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Evaluatiecommissie

Een korte voorstelling van de ECE

(Evaluatiecommissie - Commission 
d’Evaluation)
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28-sep-22

Overzicht

 Wie zijn we?

 Wat doen we?

 Hoe doen we het?

 Wanneer doen we het? 
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Krachtlijnen stage

 Eenvormige stage van twee jaar:

◼ Elf maanden parket

◼ Drie maanden externe stage

◼ Tien maanden zetel

 Niet verlengbaar: indien nog geen 
benoeming op het einde, aanstelling tot 
gerechtelijk attaché

 Afgifte ‘getuigschrift’ door directeur IGO
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Tijdlijn stage

Maand 1 parket

Maand 2 parket

Maand 3 parket

Maand 4 parket

Maand 5 parket zelfevaluatie

Maand 6 parket Verslag stagemeester vóór
commissionering

Maand 7 parket

Maand 8 parket

Maand 9 parket Voorstel buitenstage en 
goedkeuring door de ECE

Maand 10 parket

Maand 11 parket
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Tijdlijn stage

Maand 12 buitenstage Verslag stagemeester
omtrent stage parket

Maand 13 buitenstage

Maand 14 buitenstage
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Tijdlijn stage
Maand 15 zetel Verslag stagemeester

omtrent externe stage

Maand 16 zetel

Maand 17 zetel

Maand 18 zetel zelfevaluatie

Maand 19 zetel

Maand 20 zetel

Maand 21 - juni zetel Stagiair : kennisgeving
plaats attaché
-Verslag stagemeetser
omtrent stage zetel
-Omstandig eindverslag
door ECE

Maand 22 - juli zetel Afgifte getuigschrift door
directeur IGO

Maand 23 - augustus zetel
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Samenstelling ECE

 Aanwijzing door VBAC van de HRJ

 Vernieuwbare periode van vier jaar

 Plaatsvervangers voorzien

 Orgaan binnen het IGO
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Samenstelling

 Nederlandstalige en Franstalige 
commissie

◼ Magistraat van OM

◼ Magistraat van de zetel

◼ Directeur IGO

◼ Twee deskundigen inzake onderwijs, 
pedagogie, arbeidspsychologie
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Samenstelling

 Nederlandstalige commissie

◼ Lieve Pellens: federaal magistraat

◼ Sven Mosselmans: raadsheer in het Hof 
van Cassatie

◼ Dorothy Duchatelet: assistent professor 
Open Universiteit Nederland 

◼ Bertel De Groote: professor Ugent

◼ Directeur IGO

9



10

28-sep-22

Samenstelling

 Franstalige commissie

◼ Gauthier Mary: rechter arbeidsrechtbank 
Brussel

◼ Christophe Lemaire: afdelingsauditeur 
arbeidsauditoraat Luik

◼ Luc Canautte: deskundige onderwijs

◼ François Libert: deskundige onderwijs

◼ Directeur IGO
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Opdrachten

 Overzicht (zie art. 42 Wet IGO):

◼ Buitenstage goedkeuren

◼ Follow-up stagiair waarborgen

◼ Ontvangen stageverslagen

◼ Eventueel advies aan minister voor 
reaffectatie/vervroegde beëindiging

◼ Opstellen eindevaluatie

◼ Harmonisering stage door aanbevelingen 
aan stagemeesters
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◼ Toezicht op de stageverplichtingen en 
het goede verloop van de stage

◼ De stagemeesters bijstaan met raad

◼ De directie van het IGO raadgeven mbt 
de organisatie van de opleiding
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Buitenstage
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◼ Geen wettelijke beperkingen meer

◼ Richtlijnen van ECE 

 Strafinrichting

 Politiedienst

 Justitiehuis

◼ Details volgen op lenteseminarie
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Follow-up stagiair

 Regelmatige rapportage

◼ Zelfevaluatie in maand 5

◼ Verslag van stagemeester in maand 7 
(mbt commissionering)

