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INLEIDING

Statistiek van de hoven en de rechtbanken (zetel)

Op 1 september 2008 werden de medewerkers en de bevoegdheden van de vroegere Afdeling 
Statistieken van de FOD Justitie overgenomen door het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting 
(VBSW). Het VBSW werd opgericht in het kader van het Protocol “project werklastmeting bij hoven 
en rechtbanken” dat op 4 juni 2008 werd ondertekend door de minister van Justitie, 
vertegenwoordigers van de FOD Justitie en vertegenwoordigers van de magistratuur (zetel).1 In 2014 
werd het VBSW opgenomen in het College van de hoven en rechtbanken. Voortaan staat haar 
steundienst (afdeling Monitoring) in voor het aanmaken van de activiteitenstatistieken van de hoven 
en rechtbanken (zetel). 

Van een moderne justitie mag verwacht worden dat zij op een transparante manier communiceert over 
haar activiteiten. De publicatie van toegankelijke activiteitenstatistieken laat aan alle geïnteresseerden 
toe zich een duidelijk beeld te vormen over de activiteiten van de verschillende rechtscolleges.

De activiteitenstatistieken van de rechtbanken van koophandel, vredegerechten en politierechtbanken 
worden gepubliceerd sinds 1999. Voor de hoven van beroep zijn - wat de burgerlijke zaken betreft -
statistieken beschikbaar sedert 1999, evenals voor de notariaten. Vanaf 2000 werden de rechtbanken 
van eerste aanleg, het correctioneel- en politieparket daaraan toegevoegd. Voor de hoven van beroep, 
correctionele zaken, zijn de statistieken beschikbaar vanaf 2008. Voor de arbeidshoven en -
rechtbanken zijn respectievelijk 2010 en 2012 de eerste jaren waarover we cijfergegevens publiceren 
op basis van een statistische Datawarehouse. Al deze publicaties kaderen in de reeks ‘De jaarlijkse 
statistieken van de hoven en de rechtbanken’. Sinds 2002 staat het College van Procureurs-generaal in 
voor de publicatie van de cijfergegevens over de activiteiten van het openbaar ministerie2. 
Uitzondering hierop zijn de politieparketten waarvoor we van 2000 tot en met 2012 cijfers 
publiceerden. 

In ‘Kerncijfers van de gerechtelijke activiteit’ vindt u per jaar en voor alle rechtscolleges het aantal 
hangende, nieuwe en afhandelde zaken vanaf 2010. De publicatie ‘Justitie in cijfers’ bevat relevante 
cijfergegevens over de FOD Justitie, de rechtbanken en de hoven, de gevangenissen, de Justitiehuizen, 
de veroordelingen,….

Al deze publicaties kunt u terugvinden via onze website: www.rechtbanken-tribunaux.be, klik op 
‘Rechterlijke Orde’, ‘College van de hoven en rechtbanken’ en ten slotte ‘Statistieken’.

1 Voor meer informatie over de steundienst en het project werklastmeting bij hoven en rechtbanken kunt u terecht op onze 
website: www.rechtbanken-tribunaux.be.
2 De publicatie ‘Jaarstatistiek van het Openbaar Ministerie’ kunt u raadplegen via de website van de FOD Justitie
(http://www.just.fgov.be, sectie ‘Statistieken’, link ‘College van Procureurs-generaal’).
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Methodologie voor de ontwikkeling van de statistieken

Hoe kwamen de statistieken tot stand? De volgende paragrafen geven een kort overzicht van de 
methodologie voor de ontwikkeling van de statistieken.

Voor de meeste hoven en rechtbanken worden de statistieken berekend op basis van de gerechtelijke 
gegevens die de griffie in een informaticasysteem invoert. De stafdienst ICT van de FOD Justitie staat 
samen met de rechtbanken in voor de gegevensopslag en het onderhoud en de ontwikkeling van het 
informaticasysteem. De belangrijkste doelstelling van dit informaticasysteem is het elektronisch 
beheren van de zaken en niet het leveren van gegevens voor de opmaak van een activiteitenstatistiek. 
De structuur van de databanken bepaalt en beperkt bijgevolg het statistische concept.

Regelmatig worden de databanken die nodig zijn om de statistieken te ontwikkelen naar de cluster 
Monitoring van de steundienst gestuurd. Die databanken zijn de voeding voor een Datawarehouse
waaruit, met de technische ondersteuning van de ICT-dienst en de SAS3-software, betrouwbare, 
nationale statistieken getrokken kunnen worden op basis van ruwe data. 

De telregels aan de hand waarvan de statistieken berekend worden, worden net zoals de statistische 
variabelen, de registratiemethodes en de codelijsten besproken en daarna gevalideerd binnen een 
werkgroep waarin de verschillende hoven of rechtbanken van de betrokken instantie zetelen.

De hoven en rechtbanken kunnen hun statistieken raadplegen via ad-hoc verslagen of via het platform 
‘SAS PORTAL’. 

Inhoud van deze publicatie

In het eerste hoofdstuk van deze publicatie vindt u, per jaar en voor de betrokken instantie, 
belangrijke informatie over de stand van zaken van het statistische project. U vindt er ook de recente 
wijzigingen terug, die een weerslag hebben op de publicatie. 

De basisconcepten van de statistieken en statistische rubrieken voor de betrokken instantie worden 
toegelicht in het tweede hoofdstuk van deze publicatie. 

In het derde hoofdstuk staan de statistische gegevens van de betrokken instantie. U vindt er 
voornamelijk, afhankelijk van de voortgang van het statistische project, de statistieken van de 
rechtszaken (nieuwe/hangende/afgesloten en hun duur) en/of van de aktes van de rechter, dat alles in 
functie van verschillende variabelen (rechtbank/hof, aard van de zaak…).

3 Statistical Analysis Software, http://www.sas.com.
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Algemene opmerkingen over de statistieken

Een groot aantal factoren kan de kwaliteit van de statistieken beïnvloeden. In dit geval kunnen we 
bijvoorbeeld de kwaliteit van registratie, het gebrek aan uniformiteit in het gebruik van het 
informaticasysteem en van de codes of zelfs de werking van het informaticasysteem aanhalen. We 
raden dan ook aan om enige voorzichtigheid te hanteren bij de interpretatie van de statistieken.

Gelieve in acht te nemen dat de statistieken noch de werklast van de hoven en rechtbanken, noch de 
gerechtelijke achterstand weerspiegelen. Dit zijn beide complexe onderwerpen. We verzoeken u de 
volgende parameters in beschouwing te nemen: het personeelskader, de complexiteit van de 
behandelde zaken, de herziening van wetten en procedures en de verschillende werkwijzen.

Gelieve ook in acht te nemen dat de statistieken van de steundienst van het College van de hoven en 
rechtbanken in eerste instantie gericht zijn op het ondersteunen van de werking van de hoven en de 
rechtbanken. De statistische rubrieken die in de jaarlijkse publicatie staan, zijn voornamelijk in het 
kader van deze missie ontwikkeld.

Tot slot: om technische redenen bevat deze publicatie vooral nationale en jaarlijkse cijfergegevens. 
Indien u bijkomende cijfergegevens wenst te verkrijgen, kunt u uw verzoek richten tot ons.

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren:

College van de hoven en rechtbanken
Steundienst
Tel. 02/557.46.50
E-mail : cct.chr.stat@just.fgov.be
Website: www.rechtbanken-tribunaux.be
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I. BELANGRIJKE INFORMATIE
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1. Stand van zaken van het statistische project

1.1 Beschikbare statistieken
De statistieken die ontwikkelend zijn voor de hoven van beroep betreffen voornamelijk: de zaken en
de akten ingeschreven in het repertorium van de rechter.

In deze versie van de publicatie worden vooral statistieken over de zaken voorgesteld: het aantal 
nieuwe, hangende en afgesloten zaken alsook hun duurtijd (per aard van de zaak, rol, type output, ...).

1.2 Betrouwbaarheid van de statistieken
Gezien de hoge kwaliteit van de gegevens (beheer en ontwikkeling van de applicatie, lijst van 
controles, uniforme coderingspraktijken, …) en de voortgang binnen het statistisch project (telregels 
gevalideerd, …), kunnen de statistieken voor de hoven van beroep als zeer betrouwbaar worden 
beschouwd.
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2. Recente wijzigingen

2.1 Relevante wetswijzigingen voor de statistieken
Er werden wat dit betreft geen wijzigingen vastgesteld.

2.2 Invoerwijze en telregels
Er werden wat dit betreft geen wijzigingen vastgesteld.

2.3 Formaat van de publicatie
Om de leesbaarheid van de statistieken te optimaliseren, zijn niet alleen tabellen maar ook grafieken 
opgenomen in de nieuwe versie van deze publicatie.

