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INLEIDING: 
 
 
Het jaar 2020 werd voornamelijk gekenmerkt door de impact van de Corona-pandemie. 
 
Het hele land werd getroffen door deze pandemie, maar de rechtbanken en hoven maken 
een essentiële dienst uit, en moesten dan ook in de mate van het mogelijke een “zo normaal 
mogelijke” dienst blijven verlenen. 
 
Niet alleen dienden in strafzaken de termijnen gerespecteerd te worden waarbinnen perso-
nen kunnen aangehouden blijven, ook alle gewone burgers die een zaak hangende hebben 
voor het hof van beroep moesten in de mate van het mogelijke op het hof kunnen blijven 
rekenen om hun zaak met de gebruikelijke ernst en binnen een redelijke termijn behandeld 
te zien. 
 
Om aan deze verwachtingen te kunnen beantwoorden werden lokalen en gangen heringe-
richt en zelfs vertimmerd (met het oog op het garanderen van een veilige afstand), dienstre-
gelingen werden voor bepaalde tijd gewijzigd, werkwijzen werden aangepast aan de om-
standigheden en aan de noodwetgeving, de digitalisering werd extra gestimuleerd.  
 
Dit alles resulteerde in enerzijds erg veel bijkomend werk, en anderzijds in toch redelijk ge-
ruststellende resultaten. 
 
Het vele bijkomende werk wordt overigens niet steeds in de statistieken weerspiegeld: zo 
werden alle partijen en advocaten individueel gecontacteerd met het oog op de eventuele 
schriftelijke in beraad name, maar indien geen akkoord bereikt werd, moesten de desbetref-
fende zaken toch worden uitgesteld. Deze vele extra inspanningen van het griffiepersoneel 
zijn  niet zichtbaar in de statistieken. 
 
Vele collega’s op ons hof zagen zich bovendien verplicht om dubbele shiften te draaien, nl. 
enerzijds voor het hof en anderzijds voor het thuisfront. Thuiswerk werd in de mate van het 
mogelijke georganiseerd, maar had – vooral in het voorjaar 2020 – tot gevolg dat veel klas-
sementswerk tijdelijk bleef liggen en later moest ingehaald worden. 
 
Wij zijn dan ook uitermate trots om via dit werkingsverslag mee te delen dat het hof van be-
roep te Antwerpen toch excellent is blijven draaien tijdens dit moeilijke coronajaar. De in-
stroom in de burgerlijke kamers is de laatste jaren weliswaar verminderd, maar tegelijkertijd 
wordt vastgesteld dat de dossiers die nog wel in hoger beroep komen - gemiddeld genomen 
- omvangrijkere zaken zijn dan voorheen. Strafrechtelijk werden in 2020 zelfs meer zaken 
afgehandeld dan gebruikelijk, en ook in de strafsector neemt de omvang der dossiers toe. 
 
Tot slot: niet alleen voor het welbevinden van de collega’s, ook met het oog op de kwaliteit 
van een goede dienstverlening zal het wenselijk zijn dat er snel weer onderlinge contacten 
in lijfelijke aanwezigheid mogelijk worden. Het vele Webex-vergaderen heeft tot gevolg dat 
enkel nog het essentiële besproken wordt, maar dat er geen gelegenheid meer is om via 
spontane contacten inspiratie bij elkaar op te doen. Overleg in een ongedwongen sfeer, en 
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waarbij niet alle micro’s gesloten moeten zijn behalve de micro van de spreker, is een abso-
luut noodzakelijke voorwaarde om elkaar blijvend te inspireren en te verrijken. 
 
 

*   *   * 
 
Het format van dit werkingsverslag blijft geënt op de vragen die door de Hoge Raad voor de 
Justitie gesteld worden in het model van standaardformulier voor de werkingsverslagen. 
 
Dit model van standaardformulier heeft in 2018 een kleine wijziging ondergaan (er werd een 
“hoofdstuk 1bis” toegevoegd met betrekking tot de samenstelling van het directiecomité, en 
de 4 nieuwe rubrieken, opgenomen in art. 340, §3, 3e lid Ger. W., ressorteren voortaan onder 
“hoofdstuk IX Beschrijving”).  
 
Gelet op het feit dat een aantal rubrieken voorbijgestreefd zijn (er zijn quasi geen rechtsdag-
bepalingen art. 750 Ger. W. meer, de familiezaken worden al sinds september 2014 in een 
aparte rol opgenomen, …), tracht het hof de vragen die door de Hoge Raad voor de Justitie 
gesteld worden in het model van standaardformulier alleszins te beantwoorden, maar veel-
eer naar de geest van de vragen dan naar de letter ervan. 
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HOOFDSTUK I: PERSONELE MIDDELEN: 
 
 
Enkel de nieuwste gegevens worden vermeld, in hun relatie tot de voorgaande jaren. 
Vaststellingen die onveranderd zijn gebleven (zoals bv. het aantal uren dat door de magistra-
ten besteed wordt aan zelfstudie, het gemiddeld aantal uren opleiding) en die niet dringend 
gesignaleerd moeten worden, worden niet meer opnieuw vermeld in dit jaarverslag. Het vol-
staat in dit verband te verwijzen naar de voorgaande jaarverslagen. 
 
Personeelsformatie: 
 
In ruste in 2020 : 
E. Hulpiau op 01.06.2020; 
A. Rosiers op 01.09.2020; 
S. De Moor op 01.11.2020. 
Nieuwe benoemingen raadsheer in 2020 : 
I. Arnauts: eed op 21.02.2020 (i.p.v. R. Van Laken, in ruste op 01.03.2019) 
C. De Groodt: eed op 21.02.2020 (i.p.v. M. Van Rompay, in ruste op 01.03.2019) 
F. Vandenberghe: eed op 12.06.2020 (i.p.v. M. Dom, in ruste op 01.12.2019) 
P. Hannes: eed op 31.08.2020 (i.p.v. M. Bleyenbergh, in ruste op 01.05.2019) 
P.J. Steverlinck: eed op 29.12.2020 (i.p.v. I. Mennes, in ruste op 01.09.2019) 
Plaatsvervangende magistraten in 2020 : 
M. Rozie, B. Luyten, M. Jordens, K. Transaux, F. Timmermans, M. Van Rompay, M. Bleyen-
bergh, M. Dom, A. Rosiers, S. De Moor. 
Werkende plaatsvervangende magistraten / raadsheren in 2020 (meegerekend tot het 
korps) : 
I. Mennes : vanaf 01.01.2020 tot heden. 
Afwezigheden wegens ziekte in 2020: (voor heel het magistratenkorps) :  
vanaf 01.01.2020 t.e.m. 31.12.2020 : totaal 498 ziektedagen, waarvan 363 werkdagen (= 
meer dan 1,5 voltijdse raadsheren op jaarbasis). 
 
Tabel 1  
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Gemiddeld over het jaar werd slechts 88% van het wettelijk kader van magistraten ingevuld; 
rekening houdende met het aantal ziektedagen van de magistraten waren er gemiddeld 
slechts 86,67% van het wettelijk kader der magistraten effectief aan het werk. 
 

 
 

1. Wettelijk kader en tijdelijke plaatsen: 
 
Het wettelijk kader van het hof van beroep te Antwerpen (Wet van 03.04.1953) bestond 
oorspronkelijk uit 54 magistraten en 69 griffiers en administratief personeel. 
 
Magistraten: 
 
Er zijn 2 tijdelijke kaderuitbreidingen gekomen, met het oog op de versterking van de strijd 
tegen de gerechtelijke achterstand: 

- De Wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie 
van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg 
te werken; 

- De Wet van 14 december 2004 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende 
de rechterlijke inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de perso-
neelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het Ge-
rechtelijk Wetboek. 

 
Deze tijdelijke kaderuitbreidingen (voor in totaal 9 extra magistraten) werden telkens ver-
lengd. 
 
De tijdelijke uitbreiding ingevolge de wet van 2001 ging gepaard met de invoering van een 
werklastmeting: 
Invoeging art. 352bis Ger. W.: “De Koning stelt, na advies van het College van de hoven en 
rechtbanken of het College van het openbaar ministerie, de wijze vast waarop de werklast 
van de rechter en van het openbaar ministerie wordt geregistreerd, alsook de wijze waarop 
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deze geregistreerde gegevens worden geëvalueerd. De werklastmeting gebeurt op basis van 
nationale normtijden voor elke categorie van rechtscollege en parket.” (huidige versie). 
 
De desbetreffende wetten werden voor het laatst (retroactief) tijdelijk verlengd tot eind de-
cember 2021. (Wet van 31 juli 2020, B.S. van 07.08.2020). 
 
In tegenstelling tot de verwachtingen hebben de extra terro-middelen die beloofd waren 
niet geresulteerd in een grotere invulling van het kader, wel in tegendeel. 
 
Al sedert enkele jaren wordt voor ons magistratenkader zelfs de 90%-norm niet meer ge-
haald, hoewel extra terro-middelen beloofd waren bovenop de 90%-norm, en los van de 
reeds voor de hoven van beroep gedane werklastmetingen (In september 2013 werd het 
rapport van de werklastmeting bij de hoven van beroep door het Vast Bureau voor de Statis-
tiek en Werklastmeting aan de minister van Justitie overhandigd). 
 

2. Niet-rechtsprekende tijd van magistraten: 
 
In "tabel 1" wordt een opsomming gegeven van zogenaamde "afwezigheden om medische 
redenen" van de magistraten, die een impact hebben op de rechtsprekende taak van de ma-
gistraten. 
 
Wat het aantal ziektedagen betreft wordt opgemerkt dat het eigene aan de functie van zete-
lende magistraten en van een aantal zittingsgriffiers er juist in bestaat dat men in principe 
aanwezig is op het hof voor de duur van de zittingen, maar dat de overige werktijd, bij gebrek 
aan infrastructuur, thuis wordt verricht. In geval van ziekte van korte duur wordt deze ziekte 
dan ook meestal niet geregistreerd aangezien men geen verstek moet laten voor de eigenlijke 
zitting. Het vermeend aantal ziektedagen bij de magistraten (zogenaamd slechts 1,78% (!)) 
wordt dan ook te rooskleurig voorgesteld, eenvoudigweg omdat magistraten/griffiers enkel 
die ziekte signaleren die tot vervanging aanleiding geeft. Het is mogelijk en zelfs waarschijnlijk 
(zeker indien rekening gehouden wordt met de gemiddelde leeftijd van de zetel in vergelijking 
tot een gebruikelijke beroepspopulatie) dat het reëel aantal ziektedagen in de praktijk eerder 
de gemiddelden benadert van het ziekteverzuim bij de federale overheid (6,93%) of in de 
privésector (4,77%) (zie onderzoek Bestuur van de medische expertise (Medex en SD Works)). 
 
Daarenboven wordt - in geval van ziekte van een collega (tenzij in gevallen van langdurige 
ziekte) - het werk van de zieke collega overgenomen door een andere collega, die dus een 
surplus te verwerken krijgt.  
 
In hoger vermelde tabel wordt geen rekening gehouden met de tijd besteed aan niet-dossier-
gebonden tijd voor zelfstudie. Wat de dagen van opleiding, deelname commissies, enz., be-
treft, bestaat geen objectieve meting maar werd jaarlijks steeds genoteerd wat opgegeven 
werd door die magistraten die een opgave deden van de daaraan bestede tijd. 
  
Bij “taken van beheer” wordt die tijd ondergebracht die enerzijds besteed wordt aan het be-
heer sensu stricto, en anderzijds aan het beheer sensu lato, zoals de evaluaties, allerhande 
vergaderingen (niveau: hof, sector, onderzoek, kenniscel, enz.), de persdienst, de commissies 
m.b.t. adviezen voor vacatures, bibliotheek, medewerking aan externe beheersorganen, … 
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Dit alles heeft tot gevolg dat de vraag zich opdringt naar de relevantie van de cijfers die ge-
vraagd worden m.b.t. de “andere afwezigheden” dan delegaties. Aangezien gedetailleerd on-
derzoek in het verleden heeft uitgewezen dat, wanneer de geschatte tijd voor zelfstudie 
wordt bijgeteld bij de andere niet-rechtsprekende tijd, we in ons hof tot een gemiddelde ko-
men van 23,26% niet-rechtsprekende werktijd, is het hof de mening toegedaan dat het, met 
het oog op de vergelijkbaarheid van de cijfers tussen de verschillende korpsen, aangewezen 
is om met een vast percentage niet-rechtsprekende magistratentijd rekening te houden (cfr. 
het Lamicie-model in Nederland). Het lijkt aangewezen dat in de toekomst ook in ons land 
deze norm van 25% (of 23% - zie hiervoor) gehanteerd wordt om de niet-rechtsprekende tijd 
in kaart te brengen in plaats van de in hoger vermelde tabel onvoldoende objectief meetbare 
criteria te hanteren, waarvan vaststaat dat ze niet geheel met de werkelijkheid overeenstem-
men. 
 

3. H.R.-problematiek bij griffie en administratief personeel: 
 
Het structureel probleem van het ontoereikende personeelskader van de griffie, in vergelij-
king met de andere hoven, bleef ongewijzigd. 
 
