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I. INLEIDING

1.1 Statistieken van de Belgische Justitie
De statistieken van de hoven en rechtbanken maken deel uit van de talrijke statistieken die
geproduceerd worden binnen het Justitieorgaan in België.
Op strafrechtelijk vlak
Volgens de opeenvolgende fases van de procedure onderscheiden we:
 De statistieken inzake de strafzaken en de beslissingen van het Openbaar Ministerie,
gepubliceerd door de steundienst van het College van de procureurs-generaal1. Deze
statistieken geven informatie over de activiteiten van de parketten. Ze dienen eveneens om
een antwoord te bieden op vragen van criminologische aard, zoals: “Hoeveel gevallen van
diefstal met geweld registreert Justitie per jaar ?”


De statistieken omtrent de activiteiten van de hoven en rechtbanken van strafrechtelijke
aard, geproduceerd door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken 2.
We onderscheiden:
o de activiteiten van de rechtscolleges van het gerechtelijk onderzoek:
onderzoeksrechters, raadkamers en kamers van inbeschuldigingstelling ;
o de activiteiten van de vonnisgerechten: politierechtbanken, correctionele kamers en
jeugdkamers (voor het protectionele luik) van de rechtbanken van eerste aanleg en
van de hoven van beroep en assisenhoven.
Deze statistieken geven informatie over het aantal strafrechtelijke zaken behandeld tijdens
de onderzoeksfase en de fase van het vonnis en over de duurtijden die deze behandelingen
in beslag nemen: aantal gedagvaarde zaken, aantal zaken afgesloten met een definitieve
beslissing, soorten beslissingen, duurtijden tussen de aanvang en de beslissing, enz. Men vindt
er ook andere informatie over het activiteitenvolume van de hoven en rechtbanken:
verschillende akten van de rechters en van de griffies (vorderingen, beschikkingen, vonnissen,
processen-verbaal, geregistreerde verzoekschriften, registratie van overtuigingsstukken,
enz.).
Hierbij moet onderstreept worden dat de statistieken van de hoven en rechtbanken geen
informatie verstrekken over de inhoud van de uitgesproken veroordelingen (uitgezonderd
de rijverboden).



De statistieken omtrent de veroordelingen, de opschortingen van de uitspraak en de
interneringen. Deze cijfers worden verzameld en gepubliceerd door de dienst voor het
Strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie (Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele
Rechten en Vrijheden). Deze statistieken hebben betrekking op de “in kracht van gewijsde
gegane” rechterlijke beslissingen, dat wil zeggen nadat alle verzets- en/of beroepstermijnen
zijn verstreken. Ze worden opgesteld aan de hand van de gegevensbank van het Centraal
Strafregister waarin alle veroordelingsberichten zijn opgenomen die door de griffies van de
hoven en rechtbanken worden aangeleverd. De statistieken van de dienst voor het
Strafrechtelijk beleid geven de aard van de strafbare feiten weer, de veroordelingen, de
berechte personen en de betrokken instanties3.

https://www.om-mp.be/stat/intro_n.html
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken
3
http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=47&lang=dutch
1
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De statistieken inzake de gevangenisbevolking, samengevat in de publicatie Justitie in cijfers
van de FOD Justitie4. De publicatie beschrijft de evolutie van de gevangenispopulatie, van het
aantal opsluitingen en vrijstellingen en een beschrijving van de nadere regels van
invrijheidstelling.



De statistieken inzake de activiteiten van de justitiehuizen, die eveneens terug te vinden zijn
in de publicatie Justitie in cijfers van de FOD Justitie4. De publicatie geeft de evolutie weer van
het aantal akten die in het kader van de opdrachten van de justitieassistenten zijn verricht:
opvang van de slachtoffers, maatschappelijke onderzoeken en omkadering van de
strafrechtelijke juridische beslissingen (elektronisch toezicht, werkstraffen, probatie,
voorwaardelijke invrijheidstelling, interneringen, enz.).

Op burgerlijk vlak
De statistieken inzake de activiteiten van de hoven en rechtbanken in burgerlijke materie worden
eveneens geproduceerd door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken 5. Deze
statistieken geven informatie over de volumes zaken behandeld tijdens de vonnisfase van de
burgerlijke geschillen en over de duurtijden die deze behandelingen vereisen: aantal zaken
ingeschreven op de rollen, aantal zaken afgesloten door een definitieve beslissing, types beslissingen,
duurtijden tussen de aanvang en de beslissing, enz. Men vindt er eveneens andere informatie over
het volume burgerlijke activiteiten van de hoven en de rechtbanken: verscheidene akten van de
rechters en de griffies (vonnissen en beschikkingen, processen-verbaal, enz.).
De statistieken behandelen alle burgerlijke rechtscolleges, zowel in eerste aanleg als in beroep:
vredegerechten, de burgerlijke zaken van de politierechtbank, burgerlijke, familie en jeugd secties
(voor het burgerlijke luik) van de rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken,
ondernemingsrechtbanken en burgerlijke, familie en jeugdkamers van de hoven van beroep.
Omtrent het Hof van Cassatie
De gegevens inzake de activiteiten van het Hof van Cassatie komen niet in aanmerking voor de
statistiekprojecten in opdracht van het College van de hoven en rechtbanken. Informatie over het
volume behandelde zaken tot en met het jaar 2013 kan teruggevonden worden in de publicatie Justitie
in cijfers van de FOD Justitie6. Voor de jaren nadien zal verwezen worden naar het jaarlijkse rapport
van het Hof7.

1.2 Statistieken van de hoven en rechtbanken
De steundienst van het College van de hoven en rechtbanken staat in voor de jaarlijkse publicatie van
de activiteitenstatistieken van de hoven en rechtbanken. Elke instantie beschikt over een specifieke
publicatie die een aantal statistieken bevat.
De steundienst stelt eveneens de publicatie “De kerncijfers van de rechterlijke activiteiten” ter
beschikking, die het aantal lopende, nieuwe en afgesloten zaken samenbrengt voor alle rechtscolleges
sinds 2010.
Al die documenten kan u terugvinden op onze website (www.tribunaux-rechtbanken.be), via
“College” en vervolgens “Statistiek”.
https://justitie.belgium.be/nl/statistieken/justitie_in_cijfers
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken
6
https://justitie.belgium.be/nl/statistieken/justitie_in_cijfers
4
5

7

https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/jaarv
erslagen

1.3 Algemene opmerkingen omtrent de statistieken
Een groot aantal factoren beïnvloedt de kwaliteit van de statistieken. Hierbij kunnen we enkele
voorbeelden vermelden: de kwaliteit van de registratie van de gerechtelijke gegevens in het
informaticasysteem, het uniforme gebruik van dit informaticasysteem en van de codes die het bevat
of zelfs de goede werking van het informaticasysteem. Daarom is een zekere voorzichtigheid altijd
aangeraden bij de interpretatie van de statistieken.
Hierbij moeten we vermelden dat de activiteitenstatistieken de werklast van de hoven en
rechtbanken niet weerspiegelen. Daarvoor moet er echter met andere criteria rekening worden
gehouden: het personeelskader, de complexiteit van de behandelde zaken of de verschillende
werkmethodes binnen de instanties.
Er moet eveneens rekening worden gehouden met het feit dat de statistieken van de steundienst
bedoeld zijn om steun te bieden aan het College zelf bij het nemen van beslissingen, maar ook om
steun te bieden bij de werking van de hoven en rechtbanken. De statistische rubrieken in de jaarlijkse
publicaties werden dus in het kader van deze missie ontwikkeld.