Versie van de publicatie: juni 2018.
Extractie van de gegevens: augustus 2018.
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II. STATISTISCHE VARIABELEN
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1. Basisconcepten

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

België heeft 5 hoven van beroep, ze bevinden zich in Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Bergen. 
Indien een partij niet tevreden is met het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg dan kan zij 
hiertegen in beroep gaan. De zaak komt dan voor één van de 5 hoven van beroep, dit wordt bepaald 
door het rechtsgebied van het hof van beroep. Elke rechtbank valt onder het rechtsgebied van één 
bepaald hof van beroep. Zo valt bijvoorbeeld de rechtbank van eerste aanleg van Leuven onder het 
rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel. Indien een partij niet tevreden is met het vonnis van 
deze rechtbank, dan kan deze partij hoger beroep aantekenen. Ze moet dit dan doen bij het hof van 
beroep te Brussel. 

Elk hof van beroep bestaat uit een eerste voorzitter, kamervoorzitters en raadsheren. De kamers van 
het hof van beroep houden zitting, al naargelang het geval, ofwel met drie raadsheren in het hof van 
beroep, de voorzitter daaronder begrepen, ofwel met één lid, kamervoorzitter of raadsheer in het hof4. 
De griffie staat in voor de administratieve afhandeling van de zaken.

Elk hof van beroep bestaat uit meerdere kamers. Zo zijn er de burgerlijke kamers, de jeugdkamers, de 
correctionele kamers, en de kamer van inbeschuldigingstelling5. Sinds de wet van 30 juli 2013 zijn er 
ook bij de hoven van beroep familiekamers gekomen en tot deze familiekamers behoren de kamers 
voor minnelijke schikking6. De burgerlijke kamers behandelen het beroep tegen de vonnissen die in 
eerste aanleg zijn uitgesproken door de burgerlijke afdelingen van de rechtbanken van eerste aanleg en 
door de rechtbanken van koophandel. De jeugdkamers zijn bevoegd voor het beroep tegen vonnissen 
in eerste aanleg van de jeugdrechtbanken. De familiekamers behandelen de hogere beroepen tegen de 
vonnissen die door de familierechtbank zijn uitgesproken. De burgerlijke kamers houden zich vooral 
bezig met materies uit het burgerlijk en handelsrecht, bijvoorbeeld de verzekeringen of een 
faillissement, maar ook met materies uit het fiscaal recht. De jeugdkamers houden zich vooral bezig 
met protectionele zaken. Voor familiale aangelegenheden, naast de familiekamers, zijn de kamers voor 
minnelijke schikking, die bestaan uit een raadsheer die een specifieke opleiding7 heeft gevolgd, ermee 
belast de twee partijen te verzoenen als een minnelijke schikking mogelijk is. De correctionele kamers 
houden zich bezig met materies uit het strafrecht (bv. een inbraak of een ontvoering) en behandelen 
het beroep tegen de vonnissen die in eerste aanleg zijn uitgesproken door de correctionele afdelingen 
van de rechtbanken van eerste aanleg. Ten slotte is de kamer van inbeschuldigingstelling het 
onderzoekgerecht voor correctionele zaken en behandelt het beroep tegen beschikkingen van de 
raadkamer.

De statistische resultaten die hier worden weergegeven, hebben enkel betrekking op de materies die 
behandeld werden door de correctionele kamers en de kamers van inbeschuldigingstelling van de 5 
hoven van beroep (strafzaken).

Meer concreet poogt de statistiek een zo realistisch mogelijke benadering te geven van de instroom en 
uitstroom aan correctionele zaken waarmee het hof van beroep geconfronteerd wordt gedurende een 
welbepaalde periode. De nationale tabellen bevatten de statistieken van de 5 hoven van beroep.

Deze publicatie bevat voornamelijk statistieken op nationaal niveau. Deze cijfergegevens zijn ook 
beschikbaar per hof. U kunt deze aanvragen op ons emailadres.

4 Artikel 101, lid 5, van het Gerechtelijk Wetboek.
5 Artikel 101, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek.
6 Artikel 110, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek (tot wijziging van artikel 101, lid 1).
7 “Als de dienstbehoeften zulks verantwoorden, kan de eerste voorzitter van het hof van beroep, uitzonderlijk en nadat het 
advies van de [procureur-generaal is ingewonnen, een werkend magistraat aanwijzen om de bovengenoemde functies voor 
een termijn van ten hoogste een jaar te vervullen, zelfs als die magistraat de gespecialiseerde opleiding] niet heeft genoten” 
(artikel 110, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek).
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1.2 Het statistische jaar is een kalenderjaar
De cijfers hebben steeds betrekking op een bepaalde periode, de statistische periode genoemd. Voor de 
aanmaak van de jaarcijfers wordt het kalenderjaar (januari - december) en niet het gerechtelijke jaar 
(september - augustus) als referentieperiode genomen. 

Cijfergegevens per maand worden niet opgenomen in deze publicatie maar kunt u aanvragen op ons
emailadres.

1.3 Bron van de cijfers: het informaticasysteem voor de hoven van beroep
De statistische resultaten zijn rechtstreeks afkomstig uit het geïnstalleerde informaticasysteem op de 
griffies van de hoven van beroep. Het huidige informaticasysteem (“HBCA”) dat gebruikt wordt op de 
correctionele griffies werd geïmplementeerd tussen 2001 en 2006. Deze software heeft sinds zijn 
bestaan al meerdere updates gekend. Dit informaticasysteem werd speciaal ontwikkeld om de 
procedure van de zaken op te volgen en de taken van de griffier hierbij te ondersteunen. Elke nieuwe 
zaak die aanhangig gemaakt wordt, wordt steeds in het informaticasysteem ingevoerd. 

Ondanks het feit dat de zaken (en alle elementen van de gerechtelijke procedure) in de hoven via 
hetzelfde computersysteem worden ingevoerd, kunnen er verschillen in de wijze van gegevensinvoer 
tussen de hoven worden vastgesteld. Om dit te verhelpen werd door de Stafdienst ICT in de 
invoerapplicatie een controlescherm geprogrammeerd hetgeen de hoven toelaat om op wekelijkse 
basis de onvolkomenheden in de ingevoerde gegevens (registraties) blijvend op te volgen en te 
corrigeren. Via een systeem van checklists worden de onvolledige en tegenstrijdige registraties 
nauwgezet bijgehouden.

Het blijft ten slotte belangrijk te benadrukken dat een statistisch systeem alleen betrouwbare 
informatie oplevert indien de gegevens op een juiste en uniforme manier worden ingevoerd in het 
informaticasysteem op de griffies.

1.4 Extractie
De steundienst van het College van de hoven en rechtbanken ontvangt maandelijks een extractie van 
bepaalde ruwe gegevens uit de databanken van de hoven van beroep. De extractiedatum is van belang 
omdat er kleine verschillen kunnen bestaan tussen de cijfergegevens van 2 extracties. Dit is 
bijvoorbeeld het geval wanneer er tussen de eerste en de tweede extractiedatum een bepaald bruut 
gegeven gecorrigeerd werd of een zaak geannuleerd werd wegens foutieve registratie.

1.5 Telregels
De telregels bepalen de berekeningswijze van de statistieken. U vindt hun omschrijving terug onder de 
punt(en) betreffende de statistieken.
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2. Gemeenschappelijke termen

2.1 Statistieken over de zaken

2.1.1 Wat is een zaak?
Met betrekking tot deze statistiek wordt een zaak gedefinieerd als een juridische actie, aanhangig 
gemaakt bij het hof 8 en dit voornamelijk via een akte van beroep (of rechtstreeks ingeschreven bij het 
hof), waaraan een rolnummer werd toegekend en die nog niet uit de werklast van het hof is 
verdwenen9.

Door de toekenning van een rolnummer10 (inschrijving op de rol) wordt de zaak hangend. Wanneer de 
zaak niet meer tot de werklast behoort, is ze niet meer hangend. 