Waar het kader van de griffiers in de eerste helft van 2020 quasi volledig was, met slechts 
één vacature, is de situatie in de tweede helft dramatisch verslechterd.  Door de pensione-
ring van een griffier en een ontslagnemer kwam het aantal vacatures plots op 3 te staan, 
terwijl een andere griffier onbepaald verlof nam voor persoonlijke redenen (mogelijk tot ui-
terlijk 31/8/2024).  Twee griffiers werden in het najaar gedetacheerd naar ministeriële kabi-
netten.  Aldus werd het jaar afgesloten met 77,77 % van het voorziene kader.   
De combinatie met het normale ziekteverzuim maar vooral ook uitvallen wegens corona, 
quarantainemaatregelen en opvangproblemen voor schoolplichtige kinderen die tot dienst-
vrijstelling leidde zorgde ervoor dat op de resterende actieve griffiers een ongezien grote 
druk kwam te liggen, temeer daar het tekort in het administratieve kader in de eerste helft 
van het jaar ook 27 % bedroeg. 
Door de hervorming naar hoofdzakelijk enkelvoudige burgerlijke kamers, waarvan de zittin-
gen geconcentreerd zijn in de eerste helft van de week, werd het steeds moeilijker om de 
bijstand aan de rechter te blijven verzekeren in die omstandigheden. 
 
Pas in de tweede helft van het jaar is geleidelijk aan verbetering gekomen in het administra-
tieve kader, met de indiensttreding van 2 deskundigen en 6 assistenten.  Slechts 2 assisten-
ten werden benoemd, de overige aanwervingen betreffen contracten van onbepaalde duur.  
Daar tegenover staat dat 4 vast benoemde assistenten in de loop van het jaar ontslag na-
men. 
 
De vlakke loopbaan en de matige verloning, zowel van de griffiers (benoemd in de actuele 
weddeschalen) als van de assistenten veroorzaken niet alleen een uitstroom, maar hebben 
ook tot gevolg dat er geen tot weinig belangstelling is voor de nieuwe vacatures.  
Hoewel de stagiairs rechtspraktijk van de hogescholen het ambt van griffier op zich bijzon-
der interessant vonden en graag op de griffie werkten is de belangstelling om als griffier in 
dienst te komen maar pover. Men geeft de voorkeur aan andere overheidsdiensten die 
mensen van niveau B beter betalen en meer bevorderingsmogelijkheden bieden, of aan de 
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aanlokkelijke voorwaarden van de private sector (beter loon en andere bijkomende voorde-
len). 
 
Herhaaldelijk konden statutaire plaatsen niet worden ingevuld bij gebrek aan belangstelling 
en omdat de weinige kandidaten niet over voldoende competenties beschikten. 
Als alternatief konden een aantal plaatsen contractueel worden ingevuld, maar het is duide-
lijk dat vooral voor de functie van assistent veel kandidaten uit het BSO komen wat een 
meer intensieve opleiding en begeleiding meebrengt om de laureaten mee te laten functio-
neren op een behoorlijk niveau. 
De talrijke personeelsbewegingen hebben ook tot gevolg dat nog moeilijk van veel stabiliteit 
in het kader van de griffie kan worden gesproken en dat het gebrek aan ervaring en de nood 
aan opleiding stilaan problematisch worden.  Dit kan slechts gedeeltelijk worden opgevan-
gen door adequate handleidingen bij de verschillende werkprocessen. 
De selectieprocedures, in het bijzonder de proeven van Selor, worden als bijzonder inade-
quaat en tijdrovend ervaren.  Dit zowel aan de kant van de leidinggevenden als aan de kant 
van de kandidaten (aanwerving en bevordering). 
 
Zonder rekening te houden met afwezigheid wegens quarantainemaatregelen en dienstvrij-
stelling voor opvang van schoolgaande kinderen bedraagt het ziekteverzuim van de aanwe-
zige assistenten en medewerkers gemiddeld 28,5 dagen per jaar, wat hoog is.  
 
De goede werking van de griffie stond in 2020 ernstig onder druk en de uitdaging om de 
kwaliteit van de dienstverlening op het vereiste niveau te houden wordt met de dag groter.  
Een kern van gemotiveerde en ervaren mensen zorgt ervoor dat dit vooralsnog mogelijk is, 
mede dankzij de vruchten die geplukt worden van een performante applicatie (HBCA, Vaja) 
en e-Deposit. 
 
De noodzaak blijft bestaan om in de toekomst de mogelijkheden te creëren voor een perfor-
manter en flexibeler human resources beleid en tegelijk in te zetten op de verdere digitalise-
ring van de werkprocessen. 
Het eerste wordt mogelijk gehypothekeerd door voorgenomen wijziging van de arbeidstijds-
regeling van het gerechtspersoneel en de mogelijkheid tot telewerken. 
Het tweede is een tergend traag proces, gelet op de talrijke overleg- en werkgroepen, waar-
bij veel goede ideeën niet kunnen worden gerealiseerd bij gebrek aan voldoende financiële 
en personele middelen. 
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HOOFDSTUK I BIS: SAMENSTELLING VAN HET DIRECTIECOMITÉ (ART. 185/2 §4 GER. W.)1: 
 
Artikel 185/2. § 4, tweede lid, Ger. W. bepaalt het volgende m.b.t. het directiecomité in de 
hoven van beroep: 
 
“ § 1. Elk hof, elke rechtbank en elk parket heeft een directiecomité dat wordt voorgezeten 
door de korpschef. 
   § 2. … 
   In de hoven wordt het directiecomité samengesteld uit de eerste voorzitter, twee kamer-
voorzitters en de hoofdgriffier, in de parketten-generaal uit de procureur-generaal, de eerste 
advocaat-generaal bij het hof van beroep, de eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof en 
de hoofdsecretarissen. 
   … 
   § 3. 
… 
   § 4. De korpschef kan het directiecomité uitbreiden met maximaal twee personen van zijn 
gerechtelijke entiteit die hij bekwaam acht wegens hun kennis inzake beheer. 
   De korpschef maakt de samenstelling van zijn directiecomité bekend in het werkingsver-
slag. 
   § 5. Het directiecomité staat de korpschef bij in de algemene leiding, de organisatie en het 
beheer van de gerechtelijke entiteit. … 
   Het directiecomité stelt het in artikel 185/6 bedoelde beheersplan op en staat in voor zijn 
uitvoering. 
   Het directiecomité beslist bij consensus. Bij gebrek aan consensus beslist de korpschef, be-
halve wat het directiecomité van het Hof van Cassatie betreft. 
   Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden treedt het directiecomité niet op in de proces-
rechtelijke behandeling van de geschillen of individuele zaken. 
   § 6. Voor gemeenschappelijke beheersaangelegenheden op lokaal niveau overleggen de 
directiecomités van de betrokken gerechtelijke entiteiten samen.” 
 
Vanaf 01.09.2019 werd het directiecomité als volgt samengesteld: 

- Rob Hobin, eerste voorzitter, 
- Liesbet Knapen, correctioneel kamervoorzitter, 
- Bart Cattoir, burgerlijk kamervoorzitter, 
- Ronny Goethals, hoofdgriffier. 

                                           
1 Nieuw hoofdstuk, ingevoegd door de HRJ in het standaardformulier sedert 2017 
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HOOFDSTUK II: LOGISTIEKE MIDDELEN: 
 

1. Lokalen: 
 
Voor een samenvatting van de ingrepen ingevolge corona: zie hieronder, onder punt 2. 
 
Waterinsijpeling  
 
Dit is een blijvend probleem. In de lokalen (zijde Arbeidshof) die het hardst te lijden hadden 
onder waterinsijpeling werden ramen dicht gemaakt met coating om het water tegen te 
houden. Nadeel is dat deze ramen niet meer open kunnen gezet worden om te verluchten 
of te verfrissen bij hoge temperaturen. 
In sommige traphallen werden opvangbakjes met afvoerpijpjes geplaatst voor het opvangen 
en afvoeren van insijpelend regenwater.  
Ook in 2020 was er ondanks alle bovenstaande ingrepen nog veel overlast bij hevige regen-
val. Op 17 juni 2020 vielen stukken van het plafond naar beneden door waterinsijpeling. In 
het weekend van 26.09.2020 diende brandweer weer tussen te komen om een teveel aan 
water (met ernstige waterinstroom tot gevolg) op het dak (kant Arbeidshof) weg te pom-
pen.  
 
Sanitair 
 
Op uitdrukkelijk verzoek van de arbeidsinspectie (met het oog op de gezondheid n.a.v. co-
rona) werden alle sanitaire ruimtes voorzien van gesloten afvalemmertjes in plaats van de 
aanwezige open afvalemmertjes. 
 
Assisenzaken: 
 
Wegens de onbeschikbaarheid van de assisenzaal aan de Britselei werden er in 2020 slechts 
vier assisenzaken georganiseerd in het Vlinderpaleis. De zittingszaal in het Vlinderpaleis was 
weliswaar eind 2019 gereed, maar kon – zonder de nodige aanpassingen – tijdelijk niet ge-
bruikt worden ingevolge het uitbreken van de corona-crisis, gelet op de toenmalige onmo-
gelijkheid om blijvend de correcte sociale afstand te garanderen.  
 

2. Korte samenvatting van de materiële ingrepen ingevolge corona: 
 
Beschermingsmiddelen  
 
Het beheer van het gebouw nam actief zijn rol op om telkens voor genoeg beschermingsma-
teriaal te zorgen. Zowel mondmaskers, handgel, handschoenen,… werden voorzien net zoals 
plexiwanden waar nodig  
 
Inrichting gebouw en zittingszalen  
 
Met de gekende Antwerpse pragmatische aanpak werd het hof van beroep heringericht met 
looplijnen, instructies voor gebruik liften, vermeldingen van het aantal toegelaten personen 
per zittingszaal, het creëren van extra wachtruimten.  
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Daarnaast werden een aantal zittingszalen op eigen initiatief en via eigen financiering aan-
gepast zodat zo snel mogelijk gerealiseerd werd dat iedereen de anderhalve meter afstands-
regel kon naleven. De technische medewerker installeerde zelf een handgeldispenser zodat 
iedereen bij het betreden van het gebouw zich kan beschermen.  
 
ICT 
 
Dankzij de inzet van onze ICT-deskundige werd de plechtige zittingszaal aangepast tot een 
volwaardige zittingszaal.  
Ook werd het mogelijk gemaakt dat verzoekschriften via E-Deposit neergelegd kunnen wor-
den. Hierdoor moeten advocaten geen fysieke verplaatsing meer maken voor het aanteke-
nen van vb. hoger beroep in burgerlijke zaken.  Ook arresten werden kosteloos en digitaal 
verstuurd om dezelfde reden.  
 
Assisen 
 
Nadat het assisenproces van de maand maart 2020 na de getuigenverhoren werd stilgelegd 
ingevolge het uitbreken van de corona crisis werd de zaak voor requisitoir en eindpleidooien 
hervat in mei 2020 in de plechtige zittingszaal van het hof van beroep.  Om de juryleden ge-
rust te stellen werden voorafgaandelijk foto’s gestuurd zodat ze konden zien dat ze veilig 
het vervolg van de zaak konden bijwonen.  
 
Griffies 
 
Plexiwanden werden geïnstalleerd om een veilige inzage van dossiers te garanderen.  
 
Fluistersets  
 
Het hof van beroep werkte in juni actief mee aan het proefproject rond de fluistersets.  
De fluisterset werd gecentraliseerd aan het onthaal bij de onthaalmedewerker die werd 
aangeworven in het kader van de Covid19 crisis. De tijdelijk aangeworven onthaalmedewer-
ker heeft na elke tolkbeurt de microfoon en gebruikte headset ontsmet.  
De fluisterset werd zowel gebruikt in strafzaken, jeugdzaken als zaken van de familiekamer. 
Iedereen was erg enthousiast over deze mogelijkheid, en door de persdienst werd dit initia-
tief ook besproken in de kranten.  Hopelijk wordt snel geld gevonden om deze fluistersets 
standaard te voorzien. Tijdens de assisenzaken met tolk wordt nu standaard een set ge-
huurd.  
 
Communicatie  
 
Het hof van beroep zette hard in op communicatie zowel intern als extern tijdens de crisis. 
Vooral via de sociale media kanalen werd enorm veel stakeholders snel en efficiënt bereikt.  
 

3. Veiligheid  
 
De veiligheid binnen het gebouw wordt schromelijk verwaarloosd en op geen enkele structu-
rele wijze gegarandeerd. 
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Van de metaaldetector (die kon gebruikt worden wanneer er een extra ordedienst voorzien 
werd door de lokale politie) kan geen gebruik meer gemaakt worden. De hulp van de lokale 
politie Antwerpen werd per 01.01.2020 stopgezet, met als redengeving dat de bewaking van 
de gerechtsgebouwen eigenlijk onder de bevoegdheid van de D.A.B. valt en niet onder de 
lokale politie.  
Op datum van het opstellen van dit werkingsverslag (april 2021) moest zelfs beslist worden 
om de behandeling van één veiligheidsgevoelige terro-zaak te laten plaatsvinden in het Vlin-
derpaleis. De D.A.B. signaleerde ons dat zij onze veiligheid in die zaak niet konden garanderen 
bij ongewijzigd beleid. 
 

