualite_justice.asp
http://www.ca-paris.justice.fr/index.php?rubrique=11048&article=15885
http://www.boutique-certification.afnor.org/certification/label-marianne
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Kort gezegd is dit Marianne-Label dus het klantvriendelijkheidslabel voor publieke instellingen 

op vlak van het onthaal van de gebruikers van de openbare diensten in Frankrijk. Interessant 

hierbij is het feit dat de kwaliteitscontrole en de certificering gebeurt door een externe organisatie 

zoals de Groupe ANFOR.527 In België klonk vanuit de juridische praktijk ook al eens het idee om 

externe kwaliteitscontrole van rechtbanken te verrichten.528 

De concrete invulling die het hof van beroep van Parijs gaf aan deze richtlijnen van het Marinne-Label 

zijn terug te vinden in een gebruikershandvest dat op hun website raadpleegbaar is. De verschillende 

elementen van service-kwaliteit worden daarin behandeld. Enkele vrij vertaalde voorbeelden 

verduidelijken hoe de rechtbank aan haar klanten kenbaar maakt dat ze de service kwaliteit hoog in het 

vaandel draagt: “Wij behandelen uw post binnen een termijn van 5 dagen na de opening ervan”; “Wij 

behandelen u beleefd en geven u de naam van uw contactpersoon”; “Wij onderzoeken regelmatig of 

we onze engagementen t.a.v. u respecteren”; “We behandelen uw telefoontjes na minder dan 5 

beltonen. 529 

Dit gebruikershandvest kaderde in het plan van de Franse Algemene directie voor de modernisering 

van de staat (DGME) om ook de ontvangst binnen de rechtscolleges aan de eisen van het Marianne-

Label te laten voldoen. Het handvest werd op beleidsniveau ontwikkeld, maar is toch sterk 

praktijkgericht. De implementatie van het gebruikershandvest in het hof van beroep te Parijs gebeurde 

in drie fasen waarbij de het hof van beroep te Parijs het voortouw nam door met de implementatie van 

een serviceverbetering aan te vangen alvorens dit nationale plan geïmplementeerd werd. Samen met 

het handvest werd ook nagedacht over concrete low-budget maartregelen om de ontvangst van de 

gebruikers van justitie te verbeteren, over het maken van wegwijzers, over het plaatsen van 

grondplannen op de website en over het verbeteren van de (ruimtelijke) omgeving voor minder 

mobiele bezoekers.530 Naderhand werd dit project uitgebreid in alle rechtscolleges die zich in het 

rechtsgebied van dit Parijse beroepshof bevonden. Good practices werden uitgewisseld. In een latere 

fase werden deze zaken geëvalueerd, o.a. door anonieme enquêtes en werd dit teruggekoppeld om de 

dienstverlening te verbeteren. 531 

Het is aangeraden dat in België een dergelijk gebruikershandvest wordt opgesteld in overleg met de 

medewerkers van de rechtscolleges en organisaties die de klanten vertegenwoordigen (bijv. de orde 

van Vlaamse balies of de lokale Balie) en op basis van onderzoeksresultaten bij bijv. focusgroepen van 

                                                      

527 AFNOR BOUTIQUE, « Qui sommes-nous ? », http://www.afnor.org/groupe/a-propos-d-afnor/qui-sommes-

nous (consultatie op 10 juli 2014). 
528 W. VAN STEENBRUGGE, De affaire justitie: De bedenkingen van een strafpleiter, Antwerpen, Manteau, 2007, 

99.  
529 PALAIS DE JUSTICE DE PARIS, 19 engagements pur un meilleur accueil au palais de justice de Paris, 

http://www.ca-paris.justice.fr/art_pix/1_label_marianne_tryptique.pdf.  
530 Grondplannetjes naar de diverse rechtszalen , toegangswegen naar het gerechtsgebouw en 

standaardformulieren zijn rechtstreeks via volgende link te bekijken en te downloaden; WEBSITE COUR D’APPEL 

DE PARIS, http://www.ca-paris.justice.fr/index.php?rubrique=12533 (consultatie op 11 juli 2014).  
531 COUR D’APPEL DE PARIS, « Amélioration de l’accueil des justiciables », http://www.ca-

paris.justice.fr/index.php?rubrique=11048&article=23942 (consultatie op 11 juli 2014).  

http://www.afnor.org/groupe/a-propos-d-afnor/qui-sommes-nous
http://www.afnor.org/groupe/a-propos-d-afnor/qui-sommes-nous
http://www.ca-paris.justice.fr/art_pix/1_label_marianne_tryptique.pdf
http://www.ca-paris.justice.fr/index.php?rubrique=12533
http://www.ca-paris.justice.fr/index.php?rubrique=11048&article=23942
http://www.ca-paris.justice.fr/index.php?rubrique=11048&article=23942
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andere klanten van justitie. 532 In de schoot van het College voor hoven en rechtbanken kan mogelijks 

een soort “standaard gebruikershandvest” zoals in het kader van het Marianne-Label worden 

geïntroduceerd. Daarbij kunnen een aantal elementen uit het reeds bestaande gebruikershandvest bij de 

FOD justitie533 als inspiratiebron dienen. Ieder rechtscollege krijgt binnen dit kader de ruimte om aan 

kwaliteitsverbetering te doen. Vernieuwend is dat het gebruikershandvest van de FOD de 

wederkerigheid534 van de relatie tussen klant en dienstverlener uitdrukt door ook “plichten” van de 

klant op te nemen, zoals de plicht om correcte informatie te geven aan de dienstvertrekker.  

Een minpunt aan de implementatie van dit gebruikershandvest is dat het geen opvallende plaats kreeg 

op de website van het rechtscollege te Parijs. Een link naar dit gebruikershandvest zou dan ook best op 

de homepage worden gezet. Het is van belang om dergelijke handvesten de nodige openbaarheid te 

geven anders bereiken ze hun doelpubliek (de klanten) niet of te moeilijk. Een dergelijk 

standaardhandvest kan één van de tools zijn om aan kwaliteitszorg te doen. Toch ontbreekt er in het 

Belgische kwaliteitsbeleid van de rechtscolleges een overkoepelende missie op vlak van kwaliteit, een 

soort “paraplu” die al deze initiatieven als het ware omvat. 

Het in het volgende deel besproken project “RechtspraaQ” kan hierop misschien een passend 

antwoord bieden.  

8.4 Het project “RechtspraaQ”: een duidelijke missie en visie op 

kwaliteitszorg (en klantvriendelijkheid) in rechtscolleges te 

Nederland 

Eerder in deze masterscriptie werd reeds betoogd dat er al enkele goede “losse” initiatieven inzake 

klantvriendelijkheid in rechtscolleges bestonden, maar dat er geen algemeen kwaliteitsbeleid is 

waarbinnen deze klantvriendelijkheid kadert. In Nederland bestaat dit wel. Via het project 

“RechtspraaQ” werd een algemene visie op kwaliteit en op de implementatie van een 

kwaliteitsbeleid in rechtscolleges ontwikkeld. Binnen dit project werd ook aan het aspect 

“klantvriendelijkheid” werd aandacht besteed.  

Dit project RechtspraaQ functioneert in de schoot van de Raad voor de rechtspraak (hierna De 

Raad), een orgaan behorend tot de rechterlijke macht maar zonder rechtsprekende bevoegdheid. Dit 

orgaan bestaat sedert 2002 en werd opgericht om de rechtbanken een zelfstandig beheer toe te 

kennen.535 De Raad vormt de schakel tussen beleid en justitie.  

                                                      

532 S. GABORIAU, The role of users in the running of the judicial system Ways of providing users with a role in 

the management of the courts, 50, 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/thematiques/citoyens/gaboriauE.pdf. 
533 FOD JUSTITIE, Gebruikershandvest, http://justitie.belgium.be/nl/binaries/gebruikershandvest_tcm265-

144897.pdf. 
534 Zie hoofdstuk 9 deel 1 van deze masterscriptie. 
535 RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK, “Organisatie.”; http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-

Rechtspraak/overdervdr/Organisatie/Pages/default.asp (consultatie op 10 augustus 2014).  

F.C. BAKKER, “Is de Raad voor de rechtspraak ook de raad voor de rechtspreek?”, NJB  2013, afl. 1, (10) 11. 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/gebruikershandvest_tcm265-144897.pdf
http://justitie.belgium.be/nl/binaries/gebruikershandvest_tcm265-144897.pdf
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak/overdervdr/Organisatie/Pages/default.asp
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak/overdervdr/Organisatie/Pages/default.asp
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Het project “RechtspraaQ” tracht de kwaliteitszorg in rechtscolleges overkoepelend te organiseren en 

een samenhangend kwaliteits- en klantvriendelijkheidsbeleid te ontwikkelen. Concreet werkt men 

o.b.v. het hierna besproken EFQM-model.  

 

Figuur 14: Schematische weergave bestanddelen project RechtspraaQ. (bron; 

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Brochures/Documents/BrochKwaliteit_NL.pdf) 

 

Men kan dus duidelijk vaststellen dat het project RechtspraaQ tracht om een “paraplu” te creëren 

waaronder de verschillende aspecten van kwaliteitszorg op gestructureerde wijze hun “plaats” 

toebedeeld krijgen binnen het ruimer geheel van de kwaliteitszorg.  

De kern in dit project zijn de kwaliteitsstatuten en het meetsysteem rechterlijk functioneren. Deze 

statuten zijn op de 9 domeinen van het EFQM-model gebaseerd en bevatten nog een 10de punt 

“verbeteren en vernieuwen”, wat eigenlijk al reeds in dit EFQM model inbegrepen is in de vorm van 

een pijl “innovatie en leren”.536 Op het EFQM- model zal in hoofdstuk 9 dieper worden ingegaan.  

De eerste grote pijler van dit project vormen de kwaliteitsstatuten. Ieder rechtscollege heeft een 

dergelijk statuut voor de hele werking van de rechtbank, alsook een statuut specifiek per sector (bijv. 

voor deze van het strafrecht). De Raad voor de Rechtspraak ontwikkelde hier ook voor beide gevallen 

modelstatuten die door de rechtscolleges nader in te vullen zijn. De Raad voor de Rechtspraak 

ontwikkelde hier ook voor beide gevallen modelstatuten die door de rechtscolleges nader in te vullen 

zijn. De wijze die men kiest om de vooropgestelde kwaliteitseisen, zoals het formuleren van een beleid 

aangaande de bejegening door alle medewerkers, te behalen, laat men vrij aan de rechtscolleges. In 

een dergelijk overkoepelend model is er met andere woorden nog voldoende ruimte voor flexibiliteit 

en maatwerk. Deze statuten worden geëvalueerd en geactualiseerd. 

De tweede grote pijler van dit project is het meetsysteem rechterlijk functioneren en maakt de 

kwaliteit van het functioneren van rechtbanken op gerechtssector niveau meetbaar. De meetgebieden 

zijn  onpartijdigheid en integriteit, deskundigheid, bejegening, rechtseenheid, snelheid en tijdigheid. 

Ook hier herkent men een aantal dimensies van het SERVQUAL instrument alsook een aantal 

                                                      

536 Voor een schematische voorstelling van het EFQM-model met de 9 domeinen van dit model zie hoofdstuk 9 

deel 1 van deze masterscriptie.  

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Brochures/Documents/BrochKwaliteit_NL.pdf
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principes uit de hoger aangehaalde “gids voor magistraten”.537 Onder deze categorieën vindt men dan 

diverse prestatie indicatoren die geschaald worden op een puntenschaal van 1 tot 5.538 

Op die manier wordt de progressie in kleine stapjes bijgehouden van het rechtscollege i.p.v. meteen op 

een 80% tevredenheid van een einddoel te focussen, zoals bijv. de werking van een klachtensysteem.  

Het is de Raad die een budget van de Nederlandse minister voor justitie en veiligheid ontvangt en 

vervolgens verdeelt over de rechtscolleges.539 In dat opzicht lijkt dit orgaan verwant met het nieuw 

opgerichte “College voor de hoven en rechtbanken” dat zich ook inlaat met de kwaliteitszorg en 

beheer van de hoven en rechtbanken. Net zoals het in België de bedoeling is met het college van 

hoven en rechtbanken, werkte de Nederlandse Raad voor de Rechtspraak een financieringssysteem 

voor de rechtscolleges uit o.b.v. een werklastmeting (het zgn. Lamicie-bekostigingssysteem). 540 Op 

vlak van takenpakket dus zeker gelijkenissen vast te stellen tussen dit Nederlandse orgaan en diens 

Belgische variant.541 

Het lijkt dan ook logisch mocht ook in België en onder de vleugels van het college van Hoven en 

rechtbanken een integraal kwaliteitsdenken zoals project “RechtspraaQ” tot stand komen alsook 

een missie op vlak van een kwaliteitsvolle dienstverlening van rechtscolleges.542 Opvallend is 

bovendien dat in Nederland diverse andere adviesorganen inzake kwaliteitsbeleid naast de Raad voor 

de Rechtspraak functioneren, zoals de Nederlandse verenring voor rechtspraak of de 

beroepsvereniging van rechters en officieren van justitie.543 Een veelheid aan actoren inzake 

klantvriendelijkheid in strafrechtscolleges lijkt dus geen typisch Belgische zaak. 

8.5 Besluit: beide ideeën zijn nuttig om ook in de Belgische 

strafrechtscolleges te integreren 

Beide besproken initiatieven komen tegemoet aan problemen inzake klantvriendelijkheidsbeleid in 

rechtscolleges. Concreet is het dan ook aanbevolen om in België een dergelijk gebruikershandvest te 

                                                      

537 Zie hoofdstuk 4 van deze masterscriptie.  
538 RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK, Kwaliteit van de Rechtspraak, informatieve brochure project 

RECHTSPRAAQ, 2008 ,1-8, http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-

Brochures/Documents/BrochKwaliteit_NL.pdf. 
539 F.C. BAKKER, “Is de Raad voor de rechtspraak ook de raad voor de rechtspreek?”, NJB  2013, afl. 1, (10) 11;  

RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK, “Wat doet de raad”, http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-

Rechtspraak/OverDeRvdr/Organisatie/Pages/Wat-doet-de-Raad.aspx (consultatie op 11 juli 2014). 
540 F.C. BAKKER, “Is de Raad voor de rechtspraak ook de raad voor de rechtspreek?”, NJB  2013, afl. 1, (10) 11.; 

W. WEDZINGA, “Rechtspraak ik spagaat tussen kwaliteit en kwantiteit”, Lezing LHV Zwolle 16 april 2012,  

http://www.wicherwedzinga.nl/2012/05/02/rechtspraak-in-een-spagaat-tussen-kwaliteit-en-kwantiteit/ 

(consultatie op 11 juli 2014). 
541 Zie nieuw art. 181 en 185/4-185/8 Ger.W.; P. VAN ORSHOVEN, “”Nieuwe justitie 2014. De arrondissementen, 

de mobiliteit en het beheer” in B. ALLEMEERSCH et al., Nieuwe Justitie Congresbundel, Antwerpen, Itersentia, 

2014, nr. 30-40. 
542 De Raad voor de rechtspraak ontwikkelde een visie en missie op het rechtspreken (inhoudelijk, procesmatig) 

zie RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK, “Visie op de rechtspraak”, http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-

De-Rechtspraak/Visie-op-de-rechtspraak/Pages/default.aspx (consultatie op 11 juli 2014). 
543 RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK, “Organisatie.”; http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-

Rechtspraak/overdervdr/Organisatie/Pages/default.asp (consultatie op 10 juli 2014).  

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Brochures/Documents/BrochKwaliteit_NL.pdf
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Brochures/Documents/BrochKwaliteit_NL.pdf
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak/OverDeRvdr/Organisatie/Pages/Wat-doet-de-Raad.aspx
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak/OverDeRvdr/Organisatie/Pages/Wat-doet-de-Raad.aspx
http://www.wicherwedzinga.nl/2012/05/02/rechtspraak-in-een-spagaat-tussen-kwaliteit-en-kwantiteit/
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Raad-Voor-De-Rechtspraak/Visie-op-de-rechtspraak/Pages/default.aspx
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creëren per rechtscollege en mogelijks per sector. Het betreft een eenvoudig middel met lage kostprijs, 

maar wel een methode om de verwachtingen van de klanten te managen544 en om de organisatie als 

dusdanig klantvriendelijker te maken.545 

Met de nieuwe justitiehervorming die heel wat nieuwe tools aanlevert, maar vooral het begin is van 

een veranderingen, lijkt het een goed moment te zijn om nu ook eens na te denken over een algemeen 

kwaliteitsbeleid (met inbegrip van een klantvriendelijkheidsbeleid) voor de Belgische 

rechtscolleges. Men smeedt best het ijzer als het heet is. Een dergelijke overkoepelende visie en missie 

kan best worden ontwikkeld via het nieuw opgerichte “College van de hoven en rechtbanken” of 

desnoods via een samenwerkingen tussen het College voor het openbaar ministerie en het College van 

de hoven en rechtbanken via “het gemeenschappelijk beheer”. De voorloper van het College van de 

hoven en rechtbanken stelde reeds voor om deze taak tot stroomlijning van het 

klantvriendelijkheidsbeleid in rechtscolleges op zich te nemen. 546zo men een echt integraal 

kwaliteitsdenken wil opzetten. Het EFQM-model is het meest geschikte model om ook toe te passen 

op de kwaliteitszorg van de Belgische rechtscolleges. Immers, het is een model dat eenvoudig in 

gebruik is en zeer effectief is. Ook binnen de overheidscontext heeft dit model reeds zijn diensten 

bewezen. Het concept van de “excellente politiezorg” in België is bijvoorbeeld in grote mate 

gebaseerd op het EFQM –model. 547 

Zowel het gebruikershandvest als het project RechtspraaQ of op zijn minst de idee achter deze twee 

initiatieven zijn dus zeker te transformeren naar de Belgische rechtscolleges. De aanzetten tot de 

creëren van dergelijke initiatieven werden reeds gegeven door het College van Hoven en Rechtbanken 

en het gebruikershandvest van de FOD Justitie . 

  

                                                      

544 R. DEPRÉ et al., Managementconcepten voor een kwaliteitsvol openbaar ministerie, Brussel, Politeia, 2009; 

89. 
545 J-P. THOMASSEN, De klantgestuurde organisatie: 50 methoden en instrumenten voor effectief 

klantenmanagement, Alphen aan den Rijn, Samsom, 2001, 129-130. 
546 VOORLOPIG COLLEGE VAN HOVEN EN RECHTBANKEN, Managers & Justitie: Nieuwsbrief van het Voorlopig 

College van hoven en rechtbanken ¸ maart 2014, 3. http://zetel-

siege.just.fgov.be/sites/default/files/nieuwsbrief_nl.pdf.  
547 WEBSITE FEDERALE POLITIE, “Excellente Politiezorg”, http://www.police.ac.be/menu_epz.htm (consultatie op 

8 juli 2014).  

http://zetel-siege.just.fgov.be/sites/default/files/nieuwsbrief_nl.pdf
http://zetel-siege.just.fgov.be/sites/default/files/nieuwsbrief_nl.pdf
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Hoofdstuk 9 Klantvriendelijkheid in strafrechtscolleges 

breder bekeken  

In dit hoofdstuk worden een aantal algemene theoretische beschouwingen m.b.t. klantvriendelijkheid 

in hoven en rechtbanken in strafzaken geformuleerd. In de eerste paragraaf zal worden betoogd dat 

klantvriendelijkheid geen eenzijdige relatie is waarbij enkel het rechtscollege inspanningen moet doen 

om de dienstverlening zo klantvriendelijk mogelijk te laten verlopen. Ook van de klant zelf mag enige 

inspanning worden verwacht wil hij een goede dienstverlening krijgen in de strafrechtscollege. De 

tweede paragraaf betoogt zorgen voor een klantvriendelijke dienstverlening zich uitstrekt over de hele 

strafrechtsketen en niet enkel de procesfase. In de derde paragraaf wordt klantvriendelijkheid geplaatst 

binnen het grotere geheel van kwaliteitszorg in strafrechtscollege. De vierde paragraaf behandelt twee 

moeilijkheden die het rechtbankmanagement op zijn weg treft zo men rechtscolleges 

klantvriendelijker wil maken, namelijk: botsende klantenwensen en klanten tevreden stellen die 

helemaal geen klant willen zijn in het strafrechtscollege. Paragraaf vijf stelt een beleidskeuze voor het 

rechtbankbankmanagement voor, op welk type initiatieven voor een klantvriendelijke rechtbank zet 

men best in en op welke groep klanten zet men best de beperkte mensen en middelen van het 

rechtscollege in. De zesde en laatste paragraaf bevat de waarschuwing om wel aandacht te besteden 

aan klantvriendelijkheid en kwaliteitszorg in strafrechtscolleges, maar dit niet te laten doorschieten tot 

een obsessie. 

9.1 Klantvriendelijkheid in strafrechtscolleges een 

wederkerige relatie  

Tot hiertoe werd klantvriendelijkheid benaderd als zijnde een eerder unilaterale relatie. Hoe konden de 

hoven en rechtbanken als organisatie in strafzaken klantvriendelijker worden gemaakt t.a.v. de burger? 

Lectuur548 die rond klantenmanagement handelt lijkt ook steeds de nadruk te leggen op deze 

unilaterale relatie: de onderneming dient zich klantvriendelijk op te stellen.  

Deze manier van unilateraal kijken naar klantvriendelijkheid, waarbij de klant passief voorwerp is dat 

de dienstverlening ondergaat, is te beperkt. Opdat de organisatie een degelijke service kan bieden is 

ook een zekere medewerking van de klant noodzakelijk. Zo kan een griffier bijvoorbeeld slechts de 

correcte informatie geven zo de rechtzoekende de nodige informatie aan de griffier geeft.549 

                                                      

548 J-P. R. THOMASSEN, Waardering door klanten, klantenmanagement als fundament voor Totale Kwaliteit, 

Deventer, Kluwer, 1998, 295p.; J-P. THOMASSEN, De klantgestuurde organisatie : 50 methoden en 

instrumenten voor effectief klantenmanagement, Alphen aan den Rijn, Samsom, 2001, 200p. 
549 P. VRANCKEN, “Informatieplicht en consultverbod, voor de griffiers van hoven en rechtbanken”, De Schakel 

2002, afl. 63, 4-5.  
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In het bestuursrecht dook met de “algemene beginselen van behoorlijk burgerschap” een dergelijke 

wederkerige visie op. Immers de overheid zelf dient zich aan de algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur te houden (zoals informatieverplichting, continuïtieitsbeginsel). Maar ook de burger heeft in 

haar relatie met de overheidsinstantie een aantal plichten na te leven, zoals het tijdig doen gelden van 

rechten, nauwgezetheid bij het invullen van documenten550. Deze zienswijze vanuit het bestuursrecht  

getuigt van een realistische insteek. Men kan als organisatie nog zo zijn best doen om klantvriendelijk 

te handelen, van de burger kan toch ook enige nauwlettendheid en medewerking in deze 

dienstverleningsrelatie verwacht worden.  

Wat kunnen de hoven en rechtbanken als organisatie nu eigenlijk verwachten van een behoorlijke 

klant van justitie? Ten dele kan er gekeken worden naar de elementen van behoorlijk burgerschap uit 

het bestuursrecht. Zo kan men verwachten dat een gebruiker de nodige formulieren behoorlijk 

invult, (zoals bijv. een invulformulier klacht burgerlijke partijstelling ter zitting). Ook kan men een 

behoorlijk procesgedrag verwachten, niet onnodig om uitstel vragen, gevraagde documenten bij 

zich hebben. Ook kan men verwachten van de rechtzoekende dat men tijdig vraagt om informatie en 

de nodige vragen stellen. Dat men als rechtzoekende tijdig aanwezig is op de zitting zodat men niet 

door de stress verloren loopt. Informatie die op duidelijke wijze beschikbaar al eens raadplegen bijv. 

website edm 

Van een burger die zich bijv. bij de onthaalbalie van de rechtbank aanbiedt om de weg naar een 

bepaalde zittingszaal te vragen, kan verwacht worden dat hij zijn oproepingsbrief bij zich heeft. 

551Een partij die klaagt over de trage rechtsgang in correctionele zaken mag niet zelf aan de basis van 

het voortdurende uitstel liggen. In strafzaken past hierbij wel de vermelding van een beperking dat 

men niet kan worden verplicht om aan zijn eigen veroordeling mee te werken (art 6 EVRM) 552. Dit 

recht uitoefenen kan gebeuren door nalatig gedrag te stellen (bijv. het niet duidelijk beantwoorden van  

vragen die de rechter stelt, niet meewerken aan een strafrechtelijk deskundigenonderzoek bevolen 

door de vonnisrechter). 553 

Van een advocaat kan men verwachten dat deze de rechtbank verwittigd dat men zo niet ter zitting 

aanwezig kan zijn. 

LAMON stelt dat deze wederkerigheid kan worden bekomen via een goed communicatiebeleid. Hij  

gebruikt hierbij het voorbeeld van hoe een goed communicatiebeleid inzake huisvuilophaling en 

                                                      

550 J. DE STAERCKE, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en behoorlijk burgerschap. Beginselen van de 

openbare dienst in Collectie Publiek Recht, Brugge, Vanden Broele, 2002, 49-57.  
551Helaas blijken heel wat rechtzoekende dit document niet bij zich te hebben wanneer men zich bij het onthaal 

aanmeldt. Interview actor 18, deel 2 bijlage 8 van deze masterscriptie en eigen observaties tijdens onderzoek 

praktijkvoorstel rechtbank eerste aanleg Tongeren.  
552 C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, II, Antwerpen, Maklu, 2011, 692-699.  
553 P. TRAEST en P. VAN CAENEGEM, Het deskundigenonderzoek in strafzaken, s.l., 2012, 72. 
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Service kwaliteit 

Behoorlijk burgerschap 

sorteren de burger aanzet om te sorteren en op het juiste tijdstip het vuilnis buiten te zetten, kortweg 

een diligente houding aan te nemen. 554 

Een dergelijke wederkerige visie t.a.v. de dienstverlening van hoven en rechtbanken vindt men soms 

al terug. De Orde van Vlaamse Balies stelde in dit verband in één van haar reglementen het belang van 

"loyaal procesgedrag" vast555. Bijvoorbeeld via de richtlijn om als advocaat niet voor onnodig uitstel 

zorgen.  

Ook in het gebruikershandvest dat de FOD justitie opstelde komt deze wederkerigheid naar voren. Het 

eerste deel van dit handvest vermeldt de service waar de gebruiker recht op heeft, het tweede deel 

omvat de plichten van de burger zoals; “correcte informatie geven, de antwoordformulieren  binnen de 

gevraagde termijn terugsturen aan de FOD”556.  

 

 

Gebruiker     hoven en rechtbanken 

              

Figuur 15:  Schematische voorstelling klantvriendelijkheid in strafrechtscolleges als wederkerige relatie 

Klantvriendelijkheid is dus een actief en wederkerig mechanisme; zowel strafrechtscolleges werken 

als de klant van de rechtscolleges werken samen mee aan een klantvriendelijke dienstverlening. 

Klantvriendelijkheid: een zaak van strafrechtscolleges én de klanten dus. 

 9.2 Klantvriendelijkheid een zaak van de hele 

strafrechtsketen 

In het eerste hoofdstuk van deze masterscriptie werd erop gewezen dat de strafprocedure als een keten 

kan worden gezien met diverse fasen en diverse actoren die binnen deze fasen actief zijn. 557  

Voor de burger is justitie- het gerecht een zeer ruim begrip. Een aantal klanten (zeker de partijen) 

hebben alvorens het gerechtsgebouw binnen te stappen al een stuk van de service in strafzaken  

doorlopen: verhoren door de politie, consultaties bij een raadsman, in kennis gesteld worden van een 

                                                      

554 H. LAMON, “Voor een nieuwe justitie: positieve deontologie bij advocaten en magistraten.”, Limb.Rechtsl. 

2013, afl. 39, (3) 21-22. 
555 Art. 7 en 8 OVB, Reglement betreffende de aan procedures verbonden regels van confraterniteit, 31 januari 

2007,http://www.advocaat.be/UserFiles/file/OVB/reglementen/reglementen%20Orde%20van%20Vlaamse%20b

alies/regl%20confraterniteit.pdf.  
556FOD JUSTITIE, Gebruikershandvest, http://justitie.belgium.be/nl/binaries/gebruikershandvest_tcm265-

144897.pdf.  
557 Zie figuur hoofdstuk 1 van deze masterscriptie.  

http://www.advocaat.be/UserFiles/file/OVB/reglementen/reglementen%20Orde%20van%20Vlaamse%20balies/regl%20confraterniteit.pdf
http://www.advocaat.be/UserFiles/file/OVB/reglementen/reglementen%20Orde%20van%20Vlaamse%20balies/regl%20confraterniteit.pdf
http://justitie.belgium.be/nl/binaries/gebruikershandvest_tcm265-144897.pdf
http://justitie.belgium.be/nl/binaries/gebruikershandvest_tcm265-144897.pdf
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beslissing van het parket (bijv. een beleidssepot). Men vormt zich op basis van deze ervaringen reeds 

een beeld van “politie en justitie”. Dit zal voornamelijk het onderdeel “eigen verwachtingen“ in het 

concept klantvriendelijkheid beïnvloeden. Negatieve ervaringen met de service in één van de vorige 

fasen van de keten maken het voor de volgende schakel (bijv. de strafrechtscolleges) moeilijker om 

klanttevredenheid bij deze personen te genereren.  

Het is dus van groot belang dat men zich bewust is van het belang van klantgerichtheid bij de diverse 

actoren in de diverse fasen van het strafproces en dat men eventueel ook samenwerkt op dit vlak. De 

politie werkt reeds via het model van excellente politiezorg558 aan kwaliteitsvolle dienstverlening, met 

aandacht voor klantgerichtheid.  

Ook binnen het OM besteedt men aandacht via projecten aan een klantvriendelijkere werking. 559 Nog 

belangrijker en wenselijker is wanneer deze actoren met elkaar in dialoog treden en samen initiatieven 

ondernemen naar een meer klantvriendelijke /kwaliteitsvolle service.560 Lokaal bestaan er dergelijke 

initiatieven tussen politie en parket. 561 

Op die manier komt men tot een coherent en integraal klantvriendelijkheidsbeleid en zal de gebruiker 

van de dienst doorheen de verschillende fasen van het strafproces eenzelfde of gelijkaardige service- 

kwaliteit krijgen.  

9.3 Klantvriendelijkheid als stukje in de gehele puzzel van 

kwaliteitszorg 

Klantvriendelijkheid past in het groter geheel van kwaliteitszorg in een organisatie, het management 

model EFQM is een gekende methode om aan kwaliteitszorg binnen organisaties te doen. Dit 

managementmodel werd ontwikkeld werd door een team van experten uit de zakenwereld en uit de 

academische wereld met als bedoeling de competitiviteit van de Europese organisaties te bevorderen 

en een duurzame ontwikkeling van de Europese economieën.  

Ondertussen hebben ook heel wat overheidsdiensten en –organen 562dit model toegepast. Een 

voorbeeld vormt het concept “Excellente politiezorg”, een model waarbij het EFQM – model een 

                                                      

558WEBSITE VAN DE BELGISCHE FEDERALE POLITIE, “Basisconcepten van een "excellente politiezorg,”, 

http://www.polfed-fedpol.be/org/org_polexcel_nl.php (consultatie op 2 juli 2014).  
559Voorbeeld hertekening bode- en onthaaldienst bij het parket te Charleroi zie R. DEPRÉ et al., 

Managementconcepten voor een kwaliteitsvol openbaar ministerie, Brussel, Politeia, 2009; 94. 
560 S. PARMENTIER en T. VAN WIN, “Organisatieprocessen en kwaliteit”, Panopticon, 2002, afl. 23, (495) 507-

508. 
561 Ibid.,(495) 508. 

EFQM, Letter of Intent to establish the EFQM, Brussels 15 September 

1988,16p.,http://www.efqm.org/sites/default/files/establising_excellence_in_19882.pdf.  

http://www.polfed-fedpol.be/org/org_polexcel_nl.php
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belangrijke grondslag vormt. 563 Ook binnen de rechtbank kan men klantvriendelijkheid in een bredere 

context van kwaliteitszorg zien. Zorgen voor tevreden klanten is niet iets wat geïsoleerd staat en kan 

losgekoppeld worden van andere beïnvloedbare factoren zoals zorgen voor een goed personeelsbeleid, 

een goed leiderschap edm. Simpel gezegd moet dus het “volledige plaatje kloppen” om tot een 

klantvriendelijke organisatie te komen  Het EQFM–model besteedt dus aandacht aan alle relevante 

kernmerken van een organisatie om aan kwaliteitszorg te kunnen doen. Ook het hoger 564besproken 

Nederlands “project RECHTSPRAAQ” werkt via het EFQM-model.565  Dit model heeft dan ook een 

vaste waarde verkregen. Binnen het kwaliteitsdenken. 566 

 

Figuur 16: Het EFQM-model (Bron : http://www.cpc.be/nl/x/17/kwaliteitszorg). 

