Aan het kabinet van de Minister van Justitie

Brussel, 03 november 2020

Geachte
Onze vakorganisatie acht het noodzakelijk dat er op heden aan u een aantal bekommernissen
worden overgemaakt. Ons land bevindt zich op heden in een zeer uitzonderlijke situatie. Het is
duidelijk en begrijpelijk dat de FOD Justitie, meer bepaald de rechterlijke orde, wordt aanzien als een
essentiële dienst. Doch moeten wij echter vaststellen dat door de besparingen van het verleden de
werking van de rechterlijke orde ernstige problemen vertoont in vergelijking met andere federale
overheidsdiensten. Syndicale organisaties zijn vaak de “grote” tegenstander en al te vaak wordt
vergeten dat ook zij een belangrijke rol kunnen spelen, hetzij als adviseur, controleur en
communicatiekanaal.
De laatste jaren wordt de FOD bedolven onder negatieve commentaren via verschillende
mediakanalen. Wanneer we in het verleden graven worden we steeds geconfronteerd met dezelfde
problematieken. De slechte infrastructuur, het onaangepast informaticamateriaal en de inefficiënte
communicatie zorgden in het verleden en zorgen in de huidige actuele situatie voor frustratie, angst
en chaos. Deze drie elementen zorgen er mede voor dat het personeel zich op heden alles behalve
veilig voelt. De huidige gezondheidscrisis en de beslissingen van het overlegcomité van vrijdag ll.
vereisen uniforme en duidelijke maatregelen ook binnen de rechterlijke orde. Er werd door onze
vakorganisatie vastgesteld dat er door de lokale overheden (per ressort en/of entiteit) verkeerd,
weinig of zelfs niet wordt gecommuniceerd met het personeel. Het is ons ook duidelijk dat bepaalde
entiteiten bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen en proberen op een correcte manier om te
gaan met de huidige crisis. Deze manier van werken kunnen wij, als vakbond, alleen maar toejuichen.
Helaas zijn deze entiteiten in de minderheid en worden we te vaak geconfronteerd met entiteiten die
hun eigen regels uitvaardigen ongeacht of deze in overeenstemming zijn met de adviezen, die niet
afdwingbaar zijn, van de colleges. Daarnaast dienen we ook te benadrukken dat de verouderde
infrastructuur in weinig opzichten rekening kan houden met de preventieve maatregelen die dienen
genomen te worden in het kader van COVID-19. De rechterlijke orde wordt maar al te vaak
geconfronteerd met o.a. te kleine ruimtes waar teveel personeelsleden aanwezig zijn en waar een
onaangepaste infrastructuur niet kan voorzien in de nodige ventilatie van de ruimte. Iets wat door de
virologen, epidemiologen en andere experten als essentieel wordt beschouwd.
We kunnen ons dan ook niet van de indruk ontdoen dat er binnen de rechterlijke orde weinig
aandacht wordt besteed aan de uniformisering van de regelgeving die noodzakelijk is voor de
werking van Justitie en de aanpak van deze crisis. Daarnaast wordt er volgens ons te weinig rekening
gehouden met de ernst van de gezondheidssituatie waarin we ons bevinden. Heel wat
personeelscategorieën worden nog al te vaak blootgesteld aan risico’s en wordt er heel licht
omgesprongen wanneer er sprake is van een besmetting op de werkvloer.

Het gerechtspersoneel wordt, omwille van het coronavirus, blootgesteld aan een bijkomende vorm
van werkdruk die voornamelijk een invloed heeft op het psychisch welzijn. Het kan volgens ons
geenszins de bedoeling zijn om de “normale” angst die er op dit moment heerst rond het virus verder
aan te wakkeren door hen bijkomend te confronteren met een onveilige werksituatie.
Niet alleen het gerechtspersoneel, maar ook de medewerkers toezicht en beheer die deel uitmaken
van de rechterlijke orde raken gedemotiveerd en gefrustreerd, aangezien zij vaak vergeten worden,
desalniettemin dat zij toch een belangrijke functie bekleden binnen onze gerechtsgebouwen. Zij
worden vaak geconfronteerd met moeilijke situaties en voelen zich daarbij in de steek gelaten door
de overheid. Zo dienen zij nog steeds met een aantal personen in éénzelfde ruimte te vertoeven en
wordt er gewezen op het feit dat er maar al te vaak te weinig beschermingsmateriaal voorhanden is.
Tevens bevinden bepaalde dienstlokalen zich op een locatie binnen het gerechtsgebouw waar
verluchting onmogelijk is, een preventieve maatregel die op heden toch noodzakelijk is om de
verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarnaast worden zij met regelmaat
geconfronteerd met personen die zich niet houden aan de coronamaatregelen die vooropgesteld
worden door de federale regering. Enerzijds beschikken zij niet over de juiste werkkledij en hebben
zij vaak moeite om hun functie duidelijk te maken aan externen die het gerechtsgebouw bezoeken,
daarbij moeten zij vaak tussenkomen in “noodsituaties” wat hun risico op besmetting mogelijks nog
kan vergroten.
Last but not least dient er ook aandacht besteed te worden aan het onderhoudspersoneel, aangezien
ook zij op een directe wijze kunnen worden blootgesteld aan gecontamineerde ruimtes. Ook zij
verdienen extra beschermingsmateriaal en duidelijke richtlijnen wat er van hen in de huidige situatie
verwacht wordt.
Wij kunnen dan ook niet anders dan besluiten dat de rechterlijke orde opnieuw achter de feiten
aanloopt en zijn personeel, die de motor is van de essentiële dienstverlening, in de kou laat staan. Er
dienen maatregelen genomen te worden die dwingend zijn voor alle entiteiten, alle
personeelscategorieën en die absoluut voor geen enkele vorm van interpretatie mogen vatbaar zijn.
Daarbij willen wij ook benadrukken dat het de plicht is van de werkgever om voor zijn personeel een
veilige omgeving te creëren, al het mogelijke te doen om risico’s die zich voordoen, in het kader van
de tewerkstelling, tot het minimum te beperken en dat er aandacht moet worden besteed aan alle
personeelsleden ongeacht hun functie.
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