2. Informatica: 
 
Zoals in de vorige werkingsverslagen reeds uitvoerig aan bod is gekomen streven we ernaar 
om stap voor stap te evolueren naar een nieuwe applicatie. De manier om hierin te slagen is 
het ontwikkelen van modules rond bepaalde business domeinen die dan via technische in-
terfaces kunnen aangesproken worden. Een mooi voorbeeld hiervan is de registratie van de 
rolrechten waarbij zelfs connecties zijn gemaakt rechtstreeks met Financiën. Hierbij is het 
mogelijk om zowel de grafische interface te gebruiken als een rechtstreekse koppeling in de 
bestaande applicatie via technische sleutels zonder deze interface te gebruiken, maar het 
effect is wel dat iedereen plots hetzelfde doet. 
 
Realisaties/vooruitgang in 2020: 
 

a. Elektronische neerlegging verzoekschrift 
 
Via e-Deposit is het via een fictief rolnummer mogelijk om het verzoekschrift en be-
taalbewijs elektronisch neer te leggen. Onze applicatie HBCA laat toe om deze stuk-
ken vervolgens op een digitale wijze te verwerken. Dit kan zelfs van thuis uit worden 
gedaan. 

 
b. Opvragen dossier eerste rechtsmacht 

 
Het dossier van de eerste rechtsmacht kan via onze applicatie HBCA nu elektronisch 
worden opgevraagd bij de rechtbanken van ons ressort. 

 
c. Oproepingen per e-mail 

 
De oproepingen KI en desgevallend de vordering van het parket-generaal worden 
per e-mail verzonden aan de advocaten. Deze worden verzonden vanuit een no-re-
ply e-mailadres. 

 
d. Kennisgeving arresten in strafzaken per e-mail 

 
De lockdown-maatregelen van de regering ingevolge de coronacrisis en de richtlijnen 
van het College van hoven en rechtbanken van 18 maart 2020 houden een tijdelijke 
beperking in van de toegang tot de gerechtsgebouwen.  
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Om in tussentijd tegemoet te komen aan de openbaarheid van de uitspraak willen 
wij graag anticiperen op de inwerkingtreding van het toekomstige artikel 792 Ger. 
W. (wijziging bij art. 32 Wet 25 mei 2018 (BS 30 mei 2018), met ingang van een door 
de Koning te bepalen datum en uiterlijk op 1 januari 2021). 
Vanaf 1 april 2020 zal iedere advocaat in afwachting van een normalisatie van de 
toestand in alle strafzaken (incl. K.I.) het arrest onmiddellijk na de uitspraak automa-
tisch en kosteloos digitaal per e-mail ontvangen. Dit gebeurt door de nationale cen-
trale component VAJA. De partijen in strafzaken zonder advocaat zullen het arrest 
kosteloos per post krijgen. 

 
e. Tolken 

 
Overgangsregeling tot 1 september 2020: De tolken worden opgeroepen door de 
diensten van het parket-generaal met het oog op vordering en door het Hof. De grif-
fie stuurt de tolken per e-mail de vordering ter bevestiging van deze afspraak. 
Nieuwe en definitieve regeling vanaf 1 september 2020: Vanaf dan zal de griffie de 
tolken contacteren en ingeval deze in de mogelijkheid is om op de afgesproken da-
tum te tolken ontvangt de tolk per mail de vordering.  

 
f. Fast viewer e-Inventaris 

 
Via een nieuw onderdeel van e-Inventaris is het mogelijk om alle stukken via een 
fastviewer methode bliksemsnel te openen en te bekijken. Het is hierbij tevens mo-
gelijk verschillende stukken via adobe naast elkaar te bekijken. 

 
g. Webex 

 
Webex laat ons toe om de meeste meetings, maar ook bepaalde zittingen via video-
conferentie te organiseren. 

 
h. Pseudonimisering uitspraken 

 
De pre-analyse is opgestart om middels een samenwerking met de uGent uitspraken 
volledig automatisch te pseudonimiseren.  

 
3. Persdienst: 

 
Acties in 2020 
 
Tijdens de coronacrisis zette het hof van beroep hard in op communicatie zowel intern als 
extern. Vooral via de sociale media kanalen en via onze website werden enorm veel sta-
keholders snel en efficiënt bereikt:  

- 19.03.2020: melding omtrent het elektronisch neerleggen van verzoekschriften;  
- 01.04.2020: melding dat wij – gelet op de tijdelijke beperking van de toegang tot de 

gerechtsgebouwen en om tegemoet te komen aan de openbaarheid van de uit-
spraak – anticipeerden op de inwerkingtreding van het toekomstige artikel 792 Ger. 
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W.. en dat vanaf 1 april 2020 iedere advocaat in alle strafzaken (incl. K.I.) het arrest 
onmiddellijk na de uitspraak automatisch en kosteloos digitaal zou ontvangen. 

- 03.04.2020: bekendmaking van de nood-dienstregeling van het hof van beroep. 
- 13.04.2020: melding aan het publiek over de mogelijkheid om procedureakkoorden 

te sluiten. 
- 18.05.2020: ter beschikking stelling van de exit-beschikking. 
- 29.09.2020 melding over de elektronische oproepingen KI. 
- 28.10.2020: mededeling tijdelijke wijziging van de dienstregeling n.a.v. de tweede 

lockdown. 
 
Er bestond blijkbaar een grote nood aan deze wijze van communiceren: het aantal volgers 
op onze linkedin pagina is zo bijvoorbeeld toegenomen tot wel 1.671 personen. 
 
Interne communicatie 
 
Via digitale nieuwsbrieven tracht de magistraat-gebouwbeheerder en zijn facilitair verant-
woordelijke de gebruikers van het gerechtsgebouw op een transparante manier in te lichten 
over actuele wijzigingen. 
In 2020 werden er 4 nieuwsbrieven verstuurd. Helaas werden de diensten van onze persgrif-
fier ook gewenst op het kabinet van de minister van justitie, zodat nog naar een opvolger 
gezocht wordt om dit prima initiatief over te nemen. 
 

4. Mobiliteit: 
 
Parkeerproblematiek:  
 
Wij vernamen op 19 oktober 2020 vanwege het kabinet van de schepen mobiliteit van de 
stad Antwerpen dat de eerste ondergrondse parking op het plein “gedempte zuiderdokken” 
geopend zou worden begin december 2020, en dat vanaf dat ogenblik de resterende kassei-
vlakte betalend zou worden.   
 
Het verdwijnen van de gratis parkeermogelijkheid op deze grote kasseivlakte per 01.12.2020 
stelde ons en ons personeel voor grote onmiddellijke problemen. Wij vreesden een dusda-
nige weerslag op de mogelijkheden van onze personeelsleden om zich naar het hof van be-
roep te verplaatsen, dat het niet uitgesloten was dat de dienst er zelfs onder zou lijden. 
 
De minister, de FOD Justitie en de Regie der Gebouwen werden gecontacteerd, maar gelet 
op de korte tijd tussen kennisname van het probleem en de datum van 1.12.2020 dienden 
we zelf onmiddellijk in actie te treden. 
Hoewel de Inspecteur van Financiën onze handelswijze (om op eigen initiatief te handelen) 
achteraf afkeurde, brak in dit geval nood eenmalig wet. Per 1 december 2020 zouden onze 
personeelsleden immers niet meer hebben kunnen parkeren zonder dagtickets te kopen à 
20 euro per dag. Er diende alleszins in sneltempo voor gezorgd te worden dat vanaf 
01.12.2020 minstens de continuïteit van de dienst gegarandeerd bleef, zelfs indien dit tot 
gevolg zou hebben dat de FOD Justitie door deze handelswijze toch niet zou tussenkomen.  
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Na onderhandelingen werd een overeenkomst gesloten met APCOA-parking (parking Zuid) 
voor 70 parkeerplaatsen aan 95 euro/maand/plaats, waarbij meerdere nummerplaten van 
eenzelfde plaats gebruik kunnen maken. 
Omdat geen zekerheid bekomen werd of en in welke mate de FOD Justitie en/of de Regie 
der Gebouwen financieel zouden tussenkomen, werd van alle personeelsleden gevraagd om 
zich akkoord te verklaren om een bedrag van 35 euro per maand te betalen om aldus het 
parkeren in de parking enerzijds en het parkeren in en rond het gebouw anderzijds te solida-
riseren. 162 personeelsleden verklaarden zich bereid hierin te participeren. 
 
Slim naar Antwerpen 
 
Van 9 maart 2020 tot 1 april 2020 liepen op het hof van beroep de mobiliteitsweken. 
Dankzij de samenwerking met Slim naar Antwerpen konden personeelsleden een aantal we-
ken gratis verschillende vervoerstypen uitproberen zoals elektrische fietsen, bakfietsen, 
plooifietsen,… maar ook A-velo pasjes, De Lijn pasjes en zelf Waterbuspasjes. 
Deze mobiliteitsweken werden afgetrapt met een infosessie. Helaas vielen alle andere ge-
plande acties in het water door de coronacrisis. Toch werd het project zeer positief geëvalu-
eerd.   
 

5. Participatie justitie – maatschappij: 
 
EHBO opfriscursus  
 
Begin maart 2020 vond een opfriscursus EHBO plaats in het hof van beroep, in samenwer-
king met Alert! En het IGO. 
We hechten veel belang aan dit soort initiatieven. De medewerkers van hoven en rechtban-
ken komen namelijk wel vaker in aanraking met situaties waar bijvoorbeeld de spanningen 
hoog oplopen. Een aantal basisprincipes en technieken van EHBO werden dan ook herhaald. 
Het decentraal organiseren van deze cursus werd positief onthaald.  
 
Pleitwedstrijd René Victor  
 
Door de onbeschikbaarheid van de assisenzaal in Antwerpen ging de pleitwedstrijd René 
Victor ook in 2020 door in de plechtige zittingszaal van het hof van beroep. 
 
Info avond studenten KDG Hogeschool: 
 
Om de studenten rechtspraktijk een inzicht te geven in de waaier van beroepsmogelijkhe-
den na hun studie heeft een griffier op verzoek van de KDG Hogeschool een info avond ge-
geven over het beroep van griffier. Het initiatief werd enthousiast onthaald. 
 

6. Budget: 
 
Het budget werkingskosten bedroeg in 2020 in totaal € 68.278,62 - €10.905,70 = € 57.372,92. 
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HOOFDSTUK III: ORGANISATIE: 

 
Zoals hoger reeds werd uiteengezet wordt ook voor dit hoofdstuk verwezen naar de voor-
gaande jaarverslagen. Voor wat specifiek het jaar 2020 betreft worden enkel het organogram 
weergegeven en de dienstregeling. 
 

1. Het organogram: 
 
Het organigram van het hof van beroep in 2020 vanuit het perspectief van de afdelingen: 
 

 Eerste voorzitter 
R. Hobin  

 

   

 Directiecomité  2  

   

 Algemene Vergadering  

   
 

Afdeling burgerlijk recht Afdeling familie- en jeugd-
recht 

Afdeling strafrecht 

 

Kamers burgerlijk recht Kamers familierecht Kamers strafrecht ten 
gronde 

 

Kamers ondernemings- en 
maritiem recht (incl. beslag) 

Jeugdkamer Kamer van Inbeschuldiging-
stelling I & II 

 

Kamers fiscaal recht  Correctionele jeugdkamer 

 
 
 

2. De dienstregeling: 
 
De dienstregeling, zoals opgesteld op 22.06.2020 wordt als bijlage bij dit werkingsverslag ge-
voegd. 

                                           
2 Zie “Hoofdstuk I-Bis”, p. 12. 
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HOOFDSTUK IV: OVERLEGSTRUCTUREN: 

 
1. Algemeen: 

 
Wat de sedert het jaar 2014 ingevoerde gestructureerde vergaderingen betreft werden in 
2020 volgende vergaderingen gehouden: 

- overlegvergaderingen met alle (dd.) kamervoorzitters: ingevolge corona: 0 
- vergaderingen directiecomité: 5 (ook via Webex). 

 
Met het oog op de evaluatie van de reorganisatie van 01.09.2019: 

- overlegvergadering met meerdere magistraten per burgerlijke kamer: 12 
- en talrijke individuele evaluatiegesprekken. 

Ter evaluatie van het bijzonder onderzoek inzake Steve B.: 
- overlegvergadering met de magistraten van de strafsectie: 1 

 
Onder de volgende punten worden de overige overlegstructuren vermeld, zoals die reeds se-
dert jaren verzorgd worden of nieuw gecreëerd werden. 
 

2. Het intern overleg: 
 

- de Algemene Vergadering voor alle magistraten van het hof, voorgezeten door de eer-
ste voorzitter (7 AV’s in 2020: 2 gewone en 5 plechtige zittingen. Vanaf de corona-
maatregelen werden deze vergaderingen met een beperkt gezelschap gehouden. In-
stallaties gingen eigenlijk niet meer door, maar werden vervangen door een schrifte-
lijke eedaflegging); 

- werkoverleg van de eerste voorzitter met de hoofdgriffier; 
- periodieke sectorvergaderingen voor de magistraten van een bepaalde sector in het 

hof, voorgezeten door het sectorhoofd (ingevolge corona: niet doorgegaan); 
- werkoverleg van de eerste voorzitter met de magistraat belast met de opstelling van 

het jaarverslag, naar gelang van het onderwerp aangevuld met andere magistra-
ten/griffiers/medewerkers. 