9.3.1 Het EFQM-model toegepast op strafrechtscolleges 

Zo men het EFQM-model toepast op de rechtscolleges als organisatie zoals deze bestonden voor de 

gerechtelijke hervorming van 1 april 2014. 567 

                                                      

563 X, “Toelichting bij de basisbegrippen” in W. BRUGGEMAN, J.M. VAN BRANTEGHEM EN D.VAN NUFFEL (eds.), 

Naar een excellente politiezorg, Brussel, Politea, 2007, (15) 29. 
564 Zie hoofdstuk 8 uit deel 1 van deze masterscriptie.  
565 RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK, Kwaliteit van de Rechtspraak, informatieve brochure project 

RECHTSPRAAQ, 2008 ,6, http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-

Brochures/Documents/BrochKwaliteit_NL.pdf. 
566 S. PARMENTIER en T. VAN WIN, “Organisatieprocessen en kwaliteit”, Panopticon, 2002, afl. 23, (495) 505-

508. 
567EFQM, “Results”, http://www.efqm.org/efqm-model/criteria/results (consultatie op 10 augusuts 2014).  
 EFQM, “Enablers”, http://www.efqm.org/efqm-model/criteria/enablers (consultatie op 10 augsusts 2014). 

en het INK-model uit J-P. R. THOMASSEN, Waardering door klanten, klantenmanagement als fundament voor 

Totale Kwaliteit, Deventer, Kluwer, 1998, 156-177.  

http://www.cpc.be/nl/x/17/kwaliteitszorg
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Brochures/Documents/BrochKwaliteit_NL.pdf
http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Brochures/Documents/BrochKwaliteit_NL.pdf
http://www.efqm.org/efqm-model/criteria/results
http://www.efqm.org/efqm-model/criteria/enablers
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Het EFQM –model bestaat uit 2 zijden. Aan de rechterzijde bevinden zich de resultaten (wat wil de 

organisatie bereiken? Een aspect hieruit zal zijn tevreden gebruikers van de dienstverlening van de 

hoven en rechtbanken in strafzaken). De linkerzijde heeft betrekking op de vraag wat de organisatie 

nodig heeft om deze resultaten te bereiken. 

9.3.1.1 ORGANISATIE/DETERMINANTEN:  

Leiderschap: De voorzitter (art. 90 Ger.W.) of de eerste voorzitter (art. 109 Ger.W.) of de oudst-

benoemde politierechter (art. 68 Ger.W.) leidt de rechtbank. Hier speelt de selectie door de HRJ een 

belangrijke rol. Via functieprofielen en de benoemingsprocedure tracht men de “juiste” magistraat op 

deze functie te zetten. Dergelijke standaardprofielen 568geven aan dat een korpsoverste als leider 

integer moet zijn, zowel korte als lange termijn kan plannen, groepsgericht leiderschap moet hanteren, 

flexibel, creatief en stressbestendig moet zijn. Deze standaardprofielen geven dus een invulling van 

het type leider dat men verwacht voor de “organisatie rechtbank”. Het wisselen van leider van het 

mandaatsysteem bleek ook te zorgen voor een “objectivering van het leiderschap” (de leider wordt 

gekozen o.b.v. diens kwaliteiten en niet diens politieke voorkeur) en de mogelijkheid om in te grijpen 

bij slecht leiderschap. 569 

Personeel: Griffiers, magistraten, onthaalpersoneel, zittingsdeurwaarders, poetsvrouwen, 

administratieve hulp, agenten van het veiligheidskorps. Niet al dit personeel behoort toe aan de 

voorzitter zoals een manager over zijn mensen beschikt, bijv. de agenten van het veiligheidskorps of 

lokale politie functioneren onder hun oversten.570 Personeel wordt geselecteerd via de dienst SELOR 

dan wel via de HRJ (magistraten). Rechters en rechtbankpersoneel worden geëvalueerd, maar toch 

wijst men op een gebrek aan personeelsmanagement. Ook de vaste benoemingen zorgen enerzijds 

voor onafhankelijkheid anderzijds voor starheid in een personeelsbeleid. Ingrijpen bij sterkte 

demotivatie van bijvoorbeeld rechters is niet eenvoudig voor de korpsoverste.571  

                                                      

568 Bijv.HRJ, standaardprofielen voor de functies van korpschef, BS 16 september 2000, 31485, 

http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/related-

documents/mbs_2000_09_16profils_korpschefs.pdf.  
569 Het mandaat van korpschef duurt 5 jaar en is eenmaal hernieuwbaar. (art. 259quater, §1, tweede lid Ger.W.); 

J. POELS, “ Het mandaatsysteem voor korpschefs: een zegen of een vloek?” in K. VAN CAUWENBERGHE (ed.) 

“De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde”, Mechelen, Kluwer, 2008, (27) 33.  
570Het veiligheidskorps maakt deel uit van het directoraat generaal van de FOD justitie zie  Website FOD 

Justitie, http://justitie.belgium.be/nl/overheidsdienst_justitie/organisatie/directoraten-

generaal/penitentiaire_inrichtingen/ (consultatie op  2 juli 2014). De Lokale politie  (waarbinnen ook soms een 

veiligheidskorps bestaat) staat onder het gezag van de burgemeester /politicologe dan wel onder het gezag van de 

Procureur des Konings. Zie ook Website Lokale politie Ieper, Het Veiligheidskorps, 

http://www.arroieper.be/nl/pagina/15-333/het-veiligheidskorps.html  (consultatie op 2 juli 2014). 
571 X. , “Gerecht haalt via huiszoeking dossiers terug bij 'trage rechter'”, Het Laatste Nieuws, 14 maart 2011, 

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1235700/2011/03/14/Gerecht-haalt-via-huiszoeking-

dossiers-terug-bij-trage-rechter.dhtml (consultatie 1 juli 2014).; B.WILLOCX,. “Tussen ‘marginaal’ en integraal 

management: getuigenis van een rechtbankvoorzitter”, Orde Dag 2014, afl. 66, (92) 94. 

http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/related-documents/mbs_2000_09_16profils_korpschefs.pdf
http://www.csj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/related-documents/mbs_2000_09_16profils_korpschefs.pdf
http://justitie.belgium.be/nl/overheidsdienst_justitie/organisatie/directoraten-generaal/penitentiaire_inrichtingen/
http://justitie.belgium.be/nl/overheidsdienst_justitie/organisatie/directoraten-generaal/penitentiaire_inrichtingen/
http://www.arroieper.be/nl/pagina/15-333/het-veiligheidskorps.html
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1235700/2011/03/14/Gerecht-haalt-via-huiszoeking-dossiers-terug-bij-trage-rechter.dhtml
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1235700/2011/03/14/Gerecht-haalt-via-huiszoeking-dossiers-terug-bij-trage-rechter.dhtml
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn300160333&bron=doc
http://www.jura.be/secure/documentview.aspx?id=dn300160333&bron=doc
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Beleid en strategie: Korpsoversten kunnen via hun beleidsplan (art. 259quater, §2 Ger.W.), een 

beleid en strategie uitzetten die zorgen voor een kwaliteitsvol functioneren van de organisatie. Vele 

actoren doorkruisen dit beleid echter en dat vormt dus een probleem onder dit beleid ook een kopje 

“masterplan klantvriendelijkheid”. Belangrijk is ook om een duidelijke visie en missie naar buiten te 

brengen; zeker een korte, omvattende missie is belangrijk. Dit wordt ook geformuleerd in het 

beleidsplan.  

Partners en middelen: Diverse actoren geven mee vorm aan de klantvriendelijkheid van de rechtbank 

in de procesfase. Hierbij kan gedacht worden aan de procureur des Konings, de hoofdgriffier, de balie, 

instanties die bepaalde klanten bijstaan zoals het justitiehuis, Justitieel welzijnswerk (Hierna: JWW). 

Via samenwerking en afspraken kunnen al deze actoren elkaar versterken in elkaars dienstverlening 

aan de klanten van hoven en rechtbanken. Om bijv. de informatiebehoefte bij klanten over van de 

werking van de rechtbank op te vangen kan beroep worden gedaan op het justitiehuis. Informatie over 

deze diensten is dan ook noodzakelijk aanwezig in het gerechtsgebouw ( via folders, affiches enz) Ook 

actoren van de rechtbank onthaalpersoneel of de zittingsdeurwaarders of griffie, kunnen 

rechtzoekenden met vragen doorverwijzen naar deze instanties. Overleg tussen de hoofdgriffier en de 

voorzitter is bovendien wettelijk verankerd in art. 164 Ger.W. 

Processen: Hierbij kan gedacht worden aan allerlei projecten die de werking van de rechtbank 

kwaliteitsvol(ler) te maken, bijv. maatregelen inzake gerechtelijke achterstand, inzetten op coaching 

van jonge magistraten via een mentor-systeem, enz. Op vlak van klantvriendelijkheid kan verwezen 

worden naar de voorstellen uit het vierde hoofdstuk van deze masterscriptie en het praktijkvoorstel: 

naamkaartjes en informatieve affiche in de rechtszaal.572 

9.3.1.2 RESULTATEN 

Deze resultaten worden best gemeten a.d.h.v. vooraf vastgelegde indicatoren waaruit men afleidt of de 

doelstellingen van het rechtscollege werden behaald men legt hiervoor de zogenaamde key 

performence indicators (KPI’s)573 

Personeelsresultaten: Tevreden personeel is belangrijk in een organisatie, meten is weten dus 

tevreden personeel kan men meten a.d.h.v. een personeelstevredenheidsonderzoek 574 KPI , 

bijvoorbeeld 80 % tevredenheid.  

Klantenresultaten: Input via klanttevredenheidsonderzoek bijv. KPI 80% tevredenheid, een 

klantensuggestiesysteem (KPI in een dergelijk suggestiesysteem zou dan kunnen zijn dat bepaalde 

                                                      

572 Zie hoofdstuk 2 deel 2 van deze masterscriptie.  
573J. REH, “Key Performance Indicators (KPI)”, 

http://management.about.com/cs/generalmanagement/a/keyperfindic.htm  (consultatie op 17 juli 2014). 
574FED WEB , Personeelstevredenheidsmeting, 

http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/ontwikkeling_en_ondersteuning/medewerkers/personeels

tevredenheid/#.U7PdRLFKJfs  (consultatie op 2 juli 2014).   

http://management.about.com/cs/generalmanagement/a/keyperfindic.htm
http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/ontwikkeling_en_ondersteuning/medewerkers/personeelstevredenheid/#.U7PdRLFKJfs
http://www.fedweb.belgium.be/nl/over_de_organisatie/ontwikkeling_en_ondersteuning/medewerkers/personeelstevredenheid/#.U7PdRLFKJfs
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suggesties niet meer voorkomen doordat deze zijn geïmplementeerd in de rechtbankwerking) . Ook 

deze methodes werden hoger575 besproken. 

Maatschappelijke resultaten: Indirect kunnen deze gemeten worden via de hoger besproken 

justitiebarometer. (KPI = stijging van het vertrouwen burger op diverse domein van justitie) Binnen de 

gerechtelijke arrondissementen, zeker deze na de justitie hervorming van april 2014, is het misschien 

ook eens interessant om het “imago” “vertrouwen“ t.a.v. deze eerder lokale rechtbanken te meten.  

Bedrijfsresultaten: De rechterlijke macht is een onafhankelijke staatsmacht, maar toch is er controle 

door de andere 2 staatsmachten (de uitvoerende en de wetgevende macht). Beide staatsmachten 

verwachten een kwaliteitsvolle justitie, dat dossiers niet verjaard voor de vonnisrechter komen, een 

minima aan procedure fouten, een correcte dienstverlening t.a.v. de burger, open in communicatie, een 

kwalitatieve uitoefening van de rechtsprekende functie die o.a.  rechtszekerheid creëert. KPI’s hierbij 

kunnen zijn; een minimum aan vonnissen of arresten die worden gecasseerd, de gerechtelijke 

achterstand die in dalende lijn gaat, een minima aan vonnissen wordt in hoger beroep hervormd, 

stijgend vertrouwen door de publieke opinie in de rechterlijke macht o.b.v. onderzoeksresultaten zoals 

de “Justitiebarometer.” 

Met deze resultaten getoetst aan de KPI’s is men als rechtscollege niets als men deze niet terugkoppelt 

naar de organisatie. Op de bovenstaande figuur wordt dit getoond door de pijl “innovatie en leren”. 

Zorgen voor een kwaliteitsvolle organisatie is een proces. De informatie uit de resultaten wordt 

aangewend om de “determinanten” te verbeteren. En zo is de “cirkel” van kwaliteitszorg rond.  

9.4 Klantvriendelijkheid in conflict en de klant in 

strafrechtscolleges die helemaal geen klant wil zijn 

Tegemoetkomen door strafrechtscolleges aan klantenwensen van de ene groep klanten kan ertoe leiden 

dat wensen van andere klanten niet worden beantwoord of in het gedrang komen. Verschillende 

klanten komen met verschillende verwachtingen naar de rechtbank. 576 Ook bij eenzelfde groep van 

klanten (bijv. de partijen) kan een initiatief voor een meer klantvriendelijke rechtbankwerking (bijv. 

voldoende tijd krijgen om zelf zijn zaak voor de rechter uit te leggen) afbreuk doen aan een andere 

klantenwens (bijv. minder lange wachttijden).  

Hoe gaat men als rechtbankmanagement om met een dergelijke conflictsituatie? Werken aan 

klantvriendelijkheid voor welbepaalde klanten kan er soms toe leiden dat dit aspect van 

rechtbankwerking voor andere klanten net klantonvriendelijker wordt. Bijv. de burgerlijke partij die 

                                                      

575 Zie hoofdstuk 4 deel 1 van deze masterscriptie.  
576S. GABORIAU, The role of users in the running of the judicial system Ways of providing users with a role in 

the management of the courts, 40, 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/thematiques/citoyens/gaboriauE.pdf. 
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vaststelt dat de rechter de beklaagde vriendelijk benadert kan wel denken “Zie hij [de beklaagde] 

wordt nogal gesoigneerd op de rechtbank. Wij zijn hier wel het slachtoffer! Hier de rechtbank doen 

alsof hij het slachtoffer is”. Sommige van deze tegenstellingen in klantenwensen lijken in de praktijk 

goed mee te vallen. Dergelijke uitingen dienen volgens, mevr. ARIJS, een ervaren JWW-medewerkster 

eerder gezien te worden als onvermijdbare uitingen van emoties die bij dergelijke strafprocessen 

horen, zonder dat dit specifieke uitingen van klantontevredenheid zijn over de door het 

strafrechtscollege geboden dienstverlening. Wel van groot belang is de neutrale houding van de 

rechter, dat het proces fair verloopt577  

Een ander voorbeeld van conflicterende klantenwensen vindt men terug in het doorlichtingsrapport 

van de strafgerechten te Charleroi van 2002578 door de HRJ. Hierin werd het voorbeeld gegeven dat de 

advocaten in Bergen een ruime spreektijd krijgen voor de kamer van inbeschuldigingstelling, omdat 

het over belangrijke aangelegenheid gaat (handhaving van de voorlopige hechtenis of niet). Dit kan 

gezien worden als een klantvriendelijkheidsinitiatief door in deze belangrijke zaken de klant de kans 

geven om voldoende te kunnen participeren in de procedure. Toch kan dit botsen met de 

verwachtingen van andere klanten. Zij wensen immers ook een snelle rechtsbedeling. Verscheidene 

klanten klagen via hun balie in datzelfde rapport over de duur van de wachttijden die op zijn beurt 

voortvloeien uit de duur van de debatten. 

De eenvoudige zegswijze stelt “men kan niet voor iedereen goed doen”. Een beleid inzake 

klantvriendelijkheid voeren is dan ook een evenwichtsoefening; van diverse klantenwensen met elkaar 

verzoenen en  prioriteiten stellen en keuzes maken. Managementstechnieken kunnen hun nut bewijzen 

in deze moeilijke evenwichtsoefening.579 

Men kan dus wel stellen dat men meer dan in het bedrijfsleven te maken krijgt met extra 

problemen inzake het ontwikkelen van een klantvriendelijke rechtbankwerking, botsende 

klantenverwachtingen, (soms zelfs o.b.v een zekere vijandigheid tussen de partijen, dat zelfs 

gewoonweg al klantgericht zijn naar de ene partij als een rode lap op een stier voor de andere partij 

werkt). De juridische inhoud van het eindproduct (de uitspraak schuld en straf) kan gelet op de 

onafhankelijkheid van de rechter (151 §1 GW) niet worden beïnvloed door klantvriendelijkheid. 

Bedrijven doen er alles aan om aan de verwachtingen van een klant te voldoen wanneer deze voor haar 

diensten kiest, een opdracht die niet altijd even eenvoudig is. Nog moeilijker wordt het wanneer er 

bepaalde klanten uit het doelsegment (nl. de partijen) niet hebben gekozen om in aanraking te komen 

met justitie in strafzaken. Niemand wordt graag veroordeeld door een strafrechter. De confrontatie met 

                                                      

577 Dit gesprek vond plaats op 23 juni 2014. Mevr. ARIJS (JWW) en zie hoofdstuk 5 uit deel 1 van deze 

masterscriptie. 
578HRJ, Doorlichting van de strafgerechten van Charleroi, Brussel, HRJ, 6 november 2002, 49p., 

http://www.hrj.be/sites/5023.b.fedimbo.belgium.be/files/press_publications/o0002n.pdf .  
579 Ibid., 27.  
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een strafproces kan bij de betrokken partijen heel wat negatieve gevoelens opwekken. Dergelijke 

klanten zijn dan ook minder makkelijk tevreden te stellen met een goede service kwaliteit  dan 

“vrijwillige klanten”. De “bril” waarmee men kijkt naar het strafproces is al wat negatief gekleurd en 

kan dus de perceptie van de kwaliteit van de dienstverlening beïnvloeden.  

9.5 Beperkte mensen en middelen gebruik het pareto - 

principe 

Mensen en middelen zijn beperkte tools die efficiënt moeten worden ingezet door het 

rechtbankmanagement. Wegens de besparingen die zich verder op federaal vlak opdringen kiest men 

als rechtbankmanagement er best voor om in te zetten op het verbeteren van de klantvriendelijkheid 

voor de klanten uit het doelsegment (partijen, advocaten, ondersteunende familieleden).  

Binnen deze groep werden reeds een aantal klantvriendelijkheidsproblemen opgemerkt. Best wordt 

hierbij ingezet op net die 20% problemen van klantontevredenheid maar eens men eraan tegemoet 

komt wel globaal gezien het meeste resultaat sorteren voor de gebruikers in termen van 

klanttevredenheid. Het is de vertaling van het Pareto -principe dat later in het management werd 

toegepast door R. KOCH.580  Dit kan ook worden toegepast in het domein van het klantenmanagement.  

9.6 Niet doorschieten naar de “u vraagt wij draaien”- 

mentaliteit  

Klantvriendelijkheid is een belangrijk aspect van kwaliteitszorg maar ook hierin moet men matigen. 

Het is niet de bedoeling dat er een soort “u vraagt wij draaien” - mentaliteit ontstaat binnen de 

strafrechtscolleges. In volle onafhankelijkheid moet er recht worden gesproken en dit mag niet geleid 

worden door “in een bepaalde weg te beslissen om de klanten tevreden te stellen”.  

Het kwaliteitsdenken onder de aandacht brengen en naar een integraal kwaliteitsdenken streven is 

noodzakelijk. Toch mag dit niet omstaan in wat de CEPEJ signaleert “l’obsession de la qualité581”. In 

Nederland ontwikkelde men reeds een integraal kwaliteitsdenken door de introductie van het hoger 

besproken project “RechtspraaQ” In Nederland hoort men regelmatig de kritiek dat men doorslaat in 

dit kwaliteitsdenken en teveel oog heeft voor “cijfers en resultaten”. Dit doordat men focust op de 

wijze hoe de service wordt verstrekt er niet meer toekomt als rechtbank om de inhoudelijke kwaliteit 

                                                      

580 C. BARROW, “Richard Koch” in I. WALLIS (ed.), De grootste managementdenkers aller tijden, Amsterdam, 

Pearson Education Benelux B.V., 2012, 171-178.  
581 CONSEIL D’EUROPE, EUROMED JUSTICE II: Qualité de la justice : Evaluer la qualité de la justice:  

les travaux de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice CEPEJ) du Conseil de l'Europe , 

Luxembourg, 15–17 juin 2010, (document zonder pagina- of randnummers) 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/CEPEJ/events/OnEnParle/EUROMED_Qualite_justice.asp. 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/CEPEJ/events/OnEnParle/EUROMED_Qualite_justice.asp
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te verbeteren, bijv. door het volgen van juridische bijscholingen door rechters. 582 Hoewel dit ook een 

element van kwaliteitszorg is.  

Uit dit alles blijkt dat het invoeren en effectief doen functioneren van het kwaliteitsdenken om de 

dienstverlening in strafzaken van de strafrechtscolleges te verbeteren een niet zo evidente maar een 

noodzakelijke evenwichtsoefening is.  

 

  

                                                      

582 W. WEDZINGA, “Rechtspraak ik spagaat tussen kwaliteit en kwantiteit”, Lezing LHV Zwolle 16 april 2012,  

http://www.wicherwedzinga.nl/2012/05/02/rechtspraak-in-een-spagaat-tussen-kwaliteit-en-kwantiteit/ 

(consultatie op 1 juli 2014). 

http://www.wicherwedzinga.nl/2012/05/02/rechtspraak-in-een-spagaat-tussen-kwaliteit-en-kwantiteit/
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                                DEEL 2 DOEN 

“INITIATIEF VOOR KLANTVRIENDELIJKERE 

HOVEN EN RECHTBANKEN IN STRAFZAKEN” 

 

Als je denkt dat je te klein bent om invloed te hebben, dan heb je waarschijnlijk nog 

nooit de nacht doorgebracht met een mug op je kamer.” 

(auteur Onbekend) 
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Hoofdstuk 1 De handen uit de mouwen steken  

Dit eerste hoofdstuk leidt het praktisch deel van deze masterscriptie in. In het tweede hoofdstuk 

bespreek ik het praktijkvoorstel: “informatieve affiche en naamkaartjes in de rechtszaal”. Omdat dit 

project alle fasen uit het AKIC-model583 doorlopen heeft, zal dit ook het meest uitgebreide hoofdstuk 

zijn. In het derde bespreek ik het voorstel “invoering van een opleidingsonderdeel 

communicatievaardigheden voor juristen aan de UGent.”, dit voorstel doorliep het AKIC-model tot 

aan het begin van de implementatiefase. Het vierde hoofdstuk zal handelen over het voorstel 

“herschrijving van een dagvaarding,” ook dit voorstel haalde het begin van de implementatiefase. 

Allerlei documenten m.b.t. de voorbereiding, de implementatie en het onderzoek zijn toegevoegd als 

bijlagen op het einde van dit deel. Als lezer neemt u best de bijlage erbij wanneer ik deze uitleg, ik zal 

er steeds naar verwijzen. 

Ik 584vind het zeer belangrijk dat deze masterscriptie niet louter en alleen bij een theoretisch werkstuk 

bleef dat mooi op de boekenplank staat te wezen zonder dat er verder iets mee gebeurde. Ik wou iets 

doen, zelf meebouwen aan klantvriendelijkere hoven en rechtbanken in strafzaken. Hoe klein het 

effect ook zou zijn van deze initiatieven: iedere klant die ermee geholpen is, maakt het initiatief de 

moeite waard. Vanuit mijn beperkte ervaring met het uitleg geven aan betrokkenen in strafzaken 

merkte ik dat begrijpelijke en beknopte uitleg, regelmatig ondersteund met een eenvoudig schema, 

heel wat wonderen kon doen. “Durf denken!” is de missie van de Gentse universiteit. Voor deze 

masterscriptie breid ik deze missie uit tot: “Durf denken en doen!” 

In dit deel bespreek ik de voorstellen die allemaal als doel hebben om justitie in strafzaken 

klantvriendelijker te maken. Ik hoop dat er andere personen (magistraten, zittingsdeurwaarders, 

organisaties – zoals justitieel welzijnswerk, enz.) zullen meedenken over deze praktijkvoorstellen en 

deze voorstellen, al dan niet in gewijzigde vorm, zullen gebruiken in de juridische praktijk. Om die 

reden koos ik ervoor om zo transparant mogelijk te zijn over de uitwerking van mijn voorstellen. 

Een eerste praktijkvoorstel betreft het invoeren van een informatieve affiche en naamkaartjes in een 

zittingszaal van een correctionele rechtbank in de rechtbank van eerste aanleg afdeling Tongeren.  

Het tweede praktijkvoorstel tracht justitie klantvriendelijker te maken door rechtenstudenten, als de 

juristen van morgen, aan te leren op een toegankelijke manier te leren communiceren in eenvoudig 

taalgebruik, dit zowel schriftelijk als mondeling. Dit voorstel heeft als doel:  een nieuwe bijzondere 

studie in de masteropleiding rechten van de Universiteit Gent (hierna UGent) te introduceren, waarbij 

                                                      

583 Dit betreft een model uit het strategisch management dat later in dit hoofdstuk aan bod zal komen. 
584 Omdat we met dit deel het zuiver theoretische luik van de masterproef achter ons laten en omdat ik graag zo 

helder mogelijk spreek over mijn praktijkvoorstellen, schrijf ik dit deel in de meer persoonlijke en toegankelijke 

ik-vorm. Ik vroeg en kreeg hiervoor de toelating van mijn promotor prof.dr.TRAEST.  
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de studenten, voornamelijk via veelvuldig oefenen, aanleren om de (soms complexe) juridische 

boodschap helder en toegankelijk te communiceren. 

Een derde praktijkvoorstel betrof het idee om een dagvaarding voor de correctionele, dan wel de 

politierechtbank, te herschrijven (zowel inhoudelijk als vormelijk) in toegankelijk, maar juridisch 

correct taalgebruik. Hierbij ging ook worden nagegaan welke juridische obstakels er zich mogelijks 

tegen verzetten om bepaalde formuleringen duidelijker te maken. Bedoeling was dat de 

rechtzoekenden dan ook bij deze dagvaarding de affiche “wie is wie in de rechtszaal “in A4 formaat 

bijgevoegd kregen. Zo krijgt men op dat moment al een beeld van de diverse actoren en hun taak in 

het strafproces. 

 

Twee basisideeën hield ik in het achterhoofd bij het ontwikkelen van deze praktijkvoorstellen.  

Ten eerste durf buiten de gangbare denkpatronen stappen. Een op het eerste zicht vreemd idee is 

daarvoor geen slecht idee! In plaats van klassiek bij het afsluiten van een masterscriptie een aantal 

aanbevelingen voor de wetgever of de beleidsmakers te formuleren, besloot ik zelf praktijkvoorstellen 

te ontwikkelen en in te voeren.  

 

 

Figuur 17: https://www.linkedin.com/today/post/article/20130315125605-32175171-5-ways-to-encourage-

creative-thinking  

 

 

Een tweede basisidee is: Hou het simpel! De meest effectieve initiatieven zijn niet steeds degene 

waaraan dure studies aan voorafgegaan zijn of die moeilijk in de praktijk om te zetten zijn. Deze 

gedacht wordt ook wel eens uitgedrukt als het KISS –principle: Keep It Simple and Stupid! 

 

 

https://www.linkedin.com/today/post/article/20130315125605-32175171-5-ways-to-encourage-creative-thinking
https://www.linkedin.com/today/post/article/20130315125605-32175171-5-ways-to-encourage-creative-thinking
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Figuur 18: bron http://bookbzzz.com/2011/03/28/publicity-keep-it-simple-stupid/  

 

In het academiejaar 2012-2013 werden deze drie praktijkvoorstellen ontwikkeld en theoretisch 

uitgewerkt. Er werd advies gevraagd aan diverse justitiële actoren en academici. Contacten met 

magistraten, professoren en assistenten werden ook gelegd, dit om te starten met de effectieve 

implementatie  van deze praktijkvoorstellen. Gaandeweg het creatieproces van deze masterproef 

besteedde ik steeds meer en meer aandacht aan de uitwerking van het eerste praktijkvoorstel, namelijk 

de informatie affiche en de naamkaartjes in de rechtszaal. De reden hiervoor was dat dit 

praktijkvoorstel als eerste de toelating kreeg van de bevoegde persoon om te worden uitgetest in de 

rechtbank van eerste aanleg te Limburg - Afdeling Tongeren. Aanvankelijk had ik enkel de bedoeling 

om deze affiche en naamkaartjes in deze rechtbank te plaatsen, zonder er verder onderzoek naar te 

doen. Van de rechtbank kreeg ik echter de vraag om aan dit project toch een soort van verkennend 

onderzoekje te koppelen. Zelf leek me dit ook interessant, omdat ik deze onderzoeksresultaten dan kon 

meenemen naar het besluit aan het einde van deze masterscriptie en ik kon zien of dit idee echt 

bijdroeg tot de klantvriendelijkheid van een strafrechtscollege. Ik koos er dan ook voor om het 

grootste deel van de tijd die ik uittrok voor de praktijkinitiatieven te besteden aan de implementatie en 

het onderzoek van dit ene praktijkvoorstel. 

Met de tijd die het voorbereiden en uitvoeren van dergelijk onderzoek in beslag nam, schoot er niet 

meer veel tijd over voor de andere praktijkvoorstellen, waardoor deze keuze voor één enkel 

praktijkvoorstel zich opdrong. 

Toch besloot ik ook om de andere praktijkvoorstellen te bespreken. Ook hier werd immers het nodige 

denkwerk verricht om deze te creëren en werden reeds de eerste stappen richting de implementatie 

ervan gezet. Het bespreken van deze initiatieven is tevens een warme oproep voor andere master- of 

doctoraatsstudenten om deze ideeën al dan niet in gewijzigde vorm in de praktijk te brengen en te 

onderzoeken. 

De praktijkvoorstellen zullen alle drie volgens eenzelfde structuur voorgesteld worden, namelijk via 

de AKIC-methode. Dit is een methode uit het strategisch management die wordt gebruikt om 

http://bookbzzz.com/2011/03/28/publicity-keep-it-simple-stupid/
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veranderingen door te voeren. Deze methode werd585 ontwikkeld door Kenneth Andrew en later 

uitgediept door W.F. GLUECK. Omdat dit een veelomvattende methode van strategisch management is 

die ideaal is om de praktijkvoorstellen a.d.h.v. deze methode te bespreken. Alle stappen komen aan 

bod om deze voorstellen in de praktijk om te zetten en te evalueren. Het opzetten van deze 

praktijkinitiatieven is een vorm van strategisch management waarbij ik tracht een toegevoegde 

waarde te creëren voor de organisatie, klanten en omgeving. Dit is net één van de doelstellingen van 

strategisch management.586 Het AKIC-model geeft ook duidelijk aan dat het opstarten van deze 

projecten een circulair proces is en niet stopt bij de implementatie, maar dat het net van belang is dat 

deze controle en daaruit voortvloeiende resultaten teruggekoppeld worden om ze te verbeteren. Het 

AKIC-model bestaat uit 4 fasen: 

1) Analyse; 

2) Keuze; 

3) Implementatie; 

4) Controle of evaluatiefase.587 

  

                                                      

585 R. BARNAT “Strategic Management: Formulation and Implementation”, http://www.introduction-to-

management.24xls.com/nl227 en  http://www.introduction-to-management.24xls.com/nl226  (consultatie op 14 

juli 2014). 
586A.C AMASON, “Strategic management from theory to practice”, 

http://cw.routledge.com/textbooks/amason/ch01.asp  (consultative op 14 juli 2014). 
587W. GLUECK, Business policy and strategic management, New York City, McGraw-Hill, 1980, 8. 

http://www.introduction-to-management.24xls.com/nl227
http://www.introduction-to-management.24xls.com/nl227
http://cw.routledge.com/textbooks/amason/ch01.asp
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Hoofdstuk 2 Praktijkvoorstel 1: functiekaartjes en 

informatieve affiche in de rechtszaal. 

2.1 Analyse 

2.1.1 De missie 

Op basis van het onderzoeken zoals de Justitiebarometer (2010), het project KORAAL (2012) en 

gesprekken met praktijkactoren (zittingsdeurwaarders, advocaten, onthaalmedewerkers, agenten van 

het veiligheidskorps) en mijn eigen ervaring met het helpen en het uitleg geven aan klanten van justitie 

588, blijkt dat het voor de rechtzoekende moeilijk is om de weg naar de juiste zittingszaal te vinden en 

om zich te oriënteren in een zittingszaal. Wie zijn al deze mensen in zwarte toga en wat doen deze? 

Deze probleemstelling kwam uitvoering aan bod in hoofdstuk 3 van het vorige deel. Dit 

praktijkvoorstel probeert de bezoeker van een gerechtsgebouw wegwijs te maken in de rechtszaal. 

De missie of eenvoudig gezegd datgene waar dit praktijkinitiatief voor staat is “Wie is wie en wie 

doet wat in de rechtszaal?” en wil een toegankelijke en klantvriendelijke justitie in strafzaken 

creëren. Dit probeerde ik te bereiken door het creëren van dit idee dat uit twee luiken bestaat. 

