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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 ministerie
2
. 

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 SAS
3
-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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1. Stand van zaken van het statistische project 
 

1.1 Beschikbare statistieken 

De statistieken die ontwikkelend zijn voor de rechtbanken van koophandel zijn voornamelijk: de 

nieuwe zaken, de akten ingeschreven in het repertorium van de rechter en van de griffier, de 

vaststellingen, de neerleggingen en de akten van de griffie van rechtspersonen. 

 In deze publicatie worden twee typen statistieken voorgesteld: het aantal nieuwe zaken ingeschreven 

op de rol en het aantal akten ingeschreven in het repertorium van de rechter. 

De statistieken van de hangende en afgesloten zaken zijn in ontwikkeling. 

1.2 Betrouwbaarheid van de statistieken 

Er bestaan nog steeds verschillende registratiemethoden in de rechtbanken van koophandel. 

Desondanks worden er momenteel inspanningen geleverd om deze praktijken te homogeniseren en de 

kwaliteit van de ingevoerde gegevens te verbeteren. 
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2. Recente wijzigingen 
 

2.1 Relevante wetswijzigingen voor de statistieken  

2.1.1 Wet ter aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure  

De wet van 17 mei 2017 tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de 

gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen trad in werking op 12 juni 2017. Deze wet 

breidt de mogelijkheid om vennootschappen gerechtelijk te ontbinden uit. 

2.2 Formaat van de publicatie 

Om de leesbaarheid van de statistieken te optimaliseren, zijn zowel tabellen als grafieken opgenomen 

in deze publicatie. 

 

 

Versie publicatie mei 2018. 

Extractie gegevens april 2018. 
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1. Basisconcepten 

1.1 Inhoud van de cijfers: gerechtelijke materies behandeld door de rechtbanken van 

koophandel 

De rechtbank van koophandel is een gespecialiseerde rechtbank in geschillen tussen ondernemingen 

of, meer in het algemeen, op het gebied van handel met verschillende bevoegdheden: 

- Algemene bevoegdheden
4
: alle geschillen tussen ondernemingen (op zijn minst moet de 

verwerende partij een onderneming zijn) en dit ongeacht de waarde van het geschil, en 

geschillen rond wisselbrieven en orderbriefjes. 

- Bijzondere bevoegdheden
5
: geschillen ter zake van een vennootschap die beheerst wordt door 

het Wetboek van vennootschappen, vorderingen betreffende de benamingen van oorsprong, 

vorderingen betreffende de aan de post toevertrouwde diensten, vorderingen tussen 

ondernemingen met betrekking tot het auteursrecht en de naburige rechten, vorderingen tot 

verbetering en doorhaling van inschrijvingen van ondernemingen, enz. 

- Uitsluitende bevoegdheden
6
: geschillen en vorderingen rond het faillissement en de 

gerechtelijke reorganisatie. 

- Bestuurlijke bevoegdheden
7
: aanstelling en eedaflegging van de beëdigde wegers, 

scheepsmeters of meters voor zee- en binnenschepen, eedaflegging van de met de 

scheepvaartcontrole belaste ambtenaren en de bedrijfsrevisoren. 

In België zijn er 9 rechtbanken van koophandel (9 hoofdzetels die zich over meerdere 

arrondissementen kunnen uitstrekken) met telkens één voorzitter. Een rechtbank kan meerdere 

afdelingen hebben. Een afdelingsvoorzitter kan één of meerdere afdelingen leiden. In totaal zijn er 29 

afdelingen.  

Elke rechtbank bestaat uit een of meer kamers. Een kamer wordt normaal voorgezeten door een 

beroepsrechter en telt bovendien twee rechters in handelszaken
8
 die de beroepsrechter bijstaan met hun 

praktische economische kennis. Iedere rechtbank van koophandel stelt ook een of meer kamers voor 

handelsonderzoek in. 

Deze publicatie bevat voornamelijk statistieken op nationaal niveau. Deze cijfergegevens zijn ook 

beschikbaar per rechtbank. U kunt deze aanvragen op ons emailadres. 

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 rechtbanken van koophandel 

De statistische resultaten zijn rechtstreeks afkomstig uit het geïnstalleerde informaticasysteem op de 

griffies van de rechtbanken van koophandel. Het huidige informaticasysteem (“TCKH”) dat gebruikt 

wordt op de griffies, werd geïmplementeerd in 1996. 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.  

                                                      
4 Artikel 573 van het Gerechtelijk Wetboek. 
5 Artikelen 574 en 575 van het Gerechtelijk Wetboek. 
6 Artikel 574, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek. 
7 Artikel 576 van het Gerechtelijk Wetboek. 
8
 Artikel 84 van het Gerechtelijk Wetboek. 
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Ondanks het feit dat de zaken (en alle elementen van de gerechtelijke procedure) in de rechtbanken via 

hetzelfde computersysteem worden ingevoerd, kunnen er verschillen in de wijze van invoer tussen de 

rechtbanken worden vastgesteld. 

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 rechtbanken van koophandel. 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 de statistieken is een zaak een geschil (of een aanvraag) dat bij de rechtbank wordt 

aanhangig gemaakt
9
, dat een rolnummer toegewezen gekregen heeft

10
 en dat nog niet uit de werklast 

van de rechtbank verdwenen is. 

Door de toekenning van een rolnummer (inschrijving op de rol) wordt de zaak hangend. Wanneer de 

zaak niet meer tot de werklast behoort, is ze niet meer hangend. 

De griffie kiest voor elke zaak een aard die toelaat om het type zaak te bepalen. 

1
e
 Opmerking: Wanneer eenzelfde geschil eerst uit de werklast verdwijnt om vervolgens door één of 

andere reden terug in de werklast opgenomen te worden (bijvoorbeeld een ambtshalve weggelaten 

zaak die vervolgens terug ingeschreven wordt op verzoek van de meest gerede partij
11

) dan gaat het 

om een nieuwe zaak, die bijgevolg ook een nieuw rolnummer zal krijgen.  

2
e
 Opmerking: Verkeerdelijk geregistreerde zaken worden niet meegeteld in de statistieken. 

2.1.2 Wat is de startdatum van een nieuwe zaak? 

De zaak start van zodra ze geregistreerd wordt in het informaticasysteem. Bijvoorbeeld op de dag van 

de neerlegging van het verzoekschrift.  

1
e
 Opmerking: als er een oude zaak is die recentelijk ingeschreven werd (bij voorbeeld om een 

weglating uit te spreken), wordt het jaar van de inschrijvingsdatum aangepast worden op basis van het 

jaar van het dossier. 

2.1.3 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 die verkeerdelijk geregistreerd zijn in het informaticasysteem (de aard 

van de zaak wijst een foutieve inschrijving aan) niet meegeteld. 

Door het niet-gebruik van de rol van het handelsonderzoek (X-rol) in sommige rechtbanken, worden 

de zaken ingeschreven op deze rol weggelaten uit de statistieken van deze publicatie. 

2.2 Statistieken over de akten van de rechter 

2.2.1 Wat is een akte van de rechter? 

Met betrekking tot de statistieken is een akte van de rechter een beslissing van de rechtbank die in het 

repertorium van de rechter ingeschreven wordt en die een repertoriumnummer toegewezen kreeg
12

. 

Deze akten omvatten zowel de verschillende beslissingen die de rechter in het kader van een zaak kan 

nemen als de diverse handelingen die de griffier kan stellen waarbij een rechter betrokken is. Hoewel 

het dus niet enkel gaat om handelingen die de rechter stelt, worden deze akten in het 

informaticasysteem ingevoerd als zijnde "akten van de rechter". 

                                                      
9
 Door het middel van een dagvaarding of een verzoekschrift. 

10
 Na betaling van de rolrechten of de toekenning van een vrijstelling ervan. 

11
 Art. 730,§2,a, in fine van het Gerechtelijk Wetboek. 

12
 Een aantal akten zoals de externe akten (beslissingen van een Europese procedure, van de handelsonderzoeken,…) krijgen 

geen repertoriumnummer. 
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Een akte van de rechter kan definitief zijn (eindvonnis voor een gewone zaak, doorhaling, 

eindbeslissing voor een pro deo zaak, sluiting van een faillissement of van een gerechtelijke 

reorganisatie) of tussentijds (tussenvonnis voor een gewone zaak, opening van een faillissement of een 

gerechtelijke reorganisatie, andere typen akten of beschikkingen). 

De griffie kiest voor elke akte een type (van akte) die toelaat om het soort akte dat uitgesproken wordt, 

te bepalen (PV, beschikkingen,...). 

1
e
 Opmerking: het aantal definitieve beslissingen is geen betrouwbare indicator voor het aantal 

afgehandelde zaken. Het gebeurt immers dat een griffie een definitieve beslissing gebruikt als 

tussenbeslissing en omgekeerd. Op die manier blijven een aantal zaken, die in de praktijk afgesloten 

zijn, in het systeem als hangend beschouwd, terwijl anderen net herhaaldelijk afgesloten worden. 

2
e
 Opmerking: niet alle beslissingen worden systematisch ingevoerd in de akten van de rechter. Dit is 

bijvoorbeeld het geval voor aanvragen zonder voorwerp of doorhalingen, die geacteerd kunnen 

worden op het PV van de zitting. Hetzelfde geldt voor de weglatingen, die niet altijd ingeschreven 

worden in de akten van de rechter.  

3
e
 Opmerking: Verkeerdelijk geregistreerde akten, akten verbonden met een foutieve zaak en zaken 

ingeschreven op de rol van de handelsonderzoeken worden niet meegeteld in de statistieken.  

2.2.2 Wat is de datum van een akte van de rechter? 

De datum van een akte is de datum waarop de akte werd uitgesproken (en niet de inschrijvingsdatum 

in het systeem of de repertoriumdatum).  

2.2.3 Welke akten worden opgenomen in de statistiek? 

Elke akte die in het repertorium van de rechter wordt ingeschreven (met of zonder 

repertoriumnummer), wordt geteld. 

De akten van de rechter die gelinkt zijn met een foutief ingeschreven zaak of die zelf verkeerdelijk 

ingeschreven zijn (bepaald via het type akte), worden daarentegen niet meegeteld in de statistiek. 

Door het niet-gebruik van de rol van het handelsonderzoek (X-rol) in sommige rechtbanken, worden 

de akten voor de zaken ingeschreven op deze rol weggelaten uit de statistieken van deze publicatie.  

2.3 Rol 

De rol is een lijst waarop nieuwe zaken, in volgorde van binnenkomst, ingeschreven worden. Binnen 

een rechtbank 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 een overzicht van de rollen met hun beschrijving: 

 

Code Beschrijving (NL) Description (FR) 

A-G Algemene rol Rôle général 

B-H Rol verzoekschriften Rôle des requêtes 

C-I Rol kort gedingen Rôle des référés 

F-K Rol gratis verzoekschriften (faillissement) Rôle des requêtes gratuites (faillite) 

M-Y Rol minnelijke schikking Rôle des conciliations 

P Tijdelijke rol Rôle provisoire 

R Rol verzoekschriften opening GRP Rôle des requêtes d’ouverture de PRJ 

S Administratieve rol Rôle administratif 

T Rol aanvragen voor een geopende GRP Rôle des demandes pour une PRJ ouverte 

V Rol betwiste schuldvorderingen Rôle des créances contestées 

W Rol rechtsbijstand Rôle de l’assistance judiciaire 
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Algemene rol 

Deze deellijst is eigenlijk een restrol (zowel voor het geschil als de insolvabiliteit). Hierbij is het wel 

van groot belang dat in deze restrol enkel de zaken vallen die niet onder één van de andere deellijsten 

vallen. 