- periodiek werkoverleg van de eerste voorzitter met de referendarissen; 
- ad hoc overleg van de eerste voorzitter met de hoofdgriffier en de griffiers hoofd van 

dienst van de burgerlijke en correctionele griffie; 
- overleg van de eerste voorzitter met een ad hoc samengestelde werkgroep in functie 

van een bepaald project of activiteit (bv. commissie voor selectiegesprekken als voor-
bereiding voor het advies voor kandidaat-magistraten); 

- ad hoc vergaderingen per functiegroep of voor een aantal functies samen (bv. naar 
aanleiding van de inwerkingtreding van de wet op de familie- en jeugdrechtbanken); 

- permanent werkoverleg met griffier-informaticus inzake informatisering; 
- permanent werkoverleg met gebouwbeheerder inzake de toestand van het gebouw. 

 
3. Gestructureerd verticaal overleg met andere delen van de rechterlijke organisatie: 

 
- periodieke vergaderingen van elk sectorhoofd van het hof van beroep met de magi-

straten en/of contactpersonen van de rea’s of or’s van het ressort, voorgezeten door 



 

 

Hof van beroep te Antwerpen                        Werkingsverslag 2020 20 

 

het sectorhoofd van het hof van beroep, zoals het sectoroverleg ondernemings- en 
maritiem recht en het sectoroverleg strafrecht (ingevolge corona: niet doorgegaan); 

- periodiek overleg van de magistraten van de sector familierecht met de gespeciali-
seerde magistraten familierecht van de hoven van beroep te Brussel en Gent (inge-
volge corona: niet doorgegaan); 

- periodiek overleg van de jeugdmagistraten met de jeugdrechters van het ressort. Er is 
ook samenwerking met organisaties uit het netwerk van de jeugdrechter. Hierbij wor-
den de magistraten van de gespecialiseerde familiekamer betrokken (ingevolge co-
rona: niet doorgegaan); 

- één overlegvergadering met de familierechters van het ressort inzake een objectieve 
berekeningswijze van de onderhoudsbijdragen voor kinderen; 

- periodiek overleg KI’s met de voorzitters van de raadkamers van de rea’s en onder-
zoeksrechters (ingevolge corona: niet doorgegaan). 

 
4. Gestructureerd horizontaal overleg met andere delen van de rechterlijke organisatie: 

 
- Meer dan 50  (werk-) vergaderingen binnen/van het college van de hoven en recht-

banken;  
- college van de eerste voorzitters van de hoven van beroep en de arbeidshoven; 
- overleg met de korpschefs van de zetel van het ressort; 
- ad hoc overleg van de eerste voorzitter met de procureur-generaal; 
- ad hoc overleg van de eerste voorzitter met de eerste voorzitter van het Arbeidshof; 
- ad hoc overleg tussen de eerste voorzitter/ de magistraten van het hof en de directie 

van de justitiehuizen van het ressort; 
- basisoverlegcomité (BOC): is een overleg tussen de plaatselijke vertegenwoordigers 

van de werkgever en de vakbonden van het personeel van de griffies en parketten van 
het hof en van de rechtbanken van het rechtsgebied van het hof van beroep en het 
arbeidshof Antwerpen. 

 
5. Gestructureerd overleg met externe actoren - algemeen: 

 
- ad hoc overleg tussen de korpsoversten en de Hoge Raad voor de Justitie (ingevolge 

corona: niet doorgegaan); 
- er zijn ad hoc contacten en overlegmomenten met het IGO (Instituut voor de gerech-

telijke opleiding); 
- halfjaarlijkse vergadering met de stafhouders van de balies van het ressort, de procu-

reur-generaal en de eerste voorzitter van het arbeidshof; 
- er heeft ad hoc overleg plaats tussen het hof en de directeur van het Antwerpse justi-

tiehuis, met de directeurs van de gevangenissen van het ressort, met de syndicus van 
de kamer voor gerechtsdeurwaarders, de voorzitter van de provinciale kamer van no-
tarissen en de voorzitters van de probatiecommissie; 

- periodiek overleg van vertegenwoordigers van de griffie en het parket-generaal met 
de arbeidsgeneeskundige dienst van de FOD justitie en de preventieadviseur. De 
stuurgroep “Toezicht op de gezondheid van de werknemers op de werkvloer” verga-
dert periodiek in overeenkomst met het K.B. van 28 mei 2003; 

- periodiek overleg verbouwing Britselei en verbouwing en herinrichting assisenzaal in 
Vlinderpaleis; 
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- 1 overlegvergadering met de president hof van beroep ’s Hertogenbosch; 
- Overlegvergadering decaan rechtenfaculteit universiteit Antwerpen; 
- Overlegvergaderingen met de verantwoordelijken van New Infra. 

 
6. Gestructureerd overleg met externe actoren – ontwikkeling informaticasysteem: 

 
- Er bestaat een voortdurend overleg met de informatica-cel op de FOD Justitie en de 

ressorten aangaande de applicatie HBCA. 
 

7. Gestructureerd overleg met interne/externe actoren – veiligheid: 
 

- Overlegvergaderingen D.A.B. / lokale politie (2x); 
 

8. Gestructureerd overleg met externe actoren – persdienst: 
 

- Er werden diverse vergaderingen gehouden m.b.t. kwesties die de pers/persdienst 
aanbelangen (overleg en informatie). 
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HOOFDSTUK V: STATISTIEKEN: 

 
1. Verschillen de gegevens die het rechtscollege registreert van deze die door de Fede-

rale Overheidsdienst Justitie worden aangemaakt en gepubliceerd? 
 
Naar aanleiding van de audit van de HRJ van de hoven van beroep in de periode 2014-2016 
kwam aan het licht dat er verschillen bestaan in de gebruikte telmethodiek, en op het vlak 
van de gevolgen van elke telmethodiek op de analyse der cijfers. 
 
Het is vooral m.b.t. het aantal hangende zaken dat, n.a.v. de audit door de Hoge Raad voor 
de Justitie, gemerkt werd dat door de HRJ andere conclusies werden getrokken uit dezelfde 
databank dan door het hof, reden waarom deze cijfers opnieuw onderzocht werden. 
 
Voor de verdere lezing van de statistieken is het van belang in het achterhoofd te houden dat 
het concept “hangende zaken” 295 burgerlijke zaken te veel telt, nl. "oude fiscale zaken" 
waarop het systeem van weglatingen van de algemene rol destijds niet werd toegepast. 
Wanneer er verder in het verslag sprake is van het concept “hangende zaken” dient dan ook 
dit aantal oude fiscale zaken in mindering gebracht te worden. 
 

2. Schematisch overzicht van de hierna volgende statistieken: 
 

- Burgerlijke zaken: 
i. Nieuwe zaken; 

ii. Uitgesproken arresten; 
iii. Input-output verhouding; 

- Familiezaken: 
i. Nieuwe zaken; 

ii. Uitgesproken arresten; 
iii. Input-output verhouding; 

- Kamer minnelijke schikking; 
- Protectionele zaken: 

i. Nieuwe zaken; 
ii. Uitgesproken arresten; 

iii. Input-output verhouding; 
- Correctionele zaken: 

i. Nieuwe zaken; 
ii. Vastgestelde zaken; 

iii. Uitgesproken arresten; 
iv. Input-output verhouding; 

- Zaken K.I.: 
i. Nieuwe zaken; 

ii. Vastgestelde zaken; 
iii. Uitgesproken arresten; 

- Assisenzaken. 
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3. De cijfers zelf, vergeleken over een termijn van 3 jaar: 
 

3.1. Burgerlijk: 
 
Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van het aantal nieuwe burgerlijke zaken over een 
periode van drie jaar, met de index van het jaar 2018 als referentie 100. In deze cijfers zijn de 
fiscale zaken en pro deo zaken inbegrepen, maar niet de familiezaken. 
 

Tabel 2: nieuwe hogere beroepen in burgerlijke zaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De dalende trend van het aantal nieuwe burgerlijke zaken blijft aanhouden. 
 
De daling van het aantal nieuwe zaken in 2020 tegenover 2018 bedraagt 12%, terwijl de lange 
termijn nog een sterkere dalende trend vertoont: in vergelijking tot het jaar 2015 was er in 
het jaar 2020 een daling van het aantal nieuwe burgerlijke zaken ten belope van 26,58%. 
  
Aangenomen kan worden dat POTPOURRI I, de wet houdende wijziging van het burgerlijk 
procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie van 19 oktober 2015, waarbij be-
paald werd dat het hoger beroep de tenuitvoerlegging van het eindvonnis niet meer schorst 
en dat alle eindvonnissen in principe bijgevolg uitvoerbaar bij voorraad zijn, nog altijd een 
rem vormt op het aantal nieuwe hogere beroepen. Deze wetswijziging heeft onzes inziens tot 
gevolg dat de dilatoire hogere beroepen beperkt worden, wat evenwel meestal zaken betreft 
die eenvoudiger zijn. De vermindering van de instroom heeft dan ook niet tot een recht even-
redige vermindering van de werklast geleid. De zaken die thans nog voor het hof van beroep 
komen zijn over het algemeen genomen juist de meer ingewikkelde zaken of de zaken met 
een groter financieel belang. 
 
Het is ook niet uitgesloten dat de instroom in het jaar 2020 te lijden had onder een kleinere 
uitstroom bij de lagere rechtbanken ingevolge Corona. 
 
  

Evolutie hogere beroepen in burgerlijke zaken

Jaar Zaken Index

2018 2793 100%

2019 2622 94%

2020 2448 88%
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Tabel 3: evolutie arresten in burgerlijke zaken 

 
 
Het aantal arresten is met 14,63% gedaald tegenover het jaar 2019,  en met 17% tegenover 
het aantal arresten in het jaar 2018. De uitstroom van het aantal zaken is verminderd met 
15,59% tegenover 2019 (zie ook tabel 4). 
 
Deze verminderde productie in burgerlijke zaken vindt louter zijn oorzaak in de corona-pan-
demie. 
 
De corona pandemie veroorzaakte voor de burgerlijke griffie anderzijds veel bijkomend 
werk. In de mate er (nog) geen volmachtenregeling (KB nr. 2 van 9 april 2020) van toepas-
sing was werden alle partijen aangeschreven om hun akkoord te bekomen met schriftelijke 
in beraad name. Van zodra het volmachtenbesluit wel van toepassing was, diende zaak per 
zaak nagekeken te worden wanneer de laatste conclusietermijn verliep, en naargelang de 
situatie diende een ander scenario gevolgd te worden. Er werden draaiboeken opgesteld 
om dit alles in goede banen te leiden. Het is niet omdat slechts 85,37% van de gewone hoe-
veelheid uitspraken gerealiseerd werd dat in die overige 14,63% niet ook meer dan de ge-
bruikelijke hoeveelheid administratief werk gestoken werd. Globaal kan immers opgemerkt 
worden dat er in ongeveer alle burgerlijke zaken met grote financiële belangen  gezamenlijk 
bezwaar gemaakt werd tegen schriftelijke in beraad name. 
 
Dit alles belet niet dat het een wonder mag heten dat het hof van beroep er in dit bijzon-
dere jaar toch in slaagde om nog 84,41% van de gebruikelijke output te realiseren. Verderop 
in dit verslag zal kunnen vastgesteld worden dat de vaststellingstermijnen niet zijn uitgelo-
pen, wel integendeel. Het al dan niet uitlopen van de vaststellingstermijnen wordt immers 
niet alleen bepaald door de uitstroom, maar door de verhouding van de uitstroom tegen-
over de instroom. 
 
 
  

Evolutie arresten in burgerlijke zaken

Jaar Eindarresten EA voeging Tussenarresten TA voeging #Arresten #Voegingen Totaal Index

2018 3054 139 698 39 3752 178 3930 100%

2019 3047 99 610 31 3657 130 3787 97%

2020 2535 74 594 30 3129 104 3233 83%
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Tabel 4: INPUT/OUTPUT in burgerlijke zaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De combinatie van de daling van het aantal nieuwe burgerlijke zaken tegenover de voor-
gaande jaren, en het behoud van de werkinspanning resulteert nog steeds in een zeer posi-
tieve input-outputverhouding, waarbij in 2020 nog steeds 15% hangende burgerlijke zaken 
extra konden weggewerkt in vergelijking tot het aantal nieuwe zaken. Dit heeft tot gevolg dat 
wij thans weer aan een gemiddelde wachttijd zitten van 12 maanden tussen het indienen van 
het hoger beroep en het volledig afhandelen van de zaak3. 
  

                                           
3 Zie overzicht hangende zaken burgerlijk: p. 40: tussen de 11,5 maanden en 13,4 maanden. 

Evolutie input/output in burgerlijke zaken

Jaar Nieuwe zaken Eindarresten EA voeging Weglatingen Index

2018 2787 3054 139 253 124%

2019 2622 3047 99 190 127%

2020 2448 2535 74 207 115%
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3.2. Familie- & Jeugdkamers: 
 
Op 1 september 2014 trad de wet op de familie- en jeugdrechtbanken in werking, waardoor 
er ook in de hoven van beroep nieuwe afdelingen werden gecreëerd: naast de kamers voor 
burgerlijke zaken en voor correctionele zaken, kwamen er ook aparte familiekamers, een 
jeugdkamer en een kamer voor minnelijke schikking. 
 

3.2.1. Familiekamers: 
 
tabel 5: evolutie hogere beroepen in familiezaken 

 
 
Ook het aantal nieuwe beroepen in familiezaken is in het jaar 2020 is gedaald, weliswaar 
slechts met 12,64% tegenover 2019, of met 10,60% tegenover 2018. 
 