1.4 Methodologie aan de basis van de ontwikkeling van de statistieken
Voor alle instanties worden de statistieken berekend op basis van de gerechtelijke gegevens die door
het griffiepersoneel in een computersysteem worden ingevoerd. De stafdienst ICT van de FOD Justitie
staat, in samenwerking met de instanties en de steundienst, in voor het onderhoud en voor de
ontwikkeling van het computersysteem, maar ook voor de opslag van de gegevens die door het
griffiepersoneel worden ingevoerd.
Vervolgens gebruikt de steundienst deze ruwe gegevens om de activiteitenstatistieken van elke
instantie te ontwikkelen. De steundienst garandeert de kwaliteit, en dus de betrouwbaarheid, van de
gepubliceerde statistieken door middel van haar diepgaand onderzoek uitgevoerd samen met
vertegenwoordigers van op het terrein (griffiers en magistraten). Dankzij dit overleg werden op
nationaal niveau regels vastgelegd om de zaken te tellen. De laatste jaren is er eveneens een
homogenisering doorgevoerd van de registratiewijzen van de dossiers in het computersysteem.

1.5 Inhoud van de jaarlijkse publicatie
In het eerste hoofdstuk van deze publicatie zal u voor elke instantie en elk jaartal belangrijke
informatie vinden omtrent de voortgang van het statistiekproject en de recente wijzigingen die een
impact hebben op de publicatie.
De fundamentele concepten van de statistieken en de statistiekrubrieken voor elke instantie worden
uitgelegd en beschreven in het tweede hoofdstuk van deze publicatie.
Het derde hoofdstuk omvat de statistische gegevens van elke instantie. U kan er hoofdzakelijk, in
functie van de voortgang van het statistiekproject van de instantie, de statistieken van de zaken
(nieuwe/lopende/afgesloten zaken en hun duurtijd) en/of van de akten van de rechter raadplegen, en
dit in functie van verschillende variabelen (rechtbank/hof, aard van de zaak, enz.).

Versie publicatie 2022.
Gegevensextractie 16/02/2022.
Heeft u nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren:
Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken
Tel.: 02/557.46.50
E-mail: cct.chr.stat@just.fgov.be
Website: www.tribunaux-rechtbanken.be

II. STATISTISCHE VARIABELEN

1.
1.1

Basisconcepten
Inhoud van de cijfers: gerechtelijke materies behandeld door de hoven van beroep

België heeft 5 hoven van beroep, ze bevinden zich in Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Bergen. Indien
een partij niet tevreden is met het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg dan kan zij hiertegen in
beroep gaan. De zaak komt dan voor één van de 5 hoven van beroep, dit wordt bepaald door het
rechtsgebied van het hof van beroep. Elke rechtbank valt onder het rechtsgebied van één bepaald hof
van beroep. Zo valt bijvoorbeeld de rechtbank van eerste aanleg van Leuven onder het rechtsgebied
van het hof van beroep te Brussel. Indien een partij niet tevreden is met het vonnis van deze rechtbank,
dan kan deze partij hoger beroep aantekenen, ze moet dit dan doen bij het hof van beroep te Brussel.
Elk hof van beroep bestaat uit een eerste voorzitter, kamervoorzitters en raadsheren. De kamers van
het hof van beroep houden zitting, al naargelang het geval, ofwel met drie raadsheren in het hof van
beroep, de voorzitter daaronder begrepen, ofwel met één lid, kamervoorzitter of raadsheer in het hof 8.
De griffie staat in voor de administratieve afhandeling van de zaken.
Elk hof van beroep bestaat uit meerdere kamers. Zo zijn er de burgerlijke kamers, de jeugdkamers, de
correctionele kamers, de kamer van inbeschuldigingstelling9. Sinds de wet van 30 juli 2013 zijn er ook
bij de hoven van beroep familiekamers gekomen en tot deze familiekamers behoren de kamers voor
minnelijke schikking10. De burgerlijke kamers behandelen het beroep tegen de vonnissen die in eerste
aanleg zijn uitgesproken door de burgerlijke afdelingen van de rechtbanken van eerste aanleg en door
de rechtbanken van koophandel. De jeugdkamers zijn bevoegd voor het beroep tegen vonnissen in
eerste aanleg van de jeugdrechtbanken. De familiekamers behandelen de hogere beroepen tegen de
vonnissen die door de familierechtbank zijn uitgesproken. De burgerlijke kamers houden zich vooral
bezig met materies uit het burgerlijk en handelsrecht, bijvoorbeeld de verzekeringen of een
faillissement, maar ook met materies uit het fiscaal recht. De jeugdkamers houden zich vooral bezig
met protectionele zaken. Voor familiale aangelegenheden, naast de familiekamers, zijn de kamers voor
minnelijke schikking, die bestaan uit een raadsheer die een specifieke opleiding 11 heeft gevolgd, ermee
belast de twee partijen te verzoenen als een minnelijke schikking mogelijk is. De correctionele kamers
houden zich bezig met materies uit het strafrecht (bv. een inbraak of een ontvoering) en behandelen
het beroep tegen de vonnissen die in eerste aanleg zijn uitgesproken door de correctionele afdelingen
van de rechtbanken van eerste aanleg. Ten slotte is de kamer van inbeschuldigingstelling het
onderzoekgerecht voor correctionele zaken en behandelt het beroep tegen beschikkingen van de
raadkamer.
De statistische resultaten die hier worden weergegeven, hebben enkel betrekking op de materies die
behandeld werden door de burgerlijke kamers, de familie en jeugdkamers, en de kamers voor
minnelijke schikking van de 5 hoven van beroep. De cijfers geven dus geen informatie over de
behandelde strafzaken.

1.2

Het statistische jaar is een kalenderjaar

De cijfers hebben steeds betrekking op een bepaalde periode, de statistische periode genoemd. Voor
de aanmaak van de jaarcijfers wordt het kalenderjaar (januari - december) en niet het gerechtelijke
jaar (september - augustus) als referentieperiode genomen.
Cijfergegevens per maand worden niet opgenomen in deze publicatie maar kunt u aanvragen op ons
emailadres.
Artikel 101, lid 5, van het Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 101, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek.
10
Artikel 110, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek (tot wijziging van artikel 101, lid 1).
11
“Als de dienstbehoeften zulks verantwoorden, kan de eerste voorzitter van het hof van beroep, uitzonderlijk
en nadat het advies van de [procureur-generaal is ingewonnen, een werkend magistraat aanwijzen om de
bovengenoemde functies voor een termijn van ten hoogste een jaar te vervullen, zelfs als die magistraat de
gespecialiseerde opleiding] niet heeft genoten” (artikel 110, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek).
8

9

2.
2.1
2.1.1

Gemeenschappelijke termen
Statistieken over de zaken
Wat is een zaak?

Met betrekking tot deze statistiek is een zaak, een geschil dat bij het hof wordt aanhangig gemaakt 12,
dat een rolnummer heeft toegewezen gekregen en dat nog niet uit de werklast van het hof is
verdwenen13.

Door de toekenning van een rolnummer (inschrijving op de rol) wordt de zaak hangend. Wanneer de
zaak niet meer tot de werklast behoort, is ze niet meer hangend.

1e Opmerking: Wanneer eenzelfde geschil eerst uit de werklast verdwijnt om vervolgens om
één of andere reden terug in de werklast opgenomen te worden (bijvoorbeeld een ambtshalve
weggelaten zaak die vervolgens terug ingeschreven wordt op verzoek van de meest gerede
partij14) dan gaat het om een nieuwe zaak, die bijgevolg ook een nieuw rolnummer zal krijgen.
2e Opmerking: In de statistiek zal een vordering die ingeschreven is op de voorlopige rol, niet
als zaak aanzien worden.
3e Opmerking: Ook geannuleerde zaken worden niet in de statistiek opgenomen.