1e Opmerking: Wanneer eenzelfde geschil eerst uit de werklast verdwijnt om vervolgens om één of 
andere reden terug in de werklast opgenomen te worden (bijvoorbeeld bij de maandelijkse handhaving 
van de voorlopige hechtenis) dan gaat het om een nieuwe zaak, die bijgevolg ook een nieuw 
rolnummer zal krijgen.

2e Opmerking: In de statistiek zal een vordering die ingeschreven is op de ‘in beroep rol’ en die de 
status ‘afgesloten’ heeft op het moment van de extractie, niet als zaak geteld worden.

3e Opmerking: Ook geannuleerde zaken worden niet in de statistiek opgenomen.

2.1.2 Wat is de startdatum van een nieuwe zaak?
De zaak start van zodra ze geregistreerd wordt in het informaticasysteem. Gezien de heterogene 
werkwijze binnen de verschillende hoven, werd er echter voor gekozen om de neerleggingsdatum te 
gebruiken als effectieve startdatum van een zaak. Voor de zaken ingeschreven op de rol burgerlijke 
belangen wordt evenwel de datum gebruikt waarop de zaak een eerste vaststelling krijgt toegewezen.

2.1.3 Wanneer is een zaak hangend?
Een zaak is hangend vanaf het ogenblik dat het dossier bij de griffie wordt neergelegd tot het ogenblik
dat ze niet meer tot de werklast behoort (ten gevolge van een eindbeslissing, een weglating, …). 

Opmerking: Wegens de verschillende werkwijzen tussen de hoven van beroep werd besloten dat een 
zaak die op de rol van de burgerlijke belangen is ingeschreven slechts hangend is vanaf de datum dat 
er een vaststelling is toegekend aan deze zaak.

2.1.4 Definitie van input, output en hangend 31/12
 De input bestaat uit twee componenten: 

o De zaken die reeds ingeschreven waren aan het begin van de statistische periode (hangend op 
01/01), en 

o De nieuwe zaken die ingeschreven werden gedurende de statistische periode (nieuw).
 De output omvat alle zaken waarvoor er tijdens een bepaalde statistische periode een beslissing 

werd genomen die een einde maakt aan de zaak (eindbeslissing). Deze zaken zijn hierdoor niet 
meer hangend.

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

8 Bij wege van hoger beroep, een verwijzing door een andere rechtsmacht of rechtstreeks.
9 Omwille van een eindbeslissing, een doorverwijzing naar een andere rechtsmacht, ….
10 Een rolnummer wordt toegekend door de griffie of het parket-generaal, afhankelijk van of de zaak wordt overgenomen dan 
wel voor het eerst wordt ingeschreven. In een aantal zaken (of bij enkele hoven), heeft het parket-generaal inderdaad reeds 
een nummer toegekend aan de zaak. Dit rolnummer wordt daarna op de griffie overgenomen van het parket-generaal of van 
het arbeidsauditoraat bij sociale zaken. Het kan eveneens voorkomen dat zaken rechtstreeks aanhangig worden gemaakt op de 
griffie. Deze dossiers worden ingeschreven op de rol en krijgen een automatisch nummer op de griffie (bv. burgerlijke 
belangen waar het parket-generaal nooit in tussenkomt).
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2.1.5 Duur output en hangend 31/12
 Gemiddelde en mediane duur output (eindarresten)

Deze duur is het aantal dagen tussen de inschrijving van de zaak (nieuw) op één van de rollen en de 
zitting waarop het eindarrest werd uitgesproken (output).

Deze variabele betreft enkel zaken die tijdens de statistische periode werden afgehandeld aan de 
hand van een eindarrest. 

Voor de gemiddelde duur (GD) wordt de som van de duurtijden ‘eindarrest’ gedeeld door het aantal 
zaken dat door een eindarrest afgehandeld werd. Wanneer er sprake is van een “scheve” verdeling 
van de duurtijden, bijvoorbeeld wanneer een groot aantal zaken een korte duurtijd heeft en een klein 
aantal zaken een heel lange duurtijd, is de mediaan een betere indicator voor de duurtijd van een 
gemiddelde zaak. De mediane duur (MD) is de middelste duurtijd van alle zaken. De ene helft van de 
zaken duurt korter dan de mediaan, de andere helft langer. Bijvoorbeeld, voor vijf zaken zijn de 
duurtijden 50, 60, 70, 80 en 150 dagen. De GD is 82 dagen. De MD is 70 dagen.

 Gemiddelde duur hangend 31/12:
Deze duur is het aantal dagen tussen de inschrijving van de zaak (nieuw) en de laatste dag van de 
statistische periode (31/12). 

Deze variabele betreft enkel zaken die op het einde van de statistische periode nog niet afgehandeld 
zijn. 

Deze duurtijden worden in volgende categorieën opgedeeld:

Duur categorie
Cat1: 1-250
Cat2: 251-500
Cat3: 501-750
Cat4: 751-1000
Cat5: 1001-1250
Cat6: 1251-1500
Cat7: 1501-1750
Cat8: 1751-2000
Cat9: > 2000

2.1.6 Welke zaken worden opgenomen in de statistiek?
Elke zaak die een eigen rolnummer heeft gekregen, wordt geteld. Verknochte zaken hebben elk een 
eigen rolnummer. Ze zullen dus als aparte zaken worden geteld terwijl ze als één dossier worden 
behandeld.

Anderzijds worden de zaken ingeschreven op de ‘in beroep rol’ en die de status ‘afgesloten’ hebben 
niet meegeteld aangezien die rol zaken bevat die nog niet hangend zijn en in de statistiek enkel zaken 
worden opgenomen die hangend zijn ofwel ooit hangend geweest zijn.

Ook de geannuleerde zaken worden niet meegeteld in de statistiek. Deze zaken zijn verkeerdelijk 
geregistreerd in de invoerapplicatie. Om ze nadien correct te registreren moet eerst de foutieve 
invoering worden geannuleerd. Indien de geannuleerde zaken ook in de statistiek zouden zijn 
opgenomen dan zou dit leiden tot een dubbeltelling.
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2.2 Type zaak en rol
Aan elke zaak wordt een type zaak toegekend. Er bestaan 5 types zaak: correctioneel, sociaal, jeugd, 
kamer van inbeschuldigingstelling (KI), KI sociaal. Afhankelijk van het geselecteerde type zaak is een 
type rol mogelijk. 

De rol is een lijst waarop nieuwe zaken, in volgorde van binnenkomst, ingeschreven worden. Binnen 
een hof heeft elke zaak een uniek rolnummer.

De rol is onderverdeeld in verschillende deellijsten, dit enerzijds krachtens de wet en anderzijds op 
grond van praktische overwegingen (rolrechten, …). 

Dit is de tabel van de rollen met hun beschrijving.

Type zaak Rol
Correctioneel Algemene rol; in beroep rol; correctionele rol; burgerlijke belangen;

verzoekschriften voorlopige invrijheidstelling; verzet; pro deo;
voorrecht van rechtsmacht; Franchimont; uitlegging, verbetering en 
toepasselijkheid; andere

Sociaal Pro deo; burgerlijke belangen; in beroep rol; uitlegging, 
toepasselijkheid en verbetering; verzet; verzoekschriften voorlopige 
invrijheidstelling; sociale zaken

Jeugd Pro deo; burgerlijke belangen; in beroep rol; uitlegging, 
toepasselijkheid en verbetering; verzet, verzoekschriften tot voorlopige 
invrijheidstelling; correctionele rol; jeugd

KI Algemene rol; pro deo; burgerlijke belangen; uitlegging, 
toepasselijkheid en verbetering; verzet; voorrecht van rechtsmacht; 
verzoekschriften voorlopige invrijheidsstelling ; Franchimont ; 
voorlopige hechtenis; vreemdelingen; regeling rechtsgebied/regeling 
rechtspleging; uitlevering; internationaal strafrecht; toezicht 
onderzoek/ onderzoeksmaatregel; eerherstel; Assisen; andere

KI Sociaal Pro deo; Franchimont; voorlopige hechtenis; regeling 
rechtsgebied/regeling rechtspleging; toezicht onderzoek/ 
onderzoeksmaatregel; andere

Algemene rol
De benaming “algemene rol” is misleidend. Eigenlijk is deze rol een gevolg van het gebruik van een 
applicatie die oorspronkelijk voor het burgerlijke luik werd ontwikkeld en wordt de algemene rol op 
de correctionele griffie voornamelijk gebruikt voor zaken afkomstig van het federaal parket.  

In beroep rol 
Zaken ingeschreven op de “in beroep rol” 11 met de status ‘niet afgesloten’ op het moment van de 
extractie, worden meegeteld in de statistiek. Als deze zaken nadien een nieuw (correctioneel) roltype 
krijgen, wordt hun status ‘afgesloten’ en worden ze niet meer meegeteld in de statistiek. 

Correctionele rol
Betreft de correctionele zaken die op de correctionele griffie worden behandeld. Hieronder zijn 
eveneens de zaken betreffende stedenbouw: herziening dwangsommen12 inbegrepen. Onder deze 
rubriek behoren ook zaken waarbij de burgerlijke belangen samen met de strafvordering worden 
afgehandeld. Deze zaken worden niet als twee maar als één (nieuwe) zaak geteld. Zaken betreffende 
herziening13 en heropening14 worden eveneens onder deze rubriek geteld. 

11 Van toepassing voor één of twee hoven. Het betreft een voorlopige inschrijving in afwachting dat de zaak terugkomt van 
het Parket-Generaal en een nieuw roltype ontvangt. 
12 Enkel van toepassing voor het hof van beroep te Gent.
13 Alle zaken waarin na Cassatie door de partijen een herziening wordt gevraagd.
14 Alle zaken waarin na uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een heropening wordt gevraagd.
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Burgerlijke belangen
Op deze rol worden alle zaken betreffende de afhandeling van burgerlijke belangen ingeschreven, 
inclusief de burgerlijke belangen op basis van artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek 
van Strafvordering. Al de burgerlijke belangen die geen gelijktijdige afhandeling kennen met de 
strafvordering worden samengeteld, namelijk:

• De verzoekschriften tot een burgerlijke partijstelling.
• Hoger beroepen uitsluitend op burgerlijk gebied tegen een vonnis in 1e aanleg.
• De voortzetting van de burgerlijke belangen na een strafrechtelijk eindarrest. 
Verzoekschriften voorlopige invrijheidstelling
Betreft de verzoekschriften tot voorlopige invrijheidstelling van de beklaagde, zowel de 
verzoekschriften in een dossier dat reeds aanhangig is op het hof van beroep als het hoger beroep tegen 
een vonnis in eerste aanleg.

Verzet 
Betreft alle verzetten die na betekening van een verstekarrest aanhangig worden gemaakt. 

Pro deo
De pro deo rol omvat alle verzoekschriften tot het bekomen van rechtsbijstand.

Voor het hof kan een pro deo zaak zich voordoen in twee gevallen:

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

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

Opmerking: Op 1 mei 2017 werd een begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand opgericht. 
De opbrengsten van dit fonds worden gebruikt ter financiering van de vergoedingen van de advocaten 
die belast worden met de juridische tweedelijnsbijstand alsook ter financiering van de kosten 
verbonden aan de organisatie van bureaus gericht op rechtsbijstand. 
Het fonds wordt gefinancierd door een verplichte bijdrage van 20 euro. Deze bijdrage wordt in het 
kader van bepaalde zaken geïnd.
Voor zaken die de burgerlijke procedure volgen, is een bijdrage aan het fonds verplicht voor elke 
introductieakte, dit op het moment van de inschrijving op de rol, en voor alle eisende partijen. Indien 
de bijdrage niet betaald wordt, wordt de zaak niet ingeschreven. De rechtbank/het hof beslist welke 
partij uiteindelijk de bijdrage zal dragen. In een aantal gevallen wordt geen bijdrage geïnd van de 
eisende partij. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevallen waarin de eiser zelf geniet van juridische 
tweedelijnsbijstand of van rechtsbijstand.
Voor zaken die de strafrechtelijke procedure volgen, behalve indien men geniet van juridische 
tweedelijnsbijstand, is elke verdachte, beschuldigde, beklaagde of persoon die burgerlijk 
verantwoordelijk is voor het misdrijf en strafrechtelijk werd veroordeeld, verplicht een bijdrage te 
betalen aan het fonds. Tenzij ze zelf geniet van juridische tweedelijnsbijstand, wordt de burgerlijke 
partij veroordeeld tot het betalen van een bijdrage aan het fonds indien ze het initiatief nam in de 
rechtstreekse dagvaarding of indien een onderzoek werd gestart op haar vraag maar ze uiteindelijk de 
zaak verliest.
Voorrecht van rechtsmacht
Betreft zaken die rechtstreeks aanhangig gemaakt worden bij het hof van beroep. Het voorrecht van 
rechtsmacht geldt t.a.v. bepaalde magistraten en hoge functionarissen. In afwijking van de gewone 
procedureregels worden zij berecht door de eerste burgerlijke kamer van het hof. Deze kamer doet in 
eerste en laatste aanleg uitspraak. 
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Franchimont 
De Franchimont rol betreft de gevallen waarin de correctionele kamer of de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het hof van beroep via een verzoekschrift gevat wordt. Dit gebeurt op 
basis van de Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het kader van het 
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek.

Uitlegging, verbetering en toepasselijkheid 
Een dergelijke vordering wordt ingesteld wanneer volgens de betrokken partij het arrest onduidelijk of 
dubbelzinnig is of een misrekening of verschrijving bevat. De partij kan via deze vordering ook de 
toepasselijkheid van het arrest vragen. 

Andere
Betreft zaken die onterecht een type zaak toegewezen kregen of die niet aan de andere rollen kunnen 
worden toegewezen. 

Sociale rol
Betreft de sociaal strafrechtelijke zaken, afkomstig van het auditoraat-generaal, die op de correctionele 
griffie worden behandeld.

Jeugd rol
Er bestaan verschillende types jeugdzaken (problematische opvoedingssituaties situaties, misdrijf 
omschreven feit,…).

Voorlopige hechtenis
Betreft de zaken inzake handhaving van een aanhoudingsmandaat, ….

Vreemdelingen
Betreft de zaken inzake de vreemdelingenwet15.

Regeling rechtsgebied/Regeling rechtspleging
Betreft de zaken inzake hoger beroep tegen verwijzingsbeslissingen, buitenvervolgingstellingen, 
internering, ….

Uitlevering
Betreft de zaken inzake exequatur of advies inzake uitlevering, Europees aanhoudingsmandaat, ….

Internationaal strafrecht
Betreft de zaken inzake schending internationale mensenrechten of internationaal strafrecht.

Toezicht onderzoek/onderzoeksmaatregel 
Betreft de zaken inzake hoger beroep tegen evocatiebeslissingen of inzake toezicht onderzoek, ….

Eerherstel
Betreft zaken inzake eerherstel.

Assisen
Betreft zaken inzake verwijzing naar het hof van assisen.

15 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen.
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2.3 Aard van de zaak
Op het ogenblik dat een zaak in het informaticasysteem wordt ingevoerd (dit is aan het begin van de 
procedure), krijgt ze een bepaalde “aard van de zaak” toegekend. De aard van de zaak is een 
kwalificatie die aan een zaak wordt toegekend zodat men weet om welk soort zaak het gaat.

De aard van de zaak is vaak een belangrijke indicatie van de moeilijkheid van een zaak. Zo is 
bijvoorbeeld een verzoek tot het bekomen van rechtsbijstand in principe minder complex dan een zaak 
gerelateerd aan wapens. Hierdoor zullen bijvoorbeeld de gemiddelde duurtijden van verschillende 
soorten zaken verschillen. Het is daarom van belang dat er met de aard van de zaak wordt rekening 
gehouden.

Deze kwalificatie wordt bepaald door de griffiers (of door het parket, naargelang de hoven) die de 
zaken in de applicatie invoeren op basis van wat in de inleidende akte is genoteerd, het kan hierdoor 
gebeuren dat de aard van de zaak zoals ze in de applicatie is toegekend, niet volledig overeenstemt met 
de aard van de zaak die deze zaak in werkelijkheid heeft.

Dit zal des te meer het geval zijn, indien er meerdere rubrieken van toepassing kunnen zijn op één 
zaak. Op dat ogenblik zal er een keuze gemaakt moeten worden omdat elke zaak slechts één aard van 
de zaak kan hebben. Bijgevolg moeten de statistieken over de aarden van de zaak met voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden.

De aard van de zaak wordt in het informaticasysteem op de griffie geregistreerd door middel van een 
uniforme juridische nomenclatuurlijst “aard van de zaak”. Vandaag bestaat deze uit tientallen 
hoofdrubrieken dewelke verder zijn onderverdeeld in subrubrieken.

