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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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 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  

2.1.1 Nieuwe codes aard van de zaak 

Gelet op enkele recente wetswijzigingen dienden specifieke codes aard van de zaak toegevoegd of 

gewijzigd te worden. Het betreft hierbij voornamelijk: 

 Het vennootschapsrecht (gerechtelijke ontbinding van vennootschappen) 

 De exclusieve bevoegdheden voor Brussel / het Marktenhof 

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 deze publicatie. 

 

 

Versie van de publicatie: juni 2018. 

Extractie van de gegevens: juni 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 hof
4
. 

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, de kamer van inbeschuldigingstelling
5
. 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 schikking
6
. 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 opleiding
7
 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 burgerlijke kamers, de jeugdkamers, de familiekamers en de kamers voor 

minnelijke schikking van de 5 hoven van beroep. De cijfers geven dus geen informatie over de 

behandelde strafzaken. 

Meer concreet poogt de statistiek een zo realistisch mogelijke benadering te geven van de instroom en 

uitstroom aan burgerlijke 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 

burgerlijke griffies werd geïmplementeerd tussen 1994 en 1995. 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 is een zaak, een geschil dat bij het hof wordt aanhangig gemaakt
8
, 

dat een rolnummer heeft toegewezen gekregen en dat nog niet uit de werklast van het hof is 

verdwenen
9
. 

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.  

1
e
 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 partij
10

) dan gaat het 

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

2
e
 Opmerking: In de statistiek zal een vordering die ingeschreven is op de voorlopige rol, niet als zaak 

aanzien worden. 

3
e
 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 (inschrijvingsdatum). 

Bijvoorbeeld op de dag van de neerlegging van het verzoekschrift. 

2.1.3 Wanneer is een zaak hangend? 

Een zaak is hangend vanaf het ogenblik dat ze een rolnummer krijgt (inschrijving op de rol) tot het 

ogenblik dat ze niet meer tot de werklast behoort (ten gevolge van een eindbeslissing, een 

weglating,..).  

Een zaak kan opnieuw “op rol” komen (wordt terug hangend) na een eindbeslissing.. Dit komt voor als 

de kosten van de procedure niet vereffend worden in een eindbeslissing. De partijen kunnen dan het 

hof verzoeken deze raming te doen. Bij neerlegging van het verzoek tot kostenraming wordt de zaak 

opnieuw actief in het systeem; ze wordt opnieuw “hangend”. Op basis van dit verzoek wordt er later 

een nieuw arrest van kostenraming opgesteld dat de zaak definitief afsluit.. 

De Agora begeleidingscommissie heeft beslist om deze gevallen niet in de statistiek op te nemen. De 

status van de zaak zal met andere woorden overgaan van “hangend” naar “niet–hangend” op het 

ogenblik dat er een eindarrest is over de grond van de zaak (en nog niet voor de kosten) en blijft niet-

hangend, ondanks het feit dat in de applicatie deze zaak voor wat de kosten betreft, terug "hangend" 

wordt
11

. 

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. 

                                                      
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

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

 Indien er niet op deze manier zou gewerkt worden, zouden er twee eindarresten (dus twee zaken in de output 

wat leidt tot een dubbeltelling) worden geteld terwijl er slechts één zaak in de input zou zitten. 
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 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).  

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 voorlopige rol 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 Rol 

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. 

Beschrijving (NL) Description (FR) 

Algemene rol Rôle général 

Algemene rol Rôle général 

Algemene rol - familie Rôle général - famille 

Rol financiële sector Rôle secteur financier 

Fiscale zaken rol Rôle des affaires fiscales 

Rol natuurrampen Rôle des calamités naturelles 

Rol mededingingen Rôle de la concurrence 

Rol der verzoekschriften Rôle des requêtes 

Rol der verzoekschriften Rôle des requêtes 

Rol der verzoekschriften - familie Rôle des requêtes - famille 

Rol kieszaken Rôle des affaires électorales 

Tuchtzaak rol Rôle des affaires disciplinaires 

Rol der kort gedingen Rôle des référés 

Rol der kort gedingen - familie Rôle des référés - famille 

Rol der kort gedingen Rôle des référés 

Pro deo rol Rôle pro déo 

Fiscale rol Rôle fiscal 

Bestendige deputatie rol Rôle de la députation permanente 

Jeugdrol Rôle Jeunesse 

Voorlopige inschrijvingsrol Rôle provisoire 

 

Opmerking: in de statistische verwerking komt de voorlopige inschrijvingsrol niet voor. Dit komt 

omdat de statistische verwerking enkel gebeurt op basis van aanhangig gemaakte zaken. De 

voorlopige rol daarentegen bevat zaken die nog niet hangend zijn, daarom worden ze niet opgenomen. 