2.1.2

Wat is de startdatum van een nieuwe zaak?

De zaak start van zodra ze geregistreerd wordt in het informaticasysteem (inschrijvingsdatum).
Bijvoorbeeld op de dag van de neerlegging van het verzoekschrift.

2.1.3

Wanneer is een zaak hangend?

Een zaak is hangend vanaf het ogenblik dat ze een rolnummer krijgt (inschrijving op de rol) tot het
ogenblik dat ze niet meer tot de werklast behoort (ten gevolge van een eindbeslissing, een
weglating,..).
Een zaak kan opnieuw “op rol” komen (wordt terug hangend) na een eindbeslissing.. Dit komt voor als
de kosten van de procedure niet vereffend worden in een eindbeslissing. De partijen kunnen dan het
hof verzoeken deze raming te doen. Bij neerlegging van het verzoek tot kostenraming wordt de zaak
opnieuw actief in het systeem; ze wordt opnieuw “hangend”. Op basis van dit verzoek wordt er later
een nieuw arrest van kostenraming opgesteld dat de zaak definitief afsluit..
De Agora begeleidingscommissie heeft beslist om deze gevallen niet in de statistiek op te nemen. De
status van de zaak zal met andere woorden overgaan van “hangend” naar “niet–hangend” op het
ogenblik dat er een eindarrest is over de grond van de zaak (en nog niet voor de kosten) en blijft niethangend, ondanks het feit dat in de applicatie deze zaak voor wat de kosten betreft, terug "hangend"
wordt15.

Bij wege van hoger beroep, een verwijzing door een andere rechtsmacht of rechtstreeks.
Omwille van een eindbeslissing, een doorverwijzing naar een andere rechtsmacht, ….
14 Art. 730,§2,a, in fine van het Gerechtelijk Wetboek.
15 Indien er niet op deze manier zou gewerkt worden, zouden er twee eindarresten (dus twee zaken in de output wat leidt
tot een dubbeltelling) worden geteld terwijl er slechts één zaak in de input zou zitten.
12
13

2.1.4

Definitie van input, output en hangend 31/12



De input bestaat uit twee componenten:
o De zaken die reeds ingeschreven waren aan het begin van de statistische periode
(hangend op 01/01), en
o De nieuwe zaken die ingeschreven werden gedurende de statistische periode (nieuw).



De output omvat alle zaken waarvoor er tijdens een bepaalde statistische periode een beslissing
werd genomen die een einde maakt aan de zaak (eindbeslissing). Deze zaken zijn hierdoor niet
meer hangend.



Het aantal zaken die op het einde van de statistische periode hangend zijn (hangend 31/12) wordt
bekomen door de totale input (de som van kolom hangend 01/01 en kolom nieuw) te verminderen
met de totale output (kolom output).

2.1.5


Duur output en hangend 31/12

Gemiddelde en mediane duur output (eindarresten)
Deze duur is het aantal dagen tussen de inschrijving van de zaak (nieuw) op één van de rollen en de
zitting waarop het eindarrest werd uitgesproken (output).
Deze variabele betreft enkel zaken die tijdens de statistische periode werden afgehandeld aan de
hand van een eindarrest.
Voor de gemiddelde duur (GD) wordt de som van de duurtijden ‘eindarrest’ gedeeld door het aantal
zaken dat door een eindarrest afgehandeld werd. Wanneer er sprake is van een “scheve” verdeling
van de duurtijden, bijvoorbeeld wanneer een groot aantal zaken een korte duurtijd heeft en een klein
aantal zaken een heel lange duurtijd, is de mediaan een betere indicator voor de duurtijd van een
gemiddelde zaak. De mediane duur (MD) is de middelste duurtijd van alle zaken. De ene helft van de
zaken duurt korter dan de mediaan, de andere helft langer. Bijvoorbeeld, voor vijf zaken zijn de
duurtijden 50, 60, 70, 80 en 150 dagen. De GD is 82 dagen. De MD is 70 dagen.



Gemiddelde duur hangend 31/12:
Deze duur is het aantal dagen tussen de inschrijving van de zaak (nieuw) en de laatste dag van de
statistische periode (31/12).
Deze variabele betreft enkel zaken die op het einde van de statistische periode nog niet afgehandeld
zijn.
Deze duurtijden worden in volgende categorieën opgedeeld:
Duur categorie
Cat1: 1-250
Cat2: 251-500
Cat3: 501-750
Cat4: 751-1000
Cat5: 1001-1250
Cat6: 1251-1500
Cat7: 1501-1750
Cat8: 1751-2000
Cat9: > 2000

2.1.6

Welke zaken worden opgenomen in de statistiek?

Elke zaak die een eigen rolnummer heeft gekregen, wordt geteld. Verknochte zaken hebben elk een
eigen rolnummer. Ze zullen dus als aparte zaken worden geteld terwijl ze als één dossier worden
behandeld.
Anderzijds worden de zaken ingeschreven op de voorlopige rol niet meegeteld aangezien die rol zaken
bevat die nog niet hangend zijn en in de statistiek enkel zaken worden opgenomen die hangend zijn
ofwel ooit hangend geweest zijn.
Ook de geannuleerde zaken worden niet meegeteld in de statistiek. Deze zaken zijn verkeerdelijk
geregistreerd in de invoerapplicatie. Om ze nadien correct te registreren moet eerst de foutieve
invoering worden geannuleerd. Indien de geannuleerde zaken ook in de statistiek zouden zijn
opgenomen dan zou dit leiden tot een dubbeltelling.

2.2

Rol

De rol is een lijst waarop nieuwe zaken, in volgorde van binnenkomst, ingeschreven worden. Binnen
een hof heeft elke zaak een uniek rolnummer.
De rol is onderverdeeld in verschillende deellijsten, dit enerzijds krachtens de wet en anderzijds op
grond van praktische overwegingen (rolrechten,…).
Dit is de tabel van de rollen met hun beschrijving.
Beschrijving (NL)

Description (FR)

Algemene rol
Algemene rol
Algemene rol - familie
Rol financiële sector
Fiscale zaken rol
Rol natuurrampen
Rol mededingingen
Rol der verzoekschriften
Rol der verzoekschriften
Rol der verzoekschriften - familie
Rol kieszaken
Tuchtzaak rol
Rol der kort gedingen
Rol der kort gedingen - familie
Rol der kort gedingen
Pro deo rol
Fiscale rol
Bestendige deputatie rol
Jeugdrol
Voorlopige inschrijvingsrol

Rôle général
Rôle général
Rôle général - famille
Rôle secteur financier
Rôle des affaires fiscales
Rôle des calamités naturelles
Rôle de la concurrence
Rôle des requêtes
Rôle des requêtes
Rôle des requêtes - famille
Rôle des affaires électorales
Rôle des affaires disciplinaires
Rôle des référés
Rôle des référés - famille
Rôle des référés
Rôle pro déo
Rôle fiscal
Rôle de la députation permanente
Rôle Jeunesse
Rôle provisoire

Opmerking: in de statistische verwerking komt de voorlopige inschrijvingsrol niet voor. Dit komt
omdat de statistische verwerking enkel gebeurt op basis van aanhangig gemaakte zaken. De voorlopige
rol daarentegen bevat zaken die nog niet hangend zijn, daarom worden ze niet opgenomen.