Dit praktijkvoorstel bestaat uit 2 luiken; 

Het eerste luik bestaat uit het aanbrengen van functiekaartjes voor de belangrijkste actoren uit een 

strafzaak. Hiermee bedoel ik concreet; de voorzitter, rechters, openbaar ministerie, griffier, advocaat 

beklaagde, advocaat burgerlijke partij en de zittingsdeurwaarder. Op deze kaartjes wordt niet de 

persoonlijke naam van de betrokken actor aangebracht, enkel de naam van zijn functie. Op die manier 

kan dit voor iedereen gebruikt worden, ongeacht welke individuele personen in die bepaalde zaak deze 

functies waarnemen. Dit gegeven is kostenbesparend. Het doel van deze kaartjes is dat de burger zich 

kan oriënteren in de zittingszaal en een zicht heeft op wie wie is. Als voorbeeld kan er worden 

verwezen naar bepaalde zittingszalen in de Nederland zoals getoond in de reeks De rechtbank. 589 

Daarnaast werd er ook nog een extra kaartje in de rechtszaal in de buurt van de zittingsdeurwaarder 

bevestigd met de tekst ; “zittingsdeurwaarder hier aanmelden.” Zo wisten de bezoekers dat men zich 

bij deze persoon, het aanspreekpunt in de zaal, moest aanmelden. De foto’s van deze opgestelde 

kaartjes in de rechtszaal vindt u terug in bijlage nr 1. 

Het tweede luik bouwt voort op het voorgaande en biedt de burger de nodige basisinformatie om zich 

te kunnen oriënteren in de zittingszaal. Hoofdvraag bij de uitwerking van dit luik is: “Wie is wie en 

                                                      

588 Geïnteresseerde burgers en studenten, partijen de weg wijzen, zie de inleiding van deze masterscriptie. 
589 Nederland 1, De rechtbank. , http://www.hebikietsgemist.nl/programma/2371/nederland-1/de-rechtbank.html, 

vanaf minuut 13u30. 

 

http://www.hebikietsgemist.nl/programma/2371/nederland-1/de-rechtbank.html
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wat doen deze mensen?”. Deze affiche werd aangebracht op de toegangsdeur of muur naast de 

toegangsdeur van de zittingszaal om zeker in het oog te springen. Belangrijk is dat deze informatie in 

een eenvoudig taalgebruik gebeurt dat ook verstaanbaar is voor laaggeletterde mensen. Dit houdt in: 

het gebruik van enkelvoudige zinnen, vermijden van moeilijke woorden en geen overaanbod van  

informatie. De informatieve affiche op A4 - formaat vindt u in bijlage nr 2. 

2.1.2 De SWOT- analyse 

Bij het ontwikkelen van dit praktijkinitiatief werd er ook een “foto” gemaakt van het initiatief met al 

zijn sterktes en zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen. In hoofdstuk 3 van het vorige deel legde ik 

reeds het concept van de SWOT-analyse uit en paste ik dit toe op het klantvriendelijkheidsprobleem 

van de Belgische rechtscolleges. 

 

 

 

                 Strengths 

 Affiche is overzichtelijk met duidelijke tekst (kort, helder, 

schrikt de lezer niet af) 

 Werd reeds getest op een ruim doelpubliek met diverse 

opleidingsniveaus (BUSO, BSO, TSO, universitair, …) 

 Werd ontworpen in samenspraak met belangrijke 

praktijkactoren (Zittingsdeurwaarders, rechter, 

veiligheidsagent rechtbank, organisaties die veel in contact 

komen met rechtzoekenden, justitieel welzijnswerk) 

 Functiekaartjes zijn nodig voor een betere oriëntatie van de 

bezoeker in de rechtszaal 

 Lage kostprijs (er ging geen dure studie aan vooraf) 

 Taakverlichting  van het personeel (de zittingsdeurwaarders 

kunnen nu gewoon verwijzen naar de affiche en de kaartjes 

om hun uitleg te ondersteunen of te vervangen) 

 

           

               Weaknesses 

 Ondersteuning van de praktijkactoren is noodzakelijk (de 

zittingsdeurwaarders moeten de kaartjes juist zetten 

naargelang het type kamer dat zetelt (collegiaal of alleen 

zetelend590) 

 Afstand Gent-Tongeren creëerde soms problemen voor mij 

als student om het project volledig op de voet te volgen. 

 Ongeïnteresseerde en te gestresseerde burgers worden niet 

bereikt (Het project bereikt dus niet alle bezoekers) 

                                                      

590Dit wil zeggen een strafrechtscollege dat met één rechter of met drie rechters (collegiaal) zetelt. 
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 Meertaligheid van de affiche zou een must zijn (maar de 

taalwetgeving legt beperkingen op591) 

 Om te transponeren op nationaal vlak moet men 

vertaalkosten maken (naar Frans en Duits) en soms de 

figuur aanpassen aan het rechtscollege (zo verschilt de kant 

waar de beklaagde of burgerlijke partij zitten nogal 

eens).592 

 De niet duurzaamheid van de affiche en kaartjes (het 

materiaal kan verslijten omdat de affiche slechts van papier 

is. Ook de naamkaartjes zijn slechts geplastificeerd en 

kunnen dus vlug slijten.) 

 Het project loopt enkel in strafrechtscolleges en dan nog 

wel in slechts 1 zittingszaal van de twee waar er strafzaken 

gehouden worden. 

 

 

 

 

 

 

             Opportunities 

 Toegankelijkere justitie creëren door aan het 

klantonvriendelijkheidsprobleem, inzake informatie en 

oriëntatie, tegemoet te komen 

 Zorgen dat de affiche breed gedragen wordt door diverse 

actoren (bijv. onthaalpersoneel, zittingsdeurwaarders, 

advocaten, magistraten) 

 Indien geslaagd transponeren op nationaal vlak 

(contacteren van beleidsmakers, maar vooral verspreiden 

aan organisaties die zich bezighouden met opvang van 

rechtzoekenden, zoals Justitieel welzijnswerk en 

justitiehuizen) 

 Indien geslaagd omzetten in duurzame materialen 

(naambordjes van hout of ijzer, affiche in steviger soort 

papier) 

 Toepassen in andere rechtscolleges (bv. hof van assisen, 

politierechtbank, burgerlijke rechtbank, familierechtbank) 

en de affiche aanpassen op gebied van achtergrondkleuren 

voor de verscheidene soorten rechtbanken (bijv. versie met 

                                                      

591 Dit werd ook reeds aangehaald in hoofdstuk 4 in deel 1 van deze masterscriptie. 
592 Zo zit de beklaagde in de correctionele rechtbank te Tongeren links vanuit het publiek gezien, in de 

correctionele rechtbank te Gent is dit rechts.  

Weaknesses 
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blauwe randen is voor assisen) 

 Kledijvoorschriften communiceren via advocatuur of 

website van de rechtbank. Immers nu krijgt de bezoeker 

deze pas te horen eens hij effectief aanwezig is in de 

rechtszaal en kan hij dit soms niet corrigeren (bv. hij draagt 

reeds een short.) 

 

             Threats 

 Het niet up to date houden van affiche en kaartjes 

 Het niet vervangen van kaartjes en affiche bij veroudering 

 Nieuwe actoren die het project niet ondersteunen en het dus 

maar laten slingeren 

 Verlies van materiaal (kaartjes of houdertjes) 

 

 

2.2 Keuze 

Deze informatieve affiche en naamkaartjes vormen slechts een van de vele manieren om een rechtbank 

klantvriendelijker te maken. Men kan ook kiezen om een systeem van bewegwijzering naar de diverse 

zittingszalen op te zetten of grondplannetjes uit te werken die worden meegegeven aan de bezoekers. 

Het gaat hier dus om diversificatie omdat men kan kiezen uit diverse praktijkinitiatieven om een 

rechtscollege klantvriendelijker te maken. 

2.2.1 Informatieve affiche 

De affiche werd gemaakt met het softwareprogramma “Adobe Illustrator”. Het doel is dat deze affiche 

bij de bezoeker van de rechtszaal meteen in het oog springt en aantrekkelijk genoeg is zodat de burger 

de affiche wil lezen. Om de affiche in het oog te laten springen werd gekozen voor een voldoende 

groot papierformaat, meer bepaald een A1-formaat. Ook maakte ik gebruik van het herkenbare groene 

informatie icoontje. Dit icoontje is bij vele mensen bekend, al was het maar omdat de toeristische 

dienst op die manier wordt aangeduid. Het moet duidelijk zijn; “Hier ga je informatie krijgen.” Om de 

affiche aantrekkelijk te maken mocht er niet teveel tekst op staan, enkel de essentie zodat de burger 

weet wie zit waar en wie doet wat in de rechtszaal. Er werd gekozen om geen schreeflettertype te 

gebruiken omdat dit niet uitnodigend werkt om te lezen. Schreeflettertypes zijn wel ideaal indien de 

lezer doelbewust koos om de tekst te lezen (bv. een krant, een boek). Er werd daarom voor het 

lettertype “Myarid Pro” gekozen. Ik koos ook om de uitleg in de vorm van een opsomming te geven 

om zo een teveel aan tekst te vermijden. Het perspectief van de zaal bevat herkenbare elementen van 

de betreffende zittingszaal te Tongeren (de balustrade voor het publiek, het verhoog waarop de 

rechtbank zit), maar werd toch abstract genoeg gehouden om te tonen dat deze tekening ook gebruikt 

Opportunities 
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kan worden, mits eventueel met kleine aanpassingen, voor andere zittingszalen in andere 

rechtbanken/hoven. Er werd gekozen voor een tekening die een mix vormt van een isometrie en 

perspectief, men ziet de zaal zoals men ze ziet wanneer men binnenkomt langs de publieksinkom. Op 

die manier kan de burger zich vlot oriënteren in de zaal (van affiche naar praktijk in de zaal). 

De verschillende actoren (voorzitter, rechter, advocaten) werden in verschillende kleuren afgebeeld 

om het geheel duidelijker te maken. In de realiteit dragen de meesten een zwarte toga, maar dit komt 

de duidelijkheid niet ten goede, immers dan ziet de bezoeker weer mensen met dezelfde kleren en 

krijgt hij geen overzicht.593 Ook het kleurgebruik tracht de affiche een duidelijk contrast te geven, 

evenals het kopje met de informatie over de betrokken actor die dezelfde kleur heeft als het icoontje 

dat deze actor voorstelt op de affiche. De affiche is opgesplitst in 2 delen, een eerste deel met de zaal 

en de uitleg over de actoren in een strafproces. Een ander deel bevat de regels voor het publiek in de 

rechtszaal, op die manier weet de burger wat kan en wat niet kan in de rechtszaal. Er werd gewerkt 

met icoontjes, dit maakt de verbodstekens duidelijker ook voor anderstaligen! Groen en rood zijn de 

traditionele kleuren om toegelaten verbodstekens mee uit te drukken. 

2.2.2 Naamkaartjes 

Bij de naamkaartjes is het van groot belang dat deze leesbaar zijn en passen in de 

architectuur/inkleding van de rechtszaal, te basic kaartjes zijn daarom niet te verkiezen. Er werd dan 

ook gekozen voor een groot contrast, maar met aandacht voor de houten omgeving van de rechtszaal, 

de naamkaartjes hebben zwarte vette letters op een lichtgele achtergrond en de houdertjes zijn in 

lichtbeige hout. Daarnaast moeten de kaartjes budgetvriendelijk zijn, metalen gegraveerde plaatjes 

waren om die reden uitgesloten. Het is belangrijk dat de kaartjes “Openbaar Ministerie”, “griffier”, 

“voorzitter” en “rechter” leesbaar zijn vanuit het publiek, daarom werd een lettertype “ARIAL vet 110 

punt” gebruikt. Omdat de kaartjes “advocaat burgerlijke partij” en “advocaat verdediging” enkel 

zichtbaar zullen zijn voor de rechtbank en het slachtoffer en de beklaagde (deze kaartjes worden 

schuin gezet op de balie voor de advocaat en zijn daarom, om praktische redenen niet zichtbaar vanuit 

het publiek. Er werd gekozen om enkel de belangrijkste actoren aan te duiden met een functiekaartje, 

omdat deze actoren het belangrijkste zijn voor de burger die zich een beeld wil vormen van de 

rechtszaal. Ook in een Nederlandse rechtszaal werkt men met dat systeem.594 

Ik koos ervoor om dit project voor te stellen in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren omdat ik 

deze rechtbank en vele praktijkactoren ken die dit project mee wilden ondersteunen. 

                                                      

593 Als voorbeeld kan verwezen worden naar de brochure “U bent getuige” uitgegeven door de FOD justitie, 

Deze zwarte toga’s creëren geen overzicht van welke actor wat doet, het lijkt in de ogen van de leek “allemaal 

hetzelfde” zie FOD JUSTITIE, U bent getuige, Brussel, FOD JUSTITIE, s.d., 9, 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/U%20BENT%20GETUIGE_tcm265-138453.pdf.  
594 Nederland 1, De rechtbank. , http://www.hebikietsgemist.nl/programma/2371/nederland-1/de-rechtbank.html, 

vanaf minuut 13u30. 

http://justitie.belgium.be/nl/binaries/U%20BENT%20GETUIGE_tcm265-138453.pdf
http://www.hebikietsgemist.nl/programma/2371/nederland-1/de-rechtbank.html
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2.3 Implementatie 

Het project werd in het academiejaar 2012-2013 op 10 mei 2013 voorgesteld aan de ondervoorzitter 

van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren. Op 17 mei 2013 gaf de voorzitter zijn toelating om dit 

project te laten lopen in de rechtbank. In september/oktober 2013 installeerde ik dit project (de affiche 

werd opgesteld op een statief aan de toegangsdeur van de rechtszaal). (zie foto’s bijlage 1). 

Het project werd door mezelf geleid en door de ondervoorzitter van de rechtbank, mevrouw LECOCQ. 

Met deze magistraat werden de verdere praktische regelingen afgesproken i.v.m. interviewen van 

bezoekers en de duur van het project. Het project werd gecommuniceerd naar de diverse actoren in 

strafzaken. De rechtbank verzorgde zelf de communicatie naar de griffiers en de magistratuur (zetel en 

staande magistratuur). Ikzelf verzorgde de communicatie naar de advocatuur, zittingsdeurwaarders en 

onthaalmedewerkers en vroeg hen ook om medewerking aan mijn project. Deze communicatie vindt u 

terug in de bijlage 3 (A-B-C). 

Tenslotte werden er nog diverse praktische afspraken gemaakt met de zittingsdeurwaarders en de 

leden van het onthaal. Ik vroeg hen of zij bijvoorbeeld zouden willen melden of de affiche en/of 

kaartjes beschadigd waren. Ook maakte ik praktische afspraken met de zittingsdeurwaarder, meneer 

LAMBRIX zou ervoor zorgen dat de naamkaartjes steeds juist opgesteld staan in de zittingszaal. 

2.4 Controle 

2.4.1 Het verkennend onderzoek – rondvraag - onderzoeksvragen 

Op vraag van de rechtbank koppelde ik aan dit initiatief een verkennend onderzoek. Aanvankelijk 

dacht ik om slechts bij een handjevol bezoekers (ongeveer 10) eens te polsen of men de affiche had 

gezien en of men deze informatie begreep. Had men de kaartjes gezien en hielp dit alles hen nu om te 

zien “wie wie is in de rechtszaal en wie wat doet”. Gaandeweg groeide bij mezelf het idee om dit toch 

iets “professioneler” aan te pakken. Een echt wetenschappelijk onderzoek kon er niet uit voortvloeien, 

omdat men in de rechtenopleiding helaas geen methodologische vakken onderwijst.595 Ik besloot dan 

maar zelf de nodige lectuur596 te consulteren en op basis van de tips die men aanreikte mijn 

vragenlijsten en mijn interviewstijl te verbeteren. Ook kreeg ik nuttige tips en legde ik mijn 

vragenlijsten aan professoren voor uit de opleiding criminologische wetenschappen, namelijk; prof.dr. 

COOLS, prof.dr. DECORTE, prof.dr. VAN DERBEKEN en prof.dr. PAUWELS. 

                                                      

595 Met de nieuwe hervorming van de bachelor opleiding rechten aan de UGent komt hier gelukkig verandering 

in, men krijgt in de 3de bachelor een opleidingsonderdeel “Onderzoeksmethoden”. Zie 

http://www.ugent.be/re/nl/opleidingen/programmawijziging (consultatie op 17 juli 2014). 
596 J. BILLET en H. WAEGE (eds.), Een samenleving onderzocht: methoden van sociaalwetenschappelijk 

onderzoek, De Boeck, Antwerpen, 2006, 390p. ;T. DECORTE en D. ZAITCH (eds), Kwalitatieve technieken in de 

criminologie, Leuven, Acco, 2010, 574p.; W.DIJKSTRA en J.H. SMIT, Onderzoek met vragenlijsten: een 

praktische handleiding, Amsterdam, VU Uitgeverij Amsterdam, 1999, 210p. 

 

http://www.ugent.be/re/nl/opleidingen/programmawijziging
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Het onderzoek liep van oktober 2013 tot en met februari 2014. Aanvankelijk liep dit tot 31 december 

2013, maar dit werd uitgebreid naar februari 2014 omdat ik op die manier tijdens de intersemestriële 

vakantie nog meer bezoekers kon interviewen, alsook de mening van de actoren van justitie kon horen.  

Prof.dr. DECORTE reikte mij het idee aan om ook de mening van de actoren over het project en hun 

mening over de effectiviteit voor de bezoekers te achterhalen.... 

Onderzoeksvraag:” Helpt dit initiatief de bezoeker om te zien wie waar zit in de rechtszaal en wie wat 

doet? Met andere woorden draagt dit initiatief (de informatieve affiche en de naamkaartjes) bij tot de 

klantvriendelijkheid van een rechtscollege in strafzaken, door tegemoet te komen aan de 

informatiebehoefte van de bezoekers zonder juridische opleiding. “Subvragen om dit te weten te 

komen zijn: 

 Merken de bezoekers de affiche op? 

 Bekijken, lezen de bezoekers de affiche? 

 Vinden bezoekers affiche duidelijk? 

 Zien bezoekers de naamkaartjes? 

 Lezen bezoekers de naamkaartjes? 

 Zijn deze naamkaartjes goed leesbaar? 

 Zorgt het lezen van deze naamkaartjes ervoor dat de bezoekers zien wie waar zit in de 

rechtszaal? 

 Helpt het lezen van de affiche de naamkaartjes beter te begrijpen? 

 

Deze subvragen werden vertaald naar zeer concrete vragen in de vragenlijsten voor de bezoekers en de 

actoren (zie bijlagen 5 - 6 en 7) 

2.4.2 Periode van rondvraag klantvriendelijkheid zittingszaal D 

Het project werd toegestaan voor de periode oktober 2013 tot en met december 2013. Deze resultaten 

zijn gebaseerd op de periode 7 oktober 2013 tem 15 november 2013. 

Van januari 2014 tot en met 3 maart 2014 liep het tweede deel van het onderzoek. Er werd zowel bij 

de bezoekers als bij de actoren van de rechtbank onderzoek verricht. Dit om meer bezoekers aan het 

woord te kunnen laten. Omdat er tijdens de eerste onderzoeksperiode ook spontaan actoren van justitie 

t.a.v. mij hun steun over dit project uitten en op aanraden van prof.dr. DECORTE, besloot ik om ook 

hen mee te betrekken in het tweede deel van het onderzoek. Immers het was wel eens interessant om te 

kunnen verkennen of deze actoren dachten, vanuit hun ervaring, dat het project nuttig zou kunnen zijn 

voor de bezoekers. 
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2.4.3 Definiëring betekenis “bezoeker” en “actor” voor deze rondvraag 

Met betrekking tot de rapportering van de resultaten uit deze rondvraag zal er worden gesproken over 

bezoekers en actoren. 

Bezoeker: Deze term dekt een ruimte categorie van klanten van de rechtscolleges. De bezoekers zijn: 

partijen, geïnteresseerden en familie/kennissen van de partijen en de getuigen. De actoren betitelden 

de bezoekers ook wel met de termen “de mensen” en “de burgers”. 

De actoren: betreft een ruime categorie waar ook een bepaald type klanten in voorkomt, namelijk de 

advocaten. In het kader van dit onderzoek werden de advocaten onder de actoren gecatalogeerd, omdat 

het hier ging om een initiatief van juridische informatieverstrekking voor klanten. De actoren zijn dus: 

griffiers, onthaalpersoneel, zittingsdeurwaarders, agenten van de politie en het veiligheidskorps, 

magistraten van de zetel en het OM, advocaten en  medewerkers van slachtofferonthaal. 

2.4.4 Gebruikte methodes ter uitvoering van rondvraag 

Een half-gestructureerd interview597: Het interview met een gestandaardiseerde vragenlijst als 

leidraad. De vragenlijst gaf de structuur aan en bevatte antwoordopties, maar toch liet ik de respondent 

de ruimte om eigen opmerkingen te formuleren en een gesprek aan te gaan over de informatieve 

affiche en de kaartjes. De volgorde van vragen werd ook niet altijd gevolgd. bijvoorbeeld zo kon eerst 

de vraag naar het nut van de affiche om een overzicht te hebben van de rechtszaal gesteld worden en 

pas nadien of de informatie begrijpelijk is. 

 

De gestandaardiseerde zelf in te vullen vragenlijst598: De bezoekers konden zelf een vragenlijst 

invullen aan een tafeltje dat opgesteld stond in de gang naar de zittingszaal. Er waren pennen en een 

bus aanwezig om de lijst in te deponeren. Twee actoren kregen deze via mail toegestuurd. Er werd 

gekozen voor een korte vragenlijst (1 pagina recto verso), dit om de respons te verhogen. 

 

Niet participerende observatie599: Dit werd zowel voorafgaand als tijdens het onderzoek gedaan om 

bepaalde nuttige informatie in kader van de context van het onderzoek te verzamelen. Bijvoorbeeld 

voor aanvang van de zitting observeren of bezoekers even hun hoofd draaiden richting de affiche, of 

even (of een tijd) bleven stilstaan bij de affiche, of bezoekers die in de rechtszaal naar de kaartjes 

wezen. Via mijn identificatiebadge zag men duidelijk dat ik geen bezoeker van de rechtbank was en 

                                                      

597B. CAMBRE en H WAEGE  “Kwalitatief onderzoek en dataverzameling door open interview in een samenleving 

onderzocht” in J BILLET en H WAEGE (eds.), Een samenleving onderzocht: methoden van sociaal 

wetenschappelijk onderzoek, Antwerpen, De Boeck, 2006, 315-342.  
598 J. BILLET, “De gestandaardiseerde vragenlijst.” in J BILLET en H WAEGE (eds.), Een samenleving onderzocht: 

methoden van sociaal wetenschappelijk onderzoek, Antwerpen, De Boeck, 2006, 223-283.  
599 D ZAITCH, D. MORTELMANS EN T. DECORTE, “Participerende observatie in de criminologie” in T. DECORTE en 

D. ZAITCH (eds.), Kwalitatieve methoden in de criminologie, Acco, Leuven, 2010, 261-311. 
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nam ik dus niet deel aan het gebeuren in een hoedanigheid van klant of actor van justitie. Ik nam 

vanop een zekere afstand waar. Tijdens de tweede onderzoeksperiode (januari- maart 2014) werden er 

geen gerichte observaties meer gedaan, omdat ik deze momenten aangreep om actoren aan te spreken 

betreffende het onderzoek bij de actoren van de rechtbank/justitie. 

Het van doel deze rondvraag is verkennend. Dit wil zeggen dat er bij een aantal bezoekers gepolst 

wordt of de 2 initiatieven, namelijk de informatieve affiche en de naamkaartjes in de zittingszaal, de 

burger helpen om een beter zicht te hebben op wie waar zit en de rechtszaal en wie wat doet. Er 

kunnen op basis van deze resultaten dus geen conclusies voor de ganse populatie van bezoekers van 

zittingszaal D getrokken worden en al zeker niet voor de bezoekers van (straf)gerechten in het 

algemeen. Ik koos voor de term rondvraag i.p.v. onderzoek, omdat het geen onderzoek is dat aan de 

academische maatstaven voldoet. Gezien ikzelf geen opleiding “onderzoek methodologische 

opleiding” genoten heb, trachtte ik dit rondvragen wel zo wetenschappelijk mogelijk aan te pakken 

door lectuur600 over onderzoeksmethoden te raadplegen en tips hieruit over te nemen voor het 

opstellen van mijn vragenlijsten, mijn manier van interviewen e.d.m.. 

2.4.5 Bespreking resultaten rondvraag  

In dit deeltje gaan we de “droge” onderzoeksresultaten die verkregen werden indelen in 

betekenisvolle categorieën die kunnen vertellen of het project nu bijdraagt tot een 

klantvriendelijke rechtbank in strafzaken of niet. Deze categorieën worden verantwoord, zowel bij 

de bezoekers als bij de actoren. Een grafische voorstelling toont de resultaten. Vervolgens worden 

er enkele conclusies getrokken, die mogelijk ook aanbevelingen bevatten ingeval van verder 

onderzoek. 

2.4.5.1  Bezoekers en actoren ingedeeld in categorieën 

De resultaten uit de rondvraag krijgen pas een betekenis wanneer deze geanalyseerd en geïnterpreteerd 

worden. Om conclusies te kunnen trekken uit deze rondvraag is er een analyse en interpretatie nodig 

van deze resultaten. 

Omdat het project als doel heeft om de rechtbank duidelijker te maken voor de bezoekers, hou ik enkel 

rekening met deze resultaten om te bepalen of het initiatief bijdraagt tot het klantvriendelijk maken 

van een rechtscollege in strafzaken. Deze resultaten vormen dan ook de Key Performance Indicators 

(KPI’s). Dit is een term uit het management, waar men aan de hand van deze indicatoren nagaat of een 

organisatie zijn doelstellingen al dan niet heeft bereikt. M.a.w. hier via dit initiatief bijdragen tot een 

                                                      

600J. BILLET en H. WAEGE  (eds.), Een samenleving onderzocht: methoden van sociaalwetenschappelijk 

onderzoek, De Boeck, Antwerpen, 2006, 390p. ;T. DECORTE en D. ZAITCH (eds), Kwalitatieve technieken in de 

criminologie, Leuven, Acco, 2010, 574p.; W. DIJKSTRA en J.H. SMIT, Onderzoek met vragenlijsten: een 

praktische handleiding, Amsterdam, VU Uitgeverij Amsterdam, 1999, 210p. 
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klantvriendelijkere rechtbank 601. De resultaten van de actoren zijn nuttig om te zien of het project via 

hen ook draagvlak krijgt bij de rechtbank; gelooft men in de zinvolheid van dit project? Ook gaven 

actoren diverse suggesties om het project te verbeteren en of de rechtbank duidelijker, dus 

klantvriendelijker voor de bezoekers, te maken.  

De KPI’s vormen dus de resultaten van de bezoekers en de observaties van de actoren die tijdens hun 

interviews aan bod kwamen. Alsook de opmerkingen van actoren die bijvoorbeeld het project 

gebruiken in hun professionele communicatie met bezoekers van de rechtbank, bijv. om duiding te 

geven.  

Actoren die veelvuldig in de rechtbank aanwezig zijn (zittingsgriffier en rechters van deze 

zittingszaal D, onthaalpersoneel, agenten van het veiligheidskorps enz.) merkten op dat ze regelmatig 

bezoekers voor de affiche zagen staan. Ikzelf voerde gericht observaties uit tijdens in 

onderzoeksperiode 1. In die periode was ik 9 dagen aanwezig op de rechtbank, wanneer er zittingen 

plaatsvonden. Hiervan heb ik zo’n 5 dagen besteed aan de observatie en interviews van de bezoekers. 

De actoren die ik ondervroeg in de tweede onderzoeksperiode zijn echter veelvuldig en gedurende een 

langere periodes aanwezig in de rechtbank. Wat maakt dat opmerkingen “Ik zie regelmatig mensen 

voor de affiche staan kijken.”, waardevol zijn om mee te nemen bij de beoordeling of de KPI’s bereikt 

zijn. 

Op basis van het bestuderen van de onderzoeksresultaten kan ik zowel de bezoekers als de actoren 

opdelen in 4 categorieën.  

De categorieën bij de bezoekers 

1. Bezoekers die zowel de naamkaartjes en of de affiche gezien hebben en of duidelijk vonden. 

2. Bezoekers die enkel de affiche op het eerste zicht gezien hebben en of duidelijk vonden. 

3. Bezoekers die enkel de naamkaartjes op het eerste zicht gezien hebben en of duidelijk vonden. 

4. Bezoekers die geen naamkaartjes of affiche gezien hebben. 

De categorieën bij de actoren 

1. Actoren die, vanuit hun ervaring met (een segment van) bezoekers, menen dat zowel de 

informatieve affiche als de naamkaartjes de bezoekers helpen. 

2. Actoren die, vanuit hun ervaring met (een segment van) bezoekers, menen dat enkel de 

informatieve affiche de bezoekers helpt. 

3. Actoren die, vanuit hun ervaring met (een segment van) bezoekers, menen dat de 

naamkaartjes de bezoekers helpen 

4. Actoren die, vanuit hun ervaring met (een segment van) bezoekers, menen dat noch de 

informatieve affiche noch de naamkaartjes de bezoekers helpt. 

                                                      

601 Zie http://management.about.com/cs/generalmanagement/a/keyperfindic.htm  (consultatie op 14 juli 2014). 

http://management.about.com/cs/generalmanagement/a/keyperfindic.htm


207 

2.4.5.2 Verantwoording keuze van categorieën van de indeling in categorieën bij de 

bezoekers 

Waarom werd er gekozen voor de ruime categorieën zoals: “Bezoekers die zowel de naamkaartjes en 

of de affiche gezien hebben en of duidelijk vonden”. Dit heeft te maken met het verkennend karakter 

van de rondvraag, immers dit project is wel geïmplementeerd, maar alvorens het te transponeren naar 

andere rechtscolleges is het belangrijk dat dit nog zo nodig verbeterd kon worden. Dergelijke ruime 

categorieën laten toe een zo breed mogelijke feedback over het project te verzamelen. Sommige 

bezoekers gingen spontaan kijken naar de informatieve affiche wanneer ik mezelf en het onderzoek 

voorstelde en hen om medewerking vroeg. De bezoekers gaven dan hun mening over de affiche zoals 

bijvoorbeeld: “Ja die affiche is duidelijk, en geeft een goed overzicht over de rechtszaal.” Men had 

deze affiche dan wel niet spontaan opgemerkt bij het betreden van de rechtszaal, maar toch vond men 

de affiche duidelijk en gaf het hen een overzicht over wie waar zit in de rechtszaal. Dit is nuttige 

informatie voor de verdere verbetering van het project en kan in de huidige opstartfase dan ook 

meegenomen worden onder de categorie “bezoekers die nut ondervinden aan de affiche en de 

kaartjes”.  

Het feit dat sommige bezoekers de affiche dan niet spontaan opmerkten is een item dat later 

teruggekoppeld wordt naar de analysefase. Eens bijv. de aanpassingen zijn gebeurd, zoals de affiche 

die geplaatst werd in de rechtszaal zelf, zou het inderdaad zinvol zijn om deze categorieën op te 

splitsen “wie merkt ze uit zichzelf op en wie niet”. Door het voeren van een echt onderzoek zou men 

dan ook uitspraken kunnen doen over de ganse populatie van bezoekers. In de huidige fase bereikt de 

informatieve affiche dus enkel haar doel indien ze spontaan opgemerkt wordt, dan wel duidelijk 

bevonden wordt en de bezoekers helpt om te zien wie waar zit in de rechtszaal en wie wat doet. Ook 

m.b.t. de naamkaartjes wordt deze redenering doorgetrokken. Hier vertonen de naamkaartjes reeds een 

nut, indien ze spontaan opgemerkt en/of gelezen worden, leesbaar zijn en de mensen een overzicht 

geven wie waar zit in de rechtszaal. In deze huidige fase hebben de naamkaartjes hun doel bereikt 

zodra ze opvallen en of duiden. Van alle bezoekers die de naamkaartjes zagen, meldden er 2 dat deze 

niet goed leesbaar waren. Ook deze informatie kan nuttig zijn om het project te verbeteren, maar kan 

ook wijzen op beperkingen van de verbeteringen. Zo kunnen de kaartjes bijv. onduidelijk zijn, omdat 

de bezoeker een slecht zicht heeft. Verder onderzoek naar de reden(en) bij deze bezoekers, waarom de 

kaartjes niet duidelijk zijn, is nodig. 

2.4.5.3 Verantwoording categorieën actoren 

Bij de actoren kwamen deze categorieën naar voren o.b.v. de antwoorden die ze gaven. Ook hier 

worden de antwoorden “menen dat de affiche spontaan bij de bezoekers opvalt” en 

“duiding/duidelijkheid” samengenomen net zoals bij de bezoekers om dezelfde redenen. Toch merkt 

men bij de actoren op dat dit onderscheid niet zozeer gemaakt wordt van wie denkt dat de kaartjes of 
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de affiche door de bezoekers gezien zullen worden. Men meent ook dat deze gelezen worden en dat de 

bezoeker hieruit de nodige informatie haalt. 

In onderzoeksperiode 1 kreeg ik feedback over dit project van 19 bezoekers (17 werden geïnterviewd, 

over één bezoeker verkreeg ik de informatie uit de tweede hand (van haar vriendin) en eentje 

identificeerde zich indirect als bezoeker in de vragenlijst.602 

A  Bespreking resultaten periode oktober – december 2013  

 

Figuur 19: Grafiek resultaten bezoekers periode oktober - december 2013 

 

Een kleine meerderheid (10 personen : 52,63%) zag spontaan de informatieve affiche en naamkaartjes 

en vond deze duidelijk. Opmerkingen die ik kreeg tijdens het interviewen van deze categorie waren; 

“Die tekening en uitleg is duidelijk, nu begrijp ik hoe de rechtbank werkt. “Ja door de affiche begrijp 

ik de betekenis van de naamkaartjes beter, het is dan ook al mijn tweede keer dat ik hier kom. Ja, ik zie 

de naamkaartjes en ze zijn goed leesbaar.”603 “De affiche is nuttig” en ik dacht “Ah zo werkt dat hier 

dus.”604 “Ik zag ook alle kaartjes, ze waren zeer duidelijk en ik las ze allemaal. Ze waren goed 

leesbaar en ze hielpen me om te zien wie waar zat.”605 “Ik ben hier al geweest, dus ik ken het 

rechtbankgebeuren al wat. Ik vind het echt een mooi initiatief. De affiche is duidelijk, een goede 

                                                      

602 Concreet meldde hij/zij dat hij/zij zich ging aanmelden bij de zittingsdeurwaarder omdat hij/zij dit op de 

affiche las. Actoren van justitie weten dit, er kan dus bijna met zekerheid worden gezegd dat dit een bezoeker 

was.  

603 Interview bezoeker 1. 
604 Interview bezoeker 8. 
605 Interview bezoeker 11. 
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tekening met duidelijke taal. Ik zag ook alle naamkaartjes in de rechtszaal en vond dit allemaal heel 

duidelijk.”606. 

Wie de affiche las, merkte dat hij/zij hierdoor de informatie op de naamkaartjes beter begreep. De 8 

bezoekers aan wie ik deze vraag expliciet stelde, antwoordden dat de affiche inderdaad hielp om de 

naamkaartjes beter te begrijpen. 

De tweede grootste categorie (4 personen: 21,05%) zag en/of vond enkel de naamkaartjes duidelijk. 

Geen enkele bezoeker van de totale groep van 19 mensen gaf aan dat de kaartjes niet goed leesbaar 

waren. Ik geef enkele voorbeelden van opmerkingen die ik bij van ondervraagden uit deze categorie 

kreeg: “Ik heb de affiche niet gezien; Ik kom hier eens uit interesse kijken. Ja, ik heb alle naamkaartjes 

gezien ik heb ze allemaal gelezen en ze zijn duidelijk. Ik zie goed wie waar zit in de rechtszaal.”607 

“alleen is het niet zo duidelijk waarom er een kaartje van voorzitter staat. Is dat ook een rechter ofzo? 

U[ doelend op mezelf – Gloria Jacquet] zegt “ja”, zou er dan op de naamkaartje ook niet beter 

gewoon “rechter” staan of “rechter-voorzitter. 

 

Twee personen (10,53 %) merkten enkel de affiche op, maar hoewel we bij een bezoeker niet met 

zekerheid weten of hij enkel de affiche en niet de kaartjes gezien heeft, immers deze liep na de zitting 

gestresseerd weg, waardoor de vragen i.v.m. de naamkaartjes niet meer gesteld konden worden. Ik 

geef enkele voorbeelden van opmerkingen die ik van ondervraagden uit deze categorie kreeg: “Ja, ik 

heb de affiche gezien, ja, en blijven staan om te lezen, ik heb ze volledig gelezen. Ik begreep de 

informatie.” Nadien moest deze man de zittingszaal binnengaan. Bij het buitenkomen was hij te 

gestresseerd om nog de verdere vragen te beantwoorden”608 “Ik ben hier al meermaals geweest. Ik 

heb de informatieve affiche niet gezien. Ik heb de naamkaartjes ook niet gezien. Ik kijk niet rond me. U 

toont mij de affiche en ik ga even naar de affiche kijken . Ik moet zeggen dat ik dit al weet, omdat ik 

hier al vaker geweest ben. Maar de affiche is wel duidelijk uitgelegd.”609 

Drie personen(15,79 %) merkten tot slot niets op. Ik geef een voorbeeld van opmerkingen die ik bij 

van een ondervraagde uit deze categorie kreeg; “Neen, ik heb daar niet op gelet, ik heb die affiche en 

naamkaartjes niet gezien. U vraagt me of ik dit allemaal niet zag door de stress? Neen ik heb er 

gewoon niet op gelet.”610 

 

 

                                                      

606 Interview bezoeker 17. 
607 Interview bezoeker 15. 
608 Interview bezoeker 9. 
609 Interview bezoeker 14.  
610 Interview bezoeker 5. 
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B  Bespreking resultaten periode januari –maart 2014  

In deze periode bereikte ik 17 bezoekers, 15 via interviews en 2 via de ontvangen vragenlijsten 

waarbij de invuller zich aanduidde als bezoeker. 

 

 

Figuur 20: Grafiek resultaten bezoekers periode januari 2014- maart 2014 

De meerderheid, 8 bezoekers (47, 06 %) , merkte enkel de naamkaartjes op en of vond deze duidelijk. 

Wie hier in deze categorie de kaartjes opmerkte vond ze ook goed leesbaar en ondervond dat de 

naamkaartjes hen hielpen om te zien wie waar zit in de rechtszaal. Eén bezoeker werd tot deze 

categorie gerekend, omdat ik deze persoon de vragen over de informatieve affiche vergat te stellen. De 

tweede grootste categorie, 5 bezoekers (29,41 %), betreft diegenen die zowel de affiche als kaartjes 

opmerkten en of duidelijk vonden. In deze categorie komen we de enige bezoeker tegen uit beide 

onderzoeksperiodes die aangeeft dat de kaartjes niet leesbaar zijn. 611 Een groepje van 3 (17, 65 %) 

mensen merkte enkel de affiche op en of vond deze duidelijk. Eén bezoeker van deze categorie bleef 

buiten de rechtszaal wachten en zag dus logischerwijze de naamkaartjes niet. Eén bezoeker (5.88 %) 

merkte niets op. Als voorbeelden van opmerkingen kan er verwezen worden naar de eerste 

onderzoeksperiode. 

 

 

 

                                                      

611 Antwoord ontvangen via vragenlijst 3. 
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C . Bespreking resultaten actoren februari-maart 2014 

 

Figuur 21: Grafiek resultaten actoren periode januari - maart 2014 

Uit de eerste onderzoeksperiode bleek al dat de actoren in dit project geloofden en het nut ervan 

inzagen voor de bezoekers. Deze resultaten bevestigen de positieve houding van de actoren t.a.v. dit 

project die ik al van in het begin opmerkte. De grote meerderheid (18 personen: 90%) denkt dat zowel 

de affiche en de naamkaartjes de bezoekers helpen. Hierbij twee voorbeelden uit de interviews met 

actoren uit deze categorie: “Ja, ik denk dat de bezoekers de affiche gaan opmerken, deze gaan 

bekijken en volledig gaan lezen. Ik denk ook wel dat ze de informatie op de affiche beter gaan 

begrijpen en dat de affiche hen zal helpen om een overzicht te hebben over de actoren en hun taken in 

de rechtszaal. Ik heb ook al mensen zien kijken naar de affiche zo van “wie zit daar enz.”612 “Als de 

bezoekers op tijd komen, dan kijken ze naar de affiche. Vanmorgen zag ik het nog. Ik heb al vaak 

gezien dat er hier al mensen om kwart na 8 waren, die dan de affiche lazen en de deur dan als eens 

opentrokken en dan die naamkaartjes zagen staan om zo te zien “ah ja daar zit de rechter”.613 Van de 

11 actoren aan wie de vraag werd gesteld, of bezoekers het bordje “zittingsdeurwaarder hier 

aanmelden” gaan opmerken en zich hierdoor ook effectief gaan aanmelden bij deze persoon, 

                                                      

612 Interview actor 4. 
613 Interview actor 18. 
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antwoordden 8 personen positief. Twee wisten het niet en eentje geloofde dat dit bordje niet zou 

helpen om de drempelvrees bij bezoekers weg te nemen of zich te komen aanmelden. 

Geen enkele actor (0%) dacht dat enkel de affiche nuttig zou zijn voor de bezoekers. Eén actor 

(actor 6: slechts 5%) geloofde dat enkel de naamkaartjes de bezoekers zou helpen en niet de affiche. Ik 

verwijs hierbij naar het interview “Actor 5 ; Ik denk niet dat partijen naar de affiche gaan kijken, dat 

interesseert hen niet. Die partijen zijn te zeer bezig met hun eigen problemen hé. Toevallige bezoekers 

die denk ik wel. Actor 6: “Ja, dat denk ik ook . (…) “maar ik denk wel dat de bezoekers die kaartjes 

gaan zien, lezen en dat de mensen hierdoor wel een duidelijk overzicht gaan hebben wie waar zit in de 

rechtszaal.”614 

Eén actor (actor 5 ook slechts 5%) geloofde noch de informatieve affiche, noch de naamkaartjes de 

bezoekers zullen helpen om zich wat “wegwijs” in de rechtszaal te maken. Hoger werd reeds diens 

standpunt over de informatieve affiche geformuleerd. Over de kaartjes vertelt deze actor het volgende: 

“Ik denk niet dat ze die kaartjes gaan opmerken of lezen. De mensen gaan die kaartjes toch niet 

begrijpen, ze zijn niet op de hoogte van de bevoegdheden van die actoren . Het is de advocaat die dit 

moet uitleggen aan de mensen wie wie is, niet de rechtbank punt. “615 

D  De niet geïdentificeerde vragenlijsten 

De niet geïdentificeerde vragenlijsten van deze eerste onderzoeksperiode worden voor de analyse 

buiten beschouwing gelaten, omdat het onduidelijk is of deze onder de bezoekers dan wel onder de 

actoren moeten worden gerekend. In totaal ontving ik 11 vragenlijsten (twee betroffen de versie voor 

actoren; de negen anderen betroffen de versie voor bezoekers). De vragenlijsten waarop de 

betrokkenen zich identificeerden als “bezoeker” werden onder de resultaten van de bezoekers verwerkt 

volgens de onderzochte periode. Eén vragenlijst616 kon niet weerhouden worden wegens 

onduidelijkheid. Een andere vragenlijst werd door een advocaat ingevuld. Ik trachtte aan dit probleem 

tegemoet te komen door de eerste vraag op de vragenlijsten in het geel te markeren, zodat men als 

invuller de vraag naar hun hoedanigheid “Ik ben bezoeker, of partij (dit is een beklaagde of een 

slachtoffer) of getuige “ja – neen”. Dit mocht niet baten want ook in de tweede periode kreeg ik 

“onbekende” vragenlijsten terug. Bij deze invullers antwoordde 3 op 5 dat men de affiche had 

opgemerkt, duidelijk vond en dat men de naamkaartjes opgemerkt had en duidelijk vond. Eén invuller 

merkte enkel de naamkaartjes op en vond ze duidelijk, een andere invuller merkte niets op. 

 

 

                                                      

614 Interview actoren 5 en 6. 
615 Interview actoren 5 en 6. 
616 Vragenlijst 5: eerste onderzoeksperiode. 
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.E Voorzichtige conclusies  

Omdat het hier om een verkennend onderzoek ging, eerder een rondvraag, moet er de nodige 

voorzichtigheid aan de dag worden gelegd bij het trekken van conclusies. Om deze conclusies te 

komen keek ik naar de resultaten van de interviews en vragenlijsten van actoren en bezoekers. 

Hiernaast baseerde ik me ook op mijn observaties en ervaringen en deze van de actoren m.b.t. het 

project. 

1. Het project affiche en kaartjes, of minstens één ervan, biedt bezoekers een antwoord op de vraag 

“wie is wie in de rechtszaal?” Wie de affiche leest, vindt deze duidelijk. De structuur, het 

kleurgebruik en de duidelijke taal erop vallen in de smaak bij de bezoekers. De grootste groep 

(totaal 47%) van ondervraagde bezoekers zagen deze spontaan en of vonden de informatieve 

affiche en de naamkaartjes duidelijk. Wachtende mensen bleken ook de affiche beter op te 

merken, dan mensen die meteen de zittingszaal binnengingen. Andere actoren, die vaak zaal D 

passeerden, zagen bezoekers (onthaalmedewerkers, zittingsdeurwaarders, magistraten, een 

zittingsgriffier) staan voor de informatieve affiche. De affiche komt dus tegemoet aan de vraag 

van de bezoeker “wie is wie in de rechtszaal en wie doet wat?” 

2. Ook de naamkaartjes, samen met de affiche of alleen, werden opgemerkt en of duidelijk 

gevonden door een grote groep bezoekers (totaal 75%)617, slechts één bezoeker gaf aan dat deze 

niet leesbaar zijn, wat verwaarloosbaar is. De kaartjes werden vlugger opgemerkt bij de bezoekers, 

ook bij hen die rechtstreeks de zaal binnengingen. Dit lijkt logisch omdat men als bezoeker, eens 

men neerzit, de neiging heeft om eens rond te kijken en zo de kaartjes opmerkt. Dit stemt overeen 

met de ervaring van een medewerkster van slachtofferonthaal Tongeren; “Ja, ik denk, eens de 

eerste stress voorbij is, gaan de mensen rondkijken en gaan ze de kaartjes zien. Eens ze beginnen 

rondkijken gaan ze die allemaal wel gelezen hebben.”618 De groep die enkel de affiche opmerkte 

en of duidelijk vond is merkelijk kleiner (totaal 13,89 %) dan de andere groepen. Een grote groep 

van 88,90 % van de deelnemende bezoekers kreeg de nodige informatie via de naamkaartjes en of 

de informatieve affiche. De naamkaartjes geven de bezoekers een overzicht van wie waar zit in de 

rechtszaal. 

3. Alle ondervraagden aan wie de vraag expliciet werd gesteld of men door de informatieve affiche 

te lezen, de naamkaartjes beter begreep, bevestigden dit. Het lezen van de informatieve affiche 

versterkt de informerende kracht van de naamkaartjes.  

                                                      

617Voor deze berekening waren 41,7 % en 33,33 % samengeteld, dit zijn de percentages opgeteld van de 

bezoekers in beide onderzoeksperiodes.  
618 Interview actor 2 . 
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4. De bezoekers619 werkten over het algemeen goed mee bij het interview, Men reageerde 

enthousiast en wie de affiche in het begin niet opgemerkte ging spontaan naar de affiche kijken 

om er toch nog zijn mening over te geven. Hierdoor leerde ik veel bij over de duidelijkheid 

(inhoudelijk + vormelijk) ervan. Enkel op donderdag 6 februari, toen er emotioneel zware 

strafzaken stonden geprogrammeerd, wenste niemand mee te werken. Regelmatig kreeg ik 

felicitaties van bezoekers die het een “prima initiatief” vonden, een man gaf zelfs uitgebreid 

positieve feedback over het project en gaf verschillende ideeën om de rechtbank nog duidelijker te 

maken. 

5. “Iedereen mee!” lijkt niet enkel een passende slogan bij de Rode Duivels te zijn, ook allerlei type 

actoren van de rechtszaal vinden dit een zinvol project voor de bezoekers. De overgrote 

meerderheid van zowel de informatieve affiche en naamkaartjes hebben een breed draagvlak bij 

verschillende actoren. Ik vreesde aanvankelijk dan ook vooral negatieve reacties uit hun hoek 

zoals, “verkleuterend”, “onnauwkeurig”, enz. Dit bleek niet het geval te zijn, integendeel! 

Advocaten en magistraten spraken me spontaan aan en deelden me hun ervaringen over hoe zij de 

werking van de rechtbank proberen uit te leggen aan de rechtszoekende. Men dacht actief mee hoe 

de rechtbank duidelijker gemaakt kan worden voor de burger. Werken met gekleurde pijlen, op de 

affiche melding maken van de rechtsbijstandverzekering, enz. Alle advocaten die met mij spraken 

erkenden het probleem van de complexiteit van justitie voor de gewone burger. Ook rechters en de 

staande magistratuur reageerden positief. Van de actoren die meewerkten met het onderzoekje 

meende de overgrote meerderheid (95 %) dat de affiche en de naamkaartjes (90%) of alleen de 

naamkaartjes (5%) de bezoekers hielpen om te zien wie waar zit en wie wat doet in de rechtszaal. 

Ook tijdens de eerste zitting op 9 oktober hoorde ik de rechters onder elkaar iets zeggen in de trant 

van “Zijn dat die kaartjes? Mooi! “ De zittingsdeurwaarders vonden het geen probleem om de 

kaartjes juist te zetten, alsook de onthaalmedewerkers die het geen probleem vonden om te zien of 

de affiche nog goed hing. Ik vroeg enkele actoren of het een goed idee zou zijn mocht het project 

permanent in de rechtbank blijven staan en dit vond men een zeer goed idee. De 

zittingsdeurwaarders en het onthaalpersoneel waren bereid om op het goede verloop van het 

project te blijven toezien. 

6. Diverse actoren van justitie gebruiken de affiche en kaartjes om informatie te geven aan 

bezoekers. Zo gebruikt een medewerkster van slachtofferonthaal de affiche om de werking van de 

rechtbank te tonen aan slachtoffers van misdrijven. Een plaatsvervangend rechter gebruikte de 

affiche als duiding bij een schoolbezoek, advocaten wijzen naar de kaartjes en de affiche om kort 

de rechtbankwerking aan hun cliënt uit te leggen. Diverse advocaten vroegen en kregen van mij 

deze informatieve affiche op A4-formaat via e-mail bericht. Een andere raadde me aan om deze 

affiche via de balie Tongeren te laten verspreiden. 

                                                      

619 Ook de bezoekers van vreemde origine werkten zeer vlot mee aan de interviews. 
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7. Ook buiten de Tongerse rechtbank was er interesse voor mijn project, o.a. van bepaalde 

assistenten en professoren aan de UGent. Instanties die dagdagelijks in contact komen met mensen 

die te maken hebben met een misdrijf (dader, slachtoffer, familie) en die deze mensen willen 

voorbereiden op het proces, vinden de affiche zeer geslaagd. Zo was er interesse vanuit de 

organisaties Slachtofferhulp Brussel, JWW Oost-Vlaanderen en JWW Leuven en 

slachtofferonthaal Tongeren. JWW Oost-Vlaanderen en Leuven verspreidde deze affiche onder de 

medewerkers. Een medewerker van slachtofferonthaal Tongeren ging dit ook onder collega’s 

verspreiden en ging bij het parket informeren of een dergelijke affiche op A4-formaat mogelijks 

meegestuurd kon worden met de andere informatie die slachtoffers van het parket krijgen. (zie 

bijlage 9) Ook verscheen ik met dit project in de media. (bijlage 10). 

8. Het project is mogelijks nuttig voor een ruimer publiek? Ik focuste mijn initiatieven op de 

juridische leek als bezoeker. Sommige advocaten merkten op dat een dergelijke informatieve 

affiche en bijhorende naamkaartjes ook nuttig zijn voor de advocaat-stagiair. 

9. Ook andere rechtscolleges gebruiken naamkaartjes, good pratices uitwisselen? Tijdens het 

onderzoek kwam ik tijdens een interview met een magistraat, die als rechter heeft gezeteld in 

Antwerpen, te weten dat er daar ook in een zittingszaal naamkaartjes staan en dit al 2 jaar.620 

Advocaten, die ook strafzaken in Antwerpen pleitten, gaven dit niet aan tijdens het onderzoek. 

Onlangs merkte ik ook op, via foto’s in de media, dat men op het assisenhof te Brugge voor de 

advocaten naamkaartjes plaatst. 

 

 

Figuu 22: naamkaartjes assisen Brugge  - bron Knack 

 

Interessant is de vraag of men daar deze projecten onderzocht heeft. Hoe is men op dit idee gekomen? 

En heeft men door het project toe te passen, verbeteringen aangebracht die mogelijks als good pratice 

uitgewisseld kunnen worden met andere rechtscolleges. Jammer dat deze goede initiatieven niet terug 

te vinden zijn, maar dat ik dit hier slechts op toevallige wijze te weten ben gekomen. Duidt dergelijke 

situatie ook niet op het hoger aangehaalde gebrek aan een kader over kwaliteitszorg en 

                                                      

620 Interview actor 9. 
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klantvriendelijkheid op beleidsniveau, waar goede ideeën worden uitgewisseld, zoals bijvoorbeeld. de 

naamkaartjes in Antwerpen. 

Om tot echt harde conclusies te komen is het zeker nodig dat er nog verder onderzoek gebeurt, 

bijvoorbeeld nadat de twee hoger voorgestelde aanpassingen zijn doorgevoerd. Dan kan er mogelijks 

een opsplitsing gemaakt worden tussen zij die spontaan de informatieve affiche en kaartjes zagen en 

zij die deze wel zeer duidelijk vonden, maar zelf niet opmerkten. Men houdt er best rekening mee dat 

rechtzoekenden niet zo makkelijk te ondervragen zijn eens men de zittingszaal buiten komt, omdat 

men dan gehaast is of vaak in gesprek is met een advocaat. Wel is het zo, dat als de vraag gesteld 

wordt om mee te werken aan dit onderzoekje, slechts weinigen weigerden. De weigeringen komen 

vooral voor op een zittingsdag met emotioneel beladen en gevoelige zaken (kindermishandeling, bezit 

kinderpornografie, aanranding van de eerbaarheid, enz.621). De bezoekers en actoren werkten zeer 

gewillig mee en waren enthousiast over het initiatief en gaven zelfs suggesties. Praktisch gezien zou 

men best met meerdere onderzoekers per zittingsdag werken. Zo heb je een breder vangnet indien er 

verschillende mensen tegelijk de rechtszaal verlaten. Er kan dan tegelijkertijd gevraagd worden om 

deel te nemen aan het onderzoek. 

Op 28 februari 2014 werd door de rechtbank besloten dat zowel de informatieve affiche als de 

naamkaartjes definitief in zaal D mogen blijven staan. 

 

2.5 De cirkel rond maken: terugkoppeling naar de analyse 

fase van het project 

Wachtende mensen bleken de affiche vlugger op te merken, dan zij die snel de rechtszaal binnen 

liepen. Ik merkte dit op tijdens mijn interviews, ook een onthaalmedewerker stelde vast dat mensen 

die ruim voor aanvang van de zitting aanwezig zijn vaak staan te kijken naar de affiche. 622 Ikzelf 

merkte ook op dat tijdens de schorsing de bezoekers, die op de gang wachten, keken naar de 

informatieve affiche en deze mogelijks lazen. Om ervoor te zorgen dat ook deze gehaaste mensen de 

affiche kunnen zien, zou men deze beter op een zichtbare plaats in het publieksgedeelte van de 

rechtszaal opstellen. Bovendien zou er ook aan het onthaal best een dergelijke affiche opgesteld 

staan, zodat bezoekers deze meteen zien bij het binnenkomen. 623. 

Een tweede verbeterpunt betreft het bordje met “zittingsdeurwaarder hier aanmelden” Dat hangt 

momenteel aan een houten balustrade en kan best op een pilaar geplaatst worden om het meer te doen 

opvallen. Mogelijks kan dit gepaard gaan met boven het icoontje dat de zittingsdeurwaarder voorstelt 

“hier aanmelden” te plaatsen op de informatieve affiche. 

                                                      

621 Voor alle duidelijkheid de zitting van die dag verliep NIET met gesloten deuren.  
622 Interview actor 18. 
623 Interview actor 3. 
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Deze ideeën worden dan ook teruggekoppeld naar de analyse-fase om het project te verbeteren en zo is 

de cirkel rond. 
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Hoofdstuk 3 Praktijkvoorstel 2: opleidingsonderdeel 

Communicatievaardigheden voor juristen (B000XXX) 

Bijzondere studie 

3.1 Analyse 

Op basis van het onderzoeken zoals de justitiebarometer, het project KORAAL en gesprekken met 

praktijkactoren (zittingsdeurwaarders, advocaten, onthaalmedewerkers, agenten van het 

veiligheidskorps) en mijn eigen ervaring met het helpen en het uitleg geven aan kanten van justitie624, 

blijkt dat het voor de rechtzoekende moeilijk is om de schriftelijke en de mondelinge communicatie 

van juristen te begrijpen. Onder andere aan de Universiteit Gent worden “de juristen van morgen 

opgeleid” door hen aan te leren om toegankelijk te communiceren over juridische zaken met juridische 

leken. 

Juristen leren zich gedurende de rechtenopleiding mondeling en schriftelijk uitdrukken, dit gebeurt 

echter vaak niet in een begrijpelijk taalgebruik voor de niet-jurist. Helder communiceren is belangrijk 

daar de jurist in zijn toekomstige werkomgeving vaak in contact zal komen met niet-juristen. Dit 

zowel in het bedrijfsleven, bij de overheid en als in de togaberoepen. Een juridische redenering 

omzetten in toegankelijke taal voor de niet-jurist vormt hierbij de uitdaging. Sedert de affaire Dutroux 

is er al veel geschreven en gesproken over de doelstelling om justitie om te vormen naar een 

transparante organisatie. Een heldere communicatie speelt hierin een zeer belangrijke rol. 

 

Verscheidene moderniseringstechnieken werden hierbij reeds gebruikt, zo ook de top-down methode 

waarbij Het Hof van Cassatie zou proberen duidelijke arresten te schrijven en dat deze transparantie 

zou nederdalen in de andere rechtscolleges, als de bottom-up methode, d.w.z. initiatieven ontwikkeld 

in lagere rechtscolleges die dan doorstoten naar hogere echelons. De modernisering van justitie, kan 

naast deze methoden, ook bereikt worden op een andere weg, namelijk via de opleiding van de 

toekomstige juristen. Ook juristen leren omgaan met de media (geschreven- en beeldpers) is 

onmisbaar om zich te kunnen handhaven in onze huidige sterk gemediatiseerde samenleving. 

Gelet op de maatschappelijke nood is het zeker verantwoord dat er een opleidingsonderdeel rond 

duidelijk communiceren met niet-juristen gedoceerd wordt aan onze universiteit. In andere 

universiteiten zoals o.a. de Universiteit Antwerpen n Leuven bestaan er reeds opleidingsonderdelen 

die deze doelstelling nastreven. 

 

                                                      

624 Geïnteresseerde burgers en studenten, partijen de weg wijzen zie hoger. 
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3.1.1 De missie 

Een toegankelijke en klantvriendelijke justitie in strafzaken creëren door de instormende juristen te 

leren op klantvriendelijke wijze te communiceren met de gebruikers van deze diensten. “Helder 

communiceren voor een betere justitie.” 

 

3.1.2 De SWOT-analyse 

Ook bij dit project kan worden beken via de SWOT-analyse.  

Strengths  De faculteit rechten ondersteunt initiatieven om 

toegankelijk taalgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld 

de brochure juridisch schrijven in 10 stappen, een 

gastlezing over toegankelijk schrijven organiseren 

 Andere universiteiten doceren al reeds dergelijke 

opleidingsonderdelen 

 Dergelijk opleidingsonderdeel invoeren kan 

positieve reclame opleveren voor de faculteit, 

immers dit is een positief punt en kan het imago 

verbeteren van de faculteit 

 Enthousiaste reacties bij een assistent en de co-

auteur van de brochure “juridisch schrijven in 10 

stappen.” Mogelijks willen ook deze assistenten 

meewerken aan de implementatie van dit project. 

bijv. oefensessies geven edm .  

Weaknesses  Mogelijks een tekort aan lesgevers met voldoende 

expertise op dit vlak 

 Mogelijks teveel overlap met de praktische 

oefeningen uit de rechtenopleiding 

 De kosten die gepaard gaan met het implementeren 

van een nieuw opleidingsonderdeel voor de 

faculteit.  

opportunities  Lesgevers met expertise aantrekken eventueel voor 

gastlessen (bijv. prof.dr. Hendrickx) 

 Een duidelijke meerwaarde creëren tav de 

praktische oefeningen (hierna: PO’s) 

Threats  Een te grote groep studenten die die 
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opleidingsonderdeel wil volgen waardoor het 

interactieve karakter verloren gaat, essentieel bij dit 

opleidingsonderdeel 

 Weerstand bij juristen uit de faculteit die niet achter 

de idee van toegankelijk juridisch taalgebruik staan. 

 Lesgevers met te weinig expertise op vlak van 

toegankelijk taalgebruik die dit vak doceren. 

 

3.2 Keuze 

Concreet stel ik voor dat dit de vorm aanneemt van een bijzondere studie die, zo mogelijk, op jaarbasis 

doorloopt. In de masterjaren heeft men immers een voldoende inzicht in de diverse takken van het 

recht om de oefeningen adviezen te formuleren. Nu komt er nog een stap bij, namelijk deze adviezen 

en communicatie omvormen tot een voor de leek toegankelijke variant. Een bijzondere studie heeft als 

voordeel dat deze gekozen wordt, op die manier trekt men een groep gemotiveerde studenten aan, wat 

absoluut noodzakelijk is om dit opleidingsonderdeel te doen werken. 

 

De verantwoordelijke lesgever(s) zullen de concrete inhoud van dit opeledingsonderdeel grotendeels 

zelf bepalen, onderstaande structuur betreft dan ook slechts een voorstel. Belangrijk is dat de klemtoon 

vooral ligt op het daadwerkelijk inoefenen van het duidelijk communiceren via schrijf- en 

spreekopdrachten. Theoretische kennis vormt een belangrijke basis om in de praktijk bijvoorbeeld een 

duidelijke brief in de praktijk te kunnen schrijven, maar de klemtoon mag zeker niet op het aanleren 

van loutere theorie met slechts een minimale aandacht voor praktijktoepassingen komen te liggen. 

De cursus zal bestaan rond 4 thema’s. Immers om het opleidingsonderdeel te kunnen implementeren 

aan de rechtenfaculteit is het van belang dat dit niet enkel gaat over communicatievaardigheden binnen 

het strafrecht, maar de verschillende rechtstakken beslaat. 

Een voorstel van mogelijke thema’s zijn; 

1. De jurist en de burger (in togaberoepen) 

2. De jurist en de burger (in overheidsdiensten) 

3. De jurist in het bedrijfsleven 

4. De jurist en de media 

 

Ook hier betreft het een vorm van diversificatie inzake klantvriendelijkheid. Immers aandacht 

besteden aan klantvriendelijkheid in de opleiding van juristen is slechts een manier om tot een 

klantvriendelijkere rechtbank in strafzaken te komen. Andere methoden zijn o.a. de andere twee 

praktijkvoorstellen. 

Threats 
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3.3 Implementatie 

Het idee resulteerde in een ontwerp van ECTS-fiche (zie bijlage, dit is een document dat de algemene 

informatie (lesgevers, vak inhoud) over gedoceerde opleidingsonderdelen bevat en moet worden 

goedgekeurd door de facultaire opleidingscommissie. Het praktijkvoorstel werd in het academiejaar 

2012-2013 voorgelegd aan meneer VANWEERST, een van de auteurs van de brochure “juridisch 

schrijven in 10 stappen”625. Dit is een brochure die ook aandacht besteedt aan toegankelijk schrijven 

van een bachelorpaper of een masterproef en geschreven is voor de student rechten. Deze co-auteur 

reageerde positief op het voorstel en raadde me aan om contact op te nemen met prof.dr. MARTYN en 

met deze professor dit idee te bespreken. Op 24 april 2013 besprak ik het idee van dit 

opleidingsonderdeel met deze professor. Deze stelde het op prijs dat ik meedacht over de verbetering 

van de rechtenopleiding aan de UGent; maar zag in de huidige fase van het voorstel nog teveel overlap 

met de praktische oefeningen. Immers volgens deze professor wordt binnen het kader van dit, steeds 

terugkerend opleidingsonderdeel, voldoende aandacht besteed aan toegankelijk taalgebruik. De 

begeleidende assistenten worden in ieder geval erop gewezen om rekening te houden met het duidelijk 

taalgebruik bij het beoordelen van de teksten. Ik ben het hier niet mee eens op grond van de ervaring 

die ik heb als student om 4 jaar lang dergelijke oefeningen te hebben gevolgd. Slechts eenmalig werd 

er geoefend op het mondeling verstrekken van een juridisch advies aan een juridische leek, bij het 

schrijven van juridische teksten werd hieraan geen aandacht besteed. Ik nam deze opmerkingen en 

informatie mee in de verdere implementatiefase van dit project. 

Op 26 april 2013 zond ik een e-mail bericht naar toenmalig decaan van de faculteit rechten om de 

steun van deze belangrijke persoon te krijgen voor mijn project. Vermits hij in het voorwoord van de 

brochure “Juridisch schrijven in 10 stappen”626 het belang van toegankelijk juridisch taalgebruik 

benadrukte, meende ik deze persoon wel warm te krijgen voor mijn initiatief. Helaas kreeg ik geen 

antwoord terug op mijn e-mail bericht. 

Omwille van mijn keuze om de focus te leggen op het eerste praktijkvoorstel, namelijk de 

informatieve affiche en de naamkaartjes is dit project niet verder uitgewerkt. Er werden geen verdere 

stappen ondernomen om dit project verder te implementeren. Aan anderen om hier mogelijks iets mee 

te doen. 

  

                                                      

625  J. VAN WEERST en P. VANDEN HEEDE, Juridisch schrijven in tien stappen: een hulp bij schrijfopdrachten in 

de opleiding rechten, s.l., 2010, 98p., http://www.ugent.be/re/nl/voor-

studenten/taalbegeleiding/juridschrijven.pdf.  
626 Ibid., 1-2. 

http://www.ugent.be/re/nl/voor-studenten/taalbegeleiding/juridschrijven.pdf
http://www.ugent.be/re/nl/voor-studenten/taalbegeleiding/juridschrijven.pdf
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Hoofdstuk 4 Praktijkvoorstel 3: herschrijven juridisch 

document gericht aan de rechtszoekende- de dagvaarding 

4.1 Analyse 

Wanneer men kijkt naar de stijl van de correspondentie tussen de rechtbank en de rechtszoekende valt 

het op dat deze documenten vaak in een zeer archaïsche en onduidelijke taal zijn geformuleerd. Een 

zinsconstructie als: “om aldaar zijn/haar verweermiddelen voor te dragen en op onze besluiten het 

vonnis te horen uitspreken.” zijn duidelijk geen voorbeelden van toegankelijk taalgebruik voor de 

niet-jurist. 627 Het probleem van de ontoegankelijkheid van communicatie tussen de rechtbank en de 

rechtzoekende kwam uit onderzoek naar voren als problematisch.628 Immers uit het project KORAAL 

(2012) blijkt dat de scores op vragen naar duidelijkheid van dagvaardingen onder de 80% 

tevredenheidsnorm scoorden.629 De inhoud van deze beide vragen luidde als volgt; “Vond u de 

informatie in de uitnodigingsbrief/ dagvaarding goed te begrijpen? (JA 74%)”630 en “Vond u de 

informatie in de uitnodigingsbrief/ dagvaarding voldoende duidelijk (bevatte deze voldoende 

informatie)?” (Ja 70%)631 

 

Het eerste luik van dit idee heeft tot doel de dagvaarding inhoudelijk en vormelijk toegankelijker te 

maken. 

Vaak wordt opgeworpen dat het omvormen van deze documenten naar een helder taalgebruik niet kan 

omwille van wettelijke vereisten waaraan deze documenten moeten voldoen. Men moet inderdaad 

rekening houden met dit wettelijk kader. Toch moet er worden nagegaan hoe men, binnen dit kader, 

een zo begrijpelijk mogelijke tekst kan maken. Dit voorstel heeft dan ook als doel om deze 

correspondentie te herschrijven in een duidelijk taalgebruik met respect voor de procedurele vereisten 

(zoals bijvoorbeeld bepaalde verplichte vermeldingen). Ook op vlak van Lay-out is het de bedoeling 

dat deze documenten duidelijker worden gemaakt (bijv; een groter lettertype). 

Het tweede luik van dit project hield in dat er informatie bij de dagvaarding werd gestoken zoals de 

affiche “wie is wie in de rechtszaal” op A4-formaat of brochures uitgegeven door de FOD justitie “u 

bent gedagvaard.” 

 

                                                      

627 H. BROUCKAERT “Het gekwetter van juristen”, Ad Rem, speciale editie 2009, (4) 10. 
628 Zie hoofdstuk 3 deel 1 van deze masterscriptie. 
629 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen,  2012, 32, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf. 
630 Ibid.; 32. 
631 Ibid., 32. 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf
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4.1.1 De missie 

“De communicatie met de rechtbank moet voor iedereen begrijpelijk zijn; “ 

4.1.2 De SWOT-analyse 

 

 

 

 

                    Strengths 

 Het project tracht tegemoet te komen aan een 

onderzoeksmatig vastgestelde klantenwens voor een 

duidelijke communicatie 

 Een praktijkactor (parketmagistraat van het parket 

Tongeren) gaf tijdens een gesprek aan dat het er wat 

moet worden gedaan aan de dagvaardingen die 

niemand begrijpt. 

 Ikzelf heb een juridische opleiding gekregen en kon 

dus meedenken over mogelijke juridische obstakels in 

het vereenvoudingsproces 

 Goedkoop doordat het project wordt opgezet en 

uitgevoerd door een student 

 

 

 

 

                 Weaknesses 

 Supervisie van een parketmagistraat is nodig, kan 

tijdrovend zijn voor parket 

 Ikzelf heb geen expertise in het toegankelijk maken 

van dergelijke teksten (inhoudelijk en vormelijk) 

 De afstand Gent-Tongeren maakt het tijdrovend om het 

project te ontwikkelen en te implementeren 

 Beperkte tot geen financiële middelen 

 De bijgevoegde affiche in kleur kan de kost wel doen 

stijgen 

 Omdat het project wordt geïmplementeerd door een 

student, niet specialist in taal en communicatie kan dit 

de kwaliteit van het geleverde werk negatief 

beïnvloeden 

    

       Opportunities  

 Zorgen voor voldoende ondersteuning bij 

parketmagistraten, gerechtsdeurwaarders,. 

 Een dergelijk project kan vanop grotere afstand worden 

uitgevoerd 
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 Ondersteuning van specialisten communicatie en 

taalgebruik (bijvoorbeeld inschakeling van organisaties 

zoals Wablieft!632 

 Affiche mogelijks in grijstinten bijvoegen, zo 

goedkoper? 

 

          Threats 

 Niet ondersteuning van gerechtsdeurwaarders die hun 

eigen formulieren in ontoegankelijk jargon blijven 

gebruiken. 

 

4.2 Keuze 

Er werd gekozen voor de dagvaarding omdat dit een document is dat de bezoekers uitnodigt in de 

rechtbank en dus eigenlijk als een soort eerste klantencontact633 tussen rechtbank en gebruiker van de 

dienst kan worden gezien. De informatie die hierop staat is zeer belangrijk en daarom is het ook nodig 

dat er alles aan gedaan wordt om de boodschap zo goed mogelijk over te brengen bij de ontvanger. 

Er werd gekozen om dit idee voor te stellen aan het parket van de rechtbank van eerste aanleg te 

Tongeren. Ten eerste, omdat de opmerking in de zin van “ de dagvaarding daar begrijpen de meeste 

mensen niets van. Er zou iets aan moeten worden gedaan”, kwam van een parketmagistraat van dit 

parket. Het was de bedoeling om via haar een soort draagvlak te creëren voor dit project, helaas 

werkte deze magistrate in die periode niet op het parket. Ten tweede werd er voor dit parket gekozen 

omdat er reeds een ander praktijkvoorstel van mij in deze rechtbank liep en de samenwerking met de 

rechtbank uitermate goed was. Als derde en laatste reden werd er gekozen voor deze rechtbank omdat 

er dan bij deze dagvaarding een versie van de affiche “wie is wie in de rechtszaal” op A4-formaat kon 

worden bijgevoegd. Immers deze was gemaakt voor de correctionele zalen in de rechtbank van eerste 

aanleg te Tongeren. 

Het betreft diversificatie omdat het toegankelijk maken van een dagvaarding slechts een methode is 

om een rechtscollege klantvriendelijk te maken. 

4.3 Implementatie 

In het academiejaar 2013-2014 legde ik dit idee voor aan zittingsdeurwaarder LAMBRIX. Hij vond dit 

een zeer nuttig idee. Aanvankelijk werd prioriteit gegeven aan het implementeren van het 

praktijkvoorstel “informatieve affiche en naamkaartjes”. Meermaals trachtte ik in de periode oktober –

                                                      

632 Deze organisatie schrijft o.a. teksten in toegankelijk taalgebruik.  
633 Hiermee wordt bedoeld een contact (schriftelijk of mondeling) tussen klant en dienstverstrekker.  

Opportunities 
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november 2013 de procureur Des Konings van het parket te Tongeren te bereiken (via mail, via de 

secretaris) om mijn idee eens te mogen komen voorstellen, maar helaas kreeg ik geen antwoord. 

Omwille van de tijd die kroop in het implementeren van het eerste praktijkvoorstel werd ook niet 

verdergegaan met de implementatie dit praktijkinitiatief. Tijdens het verdere ontwikkelen van het 

theoretisch kader merkte ik toevallig op dat de parketten Antwerpen en Brussel reeds soortgelijke 

initiatieven hebben ondernomen.634  

  

                                                      

634 K. HENDRICKX, “Themadag “De Taal meester”: Enkele sfeerimpressies.”, Ad Rem, speciale editie 2009, (24) 

27. 
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BIJLAGEN DEEL 2  
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Bijlage 1 Fotomateriaal naamkaartjes en affiche 

( informatieve affiche aan inkom rechtszaal)  

                                    

 

Aanmelden (deze bordjes wijzen de rechtszoekende de weg naar de zittingsdeurwaarder) 

 

 

 

 

 

 

(rechtszaal D met naamkaartjes)  

(naamkaartjes rechtbank- overzicht 

( 

 

                          

                                                                            ( naamkaartjes  OM – rechter close up) 
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naamkaartjes advocaten procespartijen  

                                           

Bus met vragenlijsten 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Identificatiebadge student  
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Bijlage 2 De informatieve affiche  
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Bijlage 3 Communicatie van project aan actoren justitie  

Bijlage 3A communicatie advocatuur 

INFORMATIE 

PROJECT KLANTVRIENDELIJKHEID JUSTITIE IN STRAFZAKEN -ZAAL D 

Meester, 

Ik ben Gloria Jacquet en ben een laatstejaarstudent rechten aan de Universiteit van Gent.  Voor mijn 

eindwerk onderzoek ik hoe de rechtbank in strafzaken begrijpelijker kan worden gemaakt voor de 

gewone burger/ rechtszoekende. Ik heb 2 ideeën uitgewerkt die in deze zittingszaal, met toelating 

van de voorzitter,  zullen worden getest. Het eerste idee betreft een informatieve affiche die de 

burger, voor hij de zittingszaal binnenkomt, uitleg geeft over wie wie is in de strafzaak en wat al deze 

actoren (in hoofdzaak) doen. Bijvoorbeeld waar zit het openbaar ministerie en wat doet het openbaar 

ministerie? Het tweede voorstel houdt in dat er functiekaartjes gezet worden in deze rechtszaal. 

Hiermee bedoel ik dat er voor de belangrijkste actoren van het proces, openbaar ministerie, rechter, 

voorzitter, rechter, griffier, advocaat beklaagde en advocaat burgerlijke partij, zittingsdeurwaarder   

een kaartje zal worden gezet met daarop hun functie bijv “voorzitter.” Aan de balustrade voor het 

publiek hangt er  een papier met “ zittingsdeurwaarder. Verplicht aanmelden.” . en een pijltje naar 

de zittingsdeurwaarder. Ook dit moet de burger helpen om zich beter te kunnen oriënteren in de 

rechtszaal.  

Dit project loopt tot en met december 2013 maar dit kan worden verlengd tot februari 2014. Indien 

er verlengd wordt, zal ik dit opnieuw communiceren. Ikzelf zal , gelet op de afstand Gent-Tongeren , 

ongeveer 6 keer naar de rechtbank komen om te onderzoeken of de initiatieven werkelijk nuttig zijn 

voor de burger. Dit verkennend onderzoek zal bestaan uit een observatie en het stellen van vragen 

aan de bezoekers van deze zaal via een gestandaardiseerde vragenlijst. 

Uit uw eigen beroepservaring weet u waarschijnlijk hoe moeilijk de juridische wereld voor de gewone 

burger is. Ik denk dat het daarom zeer belangrijk is dat er nagedacht wordt over hoe die situatie kan 

worden verbeterd, bijvoorbeeld via initiatieven als deze. Zou u daarom uw cliënten, zo dit voor hen 

praktisch mogelijk is, (zoals bijv. niet- aangehouden beklaagden , slachtoffers) willen aansporen om 

mee te werken aan dit onderzoek indien hen dit gevraagd zou worden? Ik wens u alvast te bedanken 

voor deze goodwill. 

Indien u meer informatie over dit project wenst, kan u mij altijd contacteren:  

e-mail adres (…)  gsm-nummer: (...) 

Met vriendelijke groet   -Gloria Jacquet  
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Bijlage 3B communicatie zittingsdeurwaarders 

AAN DE ZITTINGSDEURWAARDERS VAN ZAAL D (Rik, Cyriel en René) 

GELIEVE DEZE INFORMATIE TE WILLEN LEZEN 

ONDERZOEK KLANTVRIENDLEIJKHEID JUSTITIE 

Beste zittingsdeurwaarder van zaal D  

Ik ben Gloria Jacquet en ben een laatstejaarstudent rechten aan de Universiteit van Gent.  Voor mijn 

eindwerk onderzoek ik hoe de rechtbank in strafzaken begrijpelijker kan worden gemaakt voor de 

gewone burger/ rechtszoekende. Ik heb 2 ideeën uitgewerkt die in deze zittingszaal, met toelating 

van de voorzitter,  zullen worden getest. Het eerste idee betreft een informatieve affiche die de 

burger, voor hij de zittingszaal binnenkomt, uitleg geeft over wie wie is in de strafzaak en wat al deze 

actoren (in hoofdzaak) doen. Bijvoorbeeld waar zit het openbaar ministerie en wat doet het openbaar 

ministerie? Het tweede voorstel houdt in dat er functiekaartjes gezet worden in deze rechtszaal. 

Hiermee bedoel ik dat er voor de belangrijkste actoren van het proces, openbaar ministerie, rechter, 

voorzitter, rechter, griffier, advocaat beklaagde en advocaat burgerlijke partij, zittingsdeurwaarder   

een kaartje zal worden gezet met daarop hun functie bijv “voorzitter.” Aan de balustrade voor het 

publiek hangt er  een papier met “ zittingsdeurwaarder. Verplicht aanmelden.” . en een pijltje naar 

de zittingsdeurwaarder. Ook dit moet de burger helpen om zich beter te kunnen oriënteren in de 

rechtszaal.  

Dit project loopt tot en met december 2013 maar dit kan worden verlengd tot februari 2014. Indien 

er verlengd wordt, zal ik dit opnieuw communiceren. Ikzelf zal , gelet op de afstand Gent-Tongeren , 

ongeveer 5 à 6 keer naar de rechtbank komen om te onderzoeken of de initiatieven werkelijk nuttig 

zijn voor de burger. Dit verkennend onderzoek zal bestaan uit een observatie en het stellen van 

vragen aan de bezoekers van deze zaal via een gestandaardiseerde vragenlijst. 

Zittingsdeurwaarders zijn de personen die het dichtst bij de burger staan die de zittingszaal (al dan 

niet voor het eerst) binnenkomt. Waarschijnlijk weet u reeds uit uw eigen ervaring hoe moeilijk  de 

wereld van justitie voor een gewone burger is. Ik hoop dan ook dat u mogelijks zou willen kijken 

dat het de initiatieven (bijvoorbeeld de kaartjes) correct worden gebruikt. Bijvoorbeeld dat de 

kaartjes niet meer op de grond liggen dan dat ze effectief voor de betrokken persoon staan. Dat  er 

geen bordjes voor 3 rechters staan wanneer er slechts een zetelt.  Zelf zal ik ook op de kaartjes letten 

wanneer ik naar de rechtbank kom, maar ik hoop dat het project, ook wanneer ik er niet ben, goed 

blijft lopen zodat het ook dan duidelijk is voor de burgers/rechtszoekende.  

       Z.O.Z  aub 
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Mag ik u daarom vragen om met het volgende rekening te willen houden bij het verloop van het 

project? 

AFFICHE  

 Kan u er aub voor zorgen  dat het magneetbord waarop de affiche staat niet weggehaald  

wordt. Op die manier blijft de affiche zichtbaar. 

 Kan u aub, mocht de affiche loskomen, met plakband deze opnieuw vastmaken? 

KAARTJES 

 Kan u erop letten dat de kaartjes steeds opgesteld staan wanneer er gezeteld wordt in de 

zaal? Bijv. wanneer er een kaartje op de grond valt of ligt, kan u dit dan aub terugplaatsen?   

 Bij een 1 alleenzetelend rechter => kan u er dan aub voor zorgen dat het kaartje “rechter” en 

“rechter” niet op de balie waarachter de rechtbank zit staan? Anders is het verwarrend voor 

de burger. Bij 1 rechter is het enkel nodig dat een kaartje met “voorzitter” erop wordt 

gebruikt. Indien de griffier naast de alleen zetelend rechter gaat zitten, kan u het kaartje 

griffier” in dat geval dan verplaatsen en dus voor de griffier zetten?  

 Bij een collegiale kamer (3 rechters) kan u dan de kaartjes terug zetten als volgt “rechter” 

(bij bijzitter 1) “voorzitter” (bij de voorzitter) “rechter” (bij bijzitter 2) en “griffier” op de 

plaats van de griffier. Het kan zijn dat de dag voorheen er zitting met 1 rechter is geweest en 

de kaartjes dus foutief staan voor een zitting met 3 rechters. Als dit dan niet wordt aangepast 

brengt het de burgers meer in de war dan dat het hen helpt om de rechtbank te begrijpen. 

 Mochten er kaartjes of de affiche  beschadigd worden of verloren gaan , zou u dit dan aub  

aan mij willen melden?  

U kan mij via mail bereiken op het volgend adres: (…) 

U kan mij bereiken op het volgend gsm-nummer: (…) 

 

IK WENS U ALVAST TE BEDANKEN VOOR UW BEREIDWILLIGHEID! 

 Met vriendelijke groet   -Gloria Jacquet  
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Bijlage 3 C communicatie onthaalpersoneel 

INFORMATIE 

PROJECT KLANTVRIENDELIJKHEID JUSTITIE IN STRAFZAKEN- ZAAL D 

Beste medewerker van het onthaal, 

Ik ben Gloria Jacquet en ben een laatstejaarstudent rechten aan de Universiteit van Gent.  Voor mijn 

eindwerk onderzoek ik hoe de rechtbank in strafzaken begrijpelijker kan worden gemaakt voor de 

gewone burger/ rechtszoekende. Ik heb 2 ideeën uitgewerkt die in deze zittingszaal, met toelating 

van de voorzitter,  zullen worden getest. Het eerste idee betreft een informatieve affiche die de 

burger, voor hij de zittingszaal binnenkomt, uitleg geeft over wie wie is in de strafzaak en wat al deze 

actoren (in hoofdzaak) doen. Bijvoorbeeld waar zit het openbaar ministerie en wat doet het openbaar 

ministerie? Het tweede voorstel houdt in dat er functiekaartjes gezet worden in deze rechtszaal. 

Hiermee bedoel ik dat er voor de belangrijkste actoren van het proces, openbaar ministerie, rechter, 

voorzitter, rechter, griffier, advocaat beklaagde en advocaat burgerlijke partij, zittingsdeurwaarder   

een kaartje zal worden gezet met daarop hun functie bijv “voorzitter.” Aan de balustrade voor het 

publiek hangt er  een papier met “ zittingsdeurwaarder. Verplicht aanmelden.” . en een pijltje naar 

de zittingsdeurwaarder. Ook dit moet de burger helpen om zich beter te kunnen oriënteren in de 

rechtszaal.  

Dit project loopt tot en met december 2013 maar dit kan worden verlengd tot februari 2014. Indien 

er verlengd wordt, zal ik dit opnieuw communiceren. Ikzelf zal , gelet op de afstand Gent-Tongeren , 

ongeveer 6 keer naar de rechtbank komen om te onderzoeken of de initiatieven werkelijk nuttig zijn 

voor de burger. Dit verkennend onderzoek zal bestaan uit een observatie en het stellen van vragen 

aan de bezoekers van deze zaal via een gestandaardiseerde vragenlijst. 

Uit uw eigen ervaring als eerste aanspreekpunt voor de burger/bezoeker weet u waarschijnlijk hoe 

moeilijk de juridische wereld voor de gewone burger is. Ik denk dat het daarom zeer belangrijk is dat 

er nagedacht wordt over hoe er aan dit probleem kan worden gewerkt, bijvoorbeeld via initiatieven 

als deze.  Zou u de burgers die u bijvoorbeeld de weg wijst naar zittingszaal D (enkel voor deze zaal) 

a.u.b. kunnen wijzen op het feit dat zij algemene informatie over de zitting kunnen vinden op een 

informatieve affiche alsook dat er naambordjes werden geplaatst in de zaal om hen wat meer 

informatie te geven?  Zou u hen a.u.b. willen aansporen om mee te werken aan het onderzoek over 

dit project, indien hen dat gevraagd zou worden?  Ik wens u alvast te bedanken voor deze goodwill. 

Indien u meer informatie over dit project wenst, kan u mij altijd contacteren:  

e-mail adres : (…) gsm-nummer:  (…) 

Met vriendelijke groet   -Gloria Jacquet  
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Bijlage 4  Observatie schema  

Observatieschema Eerst algemene observaties zittingsverloop correctioneel /assisen, lezen 

spreken met mensen!!  

Specifiek observatie zittingsverloop zaal D (vakantiekamer + zitting op maandag?  

 Aandachtspunten hoe verloopt zitting 

 Functie overeenstemmen met wat ik al in tekst affiche ontwerp had?  

Gerichte observatie 

 Kijken mensen naar links 

 Gedrag van mensen die toestromen (gehaast, kalmpjes aan?)  

 Staan ze stil bij affiche en maken ze lezende hoofdbewegingen 

 Geven ze er commentaar bij? 

In de zaal:  

 gaan de mensen zich aanmelden bij ZD? 

 Kijken de mensen naar de naambordjes 

 Geven ze (stilletjes) commentaar 

Na de zaal 

 Kijken er mensen pas bij het buitenkomen naar de affiche 

 

Observatieschema 

Gerichte observatie 

Voor binnengaan rechtszaal (moment aan inkomdeur)  

 Kijken mensen naar links 

 Gedrag van mensen die toestromen (gehaast, kalmpjes aan?)  

 Staan ze stil bij affiche en maken ze lezende hoofdbewegingen 

 Geven ze er commentaar bij? 

 Staan ze lang stil bij de affiche? 

In de rechtszaal:  

 gaan de mensen zich aanmelden bij ZD? 

 Kijken de mensen naar de naambordjes 

 Geven ze (stilletjes) commentaar 

Na bezoek rechtszaal 

 Kijken er mensen pas bij het buitenkomen naar de affiche? 

 Zien ze de vragenlijsten?  
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Bijlage 5  Vragenlijst bezoekers  

ONDERZOEK KLANTVRIENDELIJKHEID –  ANONIEM 

Ik ben Gloria Jacquet en ben onderzoeker635 aan de Faculteit Rechten van de Universiteit van Gent. Ik 

onderzoek hoe ik de werking rechtbank duidelijker kan maken voor de burger die er komt, als 

bezoeker, partij of getuige. Hiervoor heb ik 2 ideeën uitgewerkt ; een informatieve affiche “Wie is 

wie in de rechtszaal?” en naamkaartjes in de rechtszaal zelf.  Nu wil ik bij de burgers nagaan of deze 

ideeën de werking van de rechtszaal echt duidelijker maken voor de burger of niet. U zou mij daarbij 

enorm helpen door deze vragenlijst in te vullen. Ik wens te benadrukken dat deze vragenlijst 

volledig anoniem is, ik vraag geen persoonlijke informatie. Bij het invullen van deze lijst bestaan er 

geen goede of slechte antwoorden, het belangrijkste is uw eerlijke mening. Alvast bedankt voor uw 

tijd en medewerking aan mijn onderzoek. Kan u, eens u klaar bent met het beantwoorden van deze 

vragenlijst, deze lijst in de doos steken? Deze doos staat in de buurt van de affiche. 

 

Voorbeeld van het beantwoorden van een vraag.   Omcirkel a.u.b. het juiste antwoord:   

Voorbeeldvraag  

Ik ben een: ROKER (ga naar vraag 2) --NIET-ROKER (ga naar vraag 5)  

Uitleg: Wie rookt, omcirkelt het woord ‘ROKER’. Wie niet rookt, omcirkelt het woord ‘NIET-ROKER’. 

Als u ‘ROKER’  antwoordt, gaat u verder naar vraag 2. Indien u ‘NIET-ROKER’ antwoordde, kan u 

meteen naar vraag 5 gaan zonder vragen 2-3 en 4 te bekijken.  

Algemene vraag: Ik ben BEZOEKER OF PARTIJ (dit is een beklaagde of een slachtoffer) OF 

GETUIGE   

JA (ga naar vraag 1) –Neen (ga naar vraag 13). 

 

Vraag 1: Hebt u, voor u de rechtszaal binnenging, een affiche “wie is wie in de rechtszaal” links     

naast de toegangsdeur gezien?   

JA    (ga naar vraag 2)-   NEEN    (ga naar vraag 6) 

Vraag 2: Bent u even blijven stilstaan voor de affiche “wie is wie in de rechtszaal” om deze affiche 

vlug te bekijken? 

JA   (ga naar vraag 3) -   NEEN  (ga naar vraag 6) 

Vraag 3: Hebt u die affiche “wie is wie in de rechtszaal” ook gelezen? 

 JA, VOLLEDIG (ga naar vraag 4) – JA, MAAR SLECHTS EEN STUKJE  (ga naar vraag 4) – NEEN (ga  naar 

vraag 5)  

Vraag 4: Begreep u de informatie die er op de affiche “wie is wie in de rechtszaal” stond?    

JA (ga naar vraag 5) - NEEN (ga naar vraag 5) 

                                                      

635 Een assistent aan de Gentse rechtenfaculteit gaf me de tip om de term onderzoeker te gebruiken om alzo de 

respons te verhogen, ik verkoos liever de term “student” maar besloot toch zijn raad op te volgen omdat deze 

persoon vanuit zijn opleiding wel met de onderzoeksmethodologie vertrouwd is. De lay-out van deze vragenlijst 

verschilt licht met deze van de originele vragenlijst omwille van technische redenen om deze te kunnen opnemen 

in de masterscriptie. 

ZOZ AUB!!! 
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Vraag 5: Helpt de affiche u om een beter overzicht te hebben over de rechtszaal ? Hiermee bedoel 

ik of de affiche u helpt om te zien wie waar zit in de rechtszaal en wat deze mensen doen.  

JA  (ga naar vraag 6)– NEEN (ga naar vraag 6) 

 

Vraag 6: Ging u zich, bij het binnenkomen van de rechtszaal of even daarna, aanmelden bij de 

zittingsdeurwaarder? Dit is de persoon die in het midden van de zaal zit net voor de 

balustrade voor het publiek. Hij zorgt mee voor het goede verloop van de rechtszaken.   

JA (ga naar vraag 7)- NEEN (ga naar vraag 8) 

Vraag 7: Opgelet!! U moet enkel een antwoord geven op deze vraag indien u zich hebt aangemeld 

bij de zittingsdeurwaarder.   Hoe wist u dat u zich bij deze persoon moest aanmelden? Kan 

u dit hieronder opschrijven?  

................................................................................................................................................................. 

 

Vraag 8: Hebt u vooraan in de rechtszaal de naamkaartjes gezien? (Een naamkaartje is een kaartje 

met daarop bijvoorbeeld “voorzitter” of “griffier”.)   

 JA  (ga naar vraag 9) - NEEN (ga naar vraag 13) 

Vraag 9: Hebt u deze naamkaartjes ook gelezen?    

JA,  ALLEMAAL(ga naar vraag 10) - JA, SOMMIGE (ga naar vraag 10) - NEEN (ga naar vraag 12)  

Vraag 10: Waren deze naamkaartjes goed leesbaar?    

JA (ga naar vraag 11) – NEEN (ga naar vraag 12) 

Vraag 11: Hielpen deze naamkaartjes u om te zien wie waar zit in de rechtszaal?           

 JA (ga naar vraag 12) – NEEN (ga naar vraag 12) - GEEN MENING (ga naar vraag 12) 

 

Vraag 12: Deze vraag moet u enkel beantwoorden als u de affiche “wie is wie in de rechtszaal.” EN 

de naambordjes hebt gelezen. Kon u door de uitleg op de affiche de naambordjes beter 

begrijpen?   

JA  (ga naar vraag 13)- NEEN (ga naar vraag 13) 

 

Vraag 13: Hebt u zelf nog ideeën hoe werking en/of de organisatie van de rechtbank duidelijker 

kan worden gemaakt voor de burger? 

JA -              NEEN     Indien JA, zou u deze idee(ën) dan hieronder kunnen uitleggen?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DANK U WEL VOOR DE MEDEWERKING! 
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Bijlage 6  Interview bezoekers 

ONDERZOEK KLANTVRIENDELIJKHEID – ANONIEM 

Dag mevrouw/meneer 

Ik ben Gloria Jacquet, student aan de universiteit  Gent en ik doe een onderzoek 

naar de klantvriendelijkheid van justitie. Mag ik u een paar vragen stellen over 

de affiche en de naambordjes die in de rechtszaal staan? Dit zal 5 minuten duren 

Indien ja=> dank u wel  

Voorbeeld van het beantwoorden van een vraag. Omcirkel a.u.b. het juiste antwoord:  

Voorbeeldvraag 

Ik ben een: ROKER (ga naar vraag 2) --NIET-ROKER (ga naar vraag 5) 

het werk via meestal via Ja neen vragen. Ik zal de vraag lezen en de antwoordmogelijkheden.  

Algemene vraag: Ik ben BEZOEKER OF PARTIJ (dit is een beklaagde of een slachtoffer) 

OFGETUIGE 

 

JA (ga naar vraag 1) –Neen (ga naar vraag 13). 

 

Vraag 1:Hebt u, voor u de rechtszaal binnenging, een affiche “wie is wie in de rechtszaal” links 

naast de toegangsdeur gezien?   

JA(ga naar vraag 2)-NEEN   (ga naar vraag 6) 

Vraag 2:Bent u even blijven stilstaan voor de affiche “wie is wie in de rechtszaal”om deze affiche 

vlug te bekijken? 

JA(ga naar vraag 3)-NEEN(ga naar vraag 6) 

Vraag 3: Hebt u die affiche “wie is wie in de rechtszaal”ook gelezen? 

 JA, VOLLEDIG(ga naar vraag 4)–JA, MAAR SLECHTS EEN STUKJE(ga naar vraag 4)–NEEN (ga naar vraag 

5)  

Vraag 4: Begreep u de informatie die er op de affiche“wie is wie in de rechtszaal” stond?    

JA (ga naar vraag 5)-NEEN(ga naar vraag 5) 

Vraag 5: Helpt de affiche u om een beter overzicht te hebben over de rechtszaal ? Hiermee bedoel 

ik of de affiche u helpt omte zien wie waar zit in de rechtszaal en wat deze mensen doen.  

JA  (ga naar vraag 6)– NEEN (ga naar vraag 6) 

ZOZ AUB! 
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Vraag 6: Ging u zich, bij het binnenkomen van de rechtszaal of even daarna, aanmelden bij de 

zittingsdeurwaarder? Dit is de persoon die in het midden van de zaal zit net voor de 

balustrade voor het publiek. Hij zorgt mee voor het goede verloop van de rechtszaken. 

JA (ga naar vraag 7)- NEEN(ga naar vraag 8) 

Vraag 7: Opgelet!! U moet enkel een antwoord geven op deze vraag indien u zich hebt aangemeld 

bij de zittingsdeurwaarder.   Hoe wist u dat u zich bij deze persoon moest aanmelden? Kan 

u dit hieronder opschrijven?  

................................................................................................................................................................. 

 

Vraag 8: Hebt u vooraan in de rechtszaal de naamkaartjes gezien?(Een naamkaartje is een kaartje 

met daarop bijvoorbeeld “voorzitter” of “griffier”.) 

 JA  (ga naar vraag 9)- NEEN (ga naar vraag 13) 

Vraag 9: Hebt u deze naamkaartjes ookgelezen?    

JA, ALLEMAAL(ga naar vraag 10) - JA, SOMMIGE (ga naar vraag 10) - NEEN (ga naar vraag 12)  

Vraag 10: Waren deze naamkaartjesgoed leesbaar?    

JA (ga naar vraag 11) – NEEN (ga naar vraag 12) 

Vraag 11:Hielpen deze naamkaartjes u om te zien wie waar zit in de rechtszaal?           

 JA (ga naar vraag 12) – NEEN (ga naar vraag 12)- GEEN MENING (ga naar vraag 12) 

 

Vraag 12: Deze vraag moet u enkel beantwoorden als u de affiche “wie is wie in de rechtszaal.” EN 

de naambordjes hebt gelezen. Kon u door de uitleg op de affiche de naambordjes beter 

begrijpen?  

JA (ga naar vraag 13)-NEEN(ga naar vraag 13) 

 

Vraag 13: Hebt u zelf nog ideeën hoe werking en/of de organisatie van de rechtbank duidelijker 

kan worden gemaakt voor de burger? 

JA-NEENIndien JA, zou u deze idee(ën) dan hieronder kunnen uitleggen?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DANK U WEL VOOR DE MEDEWERKING! 
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Bijlage 7  Interview actoren  

Deel 1: uw eigen indruk tav de informatieve affiche en de naamkaartjes 

Vraag 1:Hebt u, voor u de rechtszaal binnenging, een affiche “wie is wie in de rechtszaal” links 

naast de toegangsdeur gezien?   

JA -NEEN 

Vraag 2:Bent u even blijven stilstaan voor de affiche “wie is wie in de rechtszaal”om deze affiche 

vlug te bekijken? 

JA -NEEN 

Vraag 3: Hebt u die affiche “wie is wie in de rechtszaal” ook gelezen? 

 JA, VOLLEDIG- JA, EEN STUKJE- NEEN  

Vraag 4: Begreep u de informatie die er op de affiche“wie is wie in de rechtszaal” stond?    

JA  - NEEN 

Vraag 5 Geeft de affiche een duidelijk overzicht van de rechtszaal (grafische uitwerking; 

kleurgebruik?).  

JA  - NEEN 

Vraag 6  en 7 Niet van toepassing  voor actoren justitie  

Vraag 8: Hebt u vooraan in de rechtszaal de naamkaartjes gezien?(Een naamkaartje is een kaartje 

met daarop bijvoorbeeld “voorzitter” of “griffier”.) 

 JA - NEEN 

JA  (ga naar vraag 9)- NEEN (ga naar vraag 12) 

Vraag 9: Hebt u deze naamkaartjes ook gelezen?    

JA, ALLEMAAL(ga naar vraag 10) - JA, SOMMIGE (ga naar vraag 10) - NEEN (ga naar vraag 12)  

Vraag 10: Waren deze naamkaartjesgoed leesbaar?    

JA (ga naar vraag 11) – NEEN (ga naar vraag 12) 

Vraag 11: (niet van toepassing betrokkene weet wie waar zit in de rechtbank)  

 

Vraag 12: Hebt u zelf nog ideeën hoe werking en/of de organisatie van de rechtbank duidelijker 

kan worden gemaakt voor de burger? 

JA NEEN . Indien ja kan u deze ideeën dan uitleggen?  

Deel 2:  uzelf denkende  bij  bezoekers 

Vraag 1:A Denkt u dat bezoekers voor ze de rechtszaal binnengaan, een affiche met “wie is wie in 

de rechtszaal “ links naast de toegangsdeur hebben gezien?  

JA  NEEN- WEET IK NIET  
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Vraag 1 B: Hebt u zelf al bezoekers voor deze affiche zien staan kijken?  

JA – NEEN – WEET HET NIET 

Vraag 2: Denkt u dat bezoekers  even gaan stilstaan om de affiche vlug te bekijken? 

JA –NEEN – WEET IK NIET 

Vraag 3 : Denkt u dat bezoekers deze affiche “wie is wie in de rechtszaal “ook gaan lezen?   

JA- NEEN- WEET IK NIET  

Vraag 4: Denkt u dat bezoekers de informatie die er op de affiche “wie is wie in de rechtszaal “ 

staat begrijpen? 

JA –NEEN – WEET IK NIET  

Vraag 5: Denk u dat de affiche bezoekers helpt om een beter overzicht te hebben over de 

rechtszaal? Hiermee bedoel ik of de affiche hen zou helpen om te zien wie waar zit in de rechtszaal 

en wat deze mensen doen? 

JA –NEEN- WEET IK NIET  

Vraag 6: Denkt u dat bezoekers het kaartje “Zittingsdeurwaarder. HIER verplicht aanmelden.” 

Gaan zien?  

JA – NEEN – WEET IK NIET 

Vraag 7:  Denkt u dat bezoekers zich door dit kaartje te lezen ook gaan aanmelden bij de 

zittingsdeurwaarder?  

JA – NEEN – WEET IK NIET 

Vraag 8: Denkt u dat bezoekers in de rechtszaal de naamkaartjes ook gezien gaan hebben? 

JA – NEEN – WEET IK NIET 

Vraag 9: Gaan de bezoekers deze kaatjes ook lezen? 

JA – NEEN – WEET IK NIET 

Vraag 10: Zijn deze naamkaartjes voor bezoekers goed leesbaar?    

JA – NEEN – WEET IK NIET 

Vraag 11:Denkt u dat deze naamkaartjes bezoekers gaan helpen om te zien wie waar zit in de 

rechtszaal?           

JA – NEEN – WEET IK NIET 

Vraag 12  Gaan de bezoekers ,in de hypothese dat men de affiche gelezen heeft, de kaartjes door 

de informatie op de affiche beter begrijpen?  

JA – NEEN – WEET IK NIET 
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Bijlage 8  Onderzoeksresultaten 

Presentatie tussentijdse onderzoeksresultaten project klantvriendelijkheid 

Periode 7 oktober 2013- 15november 2013 

1 Periode-definitie actoren en bezoekers-methoden – presentatie 

van data 

Dit verslag geeft tussentijdse resultaten weer van het onderzoek verricht in het kader van het project 

“klant(on)vriendelijkheid van justitie in strafzaken” dat loopt in zittingszaal D van de rechtbank eerste 

aanleg te Tongeren. In dit verdere verslag zullen de resultaten van zowel de eerste als tweede 

onderzoeksperiode worden gegeven. Eerst volgt een deel met algemene informatie over de rondvraag. 

In het deel “periode 1” zullen deze onderzoeksresultaten per onderzoeksmethoden worden 

gegroepeerd, observatie, interviews en vragenlijsten. Om vervolgens enkele bijzonderheden op te 

merken, bijvoorbeeld positieve commentaren die ik spontaan van de actoren kreeg. 

De structuur van de presentatie van de tweede periode is gelijkaardig aan deze van periode 1 alleen zal 

hier een onderverdeling komen tussen de resultaten van de actoren en van de bezoekers. Opnieuw zal 

er per onderzoeksmethode worden gewerkt. En zullen enkele bijzonderheden worden geformuleerd. 

1.1 Presentatie van data 

Ik koos ervoor om de “droge” data te herwerken tot een verklaringen van bezoekers en actoren. 

 2 Periode 1: 9 oktober 2013 tem 31 december 2014636 

2.1 Aanwezigheid van student om rondvraag te doen bij bezoekers 

Ik was op de volgende data aanwezig; 

 9 oktober2013 observatie; geen interviews afgenomen; installatie van vragenlijsten met doos. 

 23 oktober 2013; poging tot interviewen van 2 bezoekers en observatie. 

 6 november 2013; november interviewen van bezoekers en observatie. 

 12 november 2013; interviewen van bezoekers en observatie. 

 15 november 2013; interviewen van bezoekers en observatie. 

.De affiche is daardoor op een meer opvallende plek geplaatst. 

 

                                                      

636 In de kerstvakantie werden geen zittingen gehouden maar het project en de doos bleven wel staan in de 

rechtbank.  
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Maandag 7 oktober 2013 – opstart project 

Via e-mail op 7 oktober 2013 kreeg ik een korte observatie van zittingsdeurwaarder Cyriel 

Lambrix 

“Ik heb vandaag opgestart met uw affiche en ik moet zeggen dat het wel meevalt, kortom het werd 

positief onthaald .Wat de affiche betreft we zullen ze maar laten staan er wordt toch regelmatig 

gecontroleerd door het onthaal personeel . Wat mijn collega’s betreft, ik heb ze ingelicht en zullen 

u wel helpen . Het is ook een goed idee om de advocaten er mee in te betrekken tenslotte hebben 

zij daar ook baat bij . 

2.2 Observaties 

Woensdag 9 oktober 2013 

 In de gang voor zaal D: 

o Er waren 8 bezoekers aanwezig op de publieksbanken van zittingszaal D. 

o Passant (is niet geweten bezoeker of niet) 

o Vraagt aan agent “moet ik hier zijn? “ en hij zet zijn GSM af 

o Passant 2 vrouw komt binnen en meldt zich aan, blijkt een advocaat te zijn 

o Passant 3 kijkt vluchtig naar links (kant waar informatieve affiche op het bord hangt). 

o 3 lopen voorbij aan affiche 

o 2 blijven staan en kijken ernaar!(eentje moet naar WC mensen kijken naar affiche) 

 In de rechtszaal: 

o Een rij mensen meldt zich aan bij de zittingsdeurwaarder. Later blijken hier een aantal 

advocaten tussen te zitten. 

 In de zaal zelf hoor ik een rechtzoekende fluisteren ja daar voorzitter en zie ik iemand wijzen 

(gebruik van kaartje?) 

 Als advocaten rechtstaan om te spreken zie je vanuit het publiek de naamkaartjes van de 

rechters niet. 

 Goede medewerking van justitiële actoren, de voorzitster zet haar kaartje zelf terug op zijn 

plaats nadat het omvergevallen is  Ik besluit de naamkaartjes nog meer vast te maken om te 

vermijden dat dit nog gebeurt. 

 Een voorzitter die een persoon op gelijke hoogte behandelt, duidelijk spreekt en de zaken 

(straffen) duidelijk uitlegt, is een belangrijke bijdrage tot een meer klantvriendelijke justitie! 

 

Woensdag 23 oktober 2013 

Twee bezoekers zijn aanwezig tijdens de ganse voormiddag dat er gezeteld wordt in zittingszaal D. 
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Woensdag 6november 2012 

Om 9h00 waren er nog geen bezoekers aanwezig. Advocaten waren wel aanwezig. Tijdens de 2 de 

blok zijn er meer bezoekers (4). Mensen die de weg naar de juiste zittingszaal niet vinden spreken 

agenten aan die rondwandelen in het gerechtsgebouw, bezoekers vroegen vooral de weg naar 

zittingszaal B. In zittingszaal C, waar ook correctionele zaken worden behandeld zitten er vele 

bezoekers op de publieksbanken. Dit werd ook op 6 november vastgesteld. 

Mensen komen zittingszaal D binnen met een brief, de advocaten (personen met toga aan of onder de 

arm en dossier/aktetas) die naar zittingszaal D wandelen, kijken vrijwel allemaal naar de affiche al dan 

niet op een vluchtige manier; ik werd door hen spontaan aangesproken. 

 

Dinsdag 12 november 2013 

Wegens verkeersproblemen raakte ik pas om 9h20 op de zitting van zaal D waardoor ik geen 

observatie voor de aanvang van de zitting kon doen . Wel stelde ik vast dat er tijdens de schorsing 

voor de 2de blok een vrouw op een stoeltje in de gang voor zaal D zat te wachten. 

2.3 Interview bezoekers 

Bezoeker 1 

 “Die tekening en uitleg is duidelijk, nu begrijp ik hoe de rechtbank werkt. “Ja door de affiche begrijp 

ik de betekenis van de naamkaartjes beter, het is dan ook al mijn tweede keer dat ik hier kom. Ja ik zie 

de naamkaartjes en ze zijn goed leesbaar. “ 

 

Bezoeker 2 

“Ja en wie dan zijn dan die zwarte /grijze mannetjes ? Voor de rest is de affiche duidelijk. Ja de 

naamkaartjes zijn goed leesbaar, ik zie ze allemaal.” Door de affiche en de kaartjes begrijp ik de 

werking van de rechtbank al een beetje beter, het is mijn eerste keer dat ik hier kom.” 

 

Bezoeker 3 

“Ik heb zelf niet gelet op de naamkaartjes en de affiche.” 

Bezoeker 4 (niet rechtstreeks ondervraagd maar kreeg deze informatie via een ondersteunende 

vriendin aangereikt). 

“Mijn vriendin heeft de kaartjes wel gezien en ze vond ze duidelijk, ze zei ah kijk daar zit de 

voorzitter. Nu ik de affiche zie is de rechtbank inderdaad al wat duidelijker. Ja ook de naamkaartjes 

die u mij toont zijn duidelijk, ik heb mijn bril niet aan maar kan ze toch vanop de laatste publieksbank 

zien. Kun je me die affiche mailen mijn e-mail adres is (…). Ja ik zal een vragenlijst invullen en ik zal 
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mijn vriendin vragen om dit ook te doen, ik zal die dan in de bus steken wanneer we moeten 

terugkomen eind november.” 

Bezoeker 5 (bij buitenkomen) 

“Neen ik heb daar niet op gelet, ik heb die affiche en naamkaartjes niet gezien. U vraagt me of ik dit 

allemaal niet zag door de stress? Neen ik heb er gewoon niet op gelet.” 

 

Bezoeker 6 en 7 (bij buitenkomen) 

“De affiche hebben we niet gezien maar de naamkaartjes wel, de zittingsdeurwaarder maakte onze 

papieren in orde; We stonden daar te wachten maar toen zagen we het bordje “aanmelden bij 

zittingsdeurwaarder” De zittingsdeurwaarder kwam ons tegen en zei dat we hier moesten zijn. Hij 

maakte onze papieren in orde. Ja het lettertype van die kaartjes is duidelijke en ze zijn nuttig. 

Bezoeker 5 merkt op “alleen is het niet zo duidelijk waarom er een kaartje van voorzitter staat. Is dat 

ook een rechter ofzo? U zegt “ja”, zou er dan op het naamkaartje ‘voorzitter” ook niet beter gewoon 

“rechter” staan of “rechter-voorzitter. Bezoeker 6 zegt: “Jamaar het staat zo op de affiche hé. Ik lees ze 

pas nu u erover vertelt maar ze is wel duidelijk en nu begrijp de werking van de rechtbank beter.”” 

 

Bezoeker 8 (voor en na rechtszaal) 

“Ja ik heb de affiche gezien, ik zat hier te wachten en toen was ik aan het kijken naar de affiche. De 

affiche is nuttig, ik dacht “ ah zo werkt dat hier dus. Wel was het niet zo duidelijk waar ik moest zijn, 

op het onthaal zeiden ze iets van zaal 11.0 het was wel niet zo duidelijk om dit nummer te zien omdat 

het bord met de affiche erop voor dat cijfer stond.” De bezoeker wist niet hoe ze zich moest 

aanmelden ik gaf haar hierbij de nodige uitleg. “Ik vond die kaartjes wel duidelijk, goed leesbaar en ik 

zie goed wie op welke plaats zit. Ik begrijp de werking van de rechtbank nu al beter.” 

 

Bezoeker 9 (half interview voor rechtszaal) 

Observatie: deze man zat op een stoeltje te wachten in de gang van zittingszaal D, tijdens de schorsing 

ik zag hem zitten en sprak hem aan. 

“Ja heb de affiche gezien, ja ik ben blijven staan om ze te lezen, ik heb ze volledig gelezen. Ik begreep 

de informatie.” Nadien moest deze man de zittingszaal binnengaan. Bij het buitenkomen was hij te 

gestresseerd om nog de verdere vragen te beantwoorden 

 

Bezoeker 10 (na buitenkomen rechtszaal) 

“Ja ik ben een bezoeker maar heb geen informatieve affiche of naamkaartjes gezien, ik kwam gewoon 

mijn zoon halen. “ 
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Bezoeker 11 (bij buitenkomen van rechtszaal) 

“Ja ik heb de affiche gezien, ik ben even blijven stilstaan maar ik heb er slechts een stukje van 

gelezen. Ik zag ook alle kaartjes ze waren zeer duidelijk, ik las ze allemaal. Ze waren goed leesbaar en 

ze hielpen me om te zien wie waar zat. Ik begreep wat op de affiche stond en het hielp me om een 

beter overzicht te hebben op wie in de rechtszaal zit en wie wat doet. Ja door de informatie op de 

affiche kon ik de naambordjes beter begrijpen. “ 

 

Bezoeker 12 (na buitenkomen rechtszaal) 

“Neen voor ik de zittingszaal binnenging heb ik de affiche niet gelezen, ik zal nu eens (na de zaak) 

gaan kijken. Ja ik kijk en heb slechts een stukje gelezen maar ik begreep de informatie wel. Ik begrijp 

nu meer hoe de rechtbank in elkaar zit. Ja ik zag in de zittingszaal de naamkaartjes staan, ik zag ze 

allemaal. De naamkaartjes waren goed leesbaar. De naamkaartjes hielpen mij om te zien wie waar zit 

in de rechtszaal. Hoezo ? Is dat niet standaard in de rechtszaal, ik dacht dat dit overal zo was? Het is 

de eerste keer dat ik voor de rechtbank kom dus… Door nu ook achteraf de affiche te hebben gelezen 

begrijp ik de naamkaartjes inderdaad beter.” 

 

Bezoeker 13 (voor binnen komen en na zitting) 

“Ja ik heb de affiche gezien, ja ik ben even blijven stilstaan voor deze affiche om deze vlug te 

bekijken, ja maar heb deze affiche slechts deels gelezen. Ik begreep de informatie die er op de affiche 

stond, ja de affiche helpt me om een beter overzicht te geven van de rechtszaal. Ik ging me aanmelden 

bij de zittingsdeurwaarder omdat u (Gloria Jacquet) me dit vertelde. U geeft me de vragenlijst want de 

zitting begint, ik zal deze verder invullen; Ja ik zag de naamkaartjes staan, de naamkaartjes waren 

goed leesbaar. Door de informatie op de affiche kon ik de naamkaartjes beter begrijpen. Ik wil ook 

opmerken dat het echt mijn eerste keer is dat ik hier kom en dat het gerechtsgebouw niet zo 

gemakkelijk te vinden is. “ 

 

Bezoeker 14 (na rechtszaal) 

“Ik ben hier al meermaals geweest. Ik heb de informatieve affiche niet gezien. Ik heb de naamkaartjes 

ook niet gezien. Ik kijk niet rond me. U toont mij de affiche en ik ga even naar de affiche kijken. Ik 

moet zeggen dat ik dit al weet omdat ik hier al vaker geweest ben. Maar de affiche is het wel duidelijk 

uitgelegd.” 

 

Bezoeker 15 (voor de zitting) 

“Ik heb de affiche niet gezien; Ik kom hier eens uit interesse kijken. Ja ik heb alle naamkaartjes gezien 

ik heb ze allemaal gelezen en ze zijn duidelijk. Ik zie goed wie waar zit in de rechtszaal.” 
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Bezoeker 16 (na de zitting) 

“Ik heb de informatieve affiche niet gezien. Ja ik heb wel de naamkaartjes gezien en ik heb ze gelezen. 

Neen heb geen idee hoe de rechtbank nog duidelijker kan worden gemaakt. Nu u het me zegt ben ik 

ook eens naar de affiche gaan kijken en ja hierdoor begrijp ik hoe de rechtszaal werkt wel beter.” 

 

Bezoeker 17 (tijdens schorsing) 

“Ik ben hier al geweest dus ik ken rechtbankgebeuren al wat. Ik vind het echt een mooi initiatief. De 

affiche is duidelijk, goede tekening duidelijke taal. Ik zag ook alle naamkaartjes in de rechtszaal en 

vond dit allemaal heel duidelijk. Je ziet goed wie waar moet zitten in de rechtszaal door die 

naamkaartjes. Ja ik heb wat ideeën om justitie duidelijker te maken. Je gebruikt kleuren op je affiche 

per partij, wel kun je dan ook niet best je naamkaartjes in die kleur zetten? Zo gaan de mensen al die 

partijen goed herkennen. De zittingsdeurwaarder duidelijker op de affiche zetten? Het kaartje van 

aanmelden bij de zittingsdeurwaarder zou ik best buiten de zaal zetten, dus voor de deur, zo valt het 

beter op denk ik. “ 

 

Bezoeker 18 (na de zitting) 

“Ik heb de affiche niet gezien neen, maar ik heb wel alle naamkaartjes in de zaal gezien en ik zag ze 

goed staan. Ze waren goed leesbaar en ik begreep hierdoor wie waar zat.” 

 

2.4 Verwerking vragenlijsten 

Periode 9 oktober 2013- 19 november 2013 3 antwoorden, 

Vragenlijst 1 (bezoeker): Ja ik heb de affiche gezien, ik ben er even voor blijven stilstaan en ik heb 

ze volledig gelezen. Ik begreep de informatie die op de affiche stond en de affiche hielp me om te zien 

wie waar zit in de rechtszaal en wat deze mensen doen. Ik ging me aanmelden bij de 

zittingsdeurwaarder omdat ik dat op de affiche gelezen heb. Ik zag ook alle kaartjes die in de 

rechtszaal stonden, ik heb ze allemaal gelezen en ik vond ze goed leesbaar. De kaartjes hielpen me ook 

om te zien wie waar zit in de rechtszaal. Door de affiche gelezen te hebben kon ik bovendien de 

kaartjes beter begrijpen. Neen ik heb geen verdere suggesties om de rechtbank duidelijker te maken 

voor de burger.” 

Vragenlijst 2 (hoedanigheid onduidelijk): Ja ik heb de affiche gezien, ik ben er even voor blijven 

stilstaan en ik heb ze volledig gelezen. Ik begreep de informatie die op de affiche stond en de affiche 

hielp me om te zien wie waar zit in de rechtszaal en wat deze mensen doen. Neen, ik ging me niet 

aanmelden bij de zittingsdeurwaarder. Ik zag ook alle kaartjes in de rechtszaal, ik heb ze allemaal 

gelezen en ik vond ze goed leesbaar. De kaartjes hielpen me ook om te zien wie waar zit in de 
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rechtszaal. Door de affiche gelezen te hebben kon ik bovendien de kaartjes beter begrijpen. Neen ik 

heb geen verdere suggesties om de rechtbank duidelijker te maken voor de burger.” 

Vragenlijst 3 (hoedanigheid onduidelijk): Neen ik heb de affiche niet gezien. Ja ik wist dat ik me 

moest aanmelden bij de zittingsdeurwaarder, dit was ons kenbaar gemaakt in het schrijven wat ons is 

toegekend. Neen ik zag geen naamkaartjes en ik heb ook geen ideeën hoe justitie duidelijker te maken 

voor de burger. 

Vragenlijst 4 (actor- advocaat) Ja ik heb de affiche gezien, ik ben er even voor blijven stilstaan en ik 

heb ze volledig gelezen. Ik begreep de informatie die op de affiche stond en de affiche hielp me om te 

zien wie waar zit in de rechtszaal en wat deze mensen doen. Ik ging me aanmelden bij de 

zittingsdeurwaarder omdat ik dit weet als advocaat. Ik zag ook alle kaartjes die in de rechtszaal 

stonden, ik heb ze allemaal gelezen en ik vond ze goed leesbaar. De kaartjes hielpen me ook om te 

zien wie waar zit in de rechtszaal. Door de affiche gelezen te hebben kon ik bovendien de kaartjes 

beter begrijpen. Ja, ik heb geen verdere suggesties om de rechtbank duidelijker te maken voor de 

burger; duidelijk praten en meer uitleg over de rolafroeping door de voorzitter.” 

Vragenlijst 5; Het betreft hier het antwoord van bezoeker 3, deze persoon bevestigt wat ze reeds 

vertelde tijdens het interview. Ja ik begreep de uitleg op de affiche wel door jouw uitleg het was 

eigenlijk de eerste keer dat ik in een gerechtshof kwam. Ze antwoordde dat ze zich ging aanmelden bij 

de zittingsdeurwaarder omdat er een plaatje hing van deurwaarder. “Ik heb er geen idee van maar ik 

vond het wel heel vriendelijk dat je me toch even wegwijs hebt gemaakt. Bedank hiervoor.” 

2.5 Bijzonderheden m.b.t. het verloop van de rondvraag 

Opmerking 1: Het interviewen van de bezoekers bij het buitengaan van de rechtszaal is niet 

eenvoudig dit merkten de onderzoekers het project KORAAL (2012) ook op.637 

 Bezoekers interviewen zal geen makkelijke klus zijn want ik stelde vast, o.b.v. mijn 

observaties, dat de mensen vaak een gehaaste/ gestresseerde en een onwennige indruk geven. 

Na de zitting staan ze vaak bij hun advocaat te spreken en wandelen zo met hun raadsman mee 

buiten het gerechtsgebouw. Dit maakt het moeilijk om hen eens ze uit de zittingszaal komen te 

interviewen. Ook bij het wachten diende ik de nodige afstand te houden en kon ik niet te dicht 

bij hen gaan staan om te kijken of de rechtszoekende er nog was, dit om niet de indruk te 

geven dat ik hun gesprek met de raadsman afluisterde. Ik ondervond ook dat ik het 

tegenstrijdig vond om de zitting mee te volgen en dus te horen in welke zaak men betrokken 

                                                      

637 KAREL DE GROTE HOGESCHOOL, Project KORAAL: klantenbevraging rechtbanken van eerste aanleg ressort 

Antwerpen, onderzoeksproject rechtspraktijk Karel de Grote hogeschool en PHL, Antwerpen,  2012, 28, 

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf.  

http://www.juridat.be/beroep/antwerpen/Syntheserapport_KORAAL_rea_deel1_rapport.pdf
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was en om na de rechtszaak deze mensen aan te spreken en anonimiteit te garanderen. Om die 

reden besloot ik zoveel mogelijk buiten de rechtszaal te wachten. 

 Omdat ik tijdens mijn vorige bezoeken merkte dat het moeilijk is om de bezoekers te bereiken 

met mijn vraag tot medewerking wanneer ze uit de rechtszaal komen, besloot ik mijn 

interviewmethode aan te passen. 

 Zo ondervroeg ik mensen die al in de zaal zaten te wachten over de affiche en de kaartjes 

zowel voor de aanvang van de zitting als tijdens de schorsing, immers deze mensen konden 

ook informatie geven of ze de affiche hadden gezien, duidelijk vonden en of ze de kaartjes 

hebben gezien, en duidelijk vinden. 

 Aanvankelijk werkte ik met een langere vragenlijst voor het interview maar omdat ik de 

respondenten hiermee te lang ophield en zo minder tijd had om andere bezoekers te 

ondervragen, schakelde ik ook voor het interviewen over op de kortere versie. 

 

Opmerking 2: De vreemde kronkel 

 Ook meester F. Ruysschaert sprak me aan i.v.m. dit project. Hij ging studenten 6ejaar ASO 

rondleiden en ging de informatieve affiche gebruiken. Hij beloofde me te vragen aan de 

leerlingen om de vragenlijst in te vullen. Dit werd gedaan. Rond periode 21-26 november 

2013 kreeg ik inderdaad een pakje van 21 ingevulde vragenlijsten in de bus gedeponeerd. Het 

vreemde aan deze resultaten is dat niemand aanduidde iets te hebben gezien. De antwoorden 

waren ook niet geheel duidelijk, zo duidde iemand aan geen affiche of kaartjes te hebben 

gezien maar gaf toch aan dat alles duidelijk was. Wat de reden van dit groot aantal negatieve 

en onduidelijke antwoorden was is niet geheel duidelijk, waren de respondenten niet 

gemotiveerd, begreep men de vragenlijst niet? Omdat deze resultaten niet gebaseerd zijn op 

vrijwillige medewerking (de leerlingen werd de opdracht gegeven om deze vragenlijst in te 

vullen) en omwille van de onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in bepaalde lijsten werd er 

gekozen om deze vragenlijsten niet mee te verwerken bij de uiteindelijke resultaten. 

 

Opmerking 3: Ook de actoren steunen dit project en denken mee over klantvriendelijkheid: 

 Felicitatie door rechtbank en Openbaar ministerie, de substituut laat weten dat het door de 

naamkaartjes nu duidelijk is “dat de mensen weten dat niet wij als OM, maar dat de rechter 

de straf oplegt.” 

 Ook zittingsdeurwaarders van zaal D vinden beide voorstellen een goed idee. 

 Lid van veiligheidskorps en tolk vinden dit zeer nuttig, hij stelde voor om de weg naar de 

juiste zittingszaal nog duidelijker te maken via een systeem van pijlen in kleur die op de grond 

worden geplakt in te voeren naar analogie van ziekenhuizen, vb UZ Leuven. Of via led-
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verlichting te incorporeren bij de bouw van nieuwe gerechtsgebouwen die oplicht op het pad 

naar de juiste zittingszaal of aangeeft of er al dan geen zitting is in de desbetreffende 

rechtszaal. De informatieve affiche wordt best op achtergrond van oproepingsbrief voor 

bezoekers geplaatst. Maar de bezoeker moet zich ook inspannen om informatie te vergaren, 

hier kan soms gewezen worden op een mentaliteit van luiheid, goed geïnformeerd zijn als 

bezoeker vereist dus ook een inspanning aan de kant van de bezoeker. 

 2 politiemensen vinden de naamkaartjes en affiche een zeer goed initiatief. Een politieagent 

had vorige week zo’n vragenlijst ingevuld. Zie hiervoor vragenlijsten periode 7oktober 2013 

tem 6 november 2013. 

 Aangesproken door 2 advocaten 

o Zinvol initiatief! Een advocate gaf me haar visitekaartje met e-mail adres waarnaar ik 

affiche moest sturen. 

o Ook meester F. Ruysschaert sprak me aan ivm dit project 

Hij ging studenten 6ejaar ASO rondleiden ging affiche gebruiken 

Hij beloofde me te vragen aan de leerlingen om de vragenlijst in te vullen, dit werd 

gedaan (de resultaten zullen het voorwerp uitmaken van een andere rapportering.) 

o Een jonge advocate vertelt: 

“Deze naamkaartjes zijn niet enkel nuttig voor de bezoekers maar ook voor advocaat- 

stagiairs. Immers deze mensen weten niet altijd wie waar zit in de rechtbank en hoe 

men al deze mensen moet aanspreken.” 

 journalist 

o Vindt naamkaartjes en affiche ook zeer duidelijk 

o stelde dat “Wie zich wil informeren hier genoeg info uithaalt.” 

 

opmerking 3: Het ene plezier is het andere waard – beloning voor meewerkende bezoekers 

 Bezoekers die meewerkten aan mijn rondvraag en zelf met een vraag zaten, bijvoorbeeld 

“Waar is de griffie?” of “Wanneer begint de volgende assisenzaak?” gaf ik deze informatie als 

een vorm van beloning voor hun medewerking. 

  

Opmerking 4: Weglaten van 1 vragenlijst 

 Een bezoeker(bezoeker nr 3) die mij persoonlijk kende wou graag zo’n vragenlijst invullen 

vermits ze nog een 2de keer in dezelfde rechtszaal moest zijn. Omdat ik haar tussentijd meer 

vertelde over de toedracht van het project zijn haar positieve antwoorden voor wat betreft de 

affiche en de kaartjes niet meer betrouwbaar. Immers ze vermeldt duidelijk op de vragenlijst 

“door uw uitleg is alles duidelijk.” Vragenlijst 5 wordt dan ook niet in aanmerking genomen 
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bij de verwerking van de resultaten, deze bezoeker wordt o.b.v. haar oorspronkelijke antwoord 

tijdens het interview “ik heb niets gezien” meegerekend bij de categorie bezoekers die niets 

hebben gezien van het project.  

Opmerking 5: De invullers van de vragenlijsten duiden vaak niet aan of ze al dan niet een bezoeker 

zijn.  

 Enkel de vragenlijsten waarbij duidelijk wordt aangeduid dat men een bezoeker is worden bij 

de resultaten van de bezoekers geteld bij de verwerking van de resultaten. Deze niet-

geïdentificeerde lijsten worden apart besproken bij de verwerking van de resultaten.  

3. Periode 2 van januari 2014 tem maart 2014 

3.1 Aanwezigheid van student om rondvraag te doen bij bezoekers 

Ik was op de volgende data aanwezig; 

 Maandag 3 februari 2014 interview bezoekers +actoren 638 

 Woensdag 5 februari 2014 interview bezoekers +actoren 

 Donderdag 6 februari 2014 interview bezoekers +actoren 

 Vrijdag 7 februari 2014 interview bezoekers +actoren 

 Maandag 3 maart 2014 interview actor en opruimen van vragenlijsten en bus 

 

De gestandaardiseerde vragenlijsten blijven beschikbaar van 1 januari tot 3 maart 2014.  

3.2 Interviews bezoekers 

Bezoeker 1 zat een tijdje te wachten voor aanvang van zijn zaak in de rechtszaal 

“Ja ik zie de kaartjes en ik heb er allemaal naar gekeken, ik heb ze ook allemaal gelezen ja. Ik vind ze 

goed leesbaar en ze helpen me om te zien wie waar zit. Neen ik heb geen suggesties hoe de rechtbank 

nog duidelijker kan worden gemaakt voor de bezoekers. Ik vergat de vragen m.b.t. de affiche te 

stellen. ” 

 

Bezoeker 2 

“Ja, ik heb de affiche gezien, ze volledig gelezen. Ze is niet moeilijk want ik heb ze als Franstalige 

begrepen. Ja de kaartjes heb ik ook allemaal gezien en gelezen. Door het lezen van de affiche kon ik 

de naamkaartjes beter begrijpen. Neen, ik heb geen suggesties om rechtbank nog duidelijker kan 

worden gemaakt voor de bezoekers”  

                                                      

638 Op dinsdag 5 februari was uitzonderlijk geen zitting in zaal D, ik besloot dan ook niet naar de rechtbank te 

gaan. 
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Bezoeker 3 

“Ik heb geen affiche gezien maar ik heb wel alle kaartjes gezien en gelezen, ze zijn duidelijk en ze 

hielpen me te zien wie waar zat in de rechtbank. Neen, ik heb geen suggesties om de rechtbank nog 

duidelijker te maken voor de bezoekers” 

 

Bezoeker 4 

“Nee ik heb geen affiche gezien,. Ik ging me aanmelden bij de zittingsdeurwaarder omdat ik dat papier 

daar zag (wijst naar bordje “Zittingsdeurwaarder hier aanmelden”). U vertelt me over het project de 

affiche en de kaartjes ja nu zie ik de kaartjes. Ze zijn wel goed leesbaar en duidelijk vind ik. Door 

ernaar te kijken zie ik wie waar zit. . Neen, ik heb geen suggesties om de rechtbank nog duidelijker te 

maken voor de bezoekers” 

 

Bezoeker 5 

“Neen ik heb geen affiche gezien. Ja ik heb kaartjes gezien maar ik heb ze niet gelezen uit mezelf. Nu 

u me interviewt lees ik ze wel en ja ze zijn goed leesbaar. Ze helpen me ook om een goed zicht te 

hebben wie waar zit in de rechtszaal. Neen, ik heb geen suggesties om de rechtbank nog duidelijker te 

maken voor de bezoekers” 

 

Bezoeker 6 

“Nee ik heb de affiche niet gezien, ik heb de naamkaartjes allemaal gezien en gelezen, ik vind ze goed 

leesbaar. Eigenlijk is het wel duidelijk ja. Neen, ik heb geen suggesties om de rechtbank nog 

duidelijker te maken voor de bezoekers” 

 

Bezoeker 7 

“Ik heb geen affiche gezien maar ik zag wel de naamkaartjes. Ik heb ze allemaal gezien en gelezen. Ze 

zijn goed leesbaar en ze geven overzicht wie waar zit in de rechtszaal. Neen, ik heb geen suggesties 

om de rechtbank nog duidelijker te maken voor de bezoekers” 

 

Bezoeker 8  

“Ik heb geen kaartje of affiche gezien. Neen het kwam niet door het bordje “Zittingsdeurwaarder, hier 

aanmelden dat ik me bij die persoon aanmeldde. Iemand vertelde me dat.”  

 

Bezoeker 9 

“ Neen ik heb geen affiche gezien, ik was te opgejaagd. Ik heb wel de kaartjes gezien en allemaal 

gelezen.[opmerking; Ik vergat de vraag te stellen naar de leesbaarheid van de kaartjes] De kaartjes 

hielpen me ook om te zien wie waar zit in de rechtszaal.” 
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Bezoeker 10 [Deze bezoeker is niet binnen geweest in de rechtszaal, maar bleef in de gang wachten] 

“ Ja ik heb de affiche gezien en ik heb ze volledig gelezen, ja met die mannekes en kleuren  is het 

duidelijk. Ik weet niet hoe de rechtbank nog duidelijker kan worden gemaakt.” 

 

Bezoeker 11  

Ja ik heb de affiche gezien, ik heb een stukje gelezen. Het is de eerste keer dat ik hier kom maar ik 

vind ze wel duidelijk. Ik heb nu een overzicht wie waar zit in de rechtszaal. De kaartjes heb ik niet 

gezien. Om het nog duidelijker te maken voor ons kan je boven het icoontje op de affiche van de 

zittingsdeurwaarder hier aanmelden. Ik weet niet hoe de rechtbank nog duidelijker kan worden 

gemaakt.” 

 

Bezoeker 12 

“Ja ik zag de affiche en heb ze gelezen het was duidelijk voor mij. Ik heb ook alle kaartjes gelezen en 

vind het goed zo. Als beklaagde kon ik de kaartjes van voor in de rechtszaal goed zien. Ik weet niet 

hoe de rechtbank nog duidelijker kan worden gemaakt.” 

 

Bezoeker 13 

“ Ja ik heb de kaartjes en de affiche gezien. Ik heb ook de volledige affiche gelezen en alle kaartjes 

gezien. Ik ben al vaker in de rechtbank geweest omdat ik hier samen met mijn vader (advocaat) kom.” 

 

Bezoeker 14 

“Ja ik heb de affiche gezien en heb ze vlug bekeken, wat kleur maakt ze duidelijk vind ik. Ze hielp me 

om te zien wie waar zit. Die kaartjes heb ik ook allemaal gezien en ik vind ze heel duidelijk, ik hier 

ook al voor de raadkamer geweest en daar hebben ze die kaartjes niet. Het zou goed zijn mochten ze 

dat daar ook zetten. Ja de rechtbank kunnen ze nog duidelijker maken door plannetjes te geven of 

pijlen te zetten want de zaal is niet altijd makkelijk te vinden en ik durf niet altijd de weg te vragen.” 

 

Bezoeker 15 

“Neen ik heb geen informatieve affiche gezien. Ik heb wel alle kaartjes gezien die ik allemaal 

duidelijk vind. Ik weet niet hoe de rechtbank nog duidelijker kan worden gemaakt. “ 

 

3.3 Interview actoren  

Bij de actoren bestond de vragenlijst uit 2 delen, een eerste deel peilde naar wat men zelf van het 

project vond (vond men de affiche duidelijk leesbaar, vond men de kaartjes leesbaar, heeft men zelf 

suggesties om de rechtbank duidelijker te maken voor de burger) . Het tweede deel van de vragenlijst 

polste naar de vraag of de actoren vanuit hun professionele ervaring denken dat de bezoekers de 
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affiche zouden zien, zouden begrijpen, of de kaartjes leesbaar zouden zijn, men zich zou aanmelden 

bij de zittingsdeurwaarder enz. In het kader van dit onderzoek zijn voornamelijk de volgende 

resultaten belangrijk “of men denkt dat dit initiatief de rechtbank duidelijker maakt voor de bezoekers 

(kaartjes en informatieve affiche) en suggesties die men heeft om de rechtbank te verduidelijken. 

Daarom worden alleen de antwoorden m.b.t die uit de vragenlijsten gehaald.  

 

Actor 1: politieagent in zittingszaal 

“Ik denk wel dat de bezoekers de affiche gaan zien, ernaar gaan kijken, ze gaan lezen. Ik denk ook dat 

het voor hen duidelijk is en dat ze hiermee een overzicht krijgen van het rechtbankgebeuren. Het loopt 

vrij vlot. Ik denk ook dat de mensen zich gaan aanmelden bij de zittingsdeurwaarder door dat bordje 

“zittingsdeurwaarder hier aanmelden”. Of de bezoekers de naamkaartjes gaan zien en lezen hangt 

ervan af waarvoor ze komen, wie hier al vaker geweest is kent het. Maar ik denk wel dat ze goed 

leesbaar zijn voor de bezoekers en hen zullen helpen om te zien wie waar zit in de rechtszaal. Ik denk 

ook dat als men de affiche heeft gelezen men de naamkaartjes beter kan begrijpen, want het is altijd 

extra uitleg hé. Ik denk dat het nuttig is dat het project hier permanent zou blijven staan, vaak komen 

hier andere mensen die de werking van de rechtbank niet kennen. Ik heb geen verdere suggesties om 

de rechtbank duidelijker te maken voor bezoekers.” 

Actor 2: medewerkster slachtofferonthaal Tongeren 

Ik vertel u vanuit mijn ervaring met het werken van slachtoffers hoe ik denk dat dit project deze 

mensen kan helpen of niet. 

Over de informatieve affiche:  

“Voor slachtoffers die niet van onze dienst gebruik maken denk ik dat ze de affiche gaan opmerken 

tenminste als men er niet door de stress aan voorbij loopt. Mensen kunnen soms zo gestresseerd zijn 

over hun zaak die moet voorkomen dat zij de affiche niet opmerken en eraan voorbij lopen. Hier kan 

je niets aan doen, je mag bij wijze van spreken nog toeters en bellen ophangen mensen die gestrest zijn 

merken dit niet op. Bij mensen die rustiger zijn denk ik dat de affiche wel opvalt en dat ze die zullen 

zien.” 

Voor mensen die van onze dienst gebruik maken, moet ik zeggen dat de affiche mijn werk 

vergemakkelijkt. Ik verduidelijk; wij komen met slachtoffers van bijvoorbeeld zedenzaken al eens 

naar de lege rechtszaal kijken. Sinds die affiche er staat, gebruik ik deze om mijn uitleg te doen. Ik 

toon hen dan op de affiche hier zit de rechter, hier zit de procureur. 

JA ik denk, dat de mensen even zullen blijven stilstaan voor de affiche om deze te bekijken. Dit geldt 

zeker voor mensen die niet van onze dienst gebruik maken, en zij die niet te opgejaagd zijn zoals ik je 

eerder al vertelde. Ik zie ook regelmatig, als ik hier voorbij kom, mensen naar de affiche staan kijken.  
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Ja ik denk zeker dat mensen die niet van onze dienst gebruik maken, deze affiche zeker zullen lezen. 

Ik denk ook dat ze die wel volledig zullen lezen ja. 

De mensen die op hun dienst beroep doen: JA Ik heb wel de indruk dat zij dit begrijpen. De mensen 

die NIET op onze diensten beroep doen; hierbij denk ik dat de gemiddelde persoon de informatie wel 

gaat begrijpen.  

Over het bordje “aanmelden zittingsdeurwaarder”; 

JA vooral de mensen zonder advocaat gaan het bordje “zittingsdeurwaarder hier aanmelden zien. 

NEEN, ik denk niet dat ze zich door dat kaartje ook effectief bij die man gaan aanmelden. Zonder 

advocaat is dat toch moeilijk om te weten. Sommige mensen kan je niet bereiken. “ 

Over de naamkaartjes 

JA, ik denk eens de eerste stress voorbij is, dan gaan de mensen rondkijken en gaan ze de kaartjes 

zien. Eens ze beginnen rondkijken gaan ze die allemaal wel gelezen hebben.  Ik denk dat de bezoekers 

ze allemaal zullen lezen dan, ze zijn goed leesbaar en zullen de mensen helpen om een overzicht te 

hebben wie waar zit in de rechtszaal. Wie de affiche gelezen heeft zal de kaartjes beter begrijpen ja.” 

Ja ik heb een eigen suggestie om het rechtbankgebeuren duidelijker te maken. Het taalgebruik van de 

brieven die justitie naar de mensen stuurt zou duidelijker moeten zijn, de mensen lezen al die papieren 

niet. Ook op de zitting is het taalgebruik niet altijd duidelijk. Ik hoor dat je zou voorstellen om een vak 

op de universiteit in de rechtenopleiding te geven om de juristen in opleiding te leren duidelijk 

communiceren. Ik kan dit enkel toejuichen. Ik begrijp dat de mensen binnen justitie afstand moeten 

nemen om met die zaken om te gaan, maar het zou beter zijn naar de slachtoffers toe mochten de 

actoren van justitie een meer empathische houding t.a.v. hen aannemen.  

Ik wens ook nog op te merken dat ik geïnteresseerd ben om een A4-formaat van uw affiche te 

ontvangen om bij de uitnodigingen van slachtoffers mee te sturen; Wil ook gerust eens op het parket 

navraag doen of deze informatie mogelijks niet mee met de oproepingsbrief kan worden verstuurd. Ik 

geef u de e-mail adressen van mezelf en mijn collega’s. ik vind het ook een goed idee mocht het 

project hier blijven staan. “ 

 

Actor 3: advocaat gespecialiseerd in strafrecht (1)  

Over de affiche 

Ik denk niet dat mensen die onmiddellijk de zaal binnengaan de affiche gaan opmerken waar ze nu 

staat. Ik denk dat het daarom beter is dat je de affiche in de zaal of in de inkomhal zet, zo valt ze meer 

op. Ik denk niet dat mensen die meteen de zaal binnen willen de affiche gaan bekijken .  
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Wachtende mensen daarentegen die gaan wel rondkijken en de affiche opmerken en deze misschien 

bekijken.  

Ik denk wel dat mijn cliënten die affiche gaan begrijpen, dat het duidelijk is en dat het hen helpt om 

een overzicht te hebben wie waar zit in de rechtszaal.  

Over het bordje “zittingsdeurwaarder, hier aanmelden” 

Ze zullen het kaartje “zittingsdeurwaarder “opmerken en zich daardoor bij die persoon gaan 

aanmelden want dat is duidelijk.  

 

Over de naamkaartjes 

“De naamkaartjes gaan de bezoekers wel opmerken en allemaal lezen. Ik denk dat bezoekers de 

naamkaartjes ook goed leesbaar gaan vinden en dat de naamkaartjes hen gaan helpen om te zien wie 

waar zit in de rechtszaal. Wie de affiche gelezen heeft zal wel de kaartjes beter begrijpen denk ik.” 

Suggestie:  

 

Ja, ik heb een suggestie om de rechtbankwerking klantvriendelijker te maken. We zouden op dit vlak 

een voorbeeld kunnen nemen aan de rechtbank van Maastricht, iedereen moet daar door de 

metaaldetector. Je stapt als bezoeker recht op het onthaal af, dat altijd bemand is en je onmiddellijk 

opvangt. Er is een duidelijke website. Je moet even wachten en wordt naar de juiste zaal begeleid. 

Inzake beslissen gaat het daar ook snel, ook in complexe zaken. Mogelijks kun je ook op de affiche 

zetten in verkeerszaken dat de bestuurder via zijn verzekering beroep kan doen op een advocaat en dat 

slachtoffers via hun rechtsbijstandverzekering beroep kunnen doen op een advocaat. Ik denk dat je de 

tolk en de pers beter weglaat op de affiche.  

Actor 4: zittingsdeurwaarder zaal D (1)  

“Ja ik denk dat de bezoekers de affiche gaan opmerken, deze gaan bekijken en volledig gaan lezen. Ik 

denk ook wel dat ze de informatie op de affiche beter gaan begrijpen en dat de affiche hen zal helpen 

om een overzicht te hebben over de actoren en hun taken in de rechtszaal. Ik heb ook al mensen zien 

kijken naar de affiche zo van “wie zit daar enz.” Ik kreeg al goede reacties over die affiche. Ik denk 

ook dat de mensen sneller gaan komen nu dat plaatje “zittingsdeurwaarder hier aanmelden “ er hangt, 

want nogal wat mensen hebben toch wat drempelvrees. De bezoekers gaan de kaartjes wel zien en ze 

allemaal lezen.. Ik denk wel dat ze goed leesbaar zijn voor de bezoekers en hen zullen helpen om te 

zien wie waar zit in de rechtszaal. Ik denk ook dat als men de affiche heeft gelezen men de 



262 

naamkaartjes beter kan begrijpen, dat absoluut ja. Wie de moeite doet om te kijken ziet de affiche en 

de kaartjes, maar ge hebt altijd mensen die niet de moeite doen. “ 

“Ja ik heb een suggestie om de rechtbank nog duidelijker te maken, verander de plaats van het onthaal 

zodat wie binnen komt “erop” loopt, en zorg ervoor dat het onthaal, zeker in de voormiddag (wanneer 

er zittingen zijn), permanent bemand is. “ 

Actor 5 en 6 (beiden advocaat (2 en 3) en tegelijk ondervraagd) 

Over de affiche: 

Actor 5 ; Ik denk niet dat partijen naar de affiche gaan kijken, dat interesseert hen niet. Toevallige 

bezoekers die denk ik wel. Die partijen zijn te zeer bezig met hun eigen problemen hé.  

Actor 6: “Ja dat denk ik ook “ 

Over de naamkaartjes 

Actor 5: Ik denk niet dat ze die kaartjes gaan opmerken of lezen. De mensen gaan die kaartjes toch 

niet begrijpen, ze zijn niet op de hoogte van de bevoegdheden van die actoren. Het is de advocaat die 

dit moet uitleggen aan de mensen wie wie is niet de rechtbank punt.  

Actor 6: “Daar ben ik het niet mee eens want ik denk wel dat de bezoekers die kaartjes gaan zien, 

lezen en dat de mensen hierdoor wel een duidelijk overzicht gaan hebben wie waar zit in de 

rechtszaal.” 

Actor 5 en 6: Ook het naambordje met “hier aanmelden zittingsdeurwaarder “ gaan de mensen niet 

zien, mensen vragen dat aan iemand die ze hier zien rondlopen (agenten, advocaten, …) 

 

Suggesties voor een klantvriendelijkere rechtbank 

Actor 6; “Ik heb gehoord van confraters dat het in Nederland beter is, men zou daar zaken op afspraak 

behandelen. Dat is beter want nu staan al veel zaken op het zelfde uur en is iedereen nerveus. (noot 

onderzoeker: Op dat moment ontspint zich een interessante dialoog tussen beiden over de situatie in 

Nederland). Ja, de voorzitter stelt de rechtbank daar kort voor: ”ik ben de voorzitter en ik doe dit, daar 

zit de officier van justitie en die doet dat.”. Dat duurt maar 5 minuten. Ook moet je de mensen het 

mogelijk maken om een vraag te stellen wanneer ze iets niet begrijpen tijdens de behandeling van hun 

zaak.” 

Actor 7: onthaalmedewerker (1) 

“Ja ik denk wel dat bezoekers de affiche opmerken, dat ze deze bekijken en lezen. Wanneer ik 

rondwandel zie ik soms een paar mensen rond de affiche draaien en ze lezen. Ik denk wel dat de 



263 

informatie erop gemakkelijk te begrijpen is den dat de affiche hen helpt om een beter overzicht te 

hebben over de rechtszaal. Dat bordje “Hier aanmelden zittingsdeurwaarder” gaan de bezoekers ook 

zien dat is duidelijk, ze gaan zich hierdoor ook komen aanmelden. Ja die kaartjes gaan ze opmerken en 

allemaal lezen, ge ziet ze makkelijk. Ja de mensen gaan door de affiche te hebben gelezen ook de 

kaartjes duidelijker begrijpen dat is logisch hé. Ik heb geen verdere ideeën hoe de rechtbank 

duidelijker te maken voor de bezoekers.  

Actor 8 Zittingsdeurwaarder zaal D (2)  

“Ja ik denk wel dat bezoekers de affiche opmerken, dat ze deze bekijken en lezen. Ik denk wel dat de 

informatie erop gemakkelijk te begrijpen is en dat de affiche hen helpt om een beter overzicht te 

hebben over de rechtszaal. Dat bordje “Hier aanmelden zittingsdeurwaarder” gaan de bezoekers ook 

zien, ze gaan zich hierdoor ook komen aanmelden. Ja die kaartjes gaan ze opmerken en allemaal lezen. 

Ja de mensen gaan door de affiche te hebben gelezen ook de kaartjes duidelijker begrijpen dat is 

logisch hé. Ik heb geen verdere ideeën hoe de rechtbank duidelijker te maken voor de bezoekers van 

mij mag dat project hier blijven staan. Voor mij is het geen enkel probleem om de kaartjes juist te 

zetten.”  

Actor 9 rechter o.a. in zaal D - 1  

Over de informatieve affiche  

“Ja ik denk dat de mensen de informatieve affiche wel gaan opmerken. Ja, de mensen bekijken die 

affiche wel degelijk. In het wandelen naar de zaal merk ik wel dat hier regelmatig bezoekers en 

advocaten naar de affiche staan te kijken. NEEN ik denk niet dat bezoekers de affiche gaan lezen, 

maar wachtende bezoekers gaan wel rondkijken en de affiche misschien lezen. De affiche is heel 

duidelijk, JA, toen mijn kinderen van 14 en 13 de rechtbank kwamen bezoeken gebruikte ik de affiche 

om hen uit te leggen hoe de rechtbank werkte. Ja ik denk dat de affiche de bezoekers zal helpen om 

een overzicht van de rechtszaal en de actoren en hun taken te krijgen” 

Over het bordje “zittingsdeurwaarder hier aanmelden” 

Ik weet niet of mensen het bordje “zittingsdeurwaarder hier aanmelden “ zullen opmerken, die vraag 

stel je best aan de zittingsdeurwaarder. Beide vonden het duidelijk en begrepen het..  

Over de naambordjes: 

Ik heb nog nooit voor de naamkaartjes gestaan. De naamkaartjes gaan de bezoekers volgens mij ook 

zien en allemaal lezen, ze zijn ook goed leesbaar. JA, ik denk dat het zo voor de bezoekers wel 

duidelijk is ”wie wie is” in de rechtszaal. De bezoekers gaan volgens mij ook de naamkaartjes beter 

begrijpen door de affiche te lezen, want die kaartjes bevestigen wat ze gelezen hebben op de affiche. 

JA Deze affiche en kaartjes volstaan, je kan ook de rechtbank niet volhangen met allerlei instructies, 
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zo mist alles zijn effect. Voor meer informatie kan men steeds bij de zittingsdeurwaarder terecht. 

Opmerking: Betrokkene meldt dat zij de kaartjes al reeds gewend is want dat daar al 2 jaar kaartjes 

worden gebuikt in een collegiale kamer. Deze kaartjes staan er permanent.”  

Actor 10 agent politie hoven en rechtbanken (1)  

“Ik heb al mensen zien stilstaan en kijken naar uw affiche. Ik denk ook dat bezoekers de affiche 

volledig gaan lezen en dat ze de informatie erop begrijpen. Ik denk ook dat de informatieve affiche de 

bezoekers helpt om een beter overzicht te hebben op de werking van de rechtbank, niet iedereen 

begrijpt de rechtbankwerking immers.” Ik denk niet dat mensen zich vlugger gaan komen aanmelden 

door uw kaartje “zittingsdeurwaarder hier aanmelden”. Het maakt volgens mij niet echt een verschil, 

er blijft nog altijd drempelvrees. Die naamkaartjes gaan de bezoekers opmerken en lezen. Ze zijn goed 

leesbaar, het is allemaal duidelijk. Het zal hen volgens mij helpen om te zien wie waar zit in de 

rechtszaal. Ja ik denk wel dat wie die affiche gelezen heeft, de kaartjes beter zal begrijpen. Ja ik heb 

suggesties om de rechtbank duidelijker te maken voor de bezoekers; hang een groot scherm met welke 

zaken in welke zaal worden behandeld op dat moment en zorg voor een betere communicatie tussen 

parket en rechtbank.” 

 

Actor 11 advocaat (4) 

“Ja ik denk wel dat bezoekers de affiche opmerken, dat ze deze bekijken en lezen. Ik denk wel dat de 

informatie erop gemakkelijk te begrijpen is en dat de affiche hen helpt om een beter overzicht te 

hebben over de rechtszaal. Het is een duidelijk een goed idee, wie is de rechter wie is de griffier? De 

structuur van de affiche is duidelijk. Ja die kaartjes gaan de mensen ook opmerken en lezen, ze zijn 

voor de bezoekers goed leesbaar . Ja, ze zullen de bezoekers helpen om te zien wie waar zit in de 

rechtszaal. Wij als advocaat leggen dit ook kort uit wie waar zit, bijvoorbeeld “De rechter zit in het 

midden”, maar eens men [cliënt] dan in de rechtszaal is vergeet men dat. Die kaartjes maken het dan 

duidelijk. Ja door de affiche gelezen te hebben gaan ze de kaartjes beter begrijpen, o.a. waar men moet 

gaan staan in de rechtszaal; Ja ik heb nog suggesties. Ik raad u aan om dit project te voor te stellen aan 

de balie te Tongeren, ik wil het gerust verdedigen bij de stafhouder. Het zou interessant zijn mocht die 

affiche bijvoorbeeld onder de advocaten verspreid worden. Ik geef u hierbij het e-mail adres van de 

balie Tongeren.” 

Actor 12: onthaalmedewerker (2) 

Ja ik denk wel dat bezoekers de affiche opmerken, dat ze deze bekijken en lezen. Ik denk wel dat de 

informatie erop gemakkelijk te begrijpen is en dat de affiche hen helpt om een beter overzicht te 

hebben over de rechtszaal. Als ik rondwandel zie ik regelmatig mensen voor de affiche staan, ik heb er 

geen idee van of ze daar lang blijven staan om de affiche te lezen. Maar ik denk wel dat ze iets aan die 
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affiche hebben, dat het hen helpt om hun weg in de rechtszaal te vinden. Op dat bordje 

“zittingsdeurwaarder hier aanmelden heb ik niet gelet. Ja ik denk dat de bezoekers de kaartjes 

opmerken, als ze er kort genoeg bij komen gaan ze ze ook lezen en zijn ze leesbaar. Ik denk dat die 

kaartjes de mensen wel helpen om te zien wie waar zit in de rechtszaal. Ik denk wel dat wie de affiche 

gelezen heeft de naamkaartjes beter zal begrijpen.”  

Actor 13: Zittingsgriffier zaal D  

“Niemand heeft me aangesproken maar ik zie toch veel mensen het bord [bord met affiche erop] lezen,  

Ik denk ook dat de mensen de bezoekers de kaartjes allemaal gaan lezen; Ja de affiche en de kaartjes 

zijn duidelijk en helpen de bezoekers een overzicht te krijgen over wie wat doet in de rechtbank, wie 

het nu niet snapt… Ik denk wel dat de mensen die de affiche hebben gelezen de kaartjes beter gaan 

begrijpen, zeker die zonder advocaat.”  

Actor 14: advocaat (5) 

Ja de affiche valt voldoende op voor de aankomende bezoekers, ik denk ook dat ze die affiche 

bekijken en zullen lezen. Wie geen advocaat heeft vindt hier inlichtingen, ik denk dat de informatie 

begrijpelijk is en dat de affiche de bezoekers helpt een overzicht te krijgen wie wie is in de rechtszaal 

en wat deze actoren doen. Ook die naamkaartjes gaan de bezoekers zien en lezen; Die kaartjes zijn 

duidelijk ja; Ik denk ook dat de naamkaartjes de mensen zullen helpen om te zien wie waar zit in de 

rechtszaal. Ja, wie de affiche las zal de kaartjes beter begrijpen. Ik heb geen suggesties om de 

rechtbank duidelijker te maken voor de burgers.” 

Actor 15 advocaat (6) 

“Ja ik denk wel dat bezoekers de affiche opmerken, dat ze deze bekijken en lezen. Ik zie regelmatig 

mensen de affiche lezen. Of de bezoekers alle informatie exact gaan begrijpen weet ik niet, maar ik 

denk wel dat de affiche de bezoekers helpt om te zien wie wat doet in de rechtszaal en wie waar zit. Ja 

sowieso denk ik dat mensen zich door het kaartje “zittingsdeurwaarder hier aanmelden” ook effectief 

gaan aanmelden bij de zittingsdeurwaarder, want mensen weten nooit wat ze moeten doen. Ja ik denk 

dat de bezoekers de naamkaartjes gaan opmerken, ze allemaal gaan lezen en dat ze goed leesbaar zijn. 

Ik denk dat ze door de kaartjes gaan zien wie waar zit in de rechtszaal, misschien nog meer dan op de 

affiche. Ja wie de affiche gelezen heeft begrijpt de naamkaartjes beter. Ik heb geen verdere suggesties 

om de rechtbank duidelijker te maken voor de burger maar kan u mij een A4-formaat van de affiche 

mailen? Ik geef u hierbij mijn e-mail adres.” 

Actor 16 Openbaar ministerie 

Ja ik denk wel dat bezoekers de affiche opmerken, dat ze deze bekijken en lezen. Ik denk wel dat de 

informatie erop gemakkelijk te begrijpen is en dat de affiche hen helpt om een beter overzicht te 
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hebben over de rechtszaal. Ik zie wel dat er belangstelling is voor de affiche, ik zou ze dan ook 

absoluut laten staan. De kaartjes zijn ook duidelijk en goed leesbaar voor de bezoekers vind ik. Ik 

denk dat ze ze allemaal gaan lezen. Die kaartjes helpen de bezoekers ook om een goed overzicht te 

hebben van wie waar zit in de rechtszaal, zo weet men dat het OM iets anders is en doet dan de 

rechter. Want de mensen denken al eens dat wij als OM over hen oordelen. Ik heb geen verdere 

suggesties om de rechtbank duidelijker te maken voor de burger, een infofolder bij de dagvaarding 

steken lijkt me geen goed idee, want dat blijven officiële documenten.” 

Actor 17 (hoedanigheid onbekend) 

“Ja ik denk wel dat bezoekers de affiche opmerken, dat ze deze bekijken en lezen. Ik denk wel dat de 

informatie erop begrijpelijk is. Ze vinden er direct informatie en het is heel duidelijk, er is interesse 

voor. Ik denk ook dat ze de naamkaartjes gaan zien, lezen en dat ze goed leesbaar zijn voor de 

bezoekers. Het zijn grote letters op de kaartjes. Ik denk ook dat de naamkaartjes een goed overzicht 

geven bij de bezoekers van wie waar zit in de rechtszaal. Ja wie de affiche gelezen heeft begrijpt de 

naamkaartjes beter. Wat kan je nog meer doen om de rechtbank te verduidelijken?.... ik heb geen 

suggesties.”  

Actor 18 onthaalmedewerker (3) 

“Als de bezoekers op tijd komen, dan kijken ze naar de affiche. Vanmorgen zag ik het nog. Ik heb al 

vaak gezien dat er hier al mensen om kwart na 8 waren die dan de affiche lazen en de deur dan als 

eens opentrokken en dan die naamkaartjes zagen staan om zo te zien “ahja daar zit de rechter”. Ik denk 

dat de mensen de affiche volledig lezen, en dat ze de informatie begrijpen die op de affiche staat. Ik 

denk wel dat de affiche de mensen helpt om te zien wie wat doet in de rechtszaal en wie waar zit. Ik 

denk ook dat ze de naamkaartjes gaan zien, lezen en dat ze goed leesbaar zijn voor de bezoekers en k 

denk dat die naamkaartjes de bezoekers helpen om te zien wie waar zit in de rechtszaal. Wie de affiche 

heeft gelezen zal de kaartjes beter begrijpen, want die woorden “rechter” “griffier” keren terug op de 

kaartjes.” 

“Ja ik heb suggesties hoe de rechtbank duidelijker te maken voor de bezoekers, een systeem van 

gekleurde pijlen maken die de weg naar de zittingszalen wijzen. Nu gaan we papieren met een soort 

bewegwijzering naar de zittingszalen installeren. Ik ben die aan het maken. De mensen die zich 

aanmelden bij het onthaal brengen ook altijd best hun oproepingsbrief mee, vaak staan hier mensen die 

die brief niet bij hebben of aan de advocaat hebben gegeven. Dan kunnen wij hen ook niet de weg 

wijzen naar de juiste zittingszaal.”  
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3.4 Ontvangen vragenlijsten 

Vragenlijst versie bezoekers 

Vragenlijst 1 (hoedanigheid onbekend): Ja ik zag de affiche en ik ben er even voor blijven stilstaan 

om deze vlug te bekijken, ik heb ze niet gelezen maar ze hielp me wel om te zien wie waar zit in de 

rechtszaal en wat deze mensen doen. Ja ik ging me aanmelden bij de zittingsdeurwaarder omdat ik 

vaker voor mijn werk in rechtbank in Nederland kom. Neen ik heb geen naamkaartjes gezien en ik heb 

geen verdere suggesties voor een duidelijkere rechtbank voor de burger.” 

Vragenlijst 2: (hoedanigheid onbekend): Ja ik heb de affiche gezien, ik ben er even voor blijven 

stilstaan en ik heb ze volledig gelezen. Ik begreep de informatie die op de affiche stond en de affiche 

hielp me om te zien wie waar zit in de rechtszaal en wat deze mensen doen. Ik zag ook alle kaartjes in 

de rechtszaal, ik heb ze allemaal gelezen en ik vond ze goed leesbaar. De kaartjes hielpen me ook om 

te zien wie waar zit in de rechtszaal. Door de affiche gelezen te hebben kon ik bovendien de kaartjes 

beter begrijpen. Neen ik heb geen verdere suggesties maar schrijf ;”Dit is een prima initiatief!” 

Vragenlijst 3 (bezoeker):: Ja ik heb de affiche gezien, ik ben er even voor blijven stilstaan en ik heb 

ze volledig gelezen. Ik begreep de informatie die op de affiche stond en de affiche hielp me om te zien 

wie waar zit in de rechtszaal en wat deze mensen doen. Ik zag ook alle kaartjes in de rechtszaal, ik heb 

er sommige gelezen maar vond ze niet goed leesbaar. De kaartjes hielpen me ook om te zien wie waar 

zit in de rechtszaal. Door de affiche gelezen te hebben kon ik bovendien de kaartjes beter begrijpen. 

Neen ik heb geen verdere suggesties hoe de rechtbank duidelijker te maken voor de burger.” 

Vragenlijst 4: (hoedanigheid bezoeker): Ja ik heb de affiche gezien, ik ben er even voor blijven 

stilstaan en ik heb ze volledig gelezen. Ik begreep de informatie die op de affiche stond en de affiche 

hielp me om te zien wie waar zit in de rechtszaal en wat deze mensen doen. Ik ging me aanmelden bij 

de zittingsdeurwaarder omdat hij me wenkte. Neen ik heb geen naamkaartjes gezien. Neen ik heb geen 

verdere suggesties.” 