Rol der verzoekschriften 

Dit is een deellijst van de algemene rol waarop de zaken worden ingeschreven die bij eenzijdig 

verzoekschrift worden ingeleid
13

.  

Rol der kort gedingen 

Net zoals de rol der verzoekschriften betreft het hier een deellijst van de algemene rol. Hierin worden 

de zaken ingeschreven die in kort geding behandeld worden.  

Opmerking: Dit begrip wordt eng geïnterpreteerd. Zaken "zoals in kort geding"
14

 worden er niet in 

opgenomen, zij krijgen een nummer op de algemene rol. Ook spoedeisende vorderingen op 

verzoekschrift worden er niet in opgenomen, zij krijgen een nummer op de rol der verzoekschriften. 

Rol der gratis verzoekschriften (faillissement) 

Dit is een deellijst van de algemene rol waarop de zaken in het kader van een faillissement of een 

gerechtelijke reorganisatie en die geen rolrechten vereisen, worden ingeschreven (de gratis 

verzoekschriften in het kader van een gerechtelijke organisatie worden ingeschreven onder de rol der 

verzoekschriften opening GRP).  

Het dient opgemerkt dat de applicatie in de regel niet toelaat om akten van de rechter in te schrijven op 

deze rol. De statistieken omtrent de akten van de rechter van deze rol zijn dus niet correct.  

Rol minnelijke schikking 

Dit is een deellijst van de algemene rol waarop de minnelijke schikkingen worden ingeschreven. 

Tijdelijke rol 

Dit is een deellijst van de algemene rol waarop de zaken (voornamelijk de faillissementen op aangifte) 

worden ingeschreven in afwachting op de overdracht naar een andere rol. Nochtans zijn er zaken die 

nooit verplaatst worden naar een andere rol vanwege de werkwijze in sommige rechtbanken. 

Rol der verzoekschriften opening GRP 

Dit is een deellijst van de algemene rol waarop de verzoeken tot opening van gerechtelijke 

reorganisatieprocedure worden ingeschreven.  

Administratieve rol 

Dit is rol waarop de niet-gerechtelijke zaken/procedures worden ingeschreven (eedaflegging,…). 

Rol der aanvragen voor een geopende GRP 

Dit is een deellijst van de algemene rol waarop de aanvragen in het kader van een lopende 

gerechtelijke reorganisatie worden ingeschreven.  

Rol der betwiste schuldvorderingen 

Dit is een deellijst van de algemene rol waarop de schuldvorderingen die door de curator worden 

betwist en die een tussenkomst van de rechtbank vragen in het kader van een faillissement worden 

ingeschreven. 

                                                      
13

 Art. 1025 - 1034 van het Gerechtelijk Wetboek. 
14

 Bij een procedure "zoals in kort geding" gelden dezelfde procedureregels als bij een procedure in "kort geding". In een 

procedure "zoals in kort geding" doet de voorzitter echter een uitspraak ten gronde, wat bij een vordering in "kort geding" 

niet het geval is. 
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Deze rol wordt niet op systematische wijze gebruikt in enkele rechtbanken (in sommige rechtbanken 

wordt de A-rol gebruikt). Bovendien zijn er rechtbanken die alle schuldvorderingen inschrijven, 

terwijl anderen wachten op het proces-verbaal van nazicht van de vorderingen zodat enkel de 

schuldvorderingen worden ingevoerd die effectief betwist worden.  

Rol rechtsbijstand  

Het gebeurt dat één of meer partijen in het geschil een aanvraag indienen tot het bekomen van 

rechtsbijstand
15

. Deze pro deo zaak wordt als afzonderlijke zaak ingeschreven op de rol rechtsbijstand. 

De zaak die aanleiding gaf tot deze vraag (het eigenlijke geschil) wordt als een gewone zaak 

ingeschreven onder een ander nummer (algemene rol,... al naargelang de aard van de zaak of de 

manier waarop de zaak werd ingeleid). 

Opmerking: De aanvraag tot het bekomen van rechtsbijstand is niet noodzakelijk verbonden met de 

bijstand van een pro deo advocaat. Een (gedeeltelijk) onvermogende kan een pro deo advocaat vragen 

en/of de rechtsbijstand aan de rechtbank.  

2.4 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 

bouwzaak. 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 medewerkers die de zaken in het informaticasysteem 

invoeren op basis van wat in de inleidende akte is genoteerd (de aard kan vervolgens aangepast 

worden indien nodig). Hierdoor kan het gebeuren dat de aard van de zaak zoals ze in het 

informaticasysteem 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: 

Rubriek aard van de zaak (NL) Rubrique nature d’affaire (FR) 

A.7 Overeenkomsten A.7 Conventions 

A.9 Bouwzaken A.9 Droit de la construction 

A.10 Verzekeringen A.10 Assurances 

A.15 Handelspraktijken A.15 Pratiques du commerce 

A.16 Vennootschappen A.16 Droit des sociétés 

A.17 Bankwezen A.17 Droit bancaire 

A.18 Faillissement A.18 Faillites 

A.19 Gerechtelijke reorganisatie A.19 Réorganisation judiciaire 

A.20 Transport van goederen A.20 Transport de biens 

A.21 Zeerecht A.21 Droit maritime 

                                                      
15

 Rechtsbijstand bestaat erin dat de partijen in het geschil vrijgesteld worden van de volgende gerechtskosten: zegel- en 

registratierechten, griffie- en expeditierechten en overige gerechtskosten. De rechtsbijstand wordt altijd toegekend per 

gerechtsinstantie; een rechter van eerste aanleg kan slechts voor eerste aanleg rechtsbijstand toekennen. Als de partijen later 

beslissen om in beroep te gaan, dan zal de rechtsbijstand opnieuw aangevraagd moeten worden. 
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A.22 Wrakingsprocedure A.22 Récusation 

A.23 Beslagprocedure A.23 Saisies 

A.24 Pandverzilvering A.24 Réalisation du gage 

A.27 Kort geding A.27 Référé 

A.28 Herroeping gezag van gewijsde A.28 Requête civile 

A.29 Eenzijdig verzoekschrift A.29 Requête unilatérale 

A.30 Vereffening A.30 Liquidation 

G.1 Verzoek tot rechtsbijstand G.1 Requête en assistance judiciaire 

N. Procedure in zake bemiddeling N. Procédure en cause médiation 

X. bijzondere procedures X. Procédures particulières 

Z.1 Administratieve procedures Z.1 Procédures administratives 

Z. Administratieve inschrijving Z. Inscription administrative 

Onbekend Inconnu 

2.5 Type akte van de rechter 

Op het ogenblik dat een akte van de rechter in het informaticasysteem wordt ingevoerd, krijgt ze een 

bepaalde “type akte” toegekend. Het type akte is een kwalificatie die aan een akte wordt toegekend 

zodat men weet om welk soort akte het gaat. 

Deze kwalificatie is een persoonlijke appreciatie van de medewerkers die de akten in het 

informaticasysteem invoeren. Hierdoor kan het gebeuren dat het type akte zoals ze in het 

informaticasysteem is toegekend, niet volledig overeenstemt met het type akte die deze akte in 

werkelijkheid heeft. 

Dit zal des te meer het geval zijn, indien er meerdere rubrieken van toepassing kunnen zijn op één 

akte. Op dat ogenblik zal er een keuze gemaakt moeten worden omdat elke akte slechts één type akte 

kan hebben. Bijgevolg moeten de statistieken over het type akte met voorzichtigheid geïnterpreteerd 

worden.  

Het type akte wordt in het informaticasysteem op de griffies geregistreerd door middel van een 

uniforme juridische nomenclatuurlijst “type akte”. Vandaag bestaat deze uit een tiental hoofdrubrieken 

dewelke verder zijn onderverdeeld in subrubrieken. 

De hoofdrubrieken zijn: 

Rubriek type akte (NL) Rubrique type d’acte (FR) 

1. PV 1. PV 

3. Beschikking 3. Ordonnance 

4. Zittingsblad 4. Feuille d’audience 

5. (eind)Beschikking van de Voorzitter 5. Ordonnance (définitive) du Président 

9. Eindvonnissen 9. Jugements définitifs 

10. Tussenvonnis 10. Jugements interlocutoires 

16. Europese procedures 16. Procédures européennes 
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$����M���DDQ�GH�UHFKWEDQN $����M���DDQ�GH�UHFKWEDQN

$����M���VOXLWLQJ�RQWRHUHLNHQG�DFWLHI��DUW����):� $����M���VOXLWLQJ�RQWRHUHLNHQG�DFWLHI��DUW����):�

$����M���VOXLWLQJ��DUW����):� $����M���VOXLWLQJ��DUW����):�

$����M���9DVWVWHOOLQJ�DUW����): $����M���9DVWVWHOOLQJ�DUW����):

$����M���9HU]RHN�WRW�YHUVFKRRQEDDUKHLG $����M���9HU]RHN�WRW�YHUVFKRRQEDDUKHLG

$����N�%HWDOHQGH�YHU]RHNVFKULIWHQ�DDQ�GH�UHFKWHU�FRPPLVVDULV $����N���YHUNRRS�RQURHUHQGH�JRHGHUHQ��DUW������):� $����N���YHUNRRS�RQURHUHQGH�JRHGHUHQ��DUW������):�

$����N���DDQZLM]LQJ�QRWDULV�YHUNRRS�XLW�GH�KDQG�RQURHUHQGH�J $����N���DDQZLM]LQJ�QRWDULV�YHUNRRS�XLW�GH�KDQG�RQURHUHQGH�J

$����O�%HWDOHQGH�YHU]RHNVFKULIWHQ�DDQ�GH�UHFKWEDQN��$�RI�%�U $����O���VFKRUVLQJ�YHUNRRS�RQURHUHQGH�JRHGHUHQ��DUW�����):� $����O���VFKRUVLQJ�YHUNRRS�RQURHUHQGH�JRHGHUHQ��DUW�����):�

$����O���YHUNRRS�XLW�GH�KDQG�RQURHUHQGH�JRHGHUHQ��DUW������) $����O���YHUNRRS�XLW�GH�KDQG�RQURHUHQGH�JRHGHUHQ��DUW������)

$����P�%LM]RQGHUH�SURFHGXUHV�LQ]DNH�IDLOOLVVHPHQWHQ�)$,%,-=3 $����P���RQWQHPLQJ�EHKHHU��DUW���):� $����P���RQWQHPLQJ�EHKHHU��DUW���):�

$����P���ZLM]LJLQJ�EHYRHJGKHGHQ�YRRUORSLJH�EHZLQGYRHUGHU��DU $����P���ZLM]LJLQJ�EHYRHJGKHGHQ�YRRUORSLJH�EHZLQGYRHUGHU��DU

$����P���GDJYDDUGLQJ�KRPRORJDWLH�GDGLQJ��DUW����):� $����P���GDJYDDUGLQJ�KRPRORJDWLH�GDGLQJ��DUW����):�

$����P�]�DQGHUH�)$,%,-=352&� $����P�]�DQGHUH�)$,%,-=352&�

$����]�DQGHUH�)$,� $����]�DQGHUH�)$,� $����]�DQGHUH�)$,�

7RWDDO�JURHS�DDUG

$����*(5(&+7(/,-.�$..225'�*$��*(5(&+7(/,-.�5(25*$1,6$7,(�*5� $����K�*HUHFKWHOLMNH�5HRUJDQLVDWLH $����K���$DQVWHOOLQJ $����K�����RQGHUQHPLQJVEHPLGGHODDU���DUW�����*5

$����K�����JHUHFKWVPDQGDWDULV�DUW�����*5��9]�5E�� �]RDOV�.*

$����K����0DFKWLJLQJ $����K������YHUNRRS�RQURHUHQG�JRHG�KDQGHOV]DDN�DUW�����*5

$����K���$DQVWHOOLQJ�RI��:LM]LJ��LQWUHNNLQJ��DIGHOLQJ��� $����K�����YRRUORSLJ�EHVWXXUGHU�DUW�����*5

$����K�����YRRUORSLJ�EHVWXXUGHU�DUW�����*5�GDJYDDUGLQJ�

$����K���(LQG�RI�VOXLWLQJ����VHFWLRQ����,QWUHN��� $����K�����9HU]RHNVFKULIW�VOXLWLQJ�DUW�����*5

$����K�����'DJYDDUGLQJ�VOXLWLQJ�DUW�����*5

$����K�����'DJY��,QWUHNNLQJ�UHRUJ�SODQ���DUW������*5

$����K���6FKXOGYRUGHULQJ���� $����K�����'DJY��%HWZ��VFK���DUW������HU�����*5

$����L�*HUHFKWHOLMNH�5HRUJDQLVDWLH����� $����L���$DQVWHOOLQJ $����L�����RQGHUQHPLQJVEHPLGGHODDU���DUW�����*5

$����L�����JHUHFKWVPDQGDWDULV�DUW�����*5��9]�5E�� �]RDOV�.*

$����L����0DFKWLJLQJ $����L������YHUNRRS�RI�RYHUGUDFKW�DUW�����*5

$����L������YHUNRRS�RQURHUHQG�JRHG�KDQGHOV]DDN�DUW�����*5

$����L����9HU]RHN�VOXLWLQJ�HQ�RI�RQWODVWLQJ $����L������$IVOXLWLQJ�HQ�RQWODVWLQJ�*5�DUW�����*5

$����L������RQWODVWLQJ�VFKXOGHQ�13��DUW�����*5��QD���PDDQG�

$����L���9HU]RHN����DIGHOLQJ��� $����L�����WRW�*HUHFKWHOLMNH�5HRUJDQLVDWLH�DUW�����*5

$����L���$DQVWHOOLQJ�RI��:LM]LJ��LQWUHNNLQJ��DIGHOLQJ��� $����L�����JHUHFKWVPDQGDWDULV�DUW���������*5

$����L�����YRRUORSLJ�EHVWXXUGHU�DUW�����*5

$����L���9HUOHQJLQJ����DIGHOLQJ��� $����L�����9HUOHQJLQJ�RSVFKRUWLQJ�DUW�����*5

$����L���:LM]LJLQJ�GRHO����DIGHOLQJ��� $����L�����QDDU�UHRUJDQLVDWLHSODQ�DUW��������*5

$����L�����QDDU�2YHUGUDFKW�DUW��������*5

$����L���(LQG�RI�VOXLWLQJ����VHFWLRQ����,QWUHN��� $����L�����JHKHHO�RI�JHGHHOWHOLMNH�YHU]DNLQJ�DUW�����*5

$����L�����9HU]RHNVFKULIW�VOXLWLQJ�DUW�����*5

$����L�����'DJYDDUGLQJ�VOXLWLQJ�DUW�����*5

$����L�����'DJY��,QWUHNNLQJ�UHRUJ�SODQ���DUW������*5

$����L���9HU]RHN���� $����L�����YHUOHQJLQJ�WHUPLMQHQ�DUW�������OLG�*5

$����L���6FKXOGYRUGHULQJ���� $����L�����'DJY��%HWZ��VFK���DUW������HU�����*5

$����L�����9HU]��:LM]LJLQJ�DDQYDDUG�VFK���DUW�������*5

$����L���2YHUGUDFKW���� $����L�����'DJY��2YHUGUDFKW�DUW�������*5

$����]�DQGHUH�*$� $����]�DQGHUH�*$� $����]�DQGHUH�*$�

7RWDDO�JURHS�DDUG

$����75$163257�9$1�*2('(5(1�,1/75$16*2('� $����D�WH�ODQG $����D�WH�ODQG $����D�WH�ODQG

$����E�WHU�]HH $����E�WHU�]HH $����E�WHU�]HH

$����F�GRRU�GH�OXFKW $����F�GRRU�GH�OXFKW $����F�GRRU�GH�OXFKW

$����H�EHWDOLQJ $����H�EHWDOLQJ $����H�EHWDOLQJ

$����]�DQGHUH�,1/75$16*2('� $����]�DQGHUH�,1/75$16*2('� $����]�DQGHUH�,1/75$16*2('�

7RWDDO�JURHS�DDUG

$����=((5(&+7�,17=((5(&+7� $����D�DDQYDULQJ $����D�DDQYDULQJ $����D�DDQYDULQJ

$����F�EHWDOLQJ $����F�EHWDOLQJ $����F�EHWDOLQJ

$����]�DQGHUH�,17=((5(&+7� $����]�DQGHUH�,17=((5(&+7� $����]�DQGHUH�,17=((5(&+7�

7RWDDO�JURHS�DDUG

$����:5$.,1*6352&('85(�,1/:5$.,1*� $����E�GHVNXQGLJH $����E�GHVNXQGLJH $����E�GHVNXQGLJH

$����]�DQGHUH�,1/:5$.,1*� $����]�DQGHUH�,1/:5$.,1*� $����]�DQGHUH�,1/:5$.,1*�

7RWDDO�JURHS�DDUG

$����%(6/$*352&('85( $����F�EHZDUHQG�EHVODJ�RQGHU�GHUGHQ $����F�EHZDUHQG�EHVODJ�RQGHU�GHUGHQ $����F�EHZDUHQG�EHVODJ�RQGHU�GHUGHQ

$����H�LQ]DNH�QDPDDN $����H�LQ]DNH�QDPDDN $����H�LQ]DNH�QDPDDN

$����I�XLWYRHUHQG�URHUHQG�EHVODJ $����I�XLWYRHUHQG�URHUHQG�EHVODJ $����I�XLWYRHUHQG�URHUHQG�EHVODJ
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�� 1,(8:( =$.(1 � 1DWLRQDDO � 3HULRGH � ����

��F� $DUG YDQ GH ]DDN

$DUG��JURHS���GHWDLO� $DQWDO�]DNHQ

$����%(6/$*352&('85( $����Q�DDQVWHOOLQJ�QRWDULV�YHLOLQJ�RQURHUHQG�JRHG $����Q�DDQVWHOOLQJ�QRWDULV�YHLOLQJ�RQURHUHQG�JRHG $����Q�DDQVWHOOLQJ�QRWDULV�YHLOLQJ�RQURHUHQG�JRHG

$����]�DQGHUH $����]�DQGHUH $����]�DQGHUH

7RWDDO�JURHS�DDUG

$����3$1'9(5=,/9(5,1* $����D�YHU]RHNVFKULIW $����D�YHU]RHNVFKULIW $����D�YHU]RHNVFKULIW

7RWDDO�JURHS�DDUG

$����.257�*(',1*�JHHQ�YRRUO��PDDWUHJHO�LQ�HFKWVFKHLGLQJ�,1/. $����D�VHNZHVWHU $����D���DDQVWHOOLQJ�VHNZHVWHU $����D���DDQVWHOOLQJ�VHNZHVWHU

$����E�DDQVWHOOLQJ�GHVNXQGLJH�HQ�RQGHU]RHNVPDDWUHJHOHQ $����E���DDQVWHOOLQJ�GHVNXQGLJH $����E���DDQVWHOOLQJ�GHVNXQGLJH

$����E���YHUYDQJLQJ�GHVNXQGLJH $����E���YHUYDQJLQJ�GHVNXQGLJH

$����G�DDQVWHOOLQJ�YRRUORSLJH�EHZLQGYRHUGHU $����G�DDQVWHOOLQJ�YRRUORSLJH�EHZLQGYRHUGHU $����G�DDQVWHOOLQJ�YRRUORSLJH�EHZLQGYRHUGHU

$����I�RSKHIILQJ�YRRUO��%HZLQGY� $����I�RSKHIILQJ�YRRUO��%HZLQGY� $����I�RSKHIILQJ�YRRUO��%HZLQGY�

$����J�DDQVWHOOLQJ�EHGULMIVUHYLVRU $����J�DDQVWHOOLQJ�EHGULMIVUHYLVRU $����J�DDQVWHOOLQJ�EHGULMIVUHYLVRU

$����K�DDQVWHOOLQJ�FXUDWRU�DG�KRF��DUW�����):� $����K�DDQVWHOOLQJ�FXUDWRU�DG�KRF��DUW�����):� $����K�DDQVWHOOLQJ�FXUDWRU�DG�KRF��DUW�����):�

$����L�RSKHIILQJ�EHVODJ��DUW�������*:� $����L�RSKHIILQJ�EHVODJ��DUW�������*:� $����L�RSKHIILQJ�EHVODJ��DUW�������*:�

$����M�DIJLIWH�JRHGHUHQ��DXWR��ERHNKRXGLQJ��HQ]�� $����M�DIJLIWH�JRHGHUHQ��DXWR��ERHNKRXGLQJ��HQ]�� $����M�DIJLIWH�JRHGHUHQ��DXWR��ERHNKRXGLQJ��HQ]��

$����]�DQGHUH�,1/.*'� $����]�DQGHUH�,1/.*'� $����]�DQGHUH�,1/.*'�

7RWDDO�JURHS�DDUG

$����+(552(3,1*�*(=$*�9$1�*(:,-6'( $����D�YHU]RHNVFKULIW $����D�YHU]RHNVFKULIW $����D�YHU]RHNVFKULIW

7RWDDO�JURHS�DDUG

$����((1=,-',*�9(5=2(.6&+5,)7 $����D�YHUNRUWLQJ�YDQ�GH�WHUPLMQHQ $����D�YHUNRUWLQJ�YDQ�GH�WHUPLMQHQ $����D�YHUNRUWLQJ�YDQ�GH�WHUPLMQHQ

$����E�DUW�����*HU�: $����E�DUW�����*HU�: $����E�DUW�����*HU�:

$����F�DDQ�GH�YRRU]LWWHU $����F�DDQ�GH�YRRU]LWWHU $����F�DDQ�GH�YRRU]LWWHU

7RWDDO�JURHS�DDUG

$����9(55())(1,1*��YRRU�GH�:HW�����������RI�9ULMZLOOLJH� $����D�RSHQLQJ $����D���RQWELQGLQJ�YHQQ����DDQVWHOOLQJ�YHUHI��DUW�������:�9 $����D���RQWELQGLQJ�YHQQ����DDQVWHOOLQJ�YHUHI��DUW�������:�9

$����D���RQWELQGLQJ�YHQQ��0HW�RQPLG�VOXLWLQJ���DUW�������:�9 $����D���RQWELQGLQJ�YHQQ��0HW�RQPLG�VOXLWLQJ���DUW�������:�9

$����D���$DQVWHOOLQJ�YHUHIIHQDDU������������DUW�������:�9HQQ $����D���$DQVWHOOLQJ�YHUHIIHQDDU������������DUW�������:�9HQQ

$����E�LQFLGHQW $����E���KRPRO��YHUSODDWVHQ�PDDWVFKDS�]HWHO�DUW�������:�9HQQ $����E���KRPRO��YHUSODDWVHQ�PDDWVFKDS�]HWHO�DUW�������:�9HQQ

$����E���9HUYDQJLQJ�YHUHIIHQDDU�������������DUW�������:�9HQQ $����E���9HUYDQJLQJ�YHUHIIHQDDU�������������DUW�������:�9HQQ

$����F�VOXLWLQJ $����F���DUW�����*9:���KRPRORJDWLH�SODQ $����F���DUW�����*9:���KRPRORJDWLH�SODQ

$����G�'LYHUV $����G���9HU]RHN�WD[DWLH�HUHORRQ�YHUHIIHQDDU $����G���9HU]RHN�WD[DWLH�HUHORRQ�YHUHIIHQDDU

7RWDDO�JURHS�DDUG

$������*(5(&+7(/,-.(�217%,1',1*������������ $����D�RSHQLQJ $����D���$UW������ $����D��D�$UW�������$DQYUDDJ�20���������YULMJHVWHOG�20�

$����D��E�$UW�������.9+�MDDUUHNHQLQJHQ��YULMJHVWHOG�����

$����D��F�$UW�������$DQYUDDJ�'HUGHQ

$����D���$UW�������.DP��YDQ�+DQGHUOVRQGHU]RHNHQ����������� $����D���$UW�������.DP��YDQ�+DQGHUOVRQGHU]RHNHQ�����������

$����D���1HWWR�DFWLHI�JHGDDOG�LV�WRW�EHQHGHQ�KHW�EHGUDJ�Y��� $����D��D�1HWWR�DFWLHI�WRW�EHQHGHQ���$UW����

$����D��F�1HWWR�DFWLHI�WRW�EHQHGHQ���$UW����

$����E�LQFLGHQW $����E���9HUSODDWVHQ�PDDWVFKDS��]HWHO�������DUW�������:�9HQQ $����E���9HUSODDWVHQ�PDDWVFKDS��]HWHO�������DUW�������:�9HQQ

$����E���9HUYDQJLQJ�YHUHIIHQDDU�������������DUW�������:�9HQQ $����E���9HUYDQJLQJ�YHUHIIHQDDU�������������DUW�������:�9HQQ

7RWDDO�JURHS�DDUG

*���9(5=2(.�727�5(&+76%,-67$1'�,1/5%671'� *���D�ELM�GH�(HUVWH�9RRU]LWWHU *���D�ELM�GH�(HUVWH�9RRU]LWWHU *���D�ELM�GH�(HUVWH�9RRU]LWWHU

*���E�UHFKWVWUHHNV�ELM�KHW�%XUHDX *���E�UHFKWVWUHHNV�ELM�KHW�%XUHDX *���E�UHFKWVWUHHNV�ELM�KHW�%XUHDX

*���]�DQGHUH�,1/5%671'� *���]�DQGHUH�,1/5%671'� *���]�DQGHUH�,1/5%671'�

7RWDDO�JURHS�DDUG

1�352&('85(�,1=$.(�%(0,''(/,1* 1���D�KRPRORJDWLH�YULMZLOOLJH�EHPLGGHOLQJ�DUW������*HU�:�H�Y 1���D�KRPRORJDWLH�YULMZLOOLJH�EHPLGGHOLQJ�DUW������*HU�:�H�Y 1���D�KRPRORJDWLH�YULMZLOOLJH�EHPLGGHOLQJ�DUW������*HU�:�H�Y

7RWDDO�JURHS�DDUG

;�%,-=21'(5(�352&('85(6 ;���D�LQ�]DNH ;���D���YHU]HW ;���D���YHU]HW

;���D���GHUGHQYHU]HW ;���D���GHUGHQYHU]HW

;���D���EHURHS�YRQQLV�YUHGHUHFKWHU ;���D���EHURHS�YRQQLV�YUHGHUHFKWHU

;���D���YHU]HQGLQJ�DQGHUH�UHFKWEDQN ;���D���YHU]HQGLQJ�DQGHUH�UHFKWEDQN

;���D���YHUEHWHULQJ�XLWOHJJLQJ�YRQQLV ;���D���YHUEHWHULQJ�XLWOHJJLQJ�YRQQLV

;���D���YHU]RHN�PLQQHOLMNH�VFKLNNLQJ ;���D���YHU]RHN�PLQQHOLMNH�VFKLNNLQJ

;���E�LQ�]DNH�IDLOOLVVHPHQW ;���E���YHU]HQGLQJ�DQGHUH�UHFKWEDQN ;���E���YHU]HQGLQJ�DQGHUH�UHFKWEDQN

;���E���YHUEHWHULQJ�XLWOHJJLQJ�YRQQLV ;���E���YHUEHWHULQJ�XLWOHJJLQJ�YRQQLV

;���E���YHU]HW�YHUVFKRRQEDDUKHLG ;���E���YHU]HW�YHUVFKRRQEDDUKHLG

;���E���GHUGHQYHU]HW�YHUVFKRRQEDDUKHLG ;���E���GHUGHQYHU]HW�YHUVFKRRQEDDUKHLG

;���G�LQ�]DNH�NRUWJHGLQJ ;���G���YHU]HW ;���G���YHU]HW

;���G���GHUGHQYHU]HW ;���G���GHUGHQYHU]HW

;���G���YHU]HQGLQJ�DQGHUH�UHFKWEDQN ;���G���YHU]HQGLQJ�DQGHUH�UHFKWEDQN

;���H�LQ�]DNH�HHQ]LMGLJ�YHU]RHNVFKULIW ;���H���GHUGHQYHU]HW ;���H���GHUGHQYHU]HW

;���H���YHU]HQGLQJ�DQGHUH�UHFKWEDQN ;���H���YHU]HQGLQJ�DQGHUH�UHFKWEDQN

;���J�(XURSHHV�3URFHGXUHV ;���J���(XURSHHV�EHWDOLQJVEHYHO ;���J���(XURSHHV�EHWDOLQJVEHYHO

;���J���*HULQJH�YRUGHULQJHQ ;���J���*HULQJH�YRUGHULQJHQ

;���J���(UNHQQLQJ�HQ�7HQXLWYRHUOHJJLQJ�YDQ�%HVOLVVLQJHQ ;���J���(UNHQQLQJ�HQ�7HQXLWYRHUOHJJLQJ�YDQ�%HVOLVVLQJHQ
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�� 1,(8:( =$.(1 � 1DWLRQDDO � 3HULRGH � ����

��F� $DUG YDQ GH ]DDN

$DUG��JURHS���GHWDLO� $DQWDO�]DNHQ

;�%,-=21'(5(�352&('85(6 ;���J�(XURSHHV�3URFHGXUHV ;���J���:HUZHHU�WHJHQ�(XURSHHV�3URFHGXUHV ;���J�����(XURSHHV�EHWDOLQJVEHYHO

;���K�LQ�]DNH�:&2 ;���K���YHU]HW ;���K���YHU]HW

;���K���GHUGHQYHU]HW ;���K���GHUGHQYHU]HW

;���K���YHU]HQGLQJ�DQGHUH�UHFKWEDQN ;���K���YHU]HQGLQJ�DQGHUH�UHFKWEDQN

;���L�ZHW�QDWXXUOLMNH�UHFKWHU����������� ;���L���VXPPLHUH�UHFKWVSOHJLQJ�RP�EHWDOLQJ�WH�EHYHOHQ ;���L���VXPPLHUH�UHFKWVSOHJLQJ�RP�EHWDOLQJ�WH�EHYHOHQ

;���L���VXPPLHUH�UHFKWVSOHJLQJ�YHU]HW�GRRU�GDJYDDUGLQJ ;���L���VXPPLHUH�UHFKWVSOHJLQJ�YHU]HW�GRRU�GDJYDDUGLQJ

;���L���VXPPLHUH�UHFKWVSOHJLQJ�YHU]HW�GRRU�YHU]RHNVFKULIW ;���L���VXPPLHUH�UHFKWVSOHJLQJ�YHU]HW�GRRU�YHU]RHNVFKULIW

;���L���9URHJHUH�EHYRHJGKHLG�9UHGHJHUHFKW ;���L���9URHJHUH�EHYRHJGKHLG�9UHGHJHUHFKW

7RWDDO�JURHS�DDUG

=���$GPLQLVWUDWLHYH�SURFHGXUHV =���D�1LHXZH�&RGHV����� =���D���(HGDIOHJJLQJ�DFFRXQWDQW�EHODVWLQJVFRQVXOHQW =���D���(HGDIOHJJLQJ�DFFRXQWDQW�EHODVWLQJVFRQVXOHQW

7RWDDO�JURHS�DDUG

=�$'0,1,675$7,(9(�,16&5,-9,1*�*((1�352&('85(���� =�$'0,1,675$7,(9(�,16&5,-9,1*�*((1�352&('85(���� =�$'0,1,675$7,(9(�,16&5,-9,1*�*((1�352&('85(���� =�$'0,1,675$7,(9(�,16&5,-9,1*�*((1�352&('85(����

7RWDDO�JURHS�DDUG

7RWDDO
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�� $.7(1 9$1 '( 5(&+7(5 �UHSHUWRULXP UHFKWHU� � 1DWLRQDDO � 3HULRGH � ����

��D� 5RO

5HVVRUW�5HFKWEDQN�$IGHOLQJ

$DQWDO�DNWHQ

$��*� %��+� &��,� )��.� / 0��<� 3 5 6 7 9 :