Ook hier ligt de oorzaak bij de corona pandemie. Vastgesteld moet worden dat de uitstroom 
uit de eerste aanleg ook vertraging heeft opgelopen, o.a. door het gedeeltelijk stilvallen (of 
minstens vertragen) van de sociale onderzoeken.  
 
Tabel 6: evolutie arresten in familiezaken 

 
 

Evolutie hogere beroepen in familiezaken

Jaar Zaken Index

2018 982 100%

2019 1005 102%

2020 878 89%
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Evolutie arresten in familiezaken

Jaar Eindarresten EA voeging Tussenarresten TA voeging #Arresten #Voegingen Totaal Index

2018 980 22 308 7 1288 29 1317 100%

2019 904 20 318 15 1222 35 1257 95%

2020 826 17 319 16 1145 33 1178 89%
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Het aantal arresten is met 6,3% gedaald tegenover het jaar 2019 en met 10,56% tegenover 
de uitstroom van het jaar 2018. 
 
Ook deze verminderde uitstroom vindt voornamelijk zijn oorzaak in de corona-pandemie. 
 
Benadrukt moet worden dat het hof van beroep er in dit bijzondere jaar toch in slaagde om 
nog 89% van de gebruikelijke hoeveelheid uitspraken te realiseren. In familiezaken met ver-
blijfsregelingen voor minderjarigen blijft het belangrijk om kort op de bal te spelen, en dat is 
ook tijdens corona blijven lukken: verderop in dit verslag zal kunnen vastgesteld worden dat 
de vaststellingstermijnen niet zijn uitgelopen, wel integendeel. Het al dan niet uitlopen van 
de vaststellingstermijnen wordt immers niet alleen bepaald door de uitstroom, maar door 
de verhouding van de uitstroom tegenover de instroom. 
 

Tabel 7: INPUT/OUTPUT in familiezaken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De combinatie van de daling van het aantal nieuwe burgerlijke zaken tegenover de voor-
gaande jaren, en het behoud van de werkinspanning resulteert nog steeds in een zeer posi-
tieve input-outputverhouding, waarbij in 2020 nog steeds iets meer zaken konden wegge-
werkt worden dan er binnenkwamen.  
 
 

  

Evolutie input/output in familiezaken

Jaar Nieuwe zaken Eindarresten EA voeging Weglatingen Index

2018 982 980 23 47 107%

2019 1005 904 20 54 97%

2020 878 826 17 44 101%
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3.2.3. Jeugdkamer: 
 
tabel 8: evolutie hogere beroepen jeugdkamer 

 
 
De corona pandemie had geen effect op het aantal protectionele zaken. 2018 kende een 
forse stijging in het aantal protectionele zaken, zelfs in die mate dat dit aantal weer was ge-
stegen tot het niveau van 2015 (toen waren er 316 zaken). 2019 kende de omgekeerde be-
weging. Het aantal jeugdzaken daalde ten aanzien van 2018 met 25%, zelfs onder het niveau 
van 2017 met 242 zaken. In 2017 (273), 2019 (242) en 2020 (245) schommelde het aantal 
nieuwe zaken steeds rond de 250 zaken. 
 
Tabel 9: evolutie arresten jeugdkamer 

 
 
Er werden in 2020 meer eindarresten uitgesproken dan in 2018, maar minder dan in 2019. De 
verklaring hiervoor kan wellicht deels worden gevonden in het feit dat het groot aantal in 
2018 nieuw toegekomen zaken een jaaroverschrijdend karakter hadden en in 2019 moesten 
behandeld worden. 
 

Evolutie hogere beroepen in protectionele zaken

Jaar Zaken Index

2018 311 100%

2019 242 78%

2020 245 79%
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Evolutie arresten in protectionele zaken

Jaar Eindarresten EA voeging Tussenarresten TA voeging #Arresten #Voegingen Totaal Index

2018 262 3 7 0 269 3 272 100%

2019 319 2 12 0 331 2 333 123%

2020 271 1 9 0 280 0 280 104%
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Tabel 10: INPUT/OUTPUT jeugdkamer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deze input/output balans geeft eigenlijk elk jaar opnieuw een vertekend beeld, omdat het 
resultaat te afhankelijk is van de toevallige instroom/uitstroom per jaar en het precieze tijd-
stip van instroom/uitstroom. De overschot aan instroom in het jaar 2018 werd in 2019 en nog 
deels in 2020 weggewerkt, wat maakt dat de input/output verhouding voor 2019, en in min-
dere mate 2020, veel gunstiger is dan die van 2018. 
 

3.3. Correctioneel: 
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal nieuwe hogere beroepen in straf-
zaken over een periode van 3 jaar, met als referentie 100, de index van het jaar 2018. In deze 
cijfers zijn alle correctionele rollen inbegrepen (ook de zaken van sociaal strafrecht), maar niet 
de jeugdzaken (MOF-VOS), behalve als ze enkel nog de burgerlijke belangen betreffen.4 
 
Tabel 11: nieuwe hogere beroepen in correctionele zaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
4 Sinds 2005 wordt als nieuwe zaak begrepen elke zaak die op de correctionele griffie wordt ingeschreven 

telkens een hoger beroep ingesteld wordt tegen een vonnis van de correctionele rechtbank. Derhalve dient 
een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de hogere beroepen enerzijds en de vastgestelde zaken 
anderzijds.  

Evolutie input/output in protectionele zaken

Jaar Nieuwe zaken Eindarresten EA voeging Weglatingen Index

2018 311 262 3 0 85%

2019 242 319 2 0 133%

2020 245 271 1 0 111%
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Evolutie hogere beroepen in correctionele zaken

Jaar Zaken Index

2018 1490 100%

2019 1457 98%
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Het betreft hier het aantal nieuw aangetekende hogere beroepen, niet het aantal vastge-
stelde zaken (zie hieronder). 
 
Het is duidelijk dat ook hier de corona pandemie zich doet gevoelen: het aantal nieuw aange-
tekende beroepen in strafzaken ten gronde  is gedaald met 14% tegenover 2018 en met 12% 
tegenover 2019. Waarschijnlijk is dit een rechtstreeks gevolg van de tijdelijke daling van het 
aantal uitspraken in eerste aanleg ingevolge corona. 
 
Vastgestelde zaken 
 

tabel 12: nieuw vastgestelde correctionele zaken 

  

 
Deze cijfers omvatten ook de zaken sociaal strafrecht. 
 
2018 kende een daling van 7% tegenover 2017. De logische verklaring daarvoor was de 
geleidelijke maar voortdurende inkrimping van de personele middelen, reden waarom in 
2017 en 2018 beslist werd om de werking van de kamer ter afhandeling van de burgerlijke 
belangen (C7) en van een strafkamer ten gronde (C2) op te schorten. 
 
In vergelijking met zowel 2017 als 2018 was er niet alleen in 2019, maar ook in 2020 opnieuw 
een forse stijging van het aantal vastgestelde zaken. 
 
Tijdens de eerste lock down (voorjaar 2020) was het onmogelijk om in de gewone lokalen 
strafzaken door te laten gaan aangezien de gewenste sociale afstand niet kon gehandhaafd 
worden. De gebruikelijke zittingen werden tijdelijk opgeschort en een C8-kamer werd in het 
leven geroepen die dagelijks in de plechtige zittingszaal zitting hield. Zaken werden op hun 
prioriteit geselecteerd om alsnog tijdens de lock down behandeld te worden. Na materiële 
aanpassing van de zittingszalen konden alle strafkamers vanaf mei 2020 weer “normaal” 
draaien. De uitgestelde zaken werden in het najaar gesteld, bovenop de reeds vastgestelde 
zaken. Dit zorgde voor een tijdelijke overbelasting van de zetelende magistraten, maar het 
gevolg is wel dat er op correctioneel vlak geen achterstand is opgelopen door corona. 
 

Evolutie nieuw vastgestelde correctionele zaken

Jaar Nieuw vastgestelde zaken Index

2018 1350 100%

2019 1688 125%

2020 1538 114%
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Tabel 13: evolutie arresten in correctionele zaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het totaal aantal arresten in correctionele zaken is in 2020 zelfs nog opgelopen in vergelijking 
tot de voorgaande jaren, ongeacht corona, en wel met 13% tegenover 2018 en met bijna 5% 
tegenover 2019. 
 
Dit heeft uiteraard ook te maken met het feit dat het aantal magistraten dat in de penale 
sectie werkt ook werd uitgebreid. 
 
In correctionele zaken heeft corona – althans op cijfermatig vlak - geen enkele impact gehad. 
 
Corona moet mogelijk wel een impact hebben gehad op het aanvoelen van de rechtszoeken-
den, maar dat is moeilijk te meten. Ingevolge corona waren er immers vaak grote problemen 
op het vlak van de overbrenging van gedetineerden, en moest er meer beroep worden gedaan 
op de vertegenwoordiging van de klant door de advocaat. Deze gebrekkige overbrenging van 
gedetineerden had verschillende oorzaken: het strenge regime binnen de gevangenissen, de 
ziektes van gedetineerden en de beperkte cellencapaciteit binnen het hof van beroep waar-
door geen sociale afstand kan gegarandeerd worden bij iets omvangrijkere overbrengingen. 
  

Evolutie arresten in correctionele zaken

Jaar Eindarresten EA voeging Tussenarresten TA voeging #Arresten #Voegingen Totaal Index

2018 1262 35 147 1 1409 36 1445 100%

2019 1421 42 104 10 1525 52 1577 108%

2020 1487 45 105 4 1592 49 1641 113%
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Tabel 14: INPUT/OUTPUT in correctionele zaken: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De stijgende lijn die in 2019 op het vlak van de input/output verhouding voorzichtig was in-
gezet, is in het jaar 2020 – ongeacht corona – volledig doorgezet. Er is sprake van een echte 
trendbreuk:  er wordt geen bijkomende achterstand gecreëerd, wel integendeel, er werden 
21% meer zaken afgewerkt dan er binnen kwamen. 
 
Het aantal FTE magistraten dat gemiddeld werkte in de strafkamers ten gronde, bedroeg in 
2020 weliswaar iets meer dan in 2019 en in 2018: 16,68 FTE in 2020 tegenover 15,04 FTE in 
2019 en 15,65 FTE in 2018. 
 

3.4. Kamer van Inbeschuldigingstelling: 
 
Het aantal hogere beroepen voor de KI is in 2020 iets gedaald tegenover in 2019 (96% tegen-
over 2019),  maar het jaar 2019 kende wel een gevoelige stijging tegenover 2018.  
 
tabel 15: nieuwe hogere beroepen in K.I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evolutie input/output in correctionele zaken

Jaar Nieuwe zaken Eindarresten EA voeging Weglatingen Index

2018 1490 1262 35 8 88%

2019 1457 1421 42 8 101%

2020 1274 1487 45 5 121%
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Evolutie hogere beroepen in zaken kamer van inbeschuldigingstelling

Jaar Zaken Index

2018 2816 100%
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Dezelfde opmerking gaat op voor het aantal uitgesproken arresten in 2020. 
 
Tabel 16: evolutie arresten K.I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gelet op de aard van de zaken, is de input/output verhouding steeds quasi 100% (in de K.I. 
wordt geen “stock” opgebouwd). 
 
Naast het afleveren van “afgewerkte producten” staat de K.I. ook in voor het toezicht op de 
langdurige onderzoeken bij de onderzoeksrechters in de rechtbanken van eerste aanleg. In 
het kader van haar ambtshalve toezicht over de gerechtelijke onderzoeken in toepassing van 
art. 136 W. Sv., brengen de 23 onderzoeksrechters van het rechtsgebied halfjaarlijks schrifte-
lijk verslag uit over de gerechtelijke onderzoeken die de doorlooptijd van één jaar overschrij-
den. Terwijl er in 1999 zo nog 1.794 dossiers waren waarin het gerechtelijke onderzoek meer 
dan een jaar duurde, zijn dit er thans – mede te danken aan dit georganiseerd toezicht - min-
der dan 1.000.  
 

Evolutie arresten in  zaken kamer in beschuldigingstelling

Jaar Eindarresten EA voeging Tussenarresten TA voeging #Arresten #Voegingen Totaal Index

2018 2805 2 15 1 2820 3 2823 100%

2019 3028 2 15 0 3043 2 3045 108%

2020 2874 4 4 2 2878 6 2884 102%
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3.5. Assisen: 

 
Tabel 17: Assisenzaken: 
 

 

 
 
Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21.12.2017, had tot gevolg dat weer evenveel as-
sisenzaken zullen moeten plaatsvinden als voorheen (gemiddeld 16 per jaar), waardoor op-
nieuw één F.T.E. magistraat met deze zaken zal belast zijn.  
 
Ingevolge de verbouwingen van het gerechtshof Britselei, is de assisenzaal evenwel niet be-
schikbaar, en diende er voor wat de Antwerpse zaken betreft gewacht te worden op de ver-
bouwing van een gewone zittingszaal in het Vlinderpaleis tot een zaal die geschikt is voor as-
sisenzaken. Daardoor konden er in 2019 in het Vlinderpaleis maar 2 assisenzaken doorgaan. 
Eén andere Antwerpse assisenzaak werd georganiseerd op de Waalse Kaai, maar dit was en-
kel mogelijk door alle andere zittingen op de eerste verdieping van het hof van beroep te 
schorsen, wat niet voor frequente herhaling vatbaar is. 
 
