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I. INLEIDING

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


De statistieken omtrent de activiteiten van de hoven en rechtbanken van strafrechtelijke
aard, geproduceerd door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken 2.
We onderscheiden:
o de activiteiten van de rechtscolleges van het gerechtelijk onderzoek:
onderzoeksrechters, raadkamers en kamers van inbeschuldigingstelling ;
o

de activiteiten van de vonnisgerechten: politierechtbanken, correctionele kamers en
jeugdkamers (voor het protectionele luik) van de rechtbanken van eerste aanleg en
van de hoven van beroep en assisenhoven.

Deze statistieken geven informatie over het aantal strafrechtelijke zaken behandeld tijdens
de onderzoeksfase en de fase van het vonnis en over de duurtijden die deze behandelingen
in beslag nemen: aantal zaken ingeschreven op de rollen, aantal zaken afgesloten met een
definitief beslissing, soorten beslissingen, duurtijden tussen de aanvang en de beslissing, enz.
Men vindt er ook andere informatie over het activiteitenvolume van de hoven en rechtbanken:
verschillende akten van de rechters en van de griffies (vorderingen, beschikkingen, vonnissen,
processen-verbaal, geregistreerde verzoekschriften, registratie van overtuigingsstukken, enz.).
Hierbij moet onderstreept worden dat de statistieken van de hoven en rechtbanken geen
informatie verstrekken over de inhoud van de uitgesproken veroordelingen.


1

De statistieken omtrent de veroordelingen, de opschortingen van de uitspraak en de
interneringen. Deze cijfers worden verzameld en gepubliceerd door de dienst voor het
Strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie (Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele
Rechten en Vrijheden). Deze statistieken hebben betrekking op de “in kracht van gewijsde
gegane” rechterlijke beslissingen, dat wil zeggen nadat alle verzets- en/of beroepstermijnen
zijn verstreken. Ze worden opgesteld aan de hand van de gegevensbank van het Centraal
Strafregister waarin alle veroordelingsberichten zijn opgenomen die door de griffies van de
hoven en rechtbanken worden aangeleverd. De statistieken van de dienst voor het
Strafrechtelijk beleid geven de aard van de strafbare feiten weer, de genomen beslissingen, de
berechte personen en de betrokken instanties.3

https://www.om-mp.be/stat/intro_n.html
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken
3
http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=47&lang=dutch
2



De statistieken inzake de gevangenisbevolking, samengevat in de publicatie Justitie in cijfers
van de FOD Justitie4. De publicatie beschrijft de evolutie van de gevangenispopulatie, van het
aantal opsluitingen en vrijstellingen en een beschrijving van de nadere regels van
invrijheidstelling.



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

Op burgerlijk vlak
De statistieken inzake de activiteiten van de hoven en rechtbanken in burgerlijke materie worden
eveneens geproduceerd door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken5. Deze
statistieken geven informatie over de volumes zaken behandeld tijdens de vonnisfase van de
burgerlijke geschillen en over de duurtijden die deze behandelingen vereisen: aantal zaken
ingeschreven op de rollen, aantal zaken afgesloten door een definitief beslissing, types beslissingen,
duurtijden tussen de aanvang en de beslissing, enz. Men vindt er eveneens andere informatie over het
volume burgerlijke activiteiten van de hoven en de rechtbanken: verscheidene akten van de rechters
en de griffies (vonnissen en beschikkingen, processen-verbaal, enz.).
De statistieken behandelen alle burgerlijke rechtscolleges, zowel in eerste aanleg als in beroep:
vredegerechten, burgerlijke, familie en jeugd secties (voor het burgerlijke luik) van de rechtbanken van
eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, ondernemingsrechtbanken en burgerlijke kamers en jeugdkamers
van de hoven van beroep.
Omtrent het Hof van Cassatie
De gegevens inzake de activiteiten van het Hof van Cassatie komen niet in aanmerking voor de
statistiekprojecten in opdracht van het College van de hoven en rechtbanken. Informatie over het
volume behandelde zaken tot en met het jaar 2013 kan teruggevonden worden in de publicatie Justitie
in cijfers van de FOD Justitie6. Voor de jaren nadien zal verwezen worden naar het jaarlijkse rapport van
het Hof7.

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

4

https://justitie.belgium.be/nl/statistieken/justitie_in_cijfers
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken
6
https://justitie.belgium.be/nl/statistieken/justitie_in_cijfers
5

7

https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/jaarve
rslagen

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

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

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

1.

Basisconcepten

1.1

Inhoud van de cijfers: gerechtelijke materies behandeld door het vredegerecht

België telt 162 vredegerechten. De vrederechter wordt beschouwd als de rechter die het dichtst bij de
burgers staat. Hij neemt alleen kennis van burgerlijke zaken en behandelt dus geen strafzaken.
1) Algemene bevoegdheid
De vrederechter neemt kennis van alle burgerlijke vorderingen waarvan het bedrag de 5.000 euro niet
te boven gaat8, behalve de vorderingen die behoren tot:
-

de exclusieve bevoegdheid van de politierechtbank;
de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg;
de bevoegdheid van de familierechtbank;
de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank;
de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank.

2) Bijzondere bevoegdheden
De bijzondere bevoegdheid van de vrederechter is zeer uitgebreid. In een hele reeks van conflicten is
de vrederechter bevoegd ongeacht het bedrag van de vordering. Hierna volgt een overzicht van de
meeste voorkomende bijzondere bevoegdheden:
-

-

-

8

geschillen met betrekking tot erfdienstbaarheden en verplichtingen die de wet oplegt aan
eigenaars van aan elkaar grenzende erven;
geschillen betreffende rechten van overgang;
bezitsvorderingen;
geschillen in verband met ruilverkavelingen van landeigendommen;
geschillen wegens schade, door mensen of dieren veroorzaakt aan velden, vruchten of
veldvruchten;
betwistingen inzake kredietovereenkomsten die onder toepassing vallen van de Wet op het
Consumentenkrediet;
geschillen voor invordering van schulden voor nutsvoorzieningen ten overstaan van personen
die geen onderneming zijn. Dit zijn de invorderingen van een geldsom die wordt gevorderd
door een leverancier van elektriciteit, gas, warmte of water of door een persoon die een
openbaar elektronisch communicatienetwerk, een omroeptransmissie- of omroepdienst
aanbiedt;
geschillen als bedoeld in de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en lijkbezorging;
verzoek tot de aanwijzing van een bewindvoerder voor een meerderjarige persoon die wegens
de gezondheidstoestand niet meer bekwaam is om de organisatie van persoonlijke of zakelijke
belangen waar te nemen;
verzoek tot bescherming van de persoon van de geesteszieke. Het betreft de gedwongen
opname van een geesteszieke in een gesloten instelling, alsook de regeling van hun verblijf.

Naar aanleiding van de wet van 25 mei 2018, die op 1 september 2018 in werking is getreden.

3) Exclusieve bevoegdheden
Exclusieve bevoegdheden zijn bevoegdheden die door de wet zijn vastgelegd en toegewezen aan een
welbepaald rechtscollege. De vrederechter heeft exclusieve bevoegdheden in een aantal
aangelegenheden, zoals:
-

1.2

rechtspleging ingeval van dringende noodzakelijkheid inzake onteigeningen ten algemene
nutte;
verzegelingen en de aanstelling van een sekwester; het betreft o.a. het leggen van zegels om
een vermogensbelang te beschermen;
vorderingen tot aanwijzing van een deskundige of scheidsrechter wanneer het voorwerp van
het deskundigenonderzoek tot de materiële bevoegdheid van de vrederechter behoort.

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 via ons
e-mailadres.

2.
2.1
2.1.1

Gemeenschappelijke termen
Statistieken over de zaken
Wat is een zaak?

Met betrekking tot de statistieken is een zaak een geschil (of een vordering) dat bij de rechtbank wordt
aanhangig gemaakt9, dat een rolnummer toegewezen gekregen heeft10 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.
1ste opmerking: Wanneer eenzelfde geschil eerst uit de werklast verdwijnt om vervolgens om
één of andere reden terug in de werklast opgenomen te worden (bijvoorbeeld een ambtshalve
weggelaten zaak die vervolgens terug ingeschreven wordt op verzoek van de meest gerede
partij11) dan gaat het om een nieuwe zaak, die bijgevolg ook een nieuw rolnummer zal krijgen.
2de opmerking: Verkeerdelijk geregistreerde zaken worden niet meegeteld in de statistieken.

2.1.2

Wat is de startdatum van een nieuwe zaak?

De zaak start zodra ze geregistreerd wordt in het informaticasysteem, bijvoorbeeld op de dag van de
neerlegging van het verzoekschrift.

2.2

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:
Registre

Liste francophone

Nederlandse lijst

A

Rôle général

Algemene rol

B

Rôle des requêtes

Rol van de verzoekschriften

C

Rôle des référés

Rol van de korte gedingen

D

Registre des conciliations

Register van de verzoeningen

W

Rôle de la juridiction gracieuse

Rol van de willige rechtsmacht

X

Rôle des dossiers provisoires

Rol van de voorlopige dossiers

Door het middel van een dagvaarding of een verzoekschrift.
Na betaling van de rolrechten of de toekenning van een vrijstelling ervan.
11
Art. 730, § 2, a, in fine, van het Gerechtelijk wetboek.
9

10

Algemene rol - A-Rol
Dit is een rol waarop alle zaken worden ingeschreven die zullen worden behandeld tijdens een
openbare terechtzitting en met tegensprekelijke debatten.
Rol van de verzoekschriften - B-rol
Dit is aparte (bijzondere) rol voor de zaken die werden ingeleid bij eenzijdig verzoekschrift. 12
Rol van de kortgedingen - C-rol
Dit is aparte (bijzondere)13 rol waarop de zaken worden ingeschreven die worden behandeld in kort
geding.
Opmerking: dat begrip wordt eng geïnterpreteerd. Zaken "zoals in kort geding" worden niet
ingeschreven op deze rol; ze krijgen een nummer op de algemene rol. Zo worden ook dringende
vorderingen ingeleid bij verzoekschrift niet ingeschreven in het register van de kortgedingen; die
krijgen een nummer in het register van de verzoekschriften.
Register van de verzoeningen - D-rol
Deze rol werd gecreëerd voor de inschrijving en de registratie van verzoeningen. Door verzoening
kan de vrederechter de partijen tot een akkoord laten komen m.b.t. een geschil tussen hen. 14
Rol van de willige rechtsmacht - W-rol
Dit is een lijst waarop de zaken worden ingeschreven die voor de vrederechter worden gebracht
waarbij er geen geschil noch een belangenconflict is. Die zaken worden niet ingeschreven op de rol
van de verzoekschriften.
Rol van de voorlopige dossier - X-rol
Op deze lijst komen de zaken die voorlopig worden ingeschreven. Zodra de zaak niet meer voorlopig
is, wordt ze overgebracht naar één van de hierboven vermelde rollen.

Art. 712, 1025 en 1034, van het Gerechtelijk Wetboek.
Art. 712, van het Gerechtelijk Wetboek.
14 Art. 731 en 732, van het Gerechtelijk Wetboek.
12
13
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