De hoofdrubrieken zijn:

Gemeen strafrecht
G.1 Misdrijven tegen de veiligheid van de staat

a aansl.samensp.t.Koning,familie,regering (101-102 Sw)
b misdr.uitwendige staatsveiligheid (113-123decies Sw)
c misdr.inwendige staatsveiligheid (124-136 Sw)
d Terroristische Misdrijven (137−141ter Sw)

G.2 Schending grondwettelijke rechten
a misdr.m.b.t vrije uitoefening eredienst (142-146 Sw)
b schending grondw.recht door ambtenaar (147-159 Sw)

G.3 Misdrijven tegen de openbare trouw
a valse munt (160-172 Sw)
b valsheid in effecten, aandelen … (173-178 Sw)
c valsheid in zegels, stempels, merken(179-192ter Sw)
d valsh.geschriften, informatica, telegram (193-214 Sw)
e valse getuigenis en meineed (215- 226 Sw)
f aanmatiging van ambten, titels, naam (227-232 Sw)

G.4 Misdrijven tegen de openbare orde door ambtenaar tijdens bediening
a samenspanning van ambtenaren (233-236 Sw)
b aanmatiging macht adm.+rechterl.overh. (237-239 Sw)
c ambtenaar:verduistering,knevelarij... (240-245 Sw)
d omkoping van ambtenaar (246-252 Sw)
e misbruik van gezag (254-259 Sw)
f afluisteren...privé-communicatie (259bis-260 Sw)
g onwettige uitoefening openbaar gezag (261-262 Sw)
h misdr.m.b.t.akten burgerlijke stand (263-266 Sw)
i misdr.bedienaar eredienst in bediening (267-268 Sw)
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G.5 Misdrijven tegen de openbare orde door bijzondere personen
a weerspannigheid (269-274 Sw)
b smaad (275-282 Sw)
c zegelverbreking (283-288 Sw)
d belemmering uitvoering openbare werken (289-291 Sw)
e misdrijven van leveranciers (292-298 Sw)
f uitgave geschrift zonder naamvermelding (299-300 Sw)
g misdr.m.b.t.loterij,speelhuis,pandhuis (301-308 Sw)
h inbr.nijverheid,kooph.,openb.veiling (309-314 Sw)
i misdr.geheim privécommunicatie (314bis Sw)
j andere misdr. openbare veiligheid (315-316bis Sw)

G.6 Misdrijven tegen de openbare veiligheid
a bendevorming (322-326 Sw)
b bedreigingen (327-331bis Sw)
c ontvluchting van gevangenen (332-337 Sw)
d enige gevallen van verberging (338-341 Sw)

G.7 Gijzelneming (347 bis Sw)

G.8 Misdrijven tegen de orde der familie en openbare zedelijkheid
a vruchtafdrijving (348-352 Sw)
b misdr.m.b.t. burgerlijke staat kinderen (361-363 Sw)
c aanranding eerbaarheid,verkrachting (372-378bis Sw)
d bederf van jeugd en prostitutie (379-382ter Sw)
e openbare schennis van de goede zeden (383-389 Sw)
f dubbel huwelijk (391 Sw)
g verlating van familie (391bis-391ter Sw)

G.9 Misdrijven tegen personen
a opzettelijk doden,opzettelijke slagen, foltering en onmenselijke behandeling (392-417quinquies Sw)
b onopz.doding, onopz.slagen, schuldig verzuim (418-422quater Sw)
c aantast.minderjarige,onbekwame,gezin (423-433bis Sw)
d woonstschennis (434-442 Sw)
e belaging (442ter Sw)
f laster en eerroof (443-453bis Sw)
g andere wanbedrijven tegen personen (454-460ter Sw)
h Mensenhandel (433 quinquies – 433 novies Sw)

G.10 Misdrijven tegen eigendommen
a diefstal en afpersing (461-488 Sw)
b externe beveiliging van kernmateriaal (488bis Sw)
c bedrog (489-509quater Sw)
d Witwassen (505, 3° C.P.)

G.11 Vernieling, beschadiging, schade (510-550 Sw)
G.12 Informaticacriminaliteit (550 bis - 550 ter Sw)
G.13 Inbreuk tegen de faillissementswet/bedrieglijk onvermogen

Bijzonder strafrecht
B.1 Chequewet (W.01.03.1961)
B.2 Mensensmokkel (77bis-77sexies W.15.12.1980)
B.3 Racisme (W.30.07.1981)
B.4 Geneeskunst (o.a. KB nr. 78 10.11.1967)
B.5 Geneesmiddelen
B.6 Persoonsgegevens (o.a. W.08.12.1992)
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B.7 Stedenbouw en ruimtelijke ordening (codex RO)
B.8 Milieu
B.9 Hormonenmisdrijven (o.a.W.15.07.1985)
B.10 Drugsmisdrijven
B.11 Jachtmisdrijven
B.12 Verzekering
B.13 Wapens
B.14 Andere (bijzonder strafrecht)
B.15 Intel. Eigendomsrecht-namaak (W30.06.94-W28.03.84)
B.16 Vlaamse wooncode

Fiscaal strafrecht
F.1 Fiscale fraude
F.2 Fiscale valsheid
F.3 Douane en accijnzen
F.4 Andere (fiscaal strafrecht)

Sociaal strafrecht
S.1 Belemmering toezicht
S.2 Collectieve arbeidsovereenkomsten
S.3 Bestaanszekerheid
S.4 Loon
S.5 Sociale documenten
S.6 Werkloosheid
S.7 Andere
S.8 Arbeidsongevallen

Afhandeling burgerlijke belangen
L.1 Afhandeling burgerlijke belangen

a Burgerlijke belangen
b Beroep regeling rechtsplegingsvergoeding
z Andere

Jeugdzaken (protectioneel)
J.1 Art.36.4 MOF-zaak

a voorlopige maatregelen
b ten gronde
c herzieningen
d uithandengeving
z andere

J.2 POS-zaak
a voorlopige maatregelen
b ten gronde
c herzieningen
d uithandengeving
z andere

J.3 Art.32 Ontzetting uit de ouderlijke macht
J.4 Burgerlijke aansprakelijkheid
J.5 Plaatsing Everberg
J.6 Afhandeling burgerlijke belangen (Jeugdzaken)
J.7 Decreten

a art.37 Decreet Franse Gemeenschap van 04.03.1991
z Andere
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J.8 Verantwoordelijk voor de betaling van de kosten
J.9 Andere (Jeugdzaken)

Kamer van inbeschuldigingstelling
I.1 Hoger beroep voorlopige hechtenis

a eerste handhaving
b maandelijkse handhaving (art. 22, lid 1 WVH)
c trimesteriële handhaving (art. 22, lid 2 WVH)
d verzoekschrift art. 22 bis WVH
e aanhouding onder de banden 
f wijziging/verlenging voorwaarden
g Verzoekschrift opheffing contactverbod
x Eerste en Maandelijkse verlengingen

I.2 Hoger beroep tegen verwijzingsbeslissingen
a verwijzing naar politierechtbank
b verwijzing naar correctionele rechtbank

I.3 Hoger beroep tegen buitenvervolgingstellingen
I.4 Hoger beroep inzake ontlasting onderzoeksrechter
I.5 Hoger beroep tegen aanvullend onderzoek
I.6 Verzoeken tot voorlopige invrijheidsstelling
I.7 Hoger beroep strijdige beschikking O.R.
I.8 Verwijzing naar het hof van assisen
I.9 Eerherstel
I.10 Vreemdelingenwet

a ingesteld door de vreemdeling
b ingesteld door het openbaar ministerie
c ingesteld door de Minister 

I.11 Internering / inobservatiestelling
I.12 Exequatur inzake uitlevering
I.13 Advies inzake uitlevering
I.14 Verzoeken tot invrijheidstelling bij uitlevering
I.15 Franchimont

a art 28 sexies §4-5 Sv
b art 28 sexies §6 Sv
c art 28 septies Sv
d art 28 octies Sv
e art 61 ter Sv
f art 61 quater §5-6 Sv
g art 61 quater §7 Sv
h art 61 quinquies Sv
i art 61 sexies Sv
z andere

I.16 Douane en accijnzen
I.17 Hoger beroep inzake overdracht overtuigingsstukken
I.18 Evocatiebeslissingen
I.19 Bevelen onderzoek aan het lichaam (art 90 bis Sv)
I.20 Pro Deo
I.21 Europees aanhoudingsmandaat
I.22 Schending van de internationale mensenrechten
I.23 Internationaal strafrecht

a art 11
b art 16
c art 53

I.24 Opschorting van de uitspraak
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I.25 Toezicht onderzoek
a art 136 lid 1 Sv
b art 136 lid 2 Sv
c art 136 bis Sv
d art 136 ter §1 Sv
e art 136 ter §2 Sv
f art 235 bis Sv
g art 235 ter Sv
h art 235 ter Sv (VH)
i art 235 quater Sv
j art 335 bis Sv (opgeheven) 
k art 189 ter Sv
l Art 90 quinquies Sv

I.26 Andere (Kamer van inbeschuldigingstelling)
I.27 Regeling rechtsgebied
I.28 Burgerlijke partijstelling onontvankelijk

2.4 Type kamer
In de kamers van de hoven van beroep zetelen een of drie rechters. Het type kamer dat in de publicatie 
vermeld staat, verwijst naar de kamer die het eindarrest heeft uitgesproken.

2.5 Taal
De taal wordt bepaald door het hof van beroep waarin de zaak behandeld wordt. Uitzonderingen zijn 
het hof van beroep te Brussel en Luik waar de taal per zaak geregistreerd wordt in het 
informaticasysteem ‘HBCA’. In Brussel zijn er Nederlands- en Franstalige zaken, in Luik Duits- en 
Franstalige zaken.

2.6 Eerste rechtsmacht
Deze statistiek geeft een overzicht van de mogelijke instanties die oorspronkelijk de zaak behandeld 
hebben en van wie de uitspraken aan het hof van beroep kunnen worden voorgelegd. Daarnaast 
worden in deze statistiek ook instanties vermeld die de zaak oorspronkelijk niet behandeld hebben 
maar om één of andere reden de zaak doorgestuurd hebben naar het hof van beroep.

Ingeval het gaat om een arrest in hoger beroep dat door het Hof van Cassatie verbroken werd, dan 
wordt de zaak volledig opnieuw behandeld voor het hof van beroep waarnaar de zaak verwezen werd. 
In dat geval neemt men als eerste rechtsmacht niet de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven
(bijvoorbeeld), waar de zaak oorspronkelijk werd behandeld, maar wel het Hof van Cassatie.

Eerste rechtsmacht (NL) Première juridiction (FR)
Rechtbank van eerste aanleg Tribunal de première instance
Jeugdrechtbank Tribunal de la jeunesse
Rechtbank van koophandel Tribunal de commerce
Arbeidsrechtbank Tribunal de travail
Hof van Beroep Cour d’appel
Arbeidshof Cour de travail
Andere Autre

Rechtbank van eerste aanleg
In deze rubriek worden alle vorderingen in hoger beroep ingeschreven tegen vonnissen die 
oorspronkelijk gewezen werden door rechters van de rechtbank van eerste aanleg.
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Jeugdrechtbank
De jeugdrechtbank is een aparte afdeling binnen de rechtbank van eerste aanleg. In deze rubriek 
worden bijgevolg alle vorderingen in hoger beroep ingeschreven tegen vonnissen die oorspronkelijk 
gewezen werden door jeugdrechters. 

Rechtbank van koophandel
In deze rubriek worden alle vorderingen in hoger beroep ingeschreven tegen vonnissen die 
oorspronkelijk gewezen werden door handelsrechters.

In principe worden beroepen tegen vonnissen van de rechtbank van koophandel ingesteld bij de 
burgerlijke griffie.

Arbeidsrechtbank
In deze rubriek worden alle vorderingen in hoger beroep ingeschreven tegen vonnissen die 
oorspronkelijk gewezen werden door arbeidsrechtbanken.

In principe worden beroepen tegen vonnissen van de arbeidsrechtbank ingesteld bij het arbeidshof. En 
dergelijke zaak zal enkel in het hof van beroep worden ingesteld wanneer zij gevoegd moet worden bij 
een hoger beroep dat reeds aanhangig is bij een hof van beroep.

Hof van Beroep
In deze rubriek worden alle zaken ingeschreven die doorverwezen werden naar een ander hof van 
beroep. Een dergelijke situatie kan zich voordoen indien het eerste hof onbevoegd was en de zaak 
onmiddellijk doorstuurt naar het bevoegde hof van beroep16. In het bevoegde hof van beroep schrijft 
men “hof van beroep” als eerste rechtsmacht.

Arbeidshof
In deze rubriek worden alle zaken ingeschreven die doorverwezen werden naar een hof van beroep. 
Een dergelijke situatie kan zich voordoen indien het arbeidshof onbevoegd was en de zaak 
onmiddellijk doorstuurt naar het bevoegde hof van beroep. In het bevoegde hof van beroep schrijft 
men “arbeidshof” als eerste rechtsmacht. 

Andere
Dit is een restcategorie, waarin de uitspraken worden ondergebracht die aan het hof van beroep 
worden voorgelegd en die afkomstig zijn van een andere instantie dan de hierboven vermelde.

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

2.7.1 Type output

Type Output (NL) Type Output (FR)
Eindarrest Arrêt définitif
Verbroken Cassé
Beschikking Ordonnance
Voeging Jonction
Ambtshalve weglating Omission d’office

16 Bijvoorbeeld indien de zaak werd ingesteld het hof van beroep in Gent terwijl dit eigenlijk het hof van beroep 
in Antwerpen had moeten zijn.
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Eindarrest
Een eindarrest is een beslissing waardoor de rechter zijn rechtsmacht over de strafvordering en/of de 
burgerlijke vordering uitput, m.a.w. een beslissing die de zaak definitief beëindigt. 

In strafzaken moet de rechter over heel de strafvordering uitspraak doen. Op burgerlijk gebied is er een 
eindarrest als er een uitspraak is over al wat de burgerlijke partij gevorderd heeft en als de 
strafvordering afgehandeld is.

Er zijn eindarresten over de grond van de zaak, zoals vrijspraak of veroordeling, en eindarresten 
waarbij de rechter zich niet uitspreekt over de grond van de zaak, zoals onbevoegdheid, verjaring, enz.

Tussenarrest – volledig verbroken door Cassatie
In een uitzonderlijk geval kan een tussenarrest toch tot de output behoren.

Het betreft hier de tussenarresten – volledig verbroken door Cassatie. Dit is een technische aanduiding 
die door de hoven wordt gebruikt. Een dergelijke situatie kan zich voordoen indien het hof een 
gemengd arrest heeft uitgesproken en er cassatie wordt ingesteld tegen die punten waarover er een 
eindbeslissing is. 

“Gemengde arresten” die zich ten gronde uitspreken over enkele betwiste punten worden in de 
applicatie als een tussenarrest geregistreerd, omdat de zaak nog hangende is voor de punten die nog 
ten gronde moeten worden beslist.

Bijvoorbeeld, tegen een tussenarrest inzake bevoegdheid moet men cassatieberoep instellen 
voorafgaand aan de eindbeslissing. Tegen arresten die de rechtsmacht van het hof niet uitputten en die 
geen uitspraak doen over de bevoegdheid kunnen, behoudens wettelijke uitzondering, echter slechts na 
de eindbeslissing cassatie worden ingesteld. 

Indien het Hof van Cassatie de eindbeslissing verbreekt en de zaak naar een ander hof van beroep 
verwijst, wordt op dat ogenblik de hele zaak (ook het gedeelte waarover het eerste hof zich nog ten 
gronde moest uitspreken) naar het andere hof van beroep overgeheveld.

In het eerste hof, waar de gehele zaak wordt onttrokken, zal men de onttrokken zaak, waarvoor er een 
tussenarrest ingeschreven was, registeren onder de output en meer bepaald onder de rubriek 
tussenarrest - volledig verbroken door Cassatie.

Beschikking beëindiging zaak
Een beschikking waarmee de zaak beëindigd wordt, is een uitzondering op de algemene regel dat 
zaken beëindigd worden door een eindarrest. Enkel de Eerste Voorzitter is bevoegd om een dergelijke 
beschikking te nemen. Het kan slechts gebeuren in twee gevallen, namelijk in dringende pro deo zaken 
en ingeval van neerlegging van een eenzijdig verzoekschrift inzake de verkorting van termijnen. In de 
beide gevallen, zal de Eerste Voorzitter zich bij beschikking uitspreken over het verzoek. Deze 
beschikking maakt een einde aan de zaak. 

Voeging 
Een zaak kan beëindigd worden door een eindarrest van voeging waarbij een zaak samengevoegd 
wordt met een andere zaak en als het ware opgeslorpt wordt in die andere zaak. Deze zaken zijn 
onderling zo nauw verbonden dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten. Op deze 
manier worden onverenigbare eindbeslissingen vermeden. De zaken die ingeschreven zijn onder de 
rubriek voeging betreffen dus enkel bijzaken die samen met een hoofdzaak één dossier uitmaken. 

Ambtshalve weglating17

De ambtshalve weglating werd in het leven geroepen om de burgerlijke belangen te kunnen 
beëindigen waarin gedurende verschillende jaren niets in gebeurde. Normaalgezien betreft de 
ambtshalve weglating een burgerlijke materie. De ambtshalve weglating gebeurt eenmaal per jaar in 
een afzonderlijke zitting die meestal voorgezeten wordt door de Eerste Voorzitter. 

Opmerking: deze praktijk wordt niet in alle hoven toegepast.

17 Artikel 730, §2, van het Gerechtelijk Wetboek
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2.7.2 Type eindarrest

Beschrijving (NL) Description (FR)
Advies Avis
Afstand Désistement
Andere Autres
Bevestiging beslissing Confirmation décision
Borgsom vervallen aan de Staat of de partij Caution acquise à l’Etat ou à la partie
Evocatie Evocation
Gedeeltelijke wijziging beslissing Réformation partielle décision
Herziening van gewijsde Révision décision passée en force de chose jugée
Interpretatief Interprétation
Onbekend Inconnu
Onbevoegd Incompétence
Onontvankelijk Irrecevabilité
Procedure onregelmatig Procédure irrégulière
Procedure regelmatig Procédure régulière
Toepasselijkheidsarrest Arrêt d’applicabilité
Uithandengeving Dessaisissement
Verbeterd Rectification
Verwijzing Assisen Renvoi devant Cour d’Assises
Verwijzing op grond van de Taalwet Renvoi sur base de la loi sur l’emploi des langues
Verzet ongedaan Opposition non avenue
Verzoek afgewezen Demande refusée
Verzoek gedeeltelijk ingewilligd Demande accordée partiellement
Verzoek ingewilligd Demande accordée
Volledig wijziging beslissing Réformation décision
Zonder voorwerp Action devenue sans objet
Onmiddellijke aanhouding Arrestation immédiate
Interpretatief Interprétation
Aanvullend Supplémentaire

Advies
Het betreft zaken waarin, tegen een beschikking van de raadkamer, hoger beroep wordt ingesteld bij 
de kamer van inbeschuldigingstelling. Die beschikking deed uitspraak over een aanhoudingsbevel of 
over een gelijkwaardige titel in het kader van een aan België gevraagde uitlevering.

Afstand
Er bestaan twee soorten afstanden, namelijk:

• Afstand van beroep
Elke partij, behalve het openbaar ministerie, kan afstand doen van een ingesteld hoger beroep. Dit 
gebeurt door een verklaring op de griffie of op de zitting. De verklaring kan ingetrokken worden totdat 
de rechter in beroep kennis heeft genomen van het beroep. 

Voor de partij die afstand van beroep doet, zal de beslissing die de rechter neemt een eindarrest zijn. 
Indien er echter meerdere partijen zijn die beroep aantekenden en slechts één partij afstand van beroep 
doet, zal de rechter een gemengd arrest uitspreken. Voor de afstand doende partij gaat het om een 
eindarrest en voor de andere partijen gaat het om een tussenarrest. Aangezien de zaak nog hangend is, 
wordt de beslissing als een tussenarrest(-eindarrest voor bepaalde partijen) geregistreerd in de 
applicatie.
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• Afstand van rechtsvordering
Afstand van rechtsvordering is een eenzijdige proceshandeling waarbij een partij zowel afziet van de 
rechtspleging als van het recht zelf; deze afstand doet het recht teniet om te handelen met betrekking 
tot de aanspraak die voor de rechter was gebracht18. Dergelijke afstand is slechts mogelijk met 
betrekking tot een recht dat mag worden prijsgegeven en waarover de partij kan beschikken19. 

Inzake strafvorderingen kan een partij, zolang de termijn van hoger beroep loopt, geen afstand doen 
van het recht om hoger beroep in te stellen. Dit is wel mogelijk wat de burgerlijke vordering betreft. 

Andere
Dit is een restcategorie waarin alle eindarresten, die niet onder één van de opgesomde rubrieken 
vallen, worden opgenomen. 

Bevestiging van het vonnis
De rechter die het hoger beroep, als het ontvankelijk is, ongegrond verklaart en oordeelt dat er niets te 
veranderen valt aan het vonnis van de eerste rechter, bevestigt de in eerste aanleg genomen beslissing. 
Het arrest waarbij het vonnis van eerste aanleg bevestigd wordt, is een eindbeslissing omdat de 
procedure beëindigd wordt.

Borgsommen vervallen aan de Staat of aan de partij
De invrijheidsstelling kan afhankelijk worden gemaakt van een voorafgaande betaling van een 
borgsom. Dit kan gelast worden zowel door de onderzoeksrechter, door de onderzoeksgerechten, als 
door de vonnisgerechten en de appelgerechten, die beslissen over de invrijheidsstelling van de 
beklaagde. De borgsom wordt teruggegeven indien de verdachte bij alle proceshandelingen en met het 
oog op de tenuitvoerlegging van de veroordeling verschijnt. De borgsom wordt toegewezen aan de 
Staat wanneer de verdachte zonder wettige reden van verschoning niet verschijnt hetzij bij een 
proceshandeling, hetzij bij de tenuitvoerlegging van de veroordeling tot een vrijheidsstraf.

Evocatie
De rechter, die vaststelt dat het in eerste aanleg gewezen vonnis onjuist of onregelmatig is, stuurt de 
zaak niet terug naar de eerste rechter, maar doet zelf uitspraak. In die gevallen wordt gesproken van de 
evocatie of het tot zich trekken van de zaak.  

Gedeeltelijke wijziging van het vonnis
De rechter kan het vonnis, gewezen in eerste aanleg, gedeeltelijk hervormen. Het eindarrest waarbij 
het vonnis van eerste aanleg gedeeltelijk wordt gewijzigd, is een eindbeslissing.

Herziening van gewijsde
De herziening is een rechtsmiddel dat kan worden aangewend tegen veroordelingen of interneringen, 
die wegens bepaalde omstandigheden gerechtelijke dwalingen vormden. 

Er bestaan drie gronden tot herziening20: 

• Onverenigbaarheid van beslissingen: wanneer veroordelingen voor eenzelfde feit door 
onderscheiden arresten of vonnissen tegen verschillende beschuldigden of beklaagden 
onverenigbaar zijn. Het bewijs van onschuld van de veroordeelde volgt uit de tegenstrijdigheid 
van de beslissingen;

• Valse getuigenis: wanneer een getuige, die tijdens een strafprocedure werd gehoord, nadien 
veroordeeld werd wegens valse getuigenis tegen de veroordeelde;

• Nieuwe feiten: wanneer uit een feit blijkt dat de veroordeelde onschuldig is of dat een strengere 
strafwet is toegepast dan diegene die hij werkelijk heeft overtreden. Dit feit heeft zich voorgedaan 
sinds zijn veroordeling, of volgt uit een omstandigheid waarvan hij het bestaan niet heeft kunnen 
aantonen tijdens de procedure (bv. een nieuwe getuige,…). 

Wanneer er grond tot herziening is, vernietigt het Hof van Cassatie de uitgesproken beslissing en 
verwijst de zaak naar een ander hof van beroep of naar een hof van assisen.

18 Artikel 821 Gerechtelijk Wetboek
19 Artikel 823 Gerechtelijk Wetboek
20 Artikelen 443 tot 447bis Wetboek van Strafvordering
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Ingeval de aanvraag tot herziening steunt op nieuwe feiten (één van de in 3° vermelde gronden) en het 
Hof van Cassatie de aanvraag niet dadelijk als onontvankelijk verwerpt, kan het Hof van Cassatie het 
hof van beroep bevelen om na te gaan of de aangevoerde feiten beslissend genoeg zijn om de zaak te 
herzien. Over de uitkomst van het onderzoek wordt bij arrest uitspraak gedaan. Indien het hof van 
beroep een herziening adviseert, vernietigt het Hof van Cassatie de veroordeling of internering en 
verwijst de zaak naar een ander hof van beroep of hof van assisen.