Algemene rol
Deze rol is eigenlijk een restrol. Wel is het hierbij van groot belang dat in deze restrol enkel de
burgerlijke en commerciële zaken vallen die niet onder één van de volgende deellijsten vallen.
Algemene rol - familie
Deze deellijst is een restrol waarop de familiezaken worden ingeschreven.
Rol financiële sector
Op deze deellijst worden de zaken ingeschreven die aanhangig gemaakt worden in het kader van de
Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en financiële diensten. Het
betreft hogere beroepen tegen de beslissingen van de minister (van Financiën), de CBF (Commissie
voor het Bank- en Financiewezen) de CDV (de Controledienst voor de Verzekeringen) en de
marktondernemingen.
Opmerking: Het hof van Brussel is exclusief bevoegd voor dergelijke zaken.
Fiscale zaken rol
Deze rol betreft de hogere beroepen tegen vonnissen van de fiscale kamers van de rechtbanken van
eerste aanleg (Wet van 199916). Deze rol wordt uitsluitend gebruikt door het hof van beroep van
Brussel. Zij is eveneens het enige hof dat over een fiscale griffie beschikt.
Rol natuurrampen
Dit is de deellijst waarin alle zaken worden opgenomen waarvoor bij het fonds voor natuurrampen een
vergoeding kan worden gevorderd wegens schade die veroorzaakt werd door natuurrampen17.
Rol mededingingen
Op deze deellijst worden de zaken ingeschreven die aanhangig gemaakt werden in het kader van de
Wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging. Het betreft voornamelijk
beroepen tegen de beslissingen van de Raad voor de Mededinging en van haar voorzitter.
Opmerking: Het hof van Brussel is exclusief bevoegd voor dergelijke zaken.
Rol der verzoekschriften
Dit is een deellijst waarop de zaken worden ingeschreven die bij eenzijdig verzoekschrift worden
ingeleid (art. 1025 - 1034 van het Gerechtelijk Wetboek).
Rol der verzoekschriften – familie
Dit is een deellijst waarop de familiezaken worden ingeschreven die bij eenzijdig verzoekschrift worden
ingeleid.
Rol kieszaken
Deze rol omvat alle beroepen in verband met verkiezingen.
Tuchtzaak rol
Deze rol, die de tuchtzaken betreft, wordt uitsluitend door het hof van beroep van Gent gebruikt.

Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en de Wet van 23 maart 1999 betreffen de
rechterlijke inrichting in fiscale zaken (BS 27 maart 1999).
17 Een natuurramp is geen gewoonlijke toevallige gebeurtenis waartegen men zich normalerwijze veilig kan stellen. De schade
die door een natuurramp veroorzaakt wordt moet betrekking hebben op rechtstreekse, materiële en zekere schade, op het
grondgebied van België, aan private materiële goederen, roerend of onroerend, om de tussenkomst van het fonds voor
natuurrampen aan te kunnen vragen.
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Rol der kort gedingen
Dis is een deellijst waarop de zaken worden ingeschreven die in kort geding worden behandeld.
Opmerking: Dit begrip wordt eng geïnterpreteerd. Zaken "zoals in kort geding" worden er niet in
opgenomen, zij krijgen een AR nummer. Bij een procedure "zoals in kort geding" gelden dezelfde
procedureregels als bij een procedure in "kort geding". In een procedure "zoals in kort geding" doet
de voorzitter echter een uitspraak ten gronde, wat bij een vordering in "kort geding" niet het geval is.
Ook spoedeisende vorderingen op verzoekschrift worden er niet in opgenomen, zij krijgen een EV
nummer.
Rol der kort gedingen – familie
Dit is een deellijst waarop de familiezaken worden ingeschreven die in kort geding worden behandeld.
Pro deo rol
Het gebeurt dat één of meer partijen in het geschil een aanvraag indient tot het bekomen van
rechtsbijstand18. Deze aanvraag wordt ingeschreven op de pro deo rol. Na het toekennen of niet van
de rechtsbijstand wordt het eigenlijke geschil als een gewone zaak ingeschreven onder een ander
nummer (AR, KR, ... al naargelang).
Opmerking: De aanvraag tot het bekomen van rechtsbijstand is niet noodzakelijk verbonden met de
bijstand van een pro deo advocaat. Een (gedeeltelijk) onvermogende kan een pro deo advocaat
vragen19 en of de rechtsbijstand aan de rechtbank of het hof.
Voor het hof kan een pro deo zaak zich voordoen in twee gevallen:


Een hoger beroep tegen een beslissing van de eerste rechter, die de vraag tot
rechtsbijstand in een geschil dat voor een rechtbank aanhangig is, heeft afgewezen.



Een verzoek om rechtsbijstand in een geschil dat bij het hof van beroep aanhangig is
gemaakt. Dit ongeacht of de eerste rechter rechtsbijstand toekende of niet, of zelfs
wanneer dat voor de eerste rechter niet gevraagd werd.

Opmerking20: Het verzoek tot rechtsbijstand wordt ingediend bij eenzijdig verzoekschrift (bijvoorbeeld
omwille van hoogdringendheid). Desalniettemin zal deze zaak niet op de rol van de verzoekschriften
worden ingeschreven maar wel op de pro deo rol.
Fiscale rol
Deze rol betreft de beslissingen van de fiscale administraties waartegen, rechtstreeks voor het hof van
beroep, een verhaal21 wordt ingesteld.
In het licht van de Wet op de fiscale procedure22, kunnen deze zaken niet meer onmiddellijk bij het hof
van Beroep aanhangig gemaakt worden. Sinds deze Wet worden de geschillen inzake belastingen bij
de rechtbank van eerste aanleg aanhangig gemaakt, dit na uitputting van het door of krachtens de Wet
georganiseerde administratief beroep. De Wet voorziet wel in deze materie de mogelijkheid om tegen
het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in beroep te gaan.
Opmerking: hogere beroepen tegen vonnissen van de fiscale kamers van de rechtbanken van eerste
aanleg inzake directe belastingen worden ingeschreven op de ‘algemene rol’. Op de fiscale rol staan
dus enkel nog de zaken die volgens de oude procedure, namelijk na de beslissing van de directeur van
Rechtsbijstand bestaat erin dat de partijen in het geschil vrijgesteld worden van de volgende gerechtskosten: zegel- en
registratierechten, griffie- en expeditierechten en overige gerechtskosten. De rechtsbijstand wordt altijd toegekend per
gerechtsinstantie; een rechter van eerste aanleg kan slechts voor eerste aanleg rechtsbijstand toekennen. Als de partijen
later beslissen om in beroep te gaan, dan zal de rechtsbijstand opnieuw aangevraagd moeten worden.
19 Dit gebeurt op het BCV (Bureau voor Consultatie en Verdediging).
20 Dit is zo voor het Hof van Beroep te Brussel.
21 Een verhaal mag niet verward worden met het hoger beroep (van een vonnis in eerste aanleg).
22 Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en de Wet van 23 maart 1999 betreffen de
rechterlijke inrichting in fiscale zaken (BS 27 maart 1999).
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belastingen, rechtstreeks bij het hof van beroep aanhangig werden gemaakt. De op heden nieuw
ingeschreven zaken op deze rol, zijn in feite zaken die na een weglating (opnieuw) worden
ingeschreven.
Bestendige deputatie rol
Deze rol betreft de beslissingen van de bestendige deputatie van een provincie waartegen,
rechtstreeks voor het hof van Beroep, een verhaal wordt ingesteld.
In het licht van de Wet op de fiscale procedure, kunnen deze zaken niet meer onmiddellijk bij het hof
van Beroep aanhangig gemaakt worden. Sinds deze Wet worden de voorzieningen tegen de
beslissingen van de bestendige deputatie van de provincieraden inzake de provincie-, gemeente-,
agglomeratie- en federatiebelastingen, voor zover de waarde van de aanvraag ten minste 247€
bedraagt, bij de rechtbank van eerste aanleg aanhangig gemaakt, dit na uitputting van het door of
krachtens de Wet georganiseerde administratief beroep. Deze Wet voorziet wel in deze materie de
mogelijkheid om tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in beroep te gaan.
Opmerking: De op heden nieuw ingeschreven zaken op deze rol, zijn in feite zaken die na een weglating
(opnieuw) worden ingeschreven.
Jeugdrol
Deze rol bevat de oude zaken die, voor de oprichting van de familierechtbank, betrekking hadden op
burgerlijke vorderingen ten aanzien van minderjarigen (personen die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt
hadden op het ogenblik dat de vordering aanhangig werd gemaakt).

2.3

Aard van de zaak

Op het ogenblik dat een zaak in het informaticasysteem wordt ingevoerd (dit is aan het begin van de
procedure), krijgt ze een bepaalde “aard van de zaak” toegekend. De aard van de zaak is een
kwalificatie die aan een zaak wordt toegekend zodat men weet om welk soort zaak het gaat.
De aard van de zaak is vaak een belangrijke indicatie van de moeilijkheid van een zaak. Zo is
bijvoorbeeld een verzoek tot het bekomen van rechtsbijstand in principe minder complex dan
bouwzaken. Hierdoor zullen bijvoorbeeld de gemiddelde duurtijden van verschillende soorten zaken
verschillen. Het is daarom van belang dat er met de aard van de zaak wordt rekening gehouden.
Deze kwalificatie wordt bepaald door de griffiers die de zaken in de applicatie invoeren op basis van
wat in de inleidende akte is genoteerd, het kan hierdoor gebeuren dat de aard van de zaak zoals ze in
de applicatie is toegekend, niet volledig overeenstemt met de aard van de zaak die deze zaak in
werkelijkheid heeft.
Dit zal des te meer het geval zijn, indien er meerdere rubrieken van toepassing kunnen zijn op één
zaak. Op dat ogenblik zal er een keuze gemaakt moeten worden omdat elke zaak slechts één aard van
de zaak kan hebben. Bijgevolg moeten de statistieken over de aarden van de zaak met voorzichtigheid
geïnterpreteerd worden.
De aard van de zaak wordt in het informaticasysteem op de griffie geregistreerd door middel van een
uniforme juridische nomenclatuurlijst “aard van de zaak”. Vandaag bestaat deze uit tientallen
hoofdrubrieken dewelke verder zijn onderverdeeld in subrubrieken.

2.4

Output

Deze statistiek geeft het aantal afgehandelde zaken weer, op welke manier deze werden beëindigd en
met welke gemiddelde en mediane duurtijd.

2.4.1

Type output
Type Output (NL)
Eindarrest
Verbroken
Beschikking
Voeging
Ambtshalve weglating

Type Output (FR)
Arrêt définitif
Cassé
Ordonnance
Jonction
Omission d’office

Eindarrest
Een eindarrest is een beslissing waarin de magistraat zich in een geschil definitief uitspreekt over alle
betwiste punten. De zaak zal bijgevolg niet meer hangend zijn.
Bij een “gemengd arrest” wordt voor sommige betwiste punten een eindbeslissing uitgesproken terwijl
andere punten nog niet ten gronde behandeld werden. Dit type arresten worden als tussenarresten
geteld. De zaak blijft hangend totdat er ook een definitieve uitspraak valt betreffende de resterende
punten.
Opgelet: een eindarrest wordt in deze publicatie statistisch gedefinieerd. De juridische definitie van
een eindarrest kan verschillen van de statistische.
Verbroken
In een uitzonderlijk geval kan een tussenarrest toch tot de output behoren. Het betreft hier de
tussenarresten – volledig verbroken door Cassatie. Dit is een technische aanduiding, die door de hoven
wordt gebruikt. Een dergelijke situatie kan zich voordoen indien het hof een gemengd arrest heeft
uitgesproken en er cassatie wordt ingesteld tegen die punten waarover een eindbeslissing is.
Een dergelijk gemengd arrest wordt in de applicatie steeds ingeschreven als een tussenarrest omdat
de zaak, voor de punten waarover nog geen uitspraak ten gronde is gebeurd, nog steeds hangend is.
Indien het Hof van Cassatie de eindbeslissing verbreekt en de zaak verwijst naar een ander hof van
beroep, dan wordt op dat ogenblik de hele zaak (ook het gedeelte waarover het eerste hof zich nog
ten gronde moest uitspreken) naar dat andere hof van beroep overgeheveld.
In het eerste hof, waar de gehele zaak wordt onttrokken, zal men deze hangende zaak waarvoor er
een tussenarrest ingeschreven was, nu overbrengen naar de output en meer bepaald onder de rubriek
"tussenarrest - volledig verbroken door Cassatie".
Beschikking beëindiging zaak
Een beschikking waarmee de zaak beëindigd wordt, is een uitzondering op de algemene regel dat
zaken beëindigd worden door een eindarrest. Enkel de Eerste Voorzitter is bevoegd om een dergelijke
beschikking te nemen. Het kan slechts gebeuren in twee gevallen, namelijk in dringende pro deo zaken
en ingeval van neerlegging van een eenzijdig verzoekschrift inzake de verkorting van termijnen. In de
beide gevallen, zal de Eerste Voorzitter zich bij beschikking uitspreken over het verzoek. Deze
beschikking maakt een einde aan de zaak.

Voeging23
Een zaak kan ook beëindigd worden door voeging (de Wet spreekt eigenlijk van samenvoeging). Indien
de magistraat een eindarrest van voeging uitspreekt dan wordt een zaak hierdoor samengevoegd met
een andere zaak en als het ware erdoor wordt opgeslorpt.
Ingeval van hoger beroep kan samenvoeging gebeuren indien meerdere zaken met elkaar verknocht
zijn. Er is sprake van verknochtheid wanneer twee of meer zaken onderling zo nauw verbonden zijn
dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten, ten einde oplossingen te vermijden die
onverenigbaar kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden berecht 24.
De zaken die ingeschreven zijn onder de rubriek “voeging” betreffen dus enkel bijzaken die samen met
een hoofdzaak één zaak (dossier) uitmaken. Met betrekking tot de juistheid van de cijfers blijven de
samenvoegingen een probleem omdat onjuiste registraties hier aan de basis liggen.
Ambtshalve weglating25
Een zaak kan beëindigd worden omwille van een ambtshalve weglating van de rol. De ambtshalve
weglating gebeurt één keer per jaar in een afzonderlijke zitting die meestal voorgezeten wordt door
de Eerste Voorzitter.
Enkel zaken die sinds meer dan drie jaar op rol zijn ingeschreven en waarvan de debatten geen aanvang
hebben genomen of die sinds meer dan drie jaar niet zijn voortgezet, komen in aanmerking voor
ambtshalve weglating. Indien één der partijen niet wil dat de zaak ambtshalve wordt weggelaten dan
kan deze partij dit voorkomen door een verzoek tot handhaving op de algemene rol in te dienen.
Door de ambtshalve weglating behoort een zaak niet meer tot de hangende zaken (input).