2QEHNHQG $OJHPHQH�URO 5RO�YHU]RHNVFKULIWHQ 5RO�NRUW�JHGLQJHQ
5RO�JUDWLV�YHU]RHNVFKULIWHQ

�IDLOOLVVHPHQW�
5RO

IDLOOLVVHPHQWVGRVVLHU

5RO
PLQQHOLMNH
VFKLNNLQJ

7LMGHOLMNH�URO
5RO

YHU]RHNVFKULIWHQ
RSHQLQJ�*53

$GPLQLVWUDWLHYH�URO

5RO
DDQYUDJHQ
YRRU�HHQ
JHRSHQGH

*53

5RO�EHWZLVWH
VFKXOGYRUGHULQJHQ

5RO
UHFKWVELMVWDQG

$QWZHUSHQ $QWZHUSHQ $QWZHUSHQ

+DVVHOW

0HFKHOHQ

7RQJHUHQ

7XUQKRXW

7RWDDO�5HVVRUW

%HUJHQ +HQHJRXZHQ %HUJHQ

&KDUOHURL

'RRUQLN

7RWDDO�5HVVRUW

%UXVVHO %UXVVHO�)5 %UXVVHO�)5

%UXVVHO�1/ %UXVVHO�1/

/HXYHQ /HXYHQ

:DDOV�EUDEDQW :DDOV�EUDEDQW

7RWDDO�5HVVRUW

*HQW *HQW %UXJJH

'HQGHUPRQGH

*HQW

,HSHU

.RUWULMN

2RVWHQGH

2XGHQDDUGH

9HXUQH

7RWDDO�5HVVRUW

/XLN (XSHQ (XSHQ

/XLN $DUOHQ

'LQDQW

+RHL

/XLN

0DUFKH

1DPHQ

1HXIFKkWHDX

9HUYLHUV

7RWDDO�5HVVRUW

7RWDDO

���� ����� ��� ��� � � � � ��� � �� ��� ��

��� ���� ��� � �� � �� � ��� � �� � ��

��� ���� �� � � � � � �� � �� � ��

�� ���� ��� ��� �� � �� � �� � �� � ��

� ���� ���� �� �� � � � �� � � �� �

���� ����� ���� ��� �� � ��� � ��� �� �� ��� ���

��� ���� ��� �� � � �� � ��� � �� � ��

��� ���� ��� �� � � ��� � ��� � �� � ���

��� ���� ��� �� � � �� � �� � �� � ��

���� ����� ��� ��� � � ��� � ��� � ��� � ���

�� ����� ��� ��� � � � ��� ��� � �� �� ���

�� ����� ��� ��� � � � �� ��� � �� �� ���

��� ���� ��� �� � � � � �� � �� � �

��� ���� ��� �� � � � � ��� � �� �� �

��� ����� ���� ��� � � � ��� ��� � ��� ��� ���

�� ���� ��� �� � � � � �� � � � �

��� ���� ��� ��� ��� � �� � �� �� � � ��

���� ���� ��� �� � � �� � ��� � �� � ��

��� ���� �� � � � � � �� � � � �

�� ���� ��� �� � � �� �� �� � �� � �

� ���� �� � �� � � � � � � � �

�� ���� �� � � � � � �� � � � �

��� ���� �� � � � � � �� � � � �

���� ����� ��� ��� ��� � ��� �� ��� �� �� �� ���

��� ��� �� � � � � � �� � � �� �

�� ���� �� � � � �� � �� � � �� ��

��� ���� ��� � � � �� � �� � �� �� ��

�� ���� �� �� � � � � �� � � ��� ��

��� ���� ��� �� �� � � � ��� � �� ��� ��

�� ��� �� � � � � � �� � � �� ��

��� ���� ��� �� � � ��� � �� � � �� ��

�� ��� �� � � � � � �� � � �� �

��� ���� ��� ��� � � �� � �� � �� �� ��

���� ����� ���� ��� �� � ��� � ��� � �� ��� ���

���� ������ ���� ���� ��� � ��� ��� ���� �� ��� ���� ����
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�� $.7(1 9$1 '( 5(&+7(5 �UHSHUWRULXP UHFKWHU� � 1DWLRQDDO � 3HULRGH � ����

��F� 7\SH DNWH

7\SH�DNWH��JURHS���GHWDLO� $DQWDO�DNWHQ

��3�9���3�9�� �������LQ�WH�VFKULMYHQ�LQ�UHSHUWRULXP�DNWHQ�YDQ�GH�UHFKWHU� �������SHUVRRQOLMNH�YHUVFKLMQLQJ�YDQ�SDUWLMHQ �������SHUVRRQOLMNH�YHUVFKLMQLQJ�YDQ�SDUWLMHQ

�������JHWXLJHQYHUKRRU �������JHWXLJHQYHUKRRU

�������SODDWVEH]RHN �������SODDWVEH]RHN

�������YHUKRRU�GHVNXQGLJH�Q� �������YHUKRRU�GHVNXQGLJH�Q�

�������PLQQHOLMNH�VFKLNNLQJ��GH]H�UXEULHN�VOXLW�GH�0�URO� �������PLQQHOLMNH�VFKLNNLQJ��GH]H�UXEULHN�VOXLW�GH�0�URO�

�������HHGDIOHJJLQJ�EHGULMIVUHYLVRU �������HHGDIOHJJLQJ�EHGULMIVUHYLVRU

���������HHGDIOHJJLQJ�DFFRXQWDQW�EHODVWLQJVFRQVXOHQW

���������HHGDIOHJJLQJ�ZHJHU�PHWHU

�������HHGDIOHJJLQJ�JULIILHU �������HHGDIOHJJLQJ�JULIILHU

�������HHGDIOHJJLQJ�FXUDWRU��DUW�����)�:�� �������HHGDIOHJJLQJ�FXUDWRU��DUW�����)�:��

�������]HJHOOHJJLQJ��DUW�����)�:�� �������]HJHOOHJJLQJ��DUW�����)�:��

�������SODDWVRSQHPLQJ��DUW�����)�:�� �������SODDWVRSQHPLQJ��DUW�����)�:��

�������LQYHQWDULV��DUW�����)�:�� �������LQYHQWDULV��DUW�����)�:��

�������YHUKRRU�JHIDLOOHHUGH�GRRU�UHFKWHU�FRPPLVVDULV��DUW��� �������YHUKRRU�JHIDLOOHHUGH�GRRU�UHFKWHU�FRPPLVVDULV��DUW���

�������YHULILFDWLH�VFKXOGYRUGHULQJHQ��DUW�����)�:�� �������YHULILFDWLH�VFKXOGYRUGHULQJHQ��DUW�����)�:��

�������YHUKRRU�JHIDLOOHHUGH��DUW�������)�:�� �������YHUKRRU�JHIDLOOHHUGH��DUW�������)�:��

�������YHUJDGHULQJ�VFKXOGHLVHUV��DUW�����)�:�� �������YHUJDGHULQJ�VFKXOGHLVHUV��DUW�����)�:��

�������DIUHNHQLQJVYHUJDGHULQJ��DUW�����)�:� �������DIUHNHQLQJVYHUJDGHULQJ��DUW�����)�:�

�������DOJHPHQH�YHUJDGHULQJ�YDQ�GH�UHFKWEDQN �������DOJHPHQH�YHUJDGHULQJ�YDQ�GH�UHFKWEDQN

�������39�6WHPPLQJ�DUW�����*5 �������39�6WHPPLQJ�DUW�����*5

����=�DQGHUH��3�9�� ����=�DQGHUH��3�9��

7RWDDO�JURHS�DNWH

��%HVFKLNNLQJHQ��%(6� ����,Q�NRUWJHGLQJ �������HLQGEHVFKLNNLQJ��&���VOXLWHQ�GH�]DDN�DI� �������HLQGEHVFKLNNLQJ��&���VOXLWHQ�GH�]DDN�DI�

���������HLQGEHVFKLNNLQJ��&���VOXLWHQ�GH�]DDN�DI�

���������%HVFKLNNLQJ�VDPHQYRHJLQJ��&���6OXLWHQ�GH�]DDO�DI�

�������WXVVHQEHVFKLNNLQJ��&� ���������WXVVHQEHVFKLNNLQJ��&�

��������D�XLWVSUDDN�LQ�WRHSDVVLQJ�DUW����*:�GHVNXQ���ILFKH�

��������E�XLWVSUDDN�LQ�WRHSDVVLQJ�DUW����*:�YRRUORS�PDDWUHJ�

���������'HVNXQGLJHQRQGHU]RHN���ZHW����������ILFKH�

�������DIVWDQG���GRRUKDOLQJ��&���VOXLWHQ�GH�]DDN�DI� �������DIVWDQG���GRRUKDOLQJ��&���VOXLWHQ�GH�]DDN�DI�

�������YHU]HQGLQJ�DQGHUH�UHFKWEDQN��&� �������YHU]HQGLQJ�DQGHUH�UHFKWEDQN��&�

�������%+9 ���������9HUDQGHULQJ�WDDO�%+9�DUW�����7:

����,Q]DNH�IDLOOLVVHPHQWHQ��%(6)$� �������EHVFK��EHWUHIIHQGH�HHQ�QLHW�EHWDOHQG�YHU]RHNVFKULIW�) �������EHVFK��EHWUHIIHQGH�HHQ�QLHW�EHWDOHQG�YHU]RHNVFKULIW�)

�������EHQRHPLQJ�QRWDULV�YHUNRRS�XLW�GH�KDQG�YHUKRRS�RQURHUH �������EHQRHPLQJ�QRWDULV�YHUNRRS�XLW�GH�KDQG�YHUKRRS�RQURHUH

�������PDFKWLJLQJ�YHUNRRS�RQURHUHQGH�JRHGHUHQ�����DUW������) ���������PDFKWLJLQJ�YHUNRRS�RQURHUHQGH�JRHGHUHQ��$��DUW�����

���������PDFKWLJLQJ�YHUNRRS�RQURHUHQGH�JRHGHUHQ��%��DUW�����

�������RQWQHPLQJ�EHKHHU��DUW����):� �������RQWQHPLQJ�EHKHHU��DUW����):�

�������WD[DWLH�HUHORRQ�YRRUORSLJ�EHZLQGYRHUGHU�DUW���):� �������WD[DWLH�HUHORRQ�YRRUORSLJ�EHZLQGYRHUGHU�DUW���):�

�������7XVVHQ�%HVFKLNNLQJ �������7XVVHQ�%HVFKLNNLQJ

�������%HVFKLNNLQJ�2SURHSLQJ�6FKXOGHLVHUV��DUW���):� ���������%HVFK��RSURHS��6FKXOGHLVHUV��DUW���):�

��������D�%HVFK��RSURHS��6FKXOGHLVHUV�RYHU�YHUVFKRRQE���SXE

��������E�%HVFK��RSURHS��6FKXOGHLVHUV�RYHU�YHUVFKRRQE�

����=�DQGHUH�EHVFKLNNLQJ�LQ]DNH�IDLOOLVVHPHQW��%(6)$� ����=�DQGHUH�EHVFKLNNLQJ�LQ]DNH�IDLOOLVVHPHQW��%(6)$�

����%HVFKLNNLQJHQ��DQGHUH�GDQ�LQ�NRUWJHGLQJ�HQ�IDOLQJHQ�%(6$ �������$UW����������*HU��:� ���������$UW������*HU��:��DIJHZH]HQ