Interpretatief arrest
Een interpretatief arrest legt één of meerdere onduidelijke punten uit een ander eindarrest uit21. 

Onbekend
Het betreft tussenarresten waarbij het detail van het tussenarrest onbekend is in de applicatie “Justice”. 

Onbevoegd
Ook in hoger beroep moet de rechter onderzoeken of hij bevoegd is en zich eventueel ambtshalve 
onbevoegd verklaren. Dit is het geval wanneer de rechter bijvoorbeeld vaststelt dat de eerste rechter 
onbevoegd was of dat de zaak op een onregelmatige wijze bij hem aanhangig werd gemaakt. De 
rechter kan geen uitspraak doen over de grond van de zaak en moet zich onbevoegd verklaren. 

Onontvankelijk beroep
De rechter in beroep onderzoekt vooreerst de ontvankelijkheid van het hoger beroep, m.a.w. of het 
hoger beroep regelmatig werd ingesteld en volgens de door de wet gestelde vereisten inzake vorm en 
termijn. 

Indien het hoger beroep onontvankelijk is, stelt de rechter dit vast. De beslissing van 
onontvankelijkheid is een eindbeslissing. Bijgevolg komt vast te staan dat het vonnis in eerste aanleg 
de strafvordering en, in voorkomend geval, de burgerlijke vordering, heeft beëindigd.

Procedure onregelmatig
De kamer van inbeschuldigingstelling controleert de toepassing van de bijzondere 
opsporingsmethoden observatie en infiltratie , die in opsporings- en gerechtelijk onderzoeken worden 
gebruikt. Bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek onderzoekt de kamer van 
inbeschuldigingstelling de regelmatigheid van deze bijzondere opsporingsmethoden, alvorens het 
openbaar ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat. In gerechtelijke onderzoeken gebeurt die 
controle op het ogenblik dat de onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des Konings 
overzendt. 

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarin geoordeeld wordt dat de procedure 
onregelmatig is verlopen, is een eindbeslissing.

Procedure regelmatig
Idem zoals hierboven beschreven. Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarin 
geoordeeld wordt dat de procedure regelmatig is verlopen, is een eindbeslissing. 

Toepasselijkheidsarrest
Een toepasselijkheidsarrest wordt uitgelokt ingeval een beklaagde onder een verkeerde naam is 
veroordeeld of als er een vergissing in de identiteitsgegevens is geslopen. 

Uithandengeving  
Als de correctionele jeugdkamer van het hof van beroep vaststelt dat een jeugdbeschermingsmaatregel 
niet gepast is voor de jongere, die op het tijdstip van het feit zestien jaar of ouder was, dan kan de 
rechter de jongere uit handen geven. De uithandengeving heeft tot gevolg dat de procedureregels 
evenals het maatregelenpakket van de jeugdrechter worden doorbroken en dat de gewone regels van 
het strafrecht en het strafprocesrecht, behoudens enkele uitzonderingen, van toepassing worden.

21 Artikel 793 Gerechtelijk Wetboek
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Verbeterend arrest
Een verzoek tot verbetering kan worden ingesteld indien in een arrest een materiële fout (bijvoorbeeld 
een verschrijving of misrekening) voorkomt. Een verbeterend arrest corrigeert de inhoudelijke fouten 
van een eindarrest22. 

Verwijzing assisen
Het hof van assisen kan uitsluitend gevat worden via een verwijzing door de kamer van 
inbeschuldigingstelling. Met het oog op deze verwijzing maakt de raadkamer de stukken van de 
rechtspleging over aan de Procureur-generaal. Die maakt de zaak via vordering aanhangig bij de 
kamer van inbeschuldigingstelling. 

De kamer van inbeschuldigingstelling verwijst de verdachte naar assisen in geval van een niet-
correctionaliseerbare misdaad of een correctionaliseerbare misdaad waarvoor zij een 
correctionalisering niet opportuun acht of in geval van een politiek of persmisdrijf.

Het arrest van verwijzing naar het hof van assisen gaat normaal gepaard met een bevel tot 
invrijheidsberoving.

Verwijzing op grond van de taalwet
De beklaagde, die de taal van de rechtspleging niet kent of die zich gemakkelijker in een andere 
landstaal uitdrukt, mag aan de rechtbank vragen dat de rechtspleging in die andere taal zou worden 
gevoerd.23 De vraag tot wijziging van de taal mag enkel worden gericht tot de politierechtbank of de 
correctionele rechtbank in eerste aanleg. Tegen de beslissing in eerste aanleg die de taalwijziging 
afwijst, is hoger beroep mogelijk. De beklaagde mag niet voor de eerste maal voor het hof van beroep 
een verandering van de taal van de rechtspleging vragen. In dit geval is deze vraag onontvankelijk. 

Een arrest waarbij het hof van beroep tot de verwijzing op grond van de taalwet beslist, verwijst de 
zaak naar een andere rechtbank.

Verzet ongedaan
Het verzet wordt ongedaan verklaard als de beklaagde niet verschijnt op de eerste nuttige zitting na 
een termijn van vijftien dagen vanaf het aantekenen van het verzet. De sanctie zal door de rechter 
ambtshalve worden uitgesproken.

Verzoek afgewezen
Het betreft onder andere verzoekschriften tot voorlopige invrijheidstelling, verzoekschriften 
Franchimont, verzoekschriften tot het bekomen van rechtsbijstand, verzoekschriften met betrekking tot 
de burgerlijke belangen24. De afwijzing van het verzoekschrift wordt als een eindbeslissing 
ingeschreven onder verzoek afgewezen. De zaak is eigenlijk nog niet ten gronde behandeld, maar het 
verzoekschrift wel.

Verzoek gedeeltelijk ingewilligd
Het betreft onder andere verzoekschriften tot voorlopige invrijheidstelling, verzoekschriften 
Franchimont, verzoekschriften tot het bekomen van rechtsbijstand, verzoekschriften met betrekking tot 
de burgerlijke belangen. De gedeeltelijke goedkeuring van het verzoekschrift wordt als een 
eindbeslissing ingeschreven onder verzoek gedeeltelijk ingewilligd. De zaak is eigenlijk nog niet ten 
gronde behandeld, maar het verzoekschrift wel.

Verzoek ingewilligd
Het betreft onder andere verzoekschriften tot voorlopige invrijheidstelling, verzoekschriften 
Franchimont, verzoekschriften tot het bekomen van rechtsbijstand, verzoekschriften met betrekking tot 
de burgerlijke belangen. De goedkeuring van het verzoekschrift wordt als een eindbeslissing 
ingeschreven onder verzoek ingewilligd. De zaak is eigenlijk nog niet ten gronde behandeld, maar het 
verzoekschrift wel.

22 Artikel 794 Gerechtelijk Wetboek
23 Artikelen 23 en 24 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.
24 Artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering
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Volledige wijziging beslissing
De beroepsrechter hervormt het vonnis van eerste aanleg volledig. Het arrest waarbij het vonnis van 
eerste aanleg geheel wordt gewijzigd, is een eindbeslissing.

Zonder voorwerp
Deze beslissing van de rechter oordeelt dat het hoger beroep zonder voorwerp is en heeft tot gevolg 
dat de vordering niet ten gronde wordt behandeld. 

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het openbaar ministerie tegen een verstekvonnis hoger beroep 
aantekent en de beklaagde tegen hetzelfde vonnis verzet aantekent. Indien het verzet ontvankelijk 
wordt verklaard, is het hoger beroep zonder voorwerp. Dit is niet het geval als het verzet ongedaan 
wordt verklaard.

Onmiddellijke aanhouding
Beslissing van de rechter waarin de onmiddellijke aanhouding van de beklaagde wordt bevolen.

Interpretatief
Een interpretatief arrest is een arrest waarin één of meerdere onduidelijke punten uit een ander 
eindarrest, door de rechter worden uitgelegd. Het verzoek tot interpretatie van een arrest is een nieuwe 
procedure. De zaak zal een nieuw rolnummer krijgen, statistisch gezien gaat het om een nieuwe zaak.

Aanvullend
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III. STATISTIEKEN
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7RWDDO (LQGDUUHVW 9RHJLQJ $PEWVKDOYH�ZHJODWLQJ %HVFKLNNLQJ
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