Algemene rol 

Deze rol is eigenlijk een restrol. Wel is het hierbij van groot belang dat in deze restrol enkel de 

burgerlijke en commerciële zaken vallen die niet onder één van de volgende deellijsten vallen. 

Algemene rol - familie  

Deze deellijst is een restrol waarop de familiezaken worden ingeschreven.  

Rol financiële sector 

Op deze deellijst worden de zaken ingeschreven die aanhangig gemaakt worden in het kader van de 

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en financiële diensten. Het 

betreft hogere beroepen tegen de beslissingen van de minister (van Financiën), de CBF (Commissie 

voor het Bank- en Financiewezen) de CDV (de Controledienst voor de Verzekeringen) en de 

marktondernemingen. 

Opmerking: Het hof van Brussel is exclusief bevoegd voor dergelijke zaken. 
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Fiscale zaken rol  

Deze rol betreft de hogere beroepen tegen vonnissen van de fiscale kamers van de rechtbanken van 

eerste aanleg (Wet van 1999
12

). Deze rol wordt uitsluitend gebruikt door het hof van beroep van 

Brussel. Zij is eveneens het enige hof dat over een fiscale griffie beschikt. 

Rol natuurrampen 

Dit is de deellijst waarin alle zaken worden opgenomen waarvoor bij het fonds voor natuurrampen een 

vergoeding kan worden gevorderd wegens schade die veroorzaakt werd door natuurrampen
13

. 

Rol mededingingen 

Op deze deellijst worden de zaken ingeschreven die aanhangig gemaakt werden in het kader van de 

Wet van 10 juni 2006 tot bescherming van de economische mededinging. Het betreft voornamelijk 

beroepen tegen de beslissingen van de Raad voor de Mededinging en van haar voorzitter. 

Opmerking: Het hof van Brussel is exclusief bevoegd voor dergelijke zaken. 

Rol der verzoekschriften 

Dit is een deellijst waarop de zaken worden ingeschreven die bij eenzijdig verzoekschrift worden 

ingeleid (art. 1025 - 1034 van het Gerechtelijk Wetboek).  

Rol der verzoekschriften – familie 

Dit is een deellijst waarop de familiezaken worden ingeschreven die bij eenzijdig verzoekschrift 

worden ingeleid. 

Rol kieszaken 

Deze rol omvat alle beroepen in verband met verkiezingen. 

Tuchtzaak rol 

Deze rol, die de tuchtzaken betreft, wordt uitsluitend door het hof van beroep van Gent gebruikt. 

Rol der kort gedingen 

Dis is een deellijst waarop de zaken worden ingeschreven die in kort geding worden behandeld.  

Opmerking: Dit begrip wordt eng geïnterpreteerd. Zaken "zoals in kort geding" worden er niet in 

opgenomen, zij krijgen een AR nummer. 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. Ook 

spoedeisende vorderingen op verzoekschrift worden er niet in opgenomen, zij krijgen een EV nummer. 

Rol der kort gedingen – familie 

Dit is een deellijst waarop de familiezaken worden ingeschreven die in kort geding worden behandeld. 

Pro deo rol  

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

rechtsbijstand
14

. Deze aanvraag wordt ingeschreven op de pro deo rol. Na het toekennen of niet van de 

rechtsbijstand wordt het eigenlijke geschil als een gewone zaak ingeschreven onder een ander nummer 

(AR, KR, ... al naargelang). 

                                                      
12

 Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en de Wet van 23 maart 1999 

betreffen de rechterlijke inrichting in fiscale zaken (BS 27 maart 1999). 
13

 Een natuurramp is geen gewoonlijke toevallige gebeurtenis waartegen men zich normalerwijze veilig kan 

stellen. De schade die door een natuurramp veroorzaakt wordt moet betrekking hebben op rechtstreekse, 

materiële en zekere schade, op het grondgebied van België, aan private materiële goederen, roerend of 

onroerend, om de tussenkomst van het fonds voor natuurrampen aan te kunnen vragen. 
14

 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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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
15

 en of de rechtsbijstand aan de rechtbank of het hof.  

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 

gemaakt. Dit ongeacht of de eerste rechter rechtsbijstand toekende of niet, of zelfs 

wanneer dat voor de eerste rechter niet gevraagd werd. 

Opmerking
16

: Het verzoek tot rechtsbijstand wordt ingediend bij eenzijdig verzoekschrift 

(bijvoorbeeld omwille van hoogdringendheid). Desalniettemin zal deze zaak niet op de rol van de 

verzoekschriften worden ingeschreven maar wel op de pro deo rol.  

Fiscale rol 

Deze rol betreft de beslissingen van de fiscale administraties waartegen, rechtstreeks voor het hof van 

beroep, een verhaal
17

 wordt ingesteld. 

In het licht van de Wet op de fiscale procedure
18

, kunnen deze zaken niet meer onmiddellijk bij het hof 

van Beroep aanhangig gemaakt worden. Sinds deