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Subject: RE: toegang tot de rechter voor iedereen
To: pjpt.prvi@gmail.com <pjpt.prvi@gmail.com>

Geachte mevrouw Tobac,

In het begin van deze legislatuur waren de uitdagingen voor justitie enorm. Minister van justitie
Koen Geens heeft grondige hervormingen doorgevoerd in verschillende fasen. In de eerste fase
werd ingezet op een efficiëntere en daardoor snellere en rechtvaardigere justitie. Minister Geens
heeft een justitieplan opgemaakt met daaraan gekoppeld 5 potpourri-wetten. De tweede fase
betrof de fundamentele hervormingen van onze basiswetgeving. Onze wetboeken dateerden
reeds van de 19e eeuw, de tijd van Napoleon. De herwerking van o.a. het erfrecht, het
huwelijksvermogensrecht, het insolventierecht en het ondernemingsrecht zijn ondertussen een
feit.
Natuurlijk is het werk nog niet af. De uitdagingen voor justitie zijn in die mate omvangrijk dat
het ook niet mogelijk was om alle werk binnen één legislatuur af te maken. Minister Geens
heeft daarom een visietekst, genaamd De Court of the Future, opgemaakt waarin zijn
toekomstvisie staat op justitie in het algemeen en op de rechtbank van de toekomst in het
bijzonder. De rechtzoekende en zijn recht op een nabije, toegankelijke en stipte justitie staan
daarbij centraal. Het betreft de derde fase in de sprong naar een justitie van de 21ste eeuw.
De visietekst over de Court of the Future biedt een antwoord op de drempels die u in uw brief
aankaart. Op basis van de visietekst willen we o.a. de volgende concrete beleidsmaatregelen
(verder) realiseren in een nieuwe legislatuur.
1. De financiële drempel

•

•

We willen ervoor zorgen dat de kostprijs van een geschil draaglijk is. Justitie moet
betaalbaar zijn voor iedereen. CD&V is tegen klassenjustitie. Bij de toegang tot justitie
moet rekening gehouden worden met de financiële draagkracht van de rechtzoekende.
De drempels om beroep te doen op juridische bijstand moeten aangepast worden.
De rechtsbijstandsverzekering moet gepromoot worden door de polissen aantrekkelijker
te maken en het aanbod te verruimen. Dit kan via fiscale stimuli.
Wat de rolrechten betreft, kan ik u meedelen dat de rechtszoekende die naar de
rechtbank stapt, niet langer de rekening bij aanvang gepresenteerd krijgt. Het aandeel
dat de burger betaalt in de procedure, zoals de rolrechten, wordt aan het einde van de
procedure aangerekend aan de verliezende partij. Door die drempel weg te nemen, wil
Minister Koen Geens justitie toegankelijker maken voor iedereen.

2. De geografische en tijdsgerelateerde drempels

•
•

•

Om de nabijheid van justitie te benadrukken, moeten de vrederechters worden
versterkt. Zij functioneren als de nabijheidsrechters bij uitstek.
Ten tweede vinden we dat de werking van de familierechtbanken geëvalueerd moet
worden, nu ze vijf jaar actief zijn. Een evaluatie van de verzetmogelijkheden tegen
een verstekvonnis kan deel uitmaken van deze evaluatie.
Ten slotte moet geïnvesteerd worden in een stipte justitie, zodat rechtszoekenden
geen jaren moet wachten op een uitspraak. Een performante justitie is in staat
geschillen te beslechten binnen een termijn van één jaar per aanleg.

3. De sociale en taalkundige drempels
•

Bij de hervorming van de wetboeken werd als doel vooropgesteld om de wetboeken een
coherent en doorzichtig geheel te laten vormen, dat bovendien samenhangend was en
logisch ineen zat. Bovendien werd bij de nieuwe herdachte rechtsregels rekening
gehouden met toegankelijk en begrijpelijk taalgebruik. Bij de verdere hervorming van
onze basiswetgeving moet deze oefening worden verdergezet.

•

Meer algemeen moeten we werk maken van een laagdrempelige justitie die de toegang
van de burger tot informatie verbetert, door o.a. in te zetten op een begrijpelijke
rechtstaal in vonnissen, bij briefwisseling en bij dagvaardingen.
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