���������$UW������*HU��:��LQJHZLOOLJG

���������$UW������*HU��:��YHUEHWHUG���ZLM]LJHQG

�������DUWLNHO�����ELV�*:��%� ��������D�DUWLNHO�����ELV�*:��%��GHVNXQ���ILFKH�

��������E�DUWLNHO�����ELV�*:��%��YRRUORSLJH�PDDWUHJHO

���������DUWLNHO�����ELV�*:���HLQGYRQQLV����%�

�������$UW������*HU��:� ���������$UW������*HU��:��DIJHZH]HQ

���������$UW������*HU��:��LQJHZLOOLJG

���������$UW������*HU��:��YHUEHWHUG���ZLM]LJHQG

�������YRRUORSLJH�EHVFKLNNLQJHQ�SDQGYHU]LOYHULQJ �������YRRUORSLJH�EHVFKLNNLQJHQ�SDQGYHU]LOYHULQJ

�������GHILQLWLHYH�EHVFKLNNLQJHQ�SDQGYHU]LOYHULQJ �������GHILQLWLHYH�EHVFKLNNLQJHQ�SDQGYHU]LOYHULQJ

�������EHVFKLNNLQJ�DUW������*�:���YHUYDQJLQJ�PDJLVWUDDW� �������EHVFKLNNLQJ�DUW�����ELV�*�:���YHUYDQJLQJ�PDJLVWUDDW�

�������YHUNRUWLQJ�YDQ�GH�WHUPLMQHQ �������YHUNRUWLQJ�YDQ�GH�WHUPLMQHQ

�������DUW�����*HU�:�KRRJGULQJHQGKHLG �������DUW�����*HU�:�KRRJGULQJHQGKHLG

������D�DDQVWHOOLQJ�VHNZHVWHU��%�

������E�DDQVWHOOLQJ�YRRUORSLJ�EHZLQGYRHUGHU��%�

�������GLHQVW�YDQ�GH�PDJLVWUDWHQ �������GLHQVW�YDQ�GH�PDJLVWUDWHQ

�������EHVFKLNNLQJ�WRHJHYRHJG�JULIILHU��DUW������*HU�:�� �������EHVFKLNNLQJ�WRHJHYRHJG�JULIILHU��DUW������*HU�:��

�������=HHSURWHVW��%� �������=HHSURWHVW��%�

��������%HVFKLNNLQJHQ�ZHW�QDWXXUOLMNH�UHFKWHU����������� ����������*HKHOH�LQZLOOLJLQJ
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�� $.7(1 9$1 '( 5(&+7(5 �UHSHUWRULXP UHFKWHU� � 1DWLRQDDO � 3HULRGH � ����

��F� 7\SH DNWH

7\SH�DNWH��JURHS���GHWDLO� $DQWDO�DNWHQ

��%HVFKLNNLQJHQ��%(6� ����%HVFKLNNLQJHQ��DQGHUH�GDQ�LQ�NRUWJHGLQJ�HQ�IDOLQJHQ�%(6$ ��������%HVFKLNNLQJHQ�ZHW�QDWXXUOLMNH�UHFKWHU����������� ����������$IZLM]LQJ�YDQ�KHW�YHU]RHN

����������*HGHHOWHOLMNH�LQZLOOLJLQJ

����������,QZLOOLJLQJ��9HU]HW�

����������9HUZHUSLQJ��9HU]HW�

�������]��$QGHUHQ

����=�DQGHUH�%(6$1'(5(� ����=���DQGHUH�%(6$1'(5(��WXVVHQEHVFKLNNLQJ�RSURHSLQJ�SDUWLM

����=���DQGHUH�%(6$1'(5(�

7RWDDO�JURHS�DNWH

��=LWWLQJVEODG ��=LWWLQJVEODG ��=LWWLQJVEODG ��=LWWLQJVEODG

7RWDDO�JURHS�DNWH

��%HVFKLNNLQJ�YDQ�9��PHW�EHsLQGLJLQJ�YDQ�]DDN��'()%(6(9=75� ��%HVFKLNNLQJ�YDQ�9��PHW�EHsLQGLJLQJ�YDQ�]DDN��'()%(6(9=75� �������3UR�GHR�DIJHZH]HQ �������3UR�GHR�DIJHZH]HQ

�������3UR�GHR�JHGHHOWHOLMN�LQJHZLOOLJG �������3UR�GHR�JHGHHOWHOLMN�LQJHZLOOLJG

�������3UR�GHR�LQJHZLOOLJG �������3UR�GHR�LQJHZLOOLJG

����=�DQGHUH�'()%(6(9=75� ����=�DQGHUH�'()%(6(9=75�

7RWDDO�JURHS�DNWH

��(LQGYRQQLVVHQ��VOXLWHQ�GH�]DDN�WRWDDO�DI���(,1'9� ����,Q�JHZRQH�SOHLW]DNHQ���������(,1'9*(:3/=� �������ELM�YHUVWHN�RS�WHJHQVSUDDN ���������RS�7(*(1635$$.

���������ELM�9(567(.

�������GRRUKDOLQJ�DIVWDQG �������GRRUKDOLQJ�DIVWDQG

�������ZHJODWLQJ �������ZHJODWLQJ

�������YHUEHWHULQJ�PDWHULsOH�YHUJLVVLQJ �������YHUEHWHULQJ�PDWHULsOH�YHUJLVVLQJ

�������YHU]HQGLQJ�DQGHUH�UHFKWEDQN �������YHU]HQGLQJ�DQGHUH�UHFKWEDQN

�������YHU]HQGLQJ�DUURQGLVVHPHQWVUHFKWEDQN�(LQG9RQLV� �������YHU]HQGLQJ�DUURQGLVVHPHQWVUHFKWEDQN�(LQG9RQLV�

�������RS�EHURHS�YRQQLV�YUHGHUHFKWHU �������RS�EHURHS�YRQQLV�YUHGHUHFKWHU

�������VDPHQYRHJLQJ�]DNHQ��HLQGYRQQLVVHQ�MRQJHUH�JHYRHJGH�]D �������VDPHQYRHJLQJ�]DNHQ��HLQGYRQQLVVHQ�MRQJHUH�JHYRHJGH�]D

�������ELM�YHUVWHN��DUW������*HU�:�(LQG9RQLV� �������ELM�YHUVWHN��DUW������*HU�:�(LQG9RQLV�

������D�EHYHO�WHQXLWYRHUOHJJLQJ�DUW��������*HU�:

�������EHVOLVVLQJ�YDQ�EXLWHQDI��EHURHS� �������EHVOLVVLQJ�YDQ�EXLWHQDI��EHURHS�

�������9HUHIIHQLQJ�YHQQRRWVFKDSHQ ��������D�JHUHFKW��RQWELQGLQJ�HQ�RQPLGGHOOLMN�VOXLWLQJ��SXE�

��������E�VOXLWLQJ�QD�YHUHIIHQLQJ

��������F�JHUHFKW��RQWELQGLQJ�HQ�RQPLGGHOOLMN�VOXLWLQJ

���������JHUHFKW�YHUHIIHQLQJ�RQJHJURQG

���������YULMZLOLJ�YHUHIIHQLQJ�RQJHJURQG

���������KRPRORJDWLH�SODQ��DUW�����

���������PDFKWLJLQJ�RYHUGUDFKW�]HWHO��YHUHIIHQLQJ�

����=�DQGHUH�(,1'9*(:3/=� ����=�DQGHUH�(,1'9*(:3/=�

�����*HUHFKWHOLMNH�5HRUJDQLVDWLH �����*HUHFKWHOLMNH�5HRUJDQLVDWLH �����=���(LQGYRQQLV�*5

��������$DQVWHOOLQJ ����������RQGHUQHPLQJVEHPLGGHODDU���DUW�����*5

����������JHUHFKWVPDQGDWDULV�DUW�����*5

��������(LQG�RI�VOXLWLQJ����VHFWLRQ����,QWUHN��� ����������9RQQLV�YROOHGLJH�VOXLWLQJ�DUW�����*5��RS�GDJYDDUGL

����������9RQQLV�JHGHHOWHOLMNH�VOXLWLQJ�DUW�����*5��RS�GDJYD

����������9HUZHUSLQJ�*�5����RYHUGUDFKW�DUW�����*5

����������+RPRORJDWLH�PHW�SODQ�DUW�����*5

��������6FKXOGYRUGHULQJ���� ����������$DQYDDUGLQJ�YHUZHUSLQJ�EHWZ��6FKXOGY��DUW�������*5

��������9HU]RHN�VOXLWLQJ�HQ�RI�RQWODVWLQJ ����������6OXLWLQJ�HQ�RQWODVWLQJ�*HU�PDQGDWDULV�DUW�������*5

��������'LYHUVH���� ����������,QWUHNNLQJ�:&2�LQ�EHURHS�*5

�����*HUHFKWHOLMNH�5HRUJDQLVDWLH����� ��������$DQVWHOOLQJ ����������RQGHUQHPLQJVEHPLGGHODDU���DUW�����*5

��������9HU]RHN����DIGHOLQJ��� ����������9RQQLV�YHUZHUSLQJ�DUW���������*5

��������$DQVWHOOLQJ�RI��:LM]LJLQJ�LQWUHNNLQJ��DIGHOLQJ��� ����������JHUHFKWVPDQGDWDULV�DUW�������*5

����������+DQGOLFKWLQJ�EHVODJ�*�5��DUW�����*5

��������9HUOHQJLQJ����DIGHOLQJ��� ����������9HUOHQJLQJ�RSVFKRUWLQJ�DUW����*5

��������:LM]LJLQJ�GRHO����DIGHOLQJ��� ����������:LM]LJLQJ���UHRUJDQLVDWLHSODQ�DUW�������*5

����������:LM]LJLQJ���2YHUGUDFKW�DUW��������*5

��������(LQG�RI�VOXLWLQJ����VHFWLRQ����,QWUHN��� ����������9ROOHGLJH�YHU]DNLQJ�DUW����*5

����������*HGHHOWHOLMNH�VOXLWLQJ�DUW����*5��RS�YHU]RHN�

����������9ROOHGLJH�VOXLWLQJ�DUW����*5��RS�YHU]RHN�

����������9ROOHGLJH�VOXLWLQJ�DUW����*5��RS�GDJYDDUJLQJ�

����������9HUZHUSLQJ�UHRUJDQLVDWLH�PHW�SODQ�DUW����*5

����������9HUZHUSLQJ�*�5����RYHUGUDFKW�DUW����*5

����������+RPRORJDWLH�PHW�SODQ�DUW����*5

��������9HU]RHN���� ����������9HUOHQLQJ�WHUPLMQHQ�DUW�����DO���*5

��������6FKXOGYRUGHULQJ���� ����������$DQYDDUGLQJ�YHUZHUSLQJ�EHWZ��6FKXOGY��DUW�������*5

��������2YHUGUDFKW���� ����������9RQQLV�EHYHO�WRW�RYHUGUDFKW�DUW�������*5

��������0DFKWLJLQJ ����������YHUNRRS�RQURHUHQG�JRHG��KDQGHOV]DDN�DUW�����*5
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�� $.7(1 9$1 '( 5(&+7(5 �UHSHUWRULXP UHFKWHU� � 1DWLRQDDO � 3HULRGH � ����

��F� 7\SH DNWH

7\SH�DNWH��JURHS���GHWDLO� $DQWDO�DNWHQ

��(LQGYRQQLVVHQ��VOXLWHQ�GH�]DDN�WRWDDO�DI���(,1'9� �����*HUHFKWHOLMNH�5HRUJDQLVDWLH����� ��������0DFKWLJLQJ ����������YHUNRRS�URHUHQGH�JRHGHUHQ�DUW�����*5

��������9HU]RHN�VOXLWLQJ�HQ�RI�RQWODVWLQJ ����������6OXLWLQJ�HQ�RQWODVWLQJ�*HU�PDQGDWDULV�DUW�������*5

����������6OXLW��HQ�RQWO��*HU�0���ELMHHQURHS�$9�DUW�������*5

����������RQWODVWLQJ�VFKXOG�DUW����*5��13�

�����=�$QGHUHQ �����=���6OXLWLQJRQQLV�*5

�����=���(LQGYRQQLV�*5

����%HWUHIIHQGH�IDLOOLVVHPHQWHQ���������(,1'9)$� �������LQWUHNNLQJ�IDLOOLVVHPHQW ���������LQWUHNNLQJ�IDLOOLVVHPHQW�PHW�SXEOLFDWLH

���������LQWUHNNLQJ�IDLOOLVVHPHQW�]RQGHU�SXEOLFDWLH

�������LQWUHNNLQJ�IDLOOLVVHPHQW�LQ�EHURHS �������LQWUHNNLQJ�IDLOOLVVHPHQW�LQ�EHURHS

�������H[WHUQ�DIVOXLWLQJ �������H[WHUQ�DIVOXLWLQJ

�������EHYHVWLJLQJ�IDLOOLVVHPHQW�RS�YHU]HW �������EHYHVWLJLQJ�IDLOOLVVHPHQW�RS�YHU]HW

�������DDQYDDUGLQJ�YHUZHUSLQJ�WDUGLHYH�VFKXOGYRUGHULQJ �������DDQYDDUGLQJ�YHUZHUSLQJ�WDUGLHYH�VFKXOGYRUGHULQJ

�������YHUZLM]LQJ�DQGHU�JHUHFKW��HLQGYRQQLV� �������YHUZLM]LQJ�DQGHU�JHUHFKW��HLQGYRQQLV�

�������WHUXJEUHQJLQJ�GDWXP�VWDNLQJ�YDQ�EHWDOLQJ��DUW�����):� �������WHUXJEUHQJLQJ�GDWXP�VWDNLQJ�YDQ�EHWDOLQJ��DUW�����):�

�������0DFKWLJLQJ�FXUDWRUV�DUW������WHU�*HU�:� �������0DFKWLJLQJ�FXUDWRUV�DUW������WHU�*HU�:�

�������6FKRUVLQJ�YHUNRRS�RQURHUHQG�JRHG��DUW����� �������6FKRUVLQJ�YHUNRRS�RQURHUHQG�JRHG��DUW�����

�������9HUNRRS�RQYHUGHHOGH�RQURHUHQG�JRHGHUHQ��DUW����� �������9HUNRRS�RQYHUGHHOGH�RQURHUHQG�JRHGHUHQ��DUW�����

�������%HWUHIIHQGH�YHUVFKRRQEDDUKHLG�'(5'(19(5=(7 �������%HWUHIIHQGH�YHUVFKRRQEDDUKHLG�'(5'(19(5=(7

�������6XPPLHUH�VOXLWLQJ��DUW�����):� ���������VXPPLHUH�VOXLWLQJ�YHUVFKRRQEDDU��QDW�SHUV�

���������VXPPLHUH�VOXLWLQJ�QLHW�YHUVFKRRQEDDU��QDW�SHUV�

���������RQPLGGHOOLMNH�VOXLWLQJ�RQWRHUHLNHQG�DFWLHI��53�

���������VXPPLHUH�VOXLWLQJ�RQWRHUHLNHQG�DFWLHI��UHFKWV�SHUV�

���������VXPPLHUH�VOXLWLQJ�QD�YHUVFKRRQEDDUKHLG��QDW�SHUV�

���������VXPPLHUH�VOXLWLQJ�QD�QLHW�YHUVFKRRQEDDUKHLG��QS�

���������VXPPLHUH�VOXLWLQJ�]RQGHU�XLWVSUDDN�RYHU�YHUVFKRR�QS

�������VOXLWLQJ�ELM�YHUHIIHQLQJ��DUW����):� ��������D�VOXLWLQJ�ELM�YHUHI��YHUVFKRRQEDDU�SXE��QDW�SHUV�

��������E�VOXLWLQJ�ELM�YHUHI��YHUVFKRRQEDDU������QDW�SHUV�

��������D�VOXLWLQJ�ELM�YHUHI��QLHW�YHUVFKRRQEDDU��SXE��QS�

��������E�VOXLWLQJ�ELM�YHUHI��QLHW�YHUVFKRRQEDDU

��������D�VOXLWLQJ�ELM�YHUHIIHQLQJ��SXE��UHFKWV�SHUV�

��������E�VOXLWLQJ�ELM�YHUHIIHQLQJ�������UHFKWV�SHUV�

��������D�VOXLW��ELM�YHUHI��QD�YHUVFKRRQEDDUKHLG�SXE��QS�

��������E�VOXLW��ELM�YHUHI��QD�YHUVFKRRQEDDUKHLG������QS�

��������D�VOXLW��ELM�YHUHI��]RQGHU�YHUVFKRRQEDDUKHLG��SXE�QS

�������EHWUHIIHQGH�YHUVFKRRQEDDUKHLG ��������D�JHIDLOOHHUGH�YHUVFKRRQEDDU�QD�VOXLWLQJ��SXE

��������E�JHIDLOOHHUGH�YHUVFKRRQEDDU�QD�VOXLWLQJ

��������D�JHIDLOO��QLHW�YHUVFKRRQEDDU�QD�VOXLWLQJ��SXE

����=�DQGHUH�(,1'9)$� ����=�DQGHUH�(,1'9)$�

����%HWZLVWH�VFKXOGYRUGHULQJ ������DDQYDDUGLQJ�YHUZHUSLQJ�EHWZLVWH�VFKXOGYRUGHULQJ ������DDQYDDUGLQJ�YHUZHUSLQJ�EHWZLVWH�VFKXOGYRUGHULQJ

����*HUHFKWHOLMN�DNNRRUG���������(,1'9*(5$..� ����=�DQGHUH�JHUHFKWHOLMN�DNNRRUG�(,1'9*(5$..� ����=�DQGHUH�JHUHFKWHOLMN�DNNRRUG�(,1'9*(5$..�

����9RUGHULQJ�WRW�VWDNLQJ�KDQGHOVSUDNWLMNHQ�]RDOV�LQ�NRUWJHG ������HLQGYRQQLV ������HLQGYRQQLV

������GRRUKDOLQJ�DIVWDQG ������GRRUKDOLQJ�DIVWDQG

������ZHJODWLQJ��DUW������� ������ZHJODWLQJ��DUW�������

������%+9 ��������9HUDQGHULQJ�WDDO�%+9�DUW�����7:

����%LM]RQGHUH�3URFHGXUHV �������%HPLGGHOLQJ��:������������ ���������VOXLWLQJ�EHPLGGHOLQJ�]RQGHU�DNNRUG

�������%+9 ���������9HUDQGHULQJ�WDDO�%+9�DUW�����7:�LQJHZLOOLJG

7RWDDO�JURHS�DNWH

����7XVVHQYRQQLVVHQ�7869� �����,Q�JHZRQH�]DNHQ���������7869*(:3/=� ��������DOYRUHV�UHFKW�WH�GRHQ�H[SHUWLVH ����������RS�7(*(1635$$.

����������ELM�9(567(.

��������KHURSHQLQJ�GHU�GHEDWWHQ ��������KHURSHQLQJ�GHU�GHEDWWHQ

��������YHUKRRU�YDQ�JHWXLJHQ�SODDWVRSQHPLQJ ��������YHUKRRU�YDQ�JHWXLJHQ�SODDWVRSQHPLQJ

��������SHUVRRQOLMNH�YHUVFKLMQLQJ ��������SHUVRRQOLMNH�YHUVFKLMQLQJ

��������YHUVFKLMQLQJ�GHVNXQGLJH ��������YHUVFKLMQLQJ�GHVNXQGLJH

��������WDDOZLM]LJLQJ ��������WDDOZLM]LJLQJ

��������RS�EHURHS�YRQQLV�YUHGHUHFKWHU ��������RS�EHURHS�YRQQLV�YUHGHUHFKWHU

��������YHU]HQGLQJ�QDDU�GH�DUURQGLVVHPHQWVUHFKWEDQN ��������YHU]HQGLQJ�QDDU�GH�DUURQGLVVHPHQWVUHFKWEDQN

��������PHGHGHOLQJ�2SHQEDDU�0LQLVWHULH ��������PHGHGHOLQJ�2SHQEDDU�0LQLVWHULH

��������YHU]HQGLQJ�QDDU�GH�URO ��������YHU]HQGLQJ�QDDU�GH�URO

��������*HUHFKWHOLMNH�2QWELQGLQJ ����������2SHQLQJ�$DQVWHOOLQJ�9HUUHIHQDDU���DUW�������:�9HQQ

����������$QGHUH�WXVVHQYRQQLVVHQ������������DUW�������:�9HQQ

���������D�2SHQLQJ�*HUHFKWHOLMNH�2QWELQG����DUW�������:�9HQQ

��������'HVNXQGLJHQRQGHU]RHN���ZHW����������ILFKH� ��������'HVNXQGLJHQRQGHU]RHN���ZHW����������ILFKH�

��������9HUHIIHQLQJ�$UW�����:�9HQQ����� ����������$DQVWHOOLQJ�9HUUHIHQDDU�DUW�����:�9HQQ
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�� $.7(1 9$1 '( 5(&+7(5 �UHSHUWRULXP UHFKWHU� � 1DWLRQDDO � 3HULRGH � ����

��F� 7\SH DNWH

7\SH�DNWH��JURHS���GHWDLO� $DQWDO�DNWHQ

����7XVVHQYRQQLVVHQ�7869� �����,Q�JHZRQH�]DNHQ���������7869*(:3/=� ��������9HUHIIHQLQJ�$UW�����:�9HQQ����� ����������WXVVHQ�YRQQLV�DUW�����:�9HQQ