 

 

Vragenlijsten versie actoren 

Vragenlijst: agent politie hoven en rechtbanken (2) 

“Ik denk dat de bezoekers de affiche gaan opmerken, ernaar gaan kijken, deze volledig gaan lezen en  

dat ze de informatie erop begrijpelijk vinden. Ik denk ook dat de affiche de bezoekers zal helpen om  

een beter overzicht te hebben wie waar zit in de rechtszaal. Ik denk dat bezoekers soms het bordje 
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“zittingsdeurwaarder, hier aanmelden” zullen opmerken, het zou beter zichtbaar zijn op een verhoogd 

statief vooraan rechts publieksgedeelte.” Of de bezoekers zich ook zullen aanmelden bij de 

zittingsdeurwaarder door dit kaartje? JA en NEEN, varieert van persoon tot persoon (Advocaat die 

klant zelf gaat aanmelden of iemand van vreemde origine die de Nederlandse taal niet machtig is, of 

personen die er lak aan hebben, …). Ja ik denk dat de bezoekers die naamkaartjes gaan gezien hebben 

en dat ze die naamkaartjes ook gaan lezen. De naamkaartjes zijn ook goed leesbaar voor de bezoekers 

en deze zullen de bezoekers helpen om te zien wie waar zit in de rechtszaal. De bezoekers die de 

affiche hebben gelezen gaan de kaartjes hierdoor ook beter begrijpen.  

Ik deel u de volgende suggesties mee om de rechtbank duidelijker te maken voor de burger; Een 

systeem invoeren met pijlen in kleur die naar de zittingszaal verwijzen (naar analogie met de 

verscheidene afdelingen in het ziekenhuis) Een dergelijk systeem kan ook met moderne technologie 

tot stand gebracht worden (bijv. LED - verlichting laten oplichten wanneer er in een bepaalde 

rechtszaal gezeteld wordt).” 

Vragenlijst rechter uit zittingszaal D (2) 

“Ik denk dat de bezoekers de affiche gaan opmerken, ernaar gaan kijken, deze volledig gaan lezen en 

dat ze de informatie erop begrijpelijk vinden. Ik denk ook dat de affiche de bezoekers zal helpen om 

een beter overzicht te hebben wie waar zit in de rechtszaal. Ik denk dat bezoekers soms het bordje 

“zittingsdeurwaarder, hier aanmelden” zullen opmerken en zich hierdoor zullen aanmelden bij de 

zittingsdeurwaarder. …). Ja ik denk dat de bezoekers die naamkaartjes gaan gezien hebben en dat ze 

die naamkaartjes ook gaan lezen. De naamkaartjes zijn ook goed leesbaar voor de bezoekers en deze 

zullen de bezoekers helpen om te zien wie waar zit in de rechtszaal. De bezoekers die de affiche 

hebben gelezen gaan de kaartjes hierdoor ook beter begrijpen. Ik heb geen verdere suggesties om de 

rechtbank duidelijker te maken voor de bezoekers.” 

3.5 Bijzonderheden tijdens het onderzoek 

Opmerking 1: Opnieuw ontving ik vragenlijsten waarbij de invuller niet aangeeft wat zijn 

hoedanigheid is. Ik bespreek deze resultaten dan ook apart omdat het onduidelijk is of deze 

antwoorden nu van bezoekers dan wel van actoren komen.  

Opmerking 2: Op donderdag 6 februari vond ik onder de bezoekers geen respondenten die wensten 

geïnterviewd te worden. Dit kan mogelijks te maken hebben met het type strafzaken dat op die dag 

stond vastgesteld, bezit kinderpornografie, kindermishandeling, aanranding van de eerbaarheid, enz. 

Wel had ik tijdens die voormiddag een interview kunnen afnemen bij een medewerkster van 

slachtofferonthaal Tongeren.  

Opmerking 3: ook ik maakte (beginners)fouten tijdens mijn rondvraag. Zo vergat ik in zowel de 

eerste als in de tweede periode de vraag aan de bezoekers te stellen of ze het bordje 
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“Zittingsdeurwaarder hier aanmelden” hadden opgemerkt en of het door dit bordje is dat men wist dat 

men zich bij die persoon moest aanmelden. Mogelijks is dit te verklaren doordat het oorspronkelijke 

project niet voorzag in zo’n bordje, dit kwam erbij op aanraden van een zittingsdeurwaarder. Voor wat 

betreft dat bordje kan ik onder de bezoekers dan ook geen conclusies trekken.  

 

  



270 

  



271 

Bijlage 9  Verspreiding informatieve affiche 

 

Figuur 23: e-mail bericht meneer De Backer JWW Leuven 

 

 

Figuur 24: e-mail bericht meneer Glorieux JWW Oost-Vlaanderen 

 

  



272 

  



273 

Bijlage 10  Project naamkaartjes en informatieve 

affiche in de rechtszaal in de media  

 

 

 

Figuur 25: Krantenartikel Het Laatste Nieuws editie 21-22 september 2013 
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Bijlage 11: ECTS fiche  

 studiefiche 

 

Vanaf academiejaar XXXX 

Communicatievaardigheden voor juristen (B000XXX) 

 

Status: 1ste ontwerp 

 

3.1 Voorstel mogelijke lesgevers  

Hierbij kan gedacht worden aan professoren (ZAP) en assistenten (AAP) van de faculteit letteren en 

wijsbegeerte. In die faculteit worden reeds opleidingsonderdelen zoals Nederlandse taalvaardigheid I, 

II en III639 gedoceerd waarin men ook aandacht besteedt aan het duidelijk communiceren, zowel 

schriftelijk als mondeling. Een andere mogelijkheid bestaat erin om lesgevers aan het UCT 

(universitair talencentrum) dit opleidingsonderdeel, deels of volledig, te laten doceren. Onderwerpen 

zoals het vermijden van moeilijke en passieve zinsconstructies en het leren geven van heldere en 

gestructureerde komen hierbij aan bod.  

De auteurs van de informatiebrochure “Juridisch schrijven in 10 stappen” Jonas van Weerst en Pieter 

Vanden Heede kunnen, zo mogelijk, ook ondersteuning bieden. Op deze manier kunnen de 

taalkundige tips naar het juridische domein vertaald worden. 

Mogelijks kunnen er voor bepaalde thema’s ook externe sprekers worden aangetrokken, zo werd in 

een van de voorgaande jaren in het kader van de Mondige maandagen aan deze faculteit een spreker 

uitgenodigd die een uiteenzetting gaf rond helder communiceren Voor de concrete uitwerking en 

organisatie van dit opleidingsonderdeel kan er ook gekeken worden naar faculteiten rechtsgeleerdheid 

aan andere universiteiten die reeds een variant op dit voorgestelde opleidingsonderdeel onderwijzen 

(Universiteit Antwerpen en Hogeschool Universiteit Brussel) 640 Tenslotte kan er, voor de creatie van 

dit opleidingsonderdeel, ook inspiratie worden opgedaan bij de betalende opleidingen die worden 

georganiseerd rond klantvriendelijkheid (algemene tips) en opleidingen klantvriendelijkheid voor 

                                                      

639 Zie bijlage 1: ECTS fiches Nederlandse taalvaardigheid I, II en III.  
640 Zie bijlagen 2 en 3: Debatklas en rechtstaal.   
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juristen. 641 De opleiding klantvriendelijk schrijven kan zeker, voor wat betreft de schriftelijke 

vaardigheden, als belangrijke inspiratiebron worden gebruikt omdat deze opleiding zeer praktijk 

gericht is.   

 

Aangeboden in onderstaande opleidingen  stptn   Aanbodsessie 

 

Master of Laws in de rechten    4    jaarvak 

 

Onderwijstalen 

Nederlands  

Trefwoorden 

Duidelijke communicatie, schriftelijk uitdrukken, mondeling uitdrukken, juridische hulp 

Niveau 

Kennis van het recht zoals gedoceerd in de bachelor opleiding rechten is vereist 

 

3.2 Situering 

Juristen leren zich gedurende de opleiding mondeling en schriftelijk uitdrukken, dit gebeurt echter 

vaak niet in een begrijpelijk taalgebruik voor de niet-jurist. Helder communiceren is belangrijk daar de 

jurist in zijn toekomstige werkomgeving vaak in contact zal komen met niet-juristen. Dit zowel in het 

bedrijfsleven, bij de overheid en als in de togaberoepen. Een juridische redenering omzetten in 

toegankelijke taal voor de niet-jurist vormt hierbij de uitdaging. Sedert de affaire Dutroux is er al veel 

geschreven en gesproken over de doelstelling om justitie om te vormen naar een transparante 

organisatie, een heldere communicatie speelt hierin een zeer belangrijke rol. Verscheidene 

moderniseringstechnieken werden hierbij reeds gebruikt, zo ook de top-down methode waarbij Het 

Hof van Cassatie zou proberen duidelijke arresten te schrijven en dat deze transparantie zou 

nederdalen in de andere rechtscolleges, als de bottom-up methode, dwz initiatieven ontwikkeld in 

lagere rechtscolleges die dan doorstoten naar hogere echelons. De modernisering van justitie, kan 

naast deze methoden, ook bereikt worden via een andere weg, namelijk via de opleiding van de 

toekomstige juristen. Ook juristen leren omgaan met de media (geschreven- en beeldpers) is 

onmisbaar om zich te kunnen handhaven in onze huidige sterk gemediatiseerde samenleving.  

Gelet op de maatschappelijke nood is het zeker verantwoord dat er een opleidingsonderdeel rond 

duidelijk communiceren met niet-juristen gedoceerd wordt aan onze universiteit.  

                                                      

641 Zie bijlagen 4 en 5: klantvriendelijkheid algemeen en klantvriendelijkheid voor juristen. 
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3.3 Inhoud 

De verantwoordelijke lesgever(s) zullen dit grotendeels zelf bepalen, onderstaande structuur betreft 

dan ook slechts een voorstel. Belangrijk is dat de klemtoon vooral ligt op het daadwerkelijk inoefenen 

van het duidelijk communiceren via schrijf- en spreekopdrachten. Theoretische kennis vormt een 

belangrijke basis om in de praktijk bijvoorbeeld een duidelijke brief in de praktijk te kunnen schrijven, 

maar de klemtoon mag zeker niet op het aanleren van loutere theorie met slechts een minimale 

aandacht voor praktijktoepassingen komen te liggen.  

De cursus zal bestaan rond 4 thema’s 

1. De jurist en de burger (in togaberoepen) 

2. De jurist en de burger (in overheidsdiensten) 

3. De jurist in het bedrijfsleven 

4. De jurist en de media 

3.4 Begincompetenties 

Van de student wordt verwacht dat hij een globaal overzicht heeft m.b.t. het Belgische positieve recht 

zoals gedoceerd in de bachelor opleiding rechten. Deze achtergrond stelt hem in staat om juridische 

problemen en oplossingen te kunnen vertalen in een toegankelijke taal voor niet-juristen. Ook wordt er 

verwacht dat de student openstaat voor actieve participatie tijdens de hoorcolleges.  

 3.5 Eindcompetenties 

De student moet in staat zijn om juridische problemen (mondeling en schriftelijk) op een zo 

begrijpelijk mogelijke manier voor de leek uit te leggen. Deze leek kunnen zowel laaggeletterden als 

universitair opgeleiden zijn. De student moet er zich van bewust zijn dat, met het simplificeren, de 

theoretische juistheid wat inboet, maar dat begrijpelijkheid met 70% accuraatheid meer betekent voor 

de leek dan 100% juridische accuraatheid waar de leek niets van begrijpt. 

 

Creditcontractvoorwaarde  

De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf rekening met 

voorkennis uitgedrukt in begincompetenties  

 

Examencontractvoorwaarde:  

De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is niet mogelijk gelet op het noodzakelijk 

karakter van de te volgen hoorcolleges. 
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3.6 Didactische werkvormen 

Hoorcollege, werkcollege, geleide oefeningen, kijkstage 

werkcollege: er zullen oefeningen in de vorm van schrijfopdrachten worden gemaakt. 

excursie een kijkstage van 1 dag of 2 dagen bij een organisatie die zich bezig houdt met 

eerstelijnshulp, wetswinkels, justitieel welzijnswerk, overheidsdiensten. Hoorcolleges aangevuld met 

gastcolleges door mensen uit de praktijk (wetswinkels, justitieel welzijnswerk), hoe omgaan met 

communicatieprobleem . 

begeleide zelfstudie: documenten die ter voorbereiding van de colleges zullen moeten worden gelezen 

Groepen van maximum 20 tot 30 studenten zijn ideaal.  

 

Leermateriaal 

Per thema een cursustekst, slides, documentatiebundel, opdrachten bundel, dit alles aangevuld met de 

lesnota’s van de student. 

 

Referenties 

K. HENDRICKX, Juridische Taaltips: Een selectie van taalcolumns verschenen in De Juristenkrant, 

Mechelen, Wolters Kluwer, 2008, 209 p.  

L. PARMENTIER, Stijlboek: onmisbaar voor wie helder wil schrijven, Roeselare, Roularta Books, 

2003, 534 p. 

BOUCKAERT, B. en DE MOOR, B., Handleiding juridisch schrijven, Antwerpen, Maklu, 2000, 133 

p.  

DESCHAMPS, K. en NIVELLE, N., “Overwegende dat het volk de overheid niet verstaat. Taal van 

rechters en politici opgeklaard”, Reflector 2005-06, 6-7. 

GERITS, J., Rechtstaalbeheersing: Oefening en Teksten, Leuven, Acco, 2004, 57 p.  

HENDRICKX, K., Juridische Taaltips: Een Selectie van Taalcolumns in De Juristenkrant, Mechelen, 

Wolters Kluwer, 2008, 209 p.  

 KENIS, L., “Hoe schrijf ik een vlotte juridische tekst?”, Ad Rem 2009, 34- 36. 

SMEDTS, W., DESCHAMPS, K. en NIVELLE, N., Nederlandse Rechtstaal, Leuven, Acco, 2008, 

184 p. 

 

Vakinhoudelijke studiebegeleiding 

Vragen stellen mogelijk voor tijdens, na de les, tijdens spreekuur.  
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Evaluatiemomenten 

Volledig niet-periode gebonden evaluatie met werklast evenredig gespreid over beide semesters. De 

evaluatie houdt rekening met de evolutie die de individuele student doormaakt tijdens het 

academiejaar.  

 

 

Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode 

Niet van toepassing  

 

Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode 

Niet van toepassing  

 

Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie 

Mondeling, schriftelijk 

 

3.7 Toelichtingen bij de evaluatievormen 

Per thema zullen er oefeningen zijn die peilen naar de mondelinge vaardigheden, bijvoorbeeld: “geef 

een juridisch advies aan uw cliënt”. De student zal niet op de materieelrechtelijke kennis van het recht 

worden getest, maar op de manier waarop hij dit aan de cliënt uitlegt. Dit a.d.h.v. vooraf vastgelegde 

evaluatiecriteria. Deze zullen tijdens de oefeningen worden medegedeeld aan de studenten zodat men 

weet waarop men zal worden beoordeeld..  

Medewerking tijdens de hoorcolleges levert extra punten op.  

 

Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie 

Is mogelijk via schriftelijke en mondelinge opdrachten. 

 

Eindscoreberekening 

Per thema krijgt de student een score op 20. Deze scores worden op het einde van het academiejaar 

samengeteld en herleid naar 20.  

Aan het slagen voor dit opleidingsonderdeel kan een certificaat worden gekoppeld, uitgereikt door de 

universiteit waar de student dit opleidingsonderdeel heeft gevolgd. Naar toekomstige werkgevers toe 

kan een interesse in de problematiek van het klantvriendelijk communiceren een zeer positief element 

vormen.  
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Faciliteiten voor werkstudenten 

Ook werkstudenten dienen te kunnen deelnemen aan een opleidingsonderdeel van een dermate 

maatschappelijke relevantie. Zij kunnen deelnemen aan de schriftelijke en mondelinge opdrachten. 

Eventueel worden, voor wat betreft de mondelinge oefeningen, extra sessies tijdens de avonden 

georganiseerd. 

 

 

3.8 Bijlagen 642 

1. ECTS –fiches Taalvaardigheid Nederlands I, II en III. Universiteit Gent 

2. Studiefiche opleidingsonderdeel Debatklas Faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit Antwerpen 

3. Studiefiche opleidingsonderdeel Rechtstaal Hogeschool Universiteit Brussel 

4. Korte inhoud opleidingen klantvriendelijkheid algemeen 

5. Korte inhoud Opleidingen klantvriendelijkheid specifiek juristen 

 

 

 

  

                                                      

642 Deze bijlagen werden niet opgenomen in deze masterscriptie om verwarring bij de lezer wegens een teveel 

aan bijlagen te voorkomen. 
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DEEL 3 BESLUIT KLANTVRIENDELIJKEHID IN 

STRAFRECHTSCOLLEGES 

 

 

“De vooruitgang hebben wij te danken aan de vitters. Tevreden 

mensen wensen geen verandering.” 

(G. WELLS) 
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Besluiten over klantvriendelijkheid in strafrechtscolleges 

Doorheen deze masterscriptie werd al diverse keren per hoofdstuk dat een aspect van de 

onderzoeksvraag van deze masterscriptie behandelde, een besluit getrokken. Het is zinloos om dit alles 

nog eens te herhalen. In dit algemeen besluit zullen enkel de essentiële zaken over klantvriendelijkheid 

in strafrechtscolleges die doorheen de masterproef naar boven kwamen, kort worden besproken. Voor 

meer gedetailleerde besluiten per aspect van klantvriendelijkheid, bijv. probleemstelling, actoren, 

wordt naar het einde van het betrokken hoofdstuk verwezen.  

Het klantvriendelijkheidprobleem is voornamelijk een probleem van informatietekort en dit 

probleem keert terug in verschillende gedaanten en dit zowel op vlak van service -kwaliteit als op vlak 

van de verwachtingen over en het imago van strafrechtscolleges. Voorbeelden van informatietekorten 

op gebied van service kwaliteit waren o.a. gebrekkige informatie over de weg naar de zittingszaal, 

onvoldoende informatie over de kosten van een gerechtelijke procedure, gebrekkige communicatie 

omtrent het uitstellen van rechtszaken bijv. men was als advocaat te laat verwittigd indien het uitstel 

bij een reden van de rechtbank lag.  Een voorbeeld van een informatietekort op vlak van de 

verwachtingen en imago van strafrechtscolleges vormt het gebrek aan informatieverstrekking door 

justitie dat burgers aanklagen in vertrouwensonderzoeken. 

Uit deze masterproef bleek dat de actoren en beleidsmakers van justitie en rechtscolleges zich al 

langer bewust van een aantal elementen van klantonvriendelijkheid zoals niet transparant werken en 

een onduidelijk taalgebruik.  Het bewustzijn van bepaald klantvriendelijk handelen in 

strafrechtscolleges is dus aanwezig onder een ruim aantal justitiële actoren zoals, magistraten, 

advocaten, de HRJ, de minister van justitie, enz.  

Vaak maken deze actoren in beleids(documenten) of interviews over een kwaliteitsvolle 

dienstverlening niet expliciet de koppeling met het begrip klantvriendelijkheid, als belangrijk 

onderdeel van een kwaliteitsvolle dienstverlening van rechtscolleges. Toch zijn er zeldzame gevallen, 

waarbij men wel expliciet naar het begrip “klantvriendelijke rechtbank” verwijst en de rechtzoekenden 

als klanten van rechtscolleges betitelt. Als voorbeeld kan naar het hoger vermelde teksten verwezen 

worden; zoals het memorandum van 2010 van de OBV en een getuigenis van een rechtbankvoorzitter 

Bewustwording is de eerste stap voor verandering, aan deze voorwaarde is alvast voldaan. 
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1  De weg naar klantvriendelijkere strafrechtscolleges is al 

ingeslagen  

Stellen dat men op niveau van de rechtscolleges nog niets heeft gedaan om de werking van de 

(straf)rechtscolleges klantvriendelijker te maken, is intellectueel oneerlijk en zelfs onwaar! In het 

vierde hoofdstuk, werden reeds een aantal goede praktijkinitiatieven aangehaald zoals de smartphone 

app om de wachttijden in te perken , het project “Recht op uitleg” van de politierechtbank te Halle,  de 

griffie onder de middaguren openhouden, deelname aan klanttevredenheidsonderzoeken, enz.  

2 maar deze weg is nog lang…. 

Een nog niet zo oud  klanttevredenheidsonderzoek KORAAL (2012) alsook de recentste 

Justitiebarometer (2010), tonen aan dat er nog heel wat werkpunten zijn inzake klantvriendelijkheid in 

de (straf)rechtscolleges. Diverse items van service-kwaliteit scoorden in het project KORAAL (2012) 

onder de vooropgestelde 80% -tevredenheidsnorm. Het installeren of verbeteren van aspecten die te 

maken hebben met informatieverstrekking (omtrent uitstel, bewegwijzering naar de zittingszaal, 

taalgebruik, website), zijn, de goede bestaande initiatieven ten spijt, nog altijd noodzakelijk zo leerde 

hoofdstuk 3 van deze masterscriptie. Meer onderzoek op het lokale niveau van het rechtscollege zelf 

naar pijnpunten in de dienstverlening is noodzakelijk, en hiermee verbonden een 

klantvriendelijkheidsbeleid.  

 

3 Klantvriendelijkheid niet zo’n vreemde eend in de 

juristenbijt 

Klantvriendelijkheid is een concept ontstaan uit het klantenmanagement en dat vanuit de commerciële 

wereld via de bestuurskunde uiteindelijk ook in de rechterlijke wereld tevoorschijn kwam. Sommige 

juristen gruwen ervan, alsof rechtbankwerking een “platte commerciële aangelegenheid” is of uiten 

hun vrees voor een soort obsessie voor prestatie en resultaten meting. Toch blijkt uit deze 

masterscriptie dat vele elementen van klantvriendelijkheid onder juristen gekend is onder de notie 

procedural fairness waar men dus ook op de service -kwaliteit van rechtscolleges (hoe de beslissing 

tot stand komt) tracht in te spelen om deze te verbeteren. De belangrijkste elementen van 

klantvriendelijkheid zijn zelfs verankerd in juridische normen die strafrechtsjuristen dagdagelijks 

gebruiken (art. 6 EVRM, nomen omtrent de bijzondere motiveringsverplichting). Ook is deze 

juridische bescherming van klantvriendelijkheid constant in beweging. Als voorbeeld kan hier 

verwezen worden naar de rechtspraak omtrent  de informatieverplichting over rechtsmiddelen. Een 

item dat in 2007 met de veroordeling van de Belgische staat door het EHRM in het arrest Da Luz 

Domingues Ferreira  onder de aandacht kwam in de gerechtelijke wereld en, via de rechtspraak, een 
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steeds verdere reikwijdte kreeg. Op Europees vlak kan zelfs gezegd worden dat het EHRM ook een 

actor is in het ontwikkelen van klantvriendelijke rechtscolleges in strafzaken, aan anderen om deze 

precieze rol van het EHRM hierin verder uit te spitten.  

Wanneer men kijkt naar deze “embryonale principes van klantvriendelijkheid” die beschermd worden 

via juridische bepalingen zoals o.a. de onpartijdige rechter, dan valt op te merken dat juristen al zeer 

lang nadenken over dit aspect van klantvriendelijkheid. Immers deze verankering vindt men terug in 

teksten uit de 13de eeuw. 

Ook wanneer vele juristen spreken over deelfacetten van klant(on)vriendelijkheid, zoals taalgebruik, te 

hoge griffierechten, of een te weinig transparante justitie, dan heeft men het allemaal over facetten van 

klantvriendelijkheid, zoals weergegeven in het SERVQUAL-instrument.  

Omwille van deze juridische bescherming/verankering van de belangrijkste aspecten van 

klantvriendelijkheid, en het feit dat juristen al geruime tijd spreken over deelaspecten van 

klantvriendelijkheid, is klantvriendelijkheid en kwaliteitsmanagement eigenlijk niet zo een “vreemd” 

iets wat niet bij rechtscolleges als organisatie past of onbekend terrein is voor de juristen. Men werkt 

al langer met (aspecten) van dit concept dan men zelf beseft.  

Om een rechtscollege klantvriendelijker te maken heeft men dus zowel inzichten uit het management 

als inzichten uit de rechtswetenschap nodig. De kracht zit dus in het integreren, niet het contrasteren. 

4 Naar een kader voor klantenmanagement(kwaliteitszorg) 

RechtspraaQ.be?   

Hoger in deze masterscriptie werd al uitvoerig verwezen naar het gebrek aan overkoepelende visie op 

kwaliteitszorg in de rechtscolleges waarvan klantvriendelijkheid een deel van uit maakt. De 

gerechtelijke hervorming van 1 april 2014, schept althans op papier, kansen om een integraal 

kwaliteitsbeleid voor de rechtscolleges te ontwikkelen in de schoot van het college van hoven en 

rechtbanken, dit naar analogie van de Raad voor de Rechtspraak in Nederland. Deze taak van het 

College kan op allerlei manieren een invulling krijgen; Een “koepel en kenniscentrum” waarin diverse 

initiatieven voor klantvriendelijkheid worden gemonitord, maar ook een plaats waar goed werkende 

ideeën worden uitgewisseld, of een soort postbak met allerlei nieuwe ideeën en contactpersonen om 

joint –projecten op te zetten. Het gebrek aan zo’n overkoepelend orgaan inzake kwaliteitszorg leidt 

immers tot een versnippering van het klantvriendelijkheidsbeleid en initiatieven voor een 

klantvriendelijke service. Het rechtbankmanagement werkt nog teveel op het “eigen rechtbankeiland” 

zonder voldoende verdere uitwisseling. Dit is jammer, als voorbeeld kan verwezen worden naar het 

eerste praktijkvoorstel de informatieve affiche en de naamkaartjes. De inspiratie voor deze 

naamkaartjes kwam van de Nederlandse versie van het tv programma de rechtbank. Ik was van 

mening dat dit niet in België bestond, althans niet in de rechtscolleges die ik reeds bezocht had. Ook 
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advocaten die in diverse rechtscolleges pleitten wisten niet van het bestaan van dergelijke 

naamkaartjes af in andere rechtscolleges. Medewerkers die ik contacteerde van instanties (zoals bijv. 

het CAW) die ook regelmatig in rechtscolleges te Brussel, Gent of Leuven wisten ook niet (via hun 

Antwerpse collega’s) van het bestaan af van dergelijke naamkaartjes te Antwerpen. De voorzitter en 

ook de ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren wisten niet dat er reeds twee 

jaar dergelijke naamkaartjes in een zittingszaal in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen staan. 

Nochtans behoren beide rechtscolleges zelfde rechtsgebied hof van Beroep. Ook wisten beiden ook 

niet dat een rechter in hun korps wel op de hoogte was van dit project te Antwerpen. Een dergelijke 

situatie is zeer jammer. Immers, mogelijks zijn er al wat verbeteringen /aanpassingen doorgevoerd 

nuttig waren om reeds bij de opstart van het project in de zittingszaal te Tongeren mee te nemen. 

Mocht er bij het College hoven en rechtbanken een platform van informatie-uitwisseling bestaan, zou 

zo’n probleem zeker verholpen kunnen worden. 

Een overkoepelend integraal beleid inzake klantvriendelijkheid dringt zich op, toch moet dit 

overkoepelend beleid de nodige flexibiliteit gunnen aan de lokale rechtscolleges om aan specifieke 

problemen inzake klantvriendelijkheid van dat rechtscollege tegemoet te komen, ook binnen de 

schaalvergroting blijft deze mogelijkheid van belang voor de lokale afdelingen.  

Een beleid en zorg voor klantvriendelijkheid in een rechtscollege gebeurt in eerste instantie in dat 

rechtscollege zelf. Overkoepelende structuren zoals het project RechtspraaQ hebben een functie als 

ondersteuning en informatieuitwisselaar. Men moet dus nadenken over een soort van 

subsidiariteitsprincipe inzake kwaliteitszorg: Problemen inzake klantvriendelijkheid die zich in 

rechtbank stellen worden daar opgelost maar met de nodige kennisgeving en terugkoppeling naar een 

overkoepelend orgaan inzake kwaliteitszorg in rechtscolleges, zoals bijv. het College van hoven en 

rechtbanken.  

Een project “RechtspraaQ.be” is dus noodzakelijke actor om aan een echt klantvriendelijkheidsbeleid 

binnen de Belgische strafrechtscolleges te kunnen doen.  

5 Klantvriendelijkheid: “Keep it simple and stupid” 

De belangrijkste les die we geleerd hebben uit de geteste en geëvalueerde praktijkvoorstel 

“informatieve affiche en naamkaartjes” en dat een succes bleek te zijn, is de volgende;  Om een goed 

initiatief inzake klantvriendelijkheid te implementeren in een rechtscollege is het niet altijd nodig om 

te wachten op de trage wetgever. Of om dure studies te bestellen waarna men niets met de resultaten 

doet. Men kan binnen het huidig wettelijke kader meer doen dan men denkt, maar men moet de  

mogelijkheden zien. Creatief denken is hierbij de boodschap! Een succesvol project moet ook niet 

altijd ingewikkeld en duur zijn, vaak ligt de kracht in het simplisme van de projecten. De wil bij 

justitiële actoren is zeker aanwezig om “hun” rechtscollege klantvriendelijker te maken voor 
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bezoekers die juridisch leek zijn. Meer dan men soms kan verwachten wanneer men via media en 

juridische bijdragen sommige harde kritieken leest op initiatieven tot vereenvoudiging van bijv. het 

juridisch taalgebruik. Daarom is toch wel enig optimisme en geloof in een verbetering van de 

klantvriendelijkheid in strafrechtscolleges op zijn plaats.  

 

6 Tot slot 

Deze masterscriptie schrijven was voor mij een interessant en leerrijk project. Aan de universiteit 

leerde ik reeds, in minder omvangrijke mate, theoretische werkstukken te schrijven. Het theoretisch 

gedeelte van deze masterscriptie leerde me deze vaardigheden verder aan te scherpen.  

Het meest leerrijke deel van deze masterscriptie vond ik echter het praktisch deel, een project creëren 

waarmee de gebruikers van de dienst justitie werkelijk mee geholpen konden worden. Door het 

opzetten van het project “informatieve affiche en naamkaartjes in de rechtszaal leerde ik vaardigheden 

aan zoals; het communiceren met externen over mijn project, mensen overtuigen om het project in hun 

rechtbank te laten lopen. Ook leerde ik allerlei praktische vaardigheden aan die bij het implementeren 

van dit project en het uitvoeren van het verkennend onderzoek kwamen kijken zoals bijv. 

probleemoplossend denken, taken verdelen, keuzes maken en deze dan ook uitvoeren. Tijdens het 

ontwerpen van de informatieve affiche leerde ik hoe een boodschap op een grafisch aantrekkelijke 

manier over te brengen: niet teveel tekst, het juiste perspectief en kleurengebruik. Ik kwam meer te 

weten over het ontwerpproces achter affiches. Om de rondvraag verbonden aan dit project zo 

professioneel mogelijk aan te pakken, las ik allerlei zaken over onderzoeksmethodes en paste vele 

zaken toe. Ik leerde eveneens hoe boeiend maar ook hoe moeilijk het is om mensen te interviewen, om 

bijv. de nodige informatie op betrouwbare wijze te verkrijgen zonder “gekunsteld “ over te komen.  

De grootste voldoening kreeg ik echter van de positieve commentaren van bezoekers over dit project, 

velen onder hen gaven aan dat het project hen werkelijk hielp om te zien wie wie is in de rechtszaal en 

wat deze actoren doen. De enthousiaste commentaren over dit project van de actoren die tot taak 

hadden de rechtzoekende wegwijs te maken in de rechtszaal waren een aangename verrassing. 

Sommigen gaven toe de affiche en kaartjes te gebruiken om de rechtszoekende de rechtbankwerking 

uit te leggen of vroegen om de informatieve affiche te mailen om deze te gebruiken in hun 

communicatie met de rechtszoekenden. Nooit had ik gedacht dat ik zoveel positieve reacties zou 

krijgen op mijn klein projectje.  

Deze positieve reacties brengen ons echter bij de kern van mijn masterproef. Men kan nog zoveel 

theoretisch denken over klantvriendelijkheid als men wil, justitie klantvriendelijker maken, verbinding 

maken tussen gerecht en burger brengen via echte praktijkinitiatieven daar doet men het voor! 
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Ik hoop dan ook dat ik via deze kleine bijdrage interessante denkpistes heb aangeleverd en mensen heb 

warm kunnen maken om zelf initiatieven te ontplooien voor een klantvriendelijke justitie in 

strafzaken! 

““Zonder tevreden klanten volgt aan het eind van de maand….de afrekening .” zo schreef 

THOMASSEN in zijn boek “Waardering door klanten”. Voor de rechtscolleges gaat deze uitspraak des 

te meer op. Ontevreden klanten van justitie presenteren ook hun afrekening; verlies aan vertrouwen in 

justitie en, op termijn, het verlies van legitimiteit van deze belangrijke instelling in een democratische 

samenleving. Net daarom moet justitie even hard als bedrijven investeren in klantvriendelijkheid.  

 

Gloria (Simona) Jacquet 

 

Boekhout (Gingelom) 14 augustus 2014.  
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