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We vervangen de loting van gezworenen (collegebesluit, aanplakking, loting
zelf) door het automatisch random trekken van burgers. De getrokken lijst
bevat geen personen, die volgens de wetgeving niet kunnen aangesteld
worden als gezworenen. Automatisch worden een aantal beroepscategorieën,
politieke mandatarissen, burgers zonder politieke/burgerrechten en/of
plegers van bepaalde misdrijven verwijderd van de lijst.
Impactmeting
Automatische loting: veel efficiëntiewinst gemeente: geen owb, geen loting,
geen aanplakking meer, lijst van gezworenen wordt automatisch uitgezuiverd
Minder burgers worden nutteloos aangeschreven. Deze burgers zijn al
automatisch verwijderd van de lijst van de gezworenen = efficiëntiewinst voor
gemeente

Mogelijkheid om automatisch periodiek random lijst van bepaalde kiesgerechtigden te trekken: via het
Rijksregister een lijst met kiesgerechtigden, selectie van leeftijdscategorie 28-64 jaar
Link met lijsten van beroepscategorieën die automatisch moeten verwijderd worden uit de lijst:
Personen die een politiek mandaat bekleden: koppeling met lijst vermogens politieke mandatarissen
Magistraten: koppeling software personeel FOD Justitie
Leden Raad van State: koppeling software personeel RvS
Leden van het Grondwettelijk Hof: koppeling software personeel GH
Leden van het Rekenhof: koppeling software personeel Rekenhof
Provinciegouverneurs, arrondissementscommissarissen en de provinciale griffiers: koppeling lijst
vermogensaangifte, lijst politieke mandaten
Leden van de Hoge Raad voor de Justitie: koppeling software personeel FOD Justitie?
Titularissen van een management- of staffunctie in een ministerieel departement, federale overheidsdienst:
koppeling software personeel FODs, gewesten en gemeenschappen vanaf een bepaalde graad
Militairen in actieve dienst: koppeling software personeel FOD Defensie
Bedienaars erkende eredienst of afgevaardigden erkende organisaties die morele diensten verlenen op basis van
een niet-confessionele levensbeschouwing: koppeling software toekenning subsidies erkende erediensten?
Link met centraal strafregister: verwijderen uit de lijst van personen die ontzet zijn uit hun burgerlijke en politieke
rechten en/of iedereen met een strafrechtelijke veroordeling tot een gevangenisstraf van meer dan vier
maanden, of tot een straf onder elektronisch toezicht van meer dan vier maanden, een werkstraf van meer dan
zestig uur of tot een autonome probatiestraf van een jaar of meer, wordt van de lijst geschrapt.

Gemeente

De burger ontvangt de digitale steekkaart digitaal en niet langer per brief. Hij
Link met Mijn Burgerprofiel en uitgezuiverde lijst bij FOD Justitie: alle personen uit de uitgezuiverde lijst krijgen
moet minder vragen beantwoorden en kan digitaal de 2 resterende vragen
automatisch via Mijn Burgerprofiel een 'digitale steekkaart'
beantwoorden. Het antwoord op de 2 resterende vragen wordt automatisch
Op de digitale steekkaart staan 2 vragen waarop ze via JA/NEE vragen moeten invullen of ze voldoende
verwerkt en doorgestuurd.
Nederlands spreken om de debatten te kunnen volgen en of ze in het Nederlands kunnen spreken en schrijven.
Impactmeting
Burgers die op 1 van deze vragen nee antwoorden, worden verwijderd van de lijst van de gezworenen: link vanop
Minder tijd en kosten voor versturen brieven
deze 2 vragen in Mijn Burgerprofiel naar software FOD Justitie voor lijst gezworenen
De verwerkingstijd voor de gemeente verkleint aanzienlijk doordat ook de
antwoorden automatisch worden verwerkt.

Met deze vernieuwde aanpak
bieden we administratieve
lastenverlaging voor burgers,
gemeenten en artsen
door de loting van de gezworenen
te automatiseren en te
vereenvoudigen

Medewerkers moeten geen tijd meer besteden aan het archiveren en
nummeren van de gezworenen op de lijst
Impactmeting
Efficiëntiewinst gemeente
De uitgezuiverde lijst wordt door de FOD Justitie rechtreeks binnengetrokken
via Mijn Burgerprofiel . De medewerker van de gemeente moet de lijst niet
langer manueel versturen naar de provincie.
Impactmeting
Efficiëntiewinst voor de gemeente
Zie hierboven

Burger
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Automatisch trekken van de definitief uitgezuiverde lijst door FOD Justitie vanop Mijn Burgerprofiel

Automatisch trekken van de definitief uitgezuiverde lijst door FOD Justitie vanop Mijn Burgerprofiel
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Minder burgers worden nutteloos aangeschreven. Deze burgers zijn al
automatisch verwijderd van de lijst van de gezworenen.
Impactmeting
Tijdswinst voor de burger

Zie hierboven bij gemeente

De burger ontvangt zijn steekkaart via Mijn Burgerprofiel en vult ze daar in.
Hij hoeft niet de steekkaart niet langer op te sturen.
Impactmeting
Tijdswinst voor de burger

Zie hierboven bij doelgroep gemeente

De arts kan het medisch attest opladen via eHealth
Impactmeting
Minder fraudegevoelig, tijdswinst voor de burger

Link eHealth naar lijst gezworenen in software FOD Justitie: automatisch opladen van de medische attesten bij de
gezworenen op de lijst
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