��������DUW����*HU�:��ZHW����� ���������D�XLWVSUDDN�LQ�WRHSDVVLQJ�DUW����*:�GHVNXQ���ILFKH�

���������E�XLWVSUDDN�LQ�WRHSDVVLQJ�DUW����*:�YRRUORS�PDDWUH�

�����=�DQGHUH�7869*(:3/=� �����=�DQGHUH�7869*(:3/=�

�����EHWUHIIHQGH�IDLOOLVVHPHQWHQ ��������IDLOOLHWYHUNODULQJ�RS�EHNHQWHQLV ��������IDLOOLHWYHUNODULQJ�RS�EHNHQWHQLV

��������IDLOOLHWYHUNODULQJ�RS�EHNHQWHQLV��RQPLGGHOOLMNH�6OXL

��������IDLOOLHWYHUNODULQJ�RS�GDJYDDUGLQJ ��������IDLOOLHWYHUNODULQJ�RS�GDJYDDUGLQJ

��������WXVVHQYRQQLV�RSQDPH�LQ�SDVVLHI ��������WXVVHQYRQQLV�RSQDPH�LQ�SDVVLHI

��������RSHQLQJ�YDQ�KHW�IDLOOLVHPHQW�YDQ�EXLWHQ�XLW ��������RSHQLQJ�YDQ�KHW�IDLOOLVHPHQW�YDQ�EXLWHQ�XLW

��������RSHQLQJ�YDQ�KHW�IDLOOLVHPHQW�DUW����:&2 ����������9URHJWLMG��DIVOXLWLQJ�*5����RSHQLQJ�IDLO��DUW��:&2

����������9HUZHUSLQJ�*5��HQ�RSHQLQJ�YDQ�KHW�IDLO��DUW���:&2

�����DQGHUH�WXVVHQYRQQLVVHQ�EHWUHIIHQGH�IDLOOLVVHPHQWHQ ��������YHUYDQJLQJ�FXUDWRU�UHFKWHU�FRPPLVVDULV��DUW����):� ����������YHUYDQJLQJ�FXUDWRU�RS�YHU]RHN��DUW����):�

����������YHUYDQJLQJ�FXUDWRU�DPEWVKDOYH��DUW����):�

����������YHUYDQJLQJ�UHFKWHU�FRPPLVVDULV��DUW����):�

���������D�DDQVWHOOLQJ�H[WUD�FXUDWRU�PHW�SXEOLFDWLH

���������E�DDQVWHOOLQJ�H[WUD�FXUDWRU�]RQGHU�SXEOLFDWLH

���������D�RQWVODJ�FXUDWRU��RS�]LMQ�DDQYUDDJ�PHW�SXEOLFDWLH

���������E�RQWVODJ�FXUDWRU��RS�]LMQ�DDQYUDDJ�]RQGHU�SXEO�

��������DDQVWHOOLQJ�FXUDWRU�DG�KRF��DUW����):� ��������DDQVWHOOLQJ�FXUDWRU�DG�KRF��DUW����):�

��������EHJURWLQJ�NRVWHQ�FXUDWRU�DG�KRF��DUW����):� ��������EHJURWLQJ�NRVWHQ�FXUDWRU�DG�KRF��DUW����):�

��������YRRUW]HWWLQJ�KDQGHO��DUW����):� ��������YRRUW]HWWLQJ�KDQGHO��DUW����):�

��������ZLM]LJLQJ�KHUURHSLQJ�YRRUW]HWWLQJ�KDQGHO��DUW����):� ��������ZLM]LJLQJ�KHUURHSLQJ�YRRUW]HWWLQJ�KDQGHO��DUW����):�

��������KRPRORJDWLH�PDFKWLJLQJ�GDGLQJ��DUW����):� ��������KRPRORJDWLH�PDFKWLJLQJ�GDGLQJ��DUW����):�

��������EHNUDFKWLJLQJ�RYHUGUDFKW�RQGHUQHPLQJ�LQ�ZHUNLQJ��DU ��������EHNUDFKWLJLQJ�RYHUGUDFKW�RQGHUQHPLQJ�LQ�ZHUNLQJ��DU

��������VFKRUVLQJ�YHUNRRS�RQURHUHQG�JRHG��DUW�����):� ��������VFKRUVLQJ�YHUNRRS�RQURHUHQG�JRHG��DUW�����):�

��������YHUNRRS�RQYHUGHHOGH�RQURHUHQGH�JRHGHUHQ��DUW�����): ��������YHUNRRS�RQYHUGHHOGH�RQURHUHQGH�JRHGHUHQ��DUW�����):

��������EHWZLVWLQJ�WHUXJYRUGHULQJ�NRRSZDDU��DUW����):� ��������EHWZLVWLQJ�WHUXJYRUGHULQJ�NRRSZDDU��DUW����):�

��������SURYLVLRQHOH�WD[DWLH�HUHORRQ�FXUDWRU ��������SURYLVLRQHOH�WD[DWLH�HUHORRQ�FXUDWRU

��������GHILQLWLHYH�WD[DWLH�HUHORRQ�FXUDWRU ��������GHILQLWLHYH�WD[DWLH�HUHORRQ�FXUDWRU

��������EHWUHIIHQGH�YHUVFKRRQEDDUKHLG ���������D�JHIDLOOHHUGH�YHUVFKRRQEDDU�YRRU�VOXLWLQJ��SXE

���������E�JHIDLOOHHUGH�YHUVFKRRQEDDU�YRRU�VOXLWLQJ

���������D�JHIDLOO��QLHW�YHUVFKRRQEDDU�YRRU�VOXLWLQJ��SXE

���������E�JHIDLOO��QLHW�YHUVFKRRQEDDU�YRRU�VOXLWLQJ

��������SUR�GHR��DUW�����*HU�:� ��������SUR�GHR��DUW�����*HU�:�

��������SUR�GHR�LQJHZLOOLJG��DUW�����*HU�:� ��������SUR�GHR�LQJHZLOOLJG��DUW�����*HU�:�

��������YHU]HQGLQJ�QDDU�DQGHUH�UHFKWEDQN�YDQGEHWZLVWH�VFKXOG ��������YHU]HQGLQJ�QDDU�DQGHUH�UHFKWEDQN�YDQGEHWZLVWH�VFKXOG

��������WHUXJEUHQJLQJ�GDWXP�VWDNLQJ�YDQ�EHWDOLQJ��DUW���� ��������WHUXJEUHQJLQJ�GDWXP�VWDNLQJ�YDQ�EHWDOLQJ��DUW����

��������3URYLVLRQHOH�DDQYDDUGLQJ�EHWZLVWH�VFKXOGYRUGHULQJ ��������3URYLVLRQHOH�DDQYDDUGLQJ�EHWZLVWH�VFKXOGYRUGHULQJ

��������%HYULMGLQJ�ERUJ�DUW�������)�:� ����������%HYULMGLQJ�ERUJ�LQJHZLOOLJG

����������%HYULMGLQJ�ERUJ�QLHW�LQJHZLOOLJG

����������7XVVHQYRQQLV�LQ]DNH�ERUJ

����������GRRUKDOLQJ�DIVWDQG�LQ]DNH�ERUJ

�����=�DQGHUH�786)$$� �����=�DQGHUH�786)$$�

�����LQ]DNH�JHUHFKWHOLMN�DNNRRUG��7869*(5$..� �����=�DQGHUH��7869*(5$..� �����=�DQGHUH��7869*(5$..�

�����YRUGHULQJ�WRW�VWDNLQJ�KDQGHOVSUDNWLMNHQ�]RDOV�LQ�NRUWJ ��������WXVVHQYRQQLV��GHVNXQGLJHQ���GHEDWWHQ ����������7XVVHQYRQQLV

����������'HVNXQGLJHQRQGHU]RHN���ZHW����������ILFKH�

�����=�DQGHUH�7869+$1'35� �����=�DQGHUH�7869+$1'35�

�����%LM]RQGHUH�3URFHGXUHV ��������%HPLGGHOLQJ��:������������ ����������WXVVHQYRQQLV

��������%+9 ����������9HUDQGHULQJ�WDDO�%+9�DUW�����7:�DIJHZH]HQ

$����*HUHFKWHOLMNH�5HRUJDQLVDWLH $����*HUHFKWHOLMNH�5HRUJDQLVDWLH $����=���7XVVHQYRQQLVVHQ�*�5�

$�������$DQVWHOOLQJ $���������$DQVWHOOLQJ�JHGHOHJHHUG�UHFKWHU�DUW�����*5

$�������6FKXOGYRUGHULQJ���� $���������YHU]HQGLQJ�EHWZLVWLQJ�VFKXOGY��DUW�������*5

$����*HUHFKWHOLMNH�5HRUJDQLVDWLH����� $�������$DQVWHOOLQJ $���������$DQVWHOOLQJ�JHGHOHJHHUG�UHFKWHU�DUW�����*5

$�������9HU]RHN����DIGHOLQJ��� $���������9RQ�RSHQLQJ�3*5�$UW�������*5����PLQQHOLMN�DNNRRUG�

$���������9RQQLV�RSHQLQJ�3*5�$UW�������*5�RYHUGUDFKW�

$���������9RQQLV�RSHQLQJ�3*5�$UW�������*5�UHRUJDQLVDWLHSODQ�

$�������:LM]LJLQJ�GRHO����DIGHOLQJ��� $��������D�'RHOZLM��0LQQHNOLMN�$NNRUG��!�FROOHFWLHI��DUW����

$�����������'RHOZLM��&ROOHFWLHI��������!�RYHUGUDFKW��DUW����

$���������*RHGNHXULQJ�UHRUJDQLVDWLHSODQ��������������DUW����

$�������(LQG�RI�VOXLWLQJ����VHFWLRQ����,QWUHN��� $���������9RQ�+RPRORJDWLH�UHRUJDQLVDWLHSODQ�DUW����*5

$�������9HU]RHN���� $���������%HNUDFKWLJLQJ�PLQQHOLMN�DNNRRUG�DUW����*5

$�������6FKXOGYRUGHULQJ���� $���������3URY��DDQYDDUGLQJ�EHWZLVWH�VFKXOGY����DUW�����

$���������YHU]HQGLQJ�EHWZLVWLQJ�VFKXOGY��DUW�������*5
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��F� 7\SH DNWH

7\SH�DNWH��JURHS���GHWDLO� $DQWDO�DNWHQ

����7XVVHQYRQQLVVHQ�7869� $����*HUHFKWHOLMNH�5HRUJDQLVDWLH����� $�������2YHUGUDFKW���� $���������9RQQLV�DNNRRUG�RYHUGUDFKW�DUW�������*5

$�������2SHQLQJ�*5�YDQ�EXLWHQ�XLW��EHURHS� $�������2SHQLQJ�*5�YDQ�EXLWHQ�XLW��EHURHS�

$����=�$QGHUHQ $����=���7XVVHQYRQQLVVHQ�*�5�

7RWDDO�JURHS�DNWH

���(XURSHHV�3URFHGXUHV �����(XURSHHV�EHWDOLQJVEHYHO ��������2SHQLQJ ����������LQJHZLOOLJG

�������6OXLWLQJ ���������DIZLM]LQJ

���������YHUZHHU�WHJHQ

���������XLWYRHUEDDUYHUNODULQJ

�����*HULQJH�YRUGHULQJHQ ��������2SHQLQJ ����������LQJHZLOOLJG

�������6OXLWLQJ ���������DIZLM]LQJ

���������XLWYRHUEDDUYHUNODULQJ

�����%HZLMVRSQDPH �������6OXLWLQJ ���������XLWYRHUEDDUYHUNODULQJ

7RWDDO�JURHS�DNWH

7RWDDO
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