2.4.2

Type eindarrest
Type eindarresten (NL)
Afstand beroep
Afstand rechtsvordering
Doorhaling
Onontvankelijk beroep
Beroep zonder voorwerp
Verzet ontvankelijk
Verzet onontvankelijk
Akkoord
Akkoord na bemiddeling
Eerherstel na faillissement ingewilligd
Eerherstel na faillissement afgewezen
Onbevoegd
Pro deo ingewilligd
Pro deo afgewezen
Volledige inwilliging van het beroep
Gedeeltelijke inwilliging van het beroep
Afwijzing van het beroep
Verbeterend
Interpretatief
Bevestiging beslissing
Volledige wijziging beslissing
Gedeeltelijke wijziging beslissing

art. 565 - 566 van het Gerechtelijk Wetboek.
Art. 30 van het Gerechtelijk Wetboek.
25 art. 730, §2, van het Gerechtelijk Wetboek.
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Type d’arrêt définitif (FR)
Désistement d'instance
Désistement d'action
Radiation
Irrecevabilité
Action devenue sans objet
Opposition recevable
Opposition irrecevable
Accord
Accord après médiation
Réhabilitation après faillite acceptée
Réhabilitation après faillite refusée
Incompétence
Pro deo accordé
Pro deo refusé
Admettant le recours pour le tout
Admettant le recours partiellement
Rejetant le recours
Rectification
Interprétation
Confirmation décision
Réformation décision
Réformation partielle décision

Tergend en roekeloos beroep
(Art. 1072 bis Ger. W.)
Begroting kosten
Pro deo gedeeltelijk ingewilligd
Nietig beroep
Wraking (Art. 838 Ger. W.)
Taxatie erelonen
Aanstelling deskundige
Vervanging deskundige
Andere

Appel téméraire et vexatoire
(Art. 1072 bis C. Jud.)
Liquidation des dépens
Pro deo accordé partiellement
Nullité
Récusation (Art. 838 CJ)
Taxation d’honoraires
Désignation d’expert
Remplacement d’expert
Autres

Opmerking:


In de applicatie werd het "ontvankelijk verzet" ook in de lijst van eindarresten opgenomen. Indien
de magistraat beslist dat het verzet ontvankelijk is dan moet de zaak nog verder ten gronde worden
behandeld, dit kan dus geen eindarrest zijn. De applicatie zal hier moeten aangepast worden.



In de applicatie wordt het arrest dat uitgesproken wordt ter begroting van de kosten, beschouwd
als een eindarrest. In de statistiek komt dit arrest niet meer voor bij de opsomming van de
eindarresten omdat het een arrest betreft in een zaak die niet meer hangend is.

Afstand beroep (art. 820, 823 - 827 van het Gerechtelijk Wetboek)
De Wet spreekt van "afstand van geding". Door de afstand van geding ziet de partij, die de zaak
aanhangig heeft gemaakt, af van de door hem ingestelde procedure. Belangrijk hierbij is dat het recht
zelf niet prijs wordt gegeven26.
Voor de partij die afstand van beroep doet zal de beslissing die de magistraat ten gevolge hiervan
neemt een eindarrest zijn. Indien slechts één partij afstand doet van beroep, dan zal de magistraat een
gemengd arrest uitspreken. Voor de afstand doende partij gaat het om een eindarrest en voor de
andere partijen gaat het om een tussenarrest. Aangezien de zaak nog hangend is, wordt in deze situatie
de beslissing als een tussenarrest in de applicatie ingevoerd. Dit gebeurt zo in alle hoven.
Afstand rechtsvordering (art. 821, art. 823, 824 en 827 van het Gerechtelijk Wetboek)
Bij afstand van rechtsvordering doet een partij, in tegenstelling tot de afstand van geding, zowel
afstand van de door hem ingestelde vordering als van het recht zelf dat betwist werd. Hiermee komen
de partijen in de toestand terecht waarin ze zich bevonden na de uitspraak in eerste aanleg.
Doorhaling (art. 730 van het Gerechtelijk Wetboek)
Een geding kan beëindigd worden door de zaak op de rol (letterlijk) door te halen. Dit kan enkel
gebeuren indien alle partijen hiermee instemmen. Het geding zal hierdoor vervallen en niet meer
hangend zijn.
Het is mogelijk om nadien de zaak weer aanhangig te maken, maar daarvoor moet men dan opnieuw
de partijen dagvaarden. De zaak zal een nieuw rolnummer krijgen. In de applicatie zal het dan ook gaan
om een nieuwe zaak.
Opmerking: In de rechtsleer is men de mening toegedaan dat een doorhaling juist een beëindiging is
zonder dat de magistraat daarvoor een eindarrest velt.

Bijvoorbeeld, er was een geschil over een gebrek in de zaak. De partij die afstand doet van het geding zal, in een andere
procedure, opnieuw dit gebrek kunnen betwisten. In dat geval is het echt mogelijk dat de zaak onontvankelijk wordt verklaard
(bijvoorbeeld, omdat de termijn om beroep aan te teken verstreken is, of omdat de partij die de vraag ingeleid heeft er geen
interesse meer voor heeft).
26

Onontvankelijk beroep
Indien de magistraat beslist dat de rechtsvordering, door middel waarvan het hoger beroep werd
ingesteld, onontvankelijk27 is dan zal hij de eis als dusdanig niet ten gronde behandelen. Deze beslissing
is meteen een eindarrest.
Een vordering kan om meerdere reden onontvankelijk verklaard worden. De basis artikelen in dit
verband zijn de artikelen 17 en 18 Ger. W. waarin wordt gesteld dat de rechtsvordering niet kan
worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om de vordering in te
stellen.
De hoedanigheid is de bevoegdheid om een bepaalde rechtsvordering uit te oefenen28.
Het belang is het voordeel dat wordt nagestreefd door het instellen van de vordering. Dit belang moet
reeds verkregen en dadelijk zijn (art. 18 van het Gerechtelijk Wetboek).
Naast deze algemene onontvankelijkheidsgronden kan een rechtsvordering onontvankelijk worden
verklaard omdat één van de procespartijen niet de vereisten rechts- en of handelingsbekwaamheid
heeft.
Indien een rechtsvordering binnen een bepaalde termijn (vervaltermijn) moet ingesteld worden dan
zal de rechtsvordering die ingesteld wordt nadat deze termijn verlopen is, onontvankelijk verklaard
worden29.
Beroep zonder voorwerp
Het kan gebeuren dat de magistraat oordeelt dat het ingestelde (hoger) beroep zonder voorwerp is.
Deze beslissing houdt in dat de vordering (de eis als dusdanig) niet ten gronde wordt behandeld. Door
deze beslissing komt er een einde aan de procedure.
Een beroep kan zonder voorwerp worden verklaard om twee redenen:



Omdat het ab initio geen voorwerp had,
Omdat het tijdens de procedure zonder voorwerp is geworden.

Verzet onontvankelijk
Het kan gebeuren dat een partij, die bij verstek veroordeeld werd, hiertegen in verzet wil gaan. Soms
zal de magistraat dit verzet onontvankelijk verklaren. Dit betekent dat de magistraat de zaak beëindigt
zonder over de grond van de eis te oordelen. Het gevolg hiervan is dat er een einde komt aan de
procedure.
Een vordering in verzet kan om verschillende reden onontvankelijk verklaard worden:


Zo kan het zijn de eiser in verzet geen belang of geen hoedanigheid heeft ;



Het kan ook gebeuren dat een vordering in verzet niet binnen de maand na de betekening of
de kennisgeving van het vonnis wordt ingesteld. De magistraat zal een dergelijke laattijdige
vordering onontvankelijk verklaren ;



Twee maal na elkaar in verzet gaan is niet toegelaten. Indien men een vordering wil instellen
tegen een tweede verstekvonnis, zal de magistraat dit verzet onontvankelijk verklaren (artikel
1049 van het Gerechtelijk Wetboek).

