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Persbericht CHR dd 12/02/2019 – Statistieken ondernemingsrechtbank! 
 
In een persbericht dd. 7/2/2019 reageert de minister op de noodkreet van de voorzitter van de 
ondernemingsrechtbank te Brussel.  
Hoewel de impact van de omvorming van de rechtbank van koophandel naar de 
ondernemingsrechtbank nog verre van duidelijk is, lijkt de minister te suggereren dat de instroom 
van het aantal zaken bij de ondernemingsrechtbank daalt.  
 
Naar het inzicht van het College van de hoven en rechtbanken is dit allerminst een gefundeerde 
conclusie. 
 

1. Immers, wanneer de beschikbare cijfers over een ruimere periode worden bekeken is de 
trend in het algemeen niet eenduidig dalend.  
 
De minister vertrekt van de cijfers voor het jaar 2015 (92.430 nieuwe zaken op de algemene 
rol koophandel voor gans België) en stelt in  de jaren nadien een dalende trend vast (66.262 
in 2017). De vergelijkbare cijfers voor de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te 
Brussel belopen respectievelijk 8.691 in 2015 en 6.490 in 2017 (-25%).  
Wanneer diezelfde bron (“Kerncijfers 2010-2017” van het College van de hoven en 
rechtbanken) grondiger wordt nagekeken blijkt net dat in de jaren vóór 2015 de cijfers een 
duidelijk stijgende trend vertoonden. 
Het aantal nieuwe zaken op de algemene rol in 2013 bedroeg 68.609. En ook de voorgaande 
jaren bedroeg het aantal nieuwe zaken telkens ongeveer 68.500. Door de “Wet natuurlijke 
rechter” steeg het aantal zaken bij de rechtbanken van koophandel in 2014 al naar 79.274 
en in 2015 tot 92.430. Kortom, in de periode 2013-2015 was er dus eerst een stijging  van 
bijna 35%! 
Ook voor de Brusselse rechtbank van koophandel (voor 2015 één tweetalige rechtbank) was 
er een zelfde beweging en vertoonde het aantal zaken in de periode 2013-2015 een duidelijk 
stijgende trend (18530 in 2014  en 12795 FR + 8691 NL =  21486 in 2015) om nadien terug af 
te nemen (10865 FR + 6490 NL = 17355 in 2017).   
 
Deze gevoelige stijging ging echter nooit gepaard met een uitbreiding van het aantal 
magistraten, ondanks herhaalde vraag daartoe. 
 
Het is dus zeer voorbarig om, inzake het aantal zaken van de ondernemingsrechtbanken, op 
basis van het gepubliceerde cijfermateriaal vaste conclusies te trekken. Het College betreurt 
dat de minister deze nuancering over het hoofd heeft gezien. 
 

2. Bovendien is de daling van het aantal zaken na 2015 in belangrijke mate te wijten aan de 
buitengerechtelijke invordering van niet betwiste schuldvorderingen. Het valt ten zeerste 
te betwijfelen of deze evolutie specifiek voor de rechters zelf van de 
ondernemingsrechtbanken veel tijdswinst heeft opgeleverd gezien de hoofdzakelijk 
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“administratieve” opvolging dit soort dossiers via de griffie. 
 

3. Ten slotte heeft de omvorming van de rechtbank van koophandel naar de 
ondernemingsrechtbank, sedert 1/11/2018, eveneens een aanzienlijke uitbreiding van 
bevoegdheden naar vrije beroepers, vzw’s etc. met zich mee gebracht zodat het  
(a) momenteel te vroeg is om de impact op het aantal zaken in te schatten  
(b) en het wellicht veeleer te verwachten valt dat het aantal zaken –gezien de uitgebreide 
bevoegdheid- zal toenemen.  
Het College zal er over waken om deze evolutie in het oog te houden en de gevolgen voor de 
werklast en het benodigd aantal magistraten en gerechtspersoneel te monitoren.    
  

    
CONTACT & MEER INFO: 
Pol Van Iseghem, voorzitter van het College van de hoven en rechtbanken 
Tel. 02/557 46 50 GSM 0475/80 07 40 pol.vaniseghem@just.fgov.be  
Didier Rinskopf, directeur van de steundienst bij het College van de hoven en rechtbanken 
Tel. 02/557 46 07  GSM 0478/63 47 58  didier.rinskopf@just.fgov.be  

 
 

BIJLAGEN 
“Kerncijfers 2010-2017” van het College van de hoven en rechtbanken 
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechterlijke-orde/beheer-en-ondersteuning/college-van-
hoven-en-rechtbanken/statistiek/kerncijfers  
 
Persbericht minister van justitie https://www.koengeens.be/news/2019/02/07/aantal-magistraten-
in-nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-in-brussel  
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