In 2020 kwam corona roet in het eten gooien: hoewel de tijdelijke assisenzaal in het Vlinder-
paleis klaar was, konden daar plots geen assisenzaken meer doorgaan omdat de noodzake-
lijke sociale afstand niet kon gegarandeerd worden. Eén begonnen assisenzaak moest na 
schorsing ingevolge corona een maand later worden voortgezet op het hof van beroep. Na 
aanpassing van de zaal in het Vlinderpaleis konden er in het najaar nog 3 andere assisenza-
ken “coronaproof” doorgaan. 
 
In Limburg konden er in 2020 geen assisenzaken georganiseerd worden ingevolge enerzijds 
corona en anderzijds capaciteitsproblemen op het parket-generaal. 

 

Evolutie assisenzaken

Jaar Antwerpen Limburg Totaal Index

2018 1 1 2 18%

2019 3 5 8 73%

2020 4 0 4 36%
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HOOFDSTUK VI: EVOLUTIE VAN DE WERKLAST: 

 
 

1. Werklastmeting: 
 

1.1. Antwoord op de vragen van het standaardformulier: 
 
In september 2013 werd het rapport van de werklastmeting bij de hoven van beroep door het 
Vast Bureau voor de Statistiek en Werklastmeting aan de minister van Justitie overhandigd. 
 
Op 17.03.2014 antwoordde de minister in dit verband op een vraag, gesteld in de Kamer der 
volksvertegenwoordigers, dat "In de toekomstige wet tot invoering van een verzelfstandigd 
beheer is bepaald dat de resultaten van de eerste werklastmetingen ten laatste op 31 decem-
ber 2015 aanleiding geven tot evaluatie met het oog op een objectievere verdeling van de 
kaders tussen de entiteiten. Die evaluatie kan dan gebeuren samen met die van de andere 
werklastmetingen. U zal begrijpen dat een kaderverdeling of kaderherverdeling een delicate 
evenwichtsoefening is waarbij niet enkel met de werklast, maar ook met budgettaire, econo-
mische, demografische en sociale gegevens rekening moet worden gehouden". 
 
Het hof verwijst naar dit rapport, vraagt dat de inhoud van het rapport openbaar zou worden 
gemaakt, en vraagt dat er vervolgens dringend werk zou worden gemaakt van de aanpassing 
der kaders (ook van griffie en administratief personeel) aan de resultaten van dit rapport. 
 
Voor wat betreft het intern management waakt de eerste voorzitter voortdurend, aan de 
hand van het intern informaticasysteem, over de productie van elke kamer en elke magi-
straat. 
 
De output productiecijfers worden bovendien per kwartaal opgemaakt door de systeembe-
heerder die ze uit de Agora applicatie kan extraheren, per hof, per kamer en per magistraat.  
 
Langs de inputzijde geldt hetzelfde: enerzijds beschikt het hof over een driemaandelijkse rap-
porteringstool in de vorm van trimestriële tabellen van de inleidingen en de vaststellingen per 
kamer en per aard van de zaak, anderzijds wordt de instroom door de eerste voorzitter voort-
durend gemonitord aan de hand van het intern informaticasysteem. 
 
Daarnaast worden lijsten opgemaakt van beraadtermijnen en rappelregisters in deskundigen-
onderzoeken. 
 

1.2. Evolutie van de werklast: 
 
Een vergelijking over lange termijn (10 jaar) met betrekking tot de instroom op de meeste 
vlakken (zowel burgerlijk, protectioneel, correctioneel, als KI) doet verhopen dat er een 
nieuwe tendens is van een lagere instroom. 
 
Burgerlijk: 
 
Dit alles belet niet dat er een stock van burgerlijke zaken bestond die veroorzaakt werd door 
een disproportioneel hoge instroom in de jaren 2009-2015. 
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Die meer-instroom had tot gevolg dat de input-output verhouding achteruit ging: waar in bur-
gerlijke zaken in de jaren 2006-2009 gemiddeld nog 15% meer zaken konden worden beëin-
digd dan er binnen kwamen, lukte dit niet meer in de jaren nadien. Pas vanaf 2015 veranderde 
die input-output verhouding op burgerlijk/familiaal vlak, mede te danken aan de verminderde 
instroom. 
 
Deze werklaststijging ingevolge te grote instroom had gevolgen op de doorlooptijden in bur-
gerlijke zaken, die serieus uitgelopen waren, aangezien er geen bijkomend kader gecreëerd 
werd om de extra instroom versneld weg te werken. In 2015-2020 konden de burgerlijke 
doorlooptijden wel opnieuw gereduceerd worden, juist gelet op de lagere instroom. 
 
Correctioneel: 
 
Op basis van de Capeletti-Clark methode bedraagt de (relatieve) achterstand in 2020: 0,62 
(zie verder in dit verslag, p. 41-42) of gemiddeld 7,50 maanden (quotiënt 1 = 12 maanden), 
wat een serieuze verbetering betekent in vergelijking tot het voorgaande jaar. We halen dus 
bijna opnieuw onze goede resultaten van weleer, ongeacht het feit dat er gedurende een 
aantal jaren minder personeel was om de zaken te verwerken. Hoewel de situatie op straf-
rechtelijk vlak dus op korte termijn heel negatief geëvolueerd was, lijkt het einde van de tun-
nel ook hier in zicht. 
 

2. Werklastverdeling: 
 
Aan de criteria van de voorgaande jaren is niets veranderd. De doorslaggevende criteria zijn 
nog steeds zoals voorheen, respectievelijk de specialisatiegraad van de magistraten, de om-
vang en moeilijkheidsgraad van de te behandelen zaken, de werkvoorraad ingedeeld naar de 
onderscheiden gespecialiseerde materies en de hiermee samenhangende fixatietermijnen in 
de onderscheiden kamers. 
 
De magistraten worden bij hun affectatie op de hoogte gebracht van de bijzondere speciali-
satie van de kamer waaraan zij gehecht worden. In het bijzonder wordt er bij de beslissing tot 
affectatie gepeild naar de voorkeur, de kennis en de interesse van de individuele magistraat. 
In de mate van het mogelijke wordt daar rekening mee gehouden. 
 
Daarnaast blijven officieuze gesprekken en de meer officiële functionerings- en evaluatiege-
sprekken een belangrijk element in de beoordeling van het werkvolume, de caseload, de pres-
taties en de tevredenheid van de magistraten.  
 
Voor wat betreft het intern management waakt de eerste voorzitter voortdurend, aan de 
hand van het intern informaticasysteem, over de productie van elke kamer en elke magi-
straat. Indien de fixatietermijn van de kamer ver uitloopt in vergelijking met andere kamers, 
wordt gezamenlijk en in overleg gezocht naar zowel de oorzaken als naar geschikte oplossin-
gen. 
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3. Cassatieberoepen: 
 
Sedert het werkingsverslag 2015 wordt ook onderzocht in welke mate er cassatieberoep werd 
aangetekend tegen arresten van het hof van beroep te Antwerpen, en in welke mate er gevolg 
werd gegeven aan dit cassatieberoep. 
 

tabel 19: aantal arresten waartegen cassatie 

  

 
 

tabel 20: beslissingen van cassatie: burgerlijk 

  

 
Gemiddeld over de afgelopen 3 jaar werd in 44,58% van de cassatieberoepen in burgerlijke 
zaken het verzoek geheel of gedeeltelijk ingewilligd, nl. in totaal 173 keer (op een totaal van 
8.948 afgehandelde zaken (de weglatingen buiten beschouwing gelaten) in diezelfde peri-
ode, wat neerkomt op 1,93%). 
 
Tabel 21: beslissingen van cassatie: familiaal 
 

 
Gemiddeld over de afgelopen 3 jaar werd in 28,57% van de cassatieberoepen in familiale za-
ken het verzoek geheel of gedeeltelijk ingewilligd, nl. in totaal 14 keer (op een totaal van 
2.270 afgehandelde zaken in diezelfde periode, wat neerkomt op 0,61%).). 
 
 
 
 
 
  

Aantal arresten waartegen een eerste keer cassatie werd aangetekend

 2018 2019 2020

Burgerlijk 138 136 114

Familie 18 17 14

Protectioneel 5 9 11

Correctioneel 168 185 185

K.I. 47 97 92

Burgerlijk

 2018 2019 2020

Afstand 4 0 4

Gedeeltelijk verbroken 23 30 28

Verworpen 63 61 68

Volledig verbroken 26 32 25

Volledig verbroken met beëindiging zaak 0 7 2

Totaal 116 130 127

Familie

Beslissing cassatie 2018 2019 2020

Afstand 0 0 2

Gedeeltelijk verbroken 3 1 3

Verworpen 9 14 10

Volledig verbroken 2 2 3

Volledig verbroken met beëindiging zaak 0 0 0

Totaal 14 17 18
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Tabel 22: beslissingen van cassatie: protectioneel 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Gemiddeld over de afgelopen 3 jaar werd in 4% van de cassatieberoepen in protectionele 
zaken het verzoek geheel of gedeeltelijk ingewilligd, nl. in totaal 1 keer (op een totaal van 
858 afgehandelde zaken in diezelfde periode, wat neerkomt op 0,11%).). 
 
 
Tabel 23: beslissingen van cassatie: correctioneel 

 
 

Gemiddeld over de afgelopen 3 jaar werd in 12,26% van de cassatieberoepen in correctio-
nele zaken het verzoek geheel of gedeeltelijk ingewilligd, nl. in totaal 66 keer (op een totaal 
van 4.292 afgehandelde zaken in diezelfde periode, wat neerkomt op 1,53%).). 
 
 
Tabel 24: beslissingen van cassatie: zaken K.I. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gemiddeld over de afgelopen 3 jaar werd in 8,89% van de cassatieberoepen in zaken van 
de K.I. het verzoek geheel of gedeeltelijk ingewilligd, nl. in totaal 21 keer (op een totaal 
van 8.715 afgehandelde zaken in diezelfde periode, wat neerkomt op 0,24%).). 

Protectioneel

Beslissing cassatie 2018 2019 2020

Afstand 0 0 0

Gedeeltelijk verbroken 0 1 0

Verworpen 4 9 7

Volledig verbroken 0 0 0

Volledig verbroken met beëindiging zaak 0 0 0

Niet toelaatbaar (nieuw vanaf 2019) 0 5

Totaal 4 10 12

K.I.

Beslissing cassatie 2018 2019 2020

Afstand 4 4 9

Gedeeltelijk verbroken 0 4 5

Verworpen 73 93 70

Volledig verbroken 3 4 5

Volledig verbroken met beëindiging zaak 0 0 0

Niet toelaatbaar (nieuw vanaf 2019) 1 6

Totaal 80 106 95

Correctioneel

Beslissing cassatie 2018 2019 2020

Afstand 6 7 20

Gedeeltelijk verbroken 18 13 18

Verworpen 219 186 166

Volledig verbroken 5 8 4

Volledig verbroken met beëindiging zaak 0 0 0

Niet toelaatbaar (nieuw vanaf 2019) 4 72

Totaal 248 218 280
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HOOFDSTUK VII: EVOLUTIE VAN DE "GERECHTELIJKE ACHTERSTAND": 

 
1. Eigen concept van gerechtelijke achterstand: 

 
Reeds in de vorige jaarverslagen is melding gemaakt van een eigen concept van “gerechtelijke 
achterstand” dat op het hof van beroep te Antwerpen gehanteerd wordt.  
 
Het oorspronkelijk concept (opgesteld vóór de Wet van 26 april 2007 tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand) hield 
in dat men slechts wanneer de doelstelling van een wachttijd van maximum 6 maanden be-
reikt is, zowel in burgerlijke zaken als in strafzaken, en slechts wanneer men er nadien boven-
dien ook in slaagt te bereiken dat de output gelijke tred houdt met de input, kan stellen dat 
de gerechtelijke achterstand ingelopen en weggewerkt is. Een bijkomende vereiste was ook 
dat de assisenzaken kunnen verwerkt en afgedaan worden binnen een redelijk korte termijn 
na de verwijzingsbeslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling. 
 
Ingevolge de wetswijziging van de Wet van 26 april 2007 diende het tot dan gehanteerd con-
cept van gerechtelijke achterstand bijgestuurd. Er was toen sprake van achterstand wanneer 
de wachttijd tussen de datum van de aanvraag en de datum van de rechtsdag meer dan zes 
maanden bedroeg. Aangezien thans bijna alle zaken op de inleidingszitting een rechtsdag toe-
gekend krijgen, zijn de doorlooptijden sterk toegenomen.  
 

2. Algemene vragen: rechtsdagbepaling: 
 
Gelet op het hoger vermelde opteren wij ervoor om niet te antwoorden op de vragen van het 
modelformulier van de Hoge Raad waar gepeild wordt naar de termijn tussen het ogenblik 
van het gezamenlijk verzoek tot rechtsdagbepaling van de partijen en de rechtsdag (artikel 
750, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek). In het jaar 2020 werden immers in totaal maar 6 (!) 
zaken vastgesteld op basis van art. 750 Ger. W.. 
 
Een antwoord op deze vraag, dan nog opgesplitst volgens aard van de zaak, is thans dan ook 
niet meer relevant. 
 
Het lijkt ons nuttiger om voor de diverse afdelingen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven of 
er al dan niet sprake is van gerechtelijke achterstand, aan de hand van onze eigen metingen. 
 

3. Burgerlijk: wachttermijnen: 
 
Volgens ons oordeel kan er op huidig ogenblik op volgende wijze gepeild worden naar de 
gerechtelijke achterstand in burgerlijke zaken: 
Best wordt het totaal van de hangende zaken vergeleken met het aantal afgewerkte zaken in 
het afgelopen jaar, en dan bekomt men een gemiddelde van de nog te verwachten werktijd; 
 
Hangende burgerlijke zaken: 
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Gerekend op basis van de hangende zaken, levert dit volgende gemiddelde verwerkingstijden 
op: 
 
Tabel 25: Verwerkingstijd voor het geheel der hangende zaken (burgerlijk & familiaal) 

 

Hieruit blijkt dat de theoretische gemiddelde verwerkingstijd in burgerlijke zaken aanzienlijk 
verbeterd is gedurende de laatste jaren, nl. van gemiddeld 15,16 maanden per zaak in 2017 
tot opnieuw gemiddeld 13,4 maanden per jaar (eind 2020). De perspectieven lagen eind 2019 
nog beter (12,6 maanden), maar door de impact van corona is de verwachte verwerkingstijd 
thans iets lager omdat er slechts rekening wordt gehouden met de theoretische verwerkings-
capaciteit van 3.703 te beëindigen zaken per jaar, zoals gerealiseerd in 2020. 
 
Indien niet met “corona-“ gemiddelden gewerkt wordt, maar met de gewone verwerkingsca-
paciteit van bv. het jaar 2019, zou de theoretische verwerkingstijd het volgende bedragen: 
4.089 / 11,8191 (nl: 4314/365) = 346 dagen = 11,5 maand. De evolutie oogt dus goed. 
 
NB: Het aantal hangende zaken dient voor deze berekening gecorrigeerd te worden met een 
aantal zaken die hierin weliswaar opgenomen zijn, maar nooit behandeld zullen moeten wor-
den (nog steeds 295 oude fiscale zaken en gemiddeld 217 weglatingen per jaar).  
 

4. Tijdsverloop in strafzaken: 
 
Om de eventuele achterstand in strafzaken te berekenen, dient uitgegaan te worden van de 
tijd die nodig is om in alle strafzaken, hangende in hoger beroep, uitspraak te doen, m.a.w. 
zowel de reeds vastgestelde zaken voor de correctionele kamers als de nog niet-vastgestelde 
zaken die in stock zijn bij het parket-generaal. 
 
Tabel 26: Aantal hangende strafzaken  
 

 

Jaar Hangende zaken Correctie: aftrek 

295 oude fiscale 

zaken en 

gemiddeld 217 

weglatinge/jaar

Beïndigde zaken Verwerkingstijd 

overige hangende 

zaken (in dagen)

Verwachte 

werkingstijd in 

maanden

2018 5642 5130 4496 416 13,9

2019 4992 4480 4314 379 12,6

2020 4601 4089 3703 403 13,4

Evolutie hangende zaken

Jaar Correctioneel (afd. II & III) Index

2018 1087 100%

2019 1162 107%

2020 960 88%
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Sedert het werkingsverslag over het jaar 2017 geven wij de eigen cijfers (uit onze eigen ap-
plicatie getrokken) op het vlak van de hangende zaken, en niet meer de cijfers afkomstig van 
het parket-generaal. 
 
De wachttermijn in strafzaken volgens de Capeletti-Clark Methode: 
 
Deze methode laat ons toe om vanuit het totaal aantal hangende zaken de (relatieve) achter-
stand in tijdsduur te berekenen. We delen hiertoe het aantal hangende zaken op het einde 
van het jaar door het aantal zaken dat afgehandeld werd tijdens dat jaar. Aan de hand 
van dit resultaat kunnen we de te verwachten verwerkingsduur ramen. 
 
Tabel 27: de relatieve achterstand in strafzaken 
 
 
 
 
 

 

 
Op basis van de Capeletti-Clark methode bedraagt de (relatieve) achterstand in 2020 0,62 of 
gemiddeld 7,50 maanden (quotiënt 1 = 12 maanden), wat een ernstige verlaging betekent in 
vergelijking met 2018 en 2019. 
 
De situatie is op strafrechtelijk vlak dus weer verbeterd maar is in vergelijking met voorgaande 
jaren (bijvoorbeeld 2015 kende nog quotiënt 0,46) geëvolueerd in negatieve zin. De reden 
hiervoor is de onderbezetting op het vlak van het personeel die vooral in de strafsectie voel-
baar was. Wel dient rekening te worden gehouden met de reële doorlooptijden in strafzaken 
berekend volgens de gemiddelde behandelduur, zoals gedaan in de volgende rubriek. Daar 
valt immers op dat de doorlooptijden in gewone correctionele zaken alleszins zijn verminderd 
in 2020. 
 

5. De reële doorlooptijd in strafzaken volgens gemiddelde behandelduur: 
 
In plaats van louter de theoretische methode op basis van de stock en de gemiddelde ver-
werkte hoeveelheid per jaar te hanteren, hebben we ook eens de reële behandeltijden ge-
meten van elke door de correctionele kamer behandelde zaak. 
 
Gelet op het uitgezuiverd geraken van de correctionele databank konden we de poging doen 
om de gemiddelde duurtijd in de realiteit te berekenen voor het geheel der strafzaken (cor-
rectionele rol én rol sociale strafzaken). In deze berekening werden alle zaken van die beide 
rollen betrokken die behandeld werden in het betrokken jaar. 
 
Enkel de behandeljaren 2018, 2019 en 2020 werden in deze berekening betrokken. 
 
Twee termijnen worden hieronder meegegeven: 

- De gemiddelde wachttijd van een dossier tussen de datum van het aantekenen 
van het hoger beroep en de datum van de eerste vaststelling; 

- De gemiddelde behandeltijd van een dossier tussen de datum van de eerste 
vaststelling en het eindarrest. 

De relatieve achterstand in strafzaken

Jaar Aantal afgewerkte strafzaken Stock strafzaken Quotiënt Wachttijd in maande uitgedrukt

2018 1305 1087 0,83 10,00

2019 1471 1162 0,79 9,48

2020 1537 960 0,62 7,50
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Tabel 28: gemiddelde duurtijd strafzaken in de realiteit: 

 
De zaken die in 2018, 2019 en 2020 konden behandeld worden door de correctionele kamers 
kenden een totale gemiddelde doorlooptijd van 10,2, 6,4 en 5,6 maanden voor wat betreft 
de gewone correctionele zaken en van 11,1, 10,5 en 9,1 maanden voor wat betreft de sociale 
strafzaken. 
 
Deze gemiddelde doorlooptijden bestaan telkens uit twee delen: 

- De eerste termijn betreft de tijd tussen het inschrijven van het hoger beroep 
en het vaststellen van de zaak door het parket-generaal; 

- De tweede termijn betreft de eigenlijke gemiddelde behandeltijd van een dos-
sier door het hof van beroep. Deze behandeltijd bedroeg over de 3 jaren ge-
nomen gemiddeld 97,7 dagen (iets meer dan 3 maanden) in de gewone cor-
rectionele zaken en 186,7 dagen (een 6-tal maanden) in de sociale strafzaken. 

 
Er werd geen gemiddelde tijd berekend voor wat betreft die zaken waar ooit hoger beroep in 
werd aangetekend, maar die nog steeds hangende zijn op het parket-generaal, om de een-
voudige reden dat geen gemiddelde duur kan berekend worden wanneer ook geen eindda-
tum gekend is. 
 

6. Tijdsverloop tussen eerste zitting en uitspraak (KI): 
 
In onderstaande tabel zijn de zaken opgenomen met betrekking tot de verzoeken in eerher-
stel en de verzoeken overeenkomstig de Wet Franchimont (art. 61 ter, quater en quinquies 
W. Sv.). 
 
Tabel 29: bepaalde behandeltijden K.I. 
 

 
 
 

Eerherstel & Franchimont

kamer van inbeschuldigingstelling
0 -> 4

maand

4 -> 8 

maande

8 -> 12 

maande

12 -> 15 

maande

> 16 

maande

eerherstel 96 4 0 0 2

franchimont 393 23 10 5 7

Gemiddelde duur van het geheel der strafdossiers sedert de invoering van de informatica-applicatie

gemeten op:

gemiddelde 

duur tussen 

inschrijving en 

fixatiedatum 

(dagen)

gemiddelde 

duur tussen 

fixatiedatum 

en eindarrest 

(dagen)

gemiddelde 

duur tussen 

fixatiedatum 

en eindarrest 

(maanden)

totale 

gemiddelde 

duur in 

maanden

gemiddelde 

duur tussen 

inschrijving en 

fixatiedatum 

(dagen)

gemiddelde 

duur tussen 

fixatiedatum 

en eindarrest 

(dagen)

gemiddelde 

duur tussen 

fixatiedatum 

en eindarrest 

(maanden)

totale 

gemiddelde 

duur in 

maanden

31/12/2018 152 154 5,1 10,2 153 181 6,0 11,1

31/12/2019 123 68 2,3 6,4 108 208 6,9 10,5

31/12/2020 96 71 2,4 5,6 102 171 5,7 9,1

gemiddelde  123,7 97,7 3,3 7,4 121,0 186,7 6,2 10,3

Zaken van de correctionele rol Rol van de sociale strafzaken
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7. Vindt u de termijnen voor rechtsdagbepaling redelijk? 
 
Ja en neen:  

- De niet-invulling van de kaders in acht genomen is dit – alle verhoudingen in 
acht genomen - nog steeds erg redelijk. 

- in burgerlijke zaken worden de doorlooptijden weer redelijk: de theoretische 
verwerkingstijd van de stock “hangende zaken” bedraagt thans gemiddeld 
13,4 maanden. Indien niet met “corona-“ gemiddelden gewerkt wordt, maar 
met de gewone verwerkingscapaciteit van bv. het jaar 2019, zou de theoreti-
sche verwerkingstijd slechts 11,5 maanden bedragen (zie hoger). 

- In strafzaken had de onderbezetting van het kader een nefaste invloed op de 
doorlooptijden: de theoretische verwerkingstijd bedraagt thans weer 7,5 
maanden (wat reeds opnieuw in de goede richting van vroeger evolueert (min-
der dan 6 maanden); de reële wachttijd in de in 2020 behandelde strafzaken 
van de correctionele rol was 5,6 maanden, wat de doelstellingen perfect bena-
dert. 
 

8. Aantal gewezen arresten: 
 
Zie hoger, pagina’s 23 tot 34. 
 

9. Oorzaken van de "vertraging": 
 
Deze oorzaken werden hoger reeds uiteengezet. 
 
De verbetering op burgerlijk vlak heeft voornamelijk te maken met de lagere input, terwijl 
de onderbezetting van het kader verhoudingsgewijze minder waargenomen werd in de bur-
gerlijke kamers, o.a. door de veralgemening van het alleen zetelen. 
 
De vertraging in strafzaken heeft voornamelijk te maken met het feit dat de onderbezetting 
van het kader verhoudingsgewijze meer vast te stellen was in de correctionele kamers. Zo 
telde ons hof in het jaar 2015 nog 23,04 FTE penalisten, terwijl er in het jaar 2019 slechts 
19,5 FTE penalisten waren en in het jaar 2020 opnieuw 23,09 FTE (voor het geheel van straf-
kamers ten gronde + KI). Wij hebben met andere woorden gedurende enkele jaren gemid-
deld 3,5  fulltime penalist moeten missen.
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HOOFDSTUK VIII: DE "ACHTERSTAND" IN HET BERAAD: 

 
1. Beraadtermijnen: 

 
Deze cijfers geven een vertekend beeld van de werkelijke beraadtermijnen, aangezien de jaar-
overschrijdende zaken niet op adequate wijze kunnen opgenomen worden in de tabel. Dit wil 
zeggen dat de zaken die voor 31 december 2019 in beraad werden genomen en na 1 januari 
2020 werden uitgesproken, en de zaken die voor december 2020 in beraad werden genomen 
en na 1 januari 2021 werden uitgesproken, niet in de cijfers werden opgenomen, terwijl mag 
verondersteld worden dat juist deze jaar-overschrijdende zaken qua beraadtermijn een te-
gengewicht vormen tegen hogerstaande cijfers, omdat er voor deze zaken geen sprake is van 
een periode van gerechtelijk verlof, terwijl het gerechtelijk verlof normalerwijze wel wordt 
meegerekend in de beraadtermijn van de zaken die wel in bovenstaande tabel werden opge-
nomen (zie linker tabel). 
 
Deze toevoeging nuanceert de conclusie die uit bovenstaande cijfers mag getrokken worden. 
 

2. Toezicht op de beraadtermijnen: 
 
In het kader van het bevorderen van de procesgang en de doorlooptijden is het terugdringen 
van de langdurige beraadtermijnen één van de prioritaire objectieven in het hof. Langdurige 
beraadtermijnen worden gecontroleerd door de duurtijd te monitoren en hierover feedback 
te geven aan de kamervoorzitters en de raadsheren. De beraadtermijnen die de drie maanden 
overtreffen, worden al sinds jaren maandelijks gerapporteerd aan de eerste voorzitter door 
de hoofdgriffier.  
 
De aandacht van de magistraten werd tevens getrokken op de invoering van de wet van 6 
december 2005 (B.S. 13 januari 2006) met betrekking tot de vereenvoudigde onttrekking van 

<=30d
>30d

<=60d

>60d 

<=90d

>90d 

<=180d
>180d <=30d

>30d

<=60d

>60d 

<=90d

>90d 

<=180d
>180d

Burgerlijk

Zaken in beraad genomen in 2020 en uitgesproken in 2020 3429 347 138 66 0 3568 354 44 14 0

% 86,2% 8,7% 3,5% 1,7% 0,0% 89,6% 8,9% 1,1% 0,4% 0,0%

Zaken in beraad genomen in 2020 en waarbij er tot op 16/3/2020 een arrest werd uitgesproken 3558 444 152 69 0 3697 451 58 17 0

% 84,3% 10,5% 3,6% 1,6% 0,0% 87,5% 10,7% 1,4% 0,4% 0,0%

Zaken in beraad genomen in 2020 en waarbij er GEEN arrest werd uitgesproken in 2020 129 97 16 4 0 129 97 16 4 0

% 52,4% 39,4% 6,5% 1,6% 0,0% 52,4% 39,4% 6,5% 1,6% 0,0%

Correctioneel

Zaken in beraad genomen in 2020 en uitgesproken in 2020 1116 291 181 74 0 1206 298 111 47 0

% 67,1% 17,5% 10,9% 4,5% 0,0% 72,6% 17,9% 6,7% 2,8% 0,0%

Zaken in beraad genomen in 2020 en waarbij er tot op 16/3/2020 een arrest werd uitgesproken 1127 422 203 89 0 1217 429 133 62 0

% 61,2% 22,9% 11,0% 4,8% 0,0% 66,1% 23,3% 7,2% 3,4% 0,0%

Zaken in beraad genomen in 2020 en waarbij er GEEN arrest werd uitgesproken in 2020 11 131 22 16 1 11 131 22 16 1

% 6,1% 72,4% 12,2% 8,8% 0,6% 6,1% 72,4% 12,2% 8,8% 0,6%

K.I.

Zaken in beraad genomen in 2020 en uitgesproken in 2020 2865 24 2 0 0 2865 24 2 0 0

% 99,1% 0,8% 0,1% 0,0% 0,0% 99,1% 0,8% 0,1% 0,0% 0,0%

Zaken in beraad genomen in 2020 en waarbij er tot op 16/3/2020 een arrest werd uitgesproken 2880 44 3 1 0 2880 44 3 1 0

% 98,4% 1,5% 0,1% 0,0% 0,0% 98,4% 1,5% 0,1% 0,0% 0,0%

Zaken in beraad genomen in 2020 en waarbij er GEEN arrest werd uitgesproken in 2020 15 20 1 1 0 15 20 1 1 0

% 40,5% 54,1% 2,7% 2,7% 0,0% 40,5% 54,1% 2,7% 2,7% 0,0%

Totalen

Zaken in beraad genomen in 2020 en uitgesproken in 2020 7410 662 321 140 0 7639 676 157 61 0

% 86,8% 7,8% 3,8% 1,6% 0,0% 89,5% 7,9% 1,8% 0,7% 0,0%

Zaken in beraad genomen in 2020 en waarbij er tot op 16/3/2020 een arrest werd uitgesproken 7565 910 358 159 0 7794 924 194 80 0

% 84,1% 10,1% 4,0% 1,8% 0,0% 86,7% 10,3% 2,2% 0,9% 0,0%

Zaken in beraad genomen in 2020 en waarbij er GEEN arrest werd uitgesproken in 2020 155 248 39 21 1 155 248 39 21 1

% 33,4% 53,4% 8,4% 4,5% 0,2% 33,4% 53,4% 8,4% 4,5% 0,2%

Zaken in beraad genomen in 2020

Het aantal dagen in beraad wordt berekend door de datum van het in beraad nemen af te trekken van de datum van het arrest. Bijvoorbeeld arrest op 21/04 en in beraad op 01/04, d.w. z. 20 dagen in beraad

Berekeningen

- Beraadtermijn met inbegrip v/d gerechtelijke vakantie = (datum arrest) - (datum in beraad)

- Beraadtermijn, gerechtelijke vakantie NIET inbegrepen = 

  (1) datum in beraad < 01/07 en datum arrest > 31/08 :  ((datum arrest) - (datum in beraad)) - 62 dagen

  (2) datum in beraad => 01/07 en <= 31/8 en datum arrest > 31/08: (datum arrest) - (31/08)

  (3) datum in beraad < 01/07 en datum arrest => 01/07 en <= 31/08: (01/07) - (datum in beraad)

  (4) alle andere gevallen: (datum arrest) - (datum in beraad)

beraadtermijn

gerechtelijke vakantie inbegrepen

beraadtermijn 

gerechtelijke vakantie NIET inbegrepen
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de zaak aan de rechter bij overschrijding van de beraadtermijn van zes maanden. Tevens doen 
de kamervoorzitters maandelijks een opvolging van de in beraad genomen zaken.  
 
Ook in strafzaken worden de overschrijdingen van de beraadtermijnen van drie maanden 
reeds jaren maandelijks gerapporteerd aan de eerste voorzitter door de hoofdgriffier en de 
procureur-generaal. 
 
Ingevolge de aanbeveling van 15 mei 2006 van de Hoge Raad voor de Justitie inzake de over-
schrijding van de termijn van beraad en de circulaire nr. 13/2006 - 9/2006 van 5 december 
2006 van de procureur-generaal over dit onderwerp, werden op 12 december 2006 schikkin-
gen genomen om te verzekeren dat in het rechtsgebied de aanbeveling van de “Verenigde 
Advies- en Onderzoekscommissie” van de Hoge Raad voor de Justitie ook daadwerkelijk op-
gevolgd werd. 
 
De in de richtlijn beschreven werkwijze kadert volledig in de bijstand van de griffier aan de 
rechter. De zittingsgriffiers krijgen meer bepaald de opdracht de lijsten (van zaken waarin de 
beraadtermijn van één maand overschreden werd) in twee exemplaren op te stellen. Deze 
lijsten worden dan ter ondertekening aan de betrokken magistraten voorgelegd, die desge-
vallend op hun beurt de gelegenheid krijgen schriftelijk hun opmerkingen te acteren of te 
laten acteren door de griffier. 
 
De dubbele lijsten worden wekelijks aan het secretariaat van de hoofdgriffier bezorgd en ver-
volgens overgemaakt respectievelijk aan de eerste voorzitter en de procureur-generaal.  
Waar nodig, wordt aan het controlemechanisme herinnerd, voorzien in artikel 770, 4° lid Ger. 
W., dat voorschrijft dat de betrokken magistraat of magistraten verplicht zijn hun korpschef 
en de eerste voorzitter te verwittigen wanneer het beraad langer dan drie maanden aan-
houdt. Zoals de nieuwe wettelijke bepalingen terzake voorschrijven, worden de magistraten 
onverwijld opgeroepen om te worden gehoord over de oorzaken van de vertraging. De korps-
chef en de betrokken magistraat werken - in voorkomend geval - in onderling overleg een 
oplossing uit om aan de vertraging te verhelpen.  
 

3. Problemen bij de toepassing van art. 770 Ger. W.? 
 
In de praktijk bestaan er geen problemen m.b.t. het toezicht op de overschrijding van de be-
raadtermijnen. De Vaste Vergadering van de Korpschefs heeft echter aan de minister van 
Justitie een voorstel geformuleerd om bij de berekening van de beraadtermijnen de gerech-
telijke vakanties niet mee te tellen. Tijdens de gerechtelijke vakantie kan het beraad immers 
niet voortgezet en/of beëindigd worden door de afwezigheid van de magistraten. Aan dit 
verzoek werd slechts gedeeltelijk tegemoetgekomen door de wetswijziging via art. 18 van 
de wet houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen 
inzake justitie van 19 oktober 2015, waardoor we voortaan over een termijn van twee 
maanden beschikken om uitspraak te doen ingeval van sluiting der debatten kort vóór de 
gerechtelijke vakantie. Voor meervoudige kamers, waar beraad bemoeilijkt wordt in het ge-
rechtelijk verlof, werd het probleem door deze wetswijziging (slechts verlenging met één 
maand i.p.v. met twee maanden), dan ook niet opgelost. 
 
Dat de wettelijke beraadtermijn van één maand soms niet haalbaar is bij het beraad in de 
meervoudige kamers, hoeft geen verdere toelichting. De cijfers van het hof spreken voor zich 
wat de overschrijding van deze termijn betreft. 
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HOOFDSTUK IX: VERBETERINGSACTIES TIJDENS HET JAAR 20205: 

 
 

1. Acties: 
 
Het jaar 2020 was zo bijzonder (corona pandemie) dat alle energie diende geconcentreerd 
te worden in het loutere draaiend houden van het hof van beroep. Er waren niet zo veel 
mogelijkheden om andere verbeteracties uit het beleidsplan van de eerste voorzitter te im-
plementeren. 
Wel werden een aantal projecten die door corona werden geïnitieerd, meer algemeen door-
getrokken, zoals de veralgemeende neerlegging van een beroepsverzoekschrift via e-Depo-
sit, de elektronische opvraging van het dossier van de eerste rechtsmacht via onze applicatie 
HBCA, de veralgemeende verzending van de vordering van de PG  en oproeping per e-mail 
aan de advocaten, de veralgemeende verzending van het arrest in alle strafzaken (incl. K.I.) 
onmiddellijk na de uitspraak, de verdere medewerking aan de ontwikkeling van Fast viewer 
e-Inventaris (waardoor het mogelijk is om alle stukken via een fastviewer methode bliksem-
snel te openen en te bekijken, met zelfs mogelijkheid om verschillende stukken naast elkaar 
te bekijken), de organisatie van vergaderingen en zelfs bepaalde zittingen via Webex-confe-
rentie. 
 
Daarnaast werd veel tijd besteed aan de werking van het College van hoven en rechtbanken, 
en in het bijzonder aan een poging tot verfijning van het toekomstige werklastmetingsin-
strument. 
 

2. Nieuwe punten uit art. 340, §3, 3de lid, Ger. W.: 
 
Ingevolge de wijzigingen door de Wet van 18 februari 2014 betreffende de invoering van een 
verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie bevat art. 340, §3, 3e lid Ger. W. een 
aantal nieuwe verplichtingen m.b.t. de invulling van het werkingsverslag. Zo zouden thans 
ook volgende punten in het werkingsverslag behandeld moeten worden: de evolutie van re-
alisatie van het beheersplan en de doelstellingen; de wijze waarop de middelen worden inge-
zet; het kwaliteitsbeleid; de werking van de afdelingen. De Hoge Raad voor de Justitie schrijft 
voor dat deze punten voorlopig worden opgenomen onder hoofdstuk IX. 
 

2.1. Evolutie van realisatie van het beheersplan en de doelstellingen: 
 
De invoering van het verzelfstandigd beheer werd uitgesteld. De bepalingen m.b.t. het be-
heersplan zijn nog niet in werking getreden. 
 

2.2. De wijze waarop de middelen worden ingezet: 
 
De invoering van het verzelfstandigd beheer werd uitgesteld. De bepalingen m.b.t. de verde-
ling der middelen zijn nog niet in werking getreden. 
 

                                           
5 Beschrijf, in MAXIMUM 2 pagina’s de belangrijkste acties die zowel op het vlak van de planning als op dat van de uitvoering gedurende 

het betrokken kalenderjaar (T) werden ondernomen om de werking van het rechtscollege te verbeteren, de gerechtelijke achterstand weg 
te werken en de naleving van de termijnen van het beraad te waarborgen.. Zet ook de behaalde resultaten uiteen 
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Op huidig ogenblik betreffen de in te zetten middelen enkel het budget “werkingskosten”, 
voorheen de budgetten “kleine uitgaven” en “representatiekosten”. 
 

2.3. Het kwaliteitsbeleid: 
 
Er bestaan thans reeds tal van initiatieven die betrekking hebben op kwaliteitsbevorderende 
maatregelen, zoals het IGO op nationaal vlak. Op het vlak van ons hof zijn vermeldenswaard: 
de selectiewijze van kandidaten, het sectoraal overleg, de kenniscellen, de implementatie van 
vernieuwende ICT-processen e.d. meer, maar naar deze initiatieven wordt niet gepeild mid-
dels dit werkingsverslag. 
 
Aangezien het kader m.b.t. het kwaliteitsbeleid nog niet is geschetst door het College van de 
Hoven en Rechtbanken (zie art. 181 Ger. W.), wordt hierop in het kader van dit verslag niet 
verder ingegaan. 
 

2.4. De werking van de afdelingen: 
 
Dit nieuwe punt in art. 340, §3, 3e lid Ger. W. werd volledig uitgewerkt in het voorliggende 
werkingsverslag: omdat de burgerlijke jeugd- en familiekamers een nieuwe afdeling vormen, 
waarbij de vroegere kamerindeling opzij geschoven diende te worden, en waarbij materies 
die vroeger tot de bevoegdheid van andere kamers behoorden aan de familierechter werden 
toebedeeld, werd deze afdeling apart besproken in het overzicht van de statische gegevens. 
De protectionele zaken werden in de nieuwe afdeling “familie & jeugd” ondergebracht, en 
ressorteren in geen enkel opzicht meer binnen de correctionele afdeling, tenzij voor wat be-
treft de afhandeling van de burgerlijke belangen. 
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BIJLAGE 1: PV VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 MEI 2021: 
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BIJLAGE 2: DIENSTREGELING VAN 22 JUNI 2020: 

 