Er is een verschil tussen de ontvankelijkheid van de rechtsvordering en de ontvankelijkheid in rechte. De ontvankelijkheid
van de rechtsvordering wijst op de mate waarin men een vordering ter beoordeling aan een rechtbank/hof van voorleggen.
De ontvankelijkheid in rechte daarentegen wijst op de mate waarin de vordering in rechte beantwoordt aan de op straffe van
onontvankelijkheid voorgeschreven procedure regels. Zo zijn er bijvoorbeeld betwistingen waarbij de wetgever de partijen
verplicht om eerst tot een minnelijke schikking te komen vooraleer de zaak voor de rechtbank wordt gebracht. Indien een
partij onmiddellijk dagvaardt zonder voorafgaande poging tot minnelijke schikking dan zal deze vordering onontvankelijk zijn
(zie artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek). (Lemmens, P. “Gerechtelijk privaatrecht”, Leuven, Acco, 1995, 131- 132).
28 Zo heeft de curator, bijvoorbeeld, in principe de hoedanigheid om een vordering in te stellen tegen de schuldenaars van
de gefailleerde die hij vertegenwoordigt.
29 Een partij die tegen een vonnis hoger beroep wil aantekenen, beschikt hiervoor over een termijn van één maand. Deze
termijn gaat in vanaf de betekening van het vonnis of de kennisgeving (artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek).
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Akkoord
De magistraat zal een akkoord arrest uitspreken dat geldt als een eindarrest indien alle partijen over
alle punten van het geding een akkoord hebben bereikt.
Opmerking: Indien er slechts over enkele punten een akkoord is dan gaat het om een gemengd arrest
aangezien er over bepaalde elementen van het geding een definitieve uitspraak is terwijl er over de
punten, waarover geen akkoord is bereikt, nog een uitspraak moet volgen. In de applicatie wordt een
dergelijke zaak door de hoven dan ook als een tussenarrest ingeschreven, meer bepaald onder de
rubriek “andere”.
Akkoord na bemiddeling
Indien alle partijen over het geheel van de punten uit het geschil na bemiddeling van de magistraat tot
een akkoord komen, spreekt deze een “akkoord na bemiddeling” uit.
Eerherstel na faillissement (art. 605 van het Gerechtelijk Wetboek)
Een failliet verklaarde handelaar kan in ere worden hersteld, indien alle schulden die het faillissement
voorafgaan, betaald zijn, inclusief de intresten en de kosten.
De vordering die de betrokkene hiervoor instelt, zal ingeschreven worden als zijnde een vordering
"eerherstel na faillissement". De magistraat zal zich hierover uitspreken in een arrest. Aangezien het
gaat om de toekenning of de afwijzing van deze vordering, is dit arrest een eindarrest.
Opmerking: In de lijst van de aard van de zaak komt onder term burgerlijke en handelszaken, en meer
bepaald in de categorie "faillissement", de term "rehabilitatie" voor. Eerherstel na faillissement is de
procedure die voor het hof van beroep wordt ingesteld door de gefailleerde om gerehabiliteerd te
worden.
Onbevoegd (art. 8 – 10 van het Gerechtelijk Wetboek)30
Indien de rechtbank onbevoegd is om de zaak te behandelen, dan zal de magistraat zich niet over de
grond van de zaak (de eis als dusdanig) uitspreken. Door zich onbevoegd te verklaren komt er een
einde aan de procedure voor de onbevoegde rechtbank.
Een rechtbank kan om verschillende reden onbevoegd zijn. Enerzijds is er de materiële (volstrekte)
onbevoegdheid en anderzijds is er de territoriale onbevoegdheid. Een rechtbank kan materieel
onbevoegd zijn omwille van:


Het spoedeisend karakter van de vordering (bijvoorbeeld een niet dringende zaak wordt
ingeleid via een procedure in kort geding);



De hoedanigheid van de partijen (vorderingen tussen handelaars die voor de rechtbank van
eerste aanleg wordt ingeleid).

De territoriale bevoegdheid is de bevoegdheid die aan de magistraat in een bepaald rechtsgebied
wordt toegewezen (artikel 10 van het Gerechtelijk Wetboek).
Pro deo ingewilligd
Een pro deo zaak, is een procedure tot het bekomen van rechtsbijstand. Rechtsbijstand heeft tot doel
personen, die niet over de nodige middelen beschikken om de kosten van een rechtspleging te betalen,
geheel of gedeeltelijk te ontslaan van de betaling van de gerechtskosten die uit de rechtspleging
voortvloeien (zoals registratierechten, griffiekosten en overige gerechtskosten).
Als de magistraat beslist dat het verzoek tot het bekomen van rechtsbijstand (pro deo) wordt
ingewilligd dan zal de persoon die rechtsbijstand gevraagd heeft, geheel ontslagen worden van de
betaling van deze kosten.

De wetgever definieert de bevoegdheid als een rechtsmacht. De rechtsmacht is de macht om recht te spreken en om daden
van onderzoek te stellen. De bevoegdheid is daarentegen dat deel van de rechtsmacht dat concreet gezien aan een magistraat
en een rechtscollege toekomt (Lemmes, P. “Gerechtelijk privaatrecht”, Leuven, Acco, 1995, 73).
30

De beslissing waarin de magistraat zich uitspreekt over het verzoek tot rechtsbijstand is een
eindbeslissing, omdat de uitspraak een einde maakt aan de procedure.
Op 1 mei 2017 werd een begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand opgericht. De
opbrengsten van dit fonds worden gebruikt ter financiering van de vergoedingen van de advocaten die
belast worden met de juridische tweedelijnsbijstand alsook ter financiering van de kosten verbonden
aan de organisatie van bureaus gericht op rechtsbijstand.
Het fonds wordt gefinancierd door een verplichte bijdrage van 20 euro. Deze bijdrage wordt in het
kader van bepaalde zaken geïnd.
Voor zaken die de burgerlijke procedure volgen, is een bijdrage aan het fonds verplicht voor elke
introductieakte, dit op het moment van de inschrijving op de rol. Indien de bijdrage niet betaald wordt,
wordt de zaak niet ingeschreven. De rechtbank/het hof beslist welke partij uiteindelijk de bijdrage zal
dragen. In een aantal gevallen wordt geen bijdrage geïnd van de eisende partij. Het gaat dan
bijvoorbeeld om gevallen waarin de eiser zelf geniet van juridische tweedelijnsbijstand of van
rechtsbijstand.
Voor zaken die de strafrechtelijke procedure volgen, behalve indien men geniet van juridische
tweedelijnsbijstand, is elke verdachte, beschuldigde, beklaagde of persoon die burgerlijk
verantwoordelijk is voor het misdrijf en strafrechtelijk werd veroordeeld, verplicht een bijdrage te
betalen aan het fonds. Tenzij ze zelf geniet van juridische tweedelijnsbijstand, wordt de burgerlijke
partij veroordeeld tot het betalen van een bijdrage aan het fonds indien ze het initiatief nam in de
rechtstreekse dagvaarding of indien een onderzoek werd gestart op haar vraag maar ze uiteindelijk de
zaak verliest.
Pro deo gedeeltelijk ingewilligd
Zie hierboven. De persoon die rechtsbijstand gevraagd heeft, zal gedeeltelijk ontslagen worden van de
betaling van deze kosten.
Pro deo afgewezen
Zie hierboven. De persoon die rechtsbijstand gevraagd heeft, zal toch zelf deze kosten moeten betalen.
Volledige inwilliging van het beroep
Indien de magistraat beslist om het hoger beroep volledig in te willigen dan betekent dit dat hij instemt
met alle grieven (de eisen) van de appellanten (eisers in hoger beroep).
Het arrest waarin de magistraat de volledige inwilliging uitspreekt is een eindarrest aangezien het een
einde maakt aan het geding.
Gedeeltelijke inwilliging van het beroep
Indien de magistraat beslist om het hoger beroep gedeeltelijk in te willigen dan betekent dit dat hij
instemt met een deel van de eisen van de appellanten (eisers in hoger beroep).
Het arrest waarin de magistraat de gedeeltelijke inwilliging uitspreekt is een eindarrest aangezien het
een einde maakt aan het geding.
Afwijzing van het beroep
Indien de magistraat beslist om het hoger beroep af te wijzen dan betekent dit dat hij niet instemt met
de eisen van de appellanten (eisers in hoger beroep) en akkoord gaat met de uitspraak van de eerste
rechter.
De afwijzing heeft betrekking op het geschil ten gronde en niet op de onontvankelijkheid van een
vordering.
Het arrest waarin de magistraat het hoger beroep uitspreekt is een eindarrest aangezien het een einde
maakt aan het geding.