◼ Verslag na stage parket in maand 12

◼ Verslag na externe stage in maand 15

◼ Zelfevaluatie in maand 18

◼ Verslag na stage zetel in maand 21
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Follow-up stagiair

 Persoonlijke contacten met ECE

◼ Inrichting van het systeem van SPOC

◼ Uitwerken ‘mock-trials’

◼ Contacten igv van negatieve berichten
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SPOC

 Voor de Nederlandstaligen: mevrouw Nathalie 
De Rijck, vrederechter Sint-Genesius-Rode:

Nathalie.derijck@just.fgov.be

02 380 38 20

 Voor de Franstaligen: mevrouw France 
Ruchard, eerste substituut-procureur des 
Konings bij het parket te Brussel:

France.Ruchard@just.fgov.be
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Ontvangen stageverslagen

 Nazicht verloop van de stage

 In geval van problemen :

◼ Horen van stagemeester/stagiair

◼ Richtlijnen over verder verloop

◼ Eventueel reaffectatie en verdere 
opvolging

◼ Eventueel vroegtijdige beëindiging door 
minister van justitie (hetzij zonder hetzij 
met opzeg 3 maanden)
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Opstellen eindevaluatie

 In functie van de rapportage

 Evaluatiegids (zie website)

◼ Criteria

 Kennis

 Professionele vaardigheden

 Attitudes

◼ Indicatoren werden bepaald
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◼ Kadercriterium: ‘rechtsdenken’

Het vermogen om, middels juridische
kennis, vaardigheden en attitudes, 
casuïstisch te oordelen en het gekozen
oordeel contextueel te verantwoorden
vanuit eigen denkkader.
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 Zie website:

◼ Evaluatiegids
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 Beraad in de ECE

 Opstellen eindadvies en overmaken 
aan directeur van het IGO
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 Zie website:

◼ Model eindevaluatie

22



23

28-sep-22

Afleveren getuigschrift

 Directeur van het IGO levert
getuigschrift af als:

1. advies ECE gunstig is

en

2. alle verplichtingen van de stage werden
nagekomen (na alle verplichte opleidingen
te hebben gevolgd,… )
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Harmonisering stage

 Opleiding stagemeesters

 Follow-up stagemeesters

 Richtlijnen aan de stagemeesters

◼ ‘Aanbevelingen inzake harmonisering’

◼ Voorstellen per fase
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Richtlijnen voor stagemeesters

 Parket:

◼ één maand administratie parket

◼ +/- één maand verplichte opleidingen

◼ maximaal één maand vakantie

◼ Bestaande uit 25 dagen (verlof en recup 
inbegrepen)

◼ modules:

▪ Gemeen recht 6 maand (waaronder 3 
weken op arbeidsauditoraat)

▪ Jeugdrecht 1 maand

▪ Verkeer 1 maand

◼ Voor arbeidsauditoraat aparte modules
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◼ Wat?

▪ Permanentie

▪ Zitting

▪ Rechtstreekse dagvaardingen en 
eindvorderingen

▪ Voeren opsporingsonderzoek en 
opvolgen gerechtelijke 
onderzoeken
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 Zetel:

◼ één maand op de griffie

◼ +/- één maand verplichte opleidingen

◼ maximaal één maand vakantie

◼ Bestaande uit 25 dagen (verlof en recup 
inbegrepen)

◼ modules:

▪ Burgerlijke module 3 maanden (inbegrepen 
beroepen, kortgeding, bevoegdheden VZT)

▪ Strafrechtelijke module 2 maanden

▪ Familiemodule 2 maanden

◼ voor ondernemingsrechtbank en 
arbeidsrechtbank aparte modules
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◼ Wat?

▪ Voorbereiden zitting

▪ Bijwonen en deelname aan
beraad

▪ Opmaken projecten vonnissen en 
beschikkingen
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 Vragen????
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