Verbeterend (art. 794 - 797, 799 - 801bis van het Gerechtelijk Wetboek)
Een verbeterend arrest is een arrest dat de materiële fouten, die in een ander arrest vermeld werden,
zal verbeteren. Het verzoek tot de verbetering van een arrest is een nieuwe procedure. De zaak zal een
nieuw rolnummer krijgen, statistisch gezien gaat het om een nieuwe zaak. Dit arrest is een eindarrest
omdat het een einde maakt aan de procedure tot verbetering.
Interpretatief (art. 793, 795 - 798, 800 - 801 van het Gerechtelijk Wetboek)
Een interpretatief arrest is een arrest waarin één of meerdere onduidelijke punten uit een ander
eindarrest, worden uitgelegd. Het verzoek tot interpretatie van een arrest is een nieuwe procedure.
De zaak zal een nieuw rolnummer krijgen, statistisch gezien gaat het om een nieuwe zaak.
Bevestiging beslissing
Deze uitspraak houdt in dat beslissing van de eerste rechter bevestigd wordt.
Volledige wijziging beslissing
Deze uitspraak houdt in dat de beslissing van de eerste rechter volledig gewijzigd wordt.
Gedeeltelijke wijziging beslissing
Deze uitspraak houdt in dat de beslissing van de eerste rechter gedeeltelijk gewijzigd wordt.
Tergend en/of roekeloos beroep (art. 1072 bis Ger. W.)
Hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen het onderzoek naar het al dan niet toepasbaar zijn
van artikel 1072 bis Ger. W. enerzijds en de gevolgen die hieraan verbonden kunnen worden
anderzijds.
Het onderzoek naar de al dan niet aanwezigheid van het tergend en/of roekeloos beroep gebeurt in
de praktijk door middel van een heropening der debatten. De heropening van de debatten is geen
eindarrest maar een tussenstap in de procedure ; het gaat dus over een tussenarrest.
De uitspraak over het al dan niet aanwezig zijn van een tergend en/of roekeloos beroep, wordt in de
applicatie dus ingevoerd als een tussenarrest, terwijl de uitspraak waarin eventueel een
schadevergoeding wordt toegekend, beschouwd wordt als een eindarrest.
Begroting kosten
De Wet schrijft voor dat ieder eindarrest de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwijst. Indien
de partijen dit niet gevraagd hebben, zal de magistraat dit ambtshalve doen (artikel 1017 van het
Gerechtelijk Wetboek).
Soms gebeurt het dat de kosten in het eindarrest niet of slechts gedeeltelijk werden vereffend. Dan
wordt de beslissing van de kosten geacht te zijn aangehouden. De magistraat zal zich over deze kosten
nog moeten uitspreken, dit zal hij doen in een apart eindarrest als hij een aanvraag in die zin heeft
gekregen. In de applicatie spreekt men daarom van een eindarrest "begroting kosten".
Opmerking: In de statistiek beschouwt men de zaak in dit geval als niet meer hangend.
Nietig beroep
Met deze uitspraak verklaart de magistraat de procedure nietig.
Wraking (Art. 838 van het Ger. Wb.)
Het kan gebeuren dat de onpartijdigheid van een rechter in een procedure in eerste aanleg door één
van partijen bestreden is. Deze partij kan een dergelijke rechter laten wraken, indien zij daartoe een
door de Wet aanvaarde reden heeft. Ze wil hem laten vervangen door een andere rechter. Een
wrakingsprocedure zal, vóór de aanvang van de pleidooien in eerste aanleg tenzij de reden voor
wraking later is ontstaan, ingesteld worden bij het hof van beroep.
Indien een van de partijen in een zaak hangend voor het hof van beroep een appelmagistraat wil laten
wraken, wordt de wrakingsprocedure ingesteld bij het hof van cassatie. De zaak voor het hof van
beroep wordt dan tijdelijk geschorst in afwachting van de beslissing van het hof van cassatie.

Taxatie erelonen
Wanneer door een magistraat van het hof een deskundige wordt aangewezen, zal de magistraat de
kosten en de erelonen van deze deskundige bepalen en taxeren. Hij zal hierbij vooral rekening houden
met de zorgvuldigheid waarmee het werk uitgevoerd werd, de nakoming van de vooropgestelde
termijnen en de kwaliteit van het geleverde werk. (Art. 991, § 2 Ger.Wb.).
Andere
Dit is een restcategorie waarin alle eindarresten, die niet onder één van de opgesomde rubrieken
vallen, worden opgenomen. Het arrest “begroting kosten” is een eindarrest dat in de statistiek niet
wordt meegeteld31.

2.4.3

Type beschikking

De mogelijke beschikkingen waarmee een zaak beëindigd kan worden, zijn:
Type beschikking (NL)
Pro deo gedeeltelijk ingewilligd
Pro deo afgewezen
Pro deo ingewilligd
Verkorting termijnen
Andere

Type d’ordonnance (FR)
Pro deo accordé partiellement
Pro deo refuse
Pro deo accordé
Abréviation de délais
Autres

Pro deo ingewilligd
Deze beslissing wordt genomen in een procedure tot het bekomen van rechtsbijstand. Zie “pro deo
ingewilligd” in type eindarresten.
Pro deo gedeeltelijk ingewilligd
Deze beslissing wordt genomen in een procedure tot het bekomen van rechtsbijstand. Zie “pro deo
ingewilligd” in type eindarresten.
Pro deo afgewezen
Deze beslissing wordt genomen in een procedure tot het bekomen van rechtsbijstand. Zie “pro deo
afgewezen” in type eindarresten.
Verkorting termijnen
In geval van hoogdringendheid kan het zijn dat de advocaat of de gerechtsdeurwaarder (van de eiser)
een verzoek richt om de termijn van dagvaarding te verkorten. De magistraat zal hierover beslissen bij
beschikking.
Bij de behandeling van een vordering in kort geding kan de tijd dermate dringen, dat de magistraat de
toestemming geeft om de andere partij te dagvaarden om een bepaald uur te verschijnen op het hof
of bij de magistraat thuis. Dit kan ook op feestdagen zijn en van dag tot dag zijn of van uur tot uur.
(hierdoor kan de eiser bijvoorbeeld de andere partij dagvaarden om de dag nadien bij de magistraat
thuis te verschijnen).
Andere
Dit is een restcategorie waarin alle eindbeschikkingen, die niet onder één van de opgesomde
rubrieken vallen, worden ondergebracht.

31

Zie opmerking “arresten inzake begroting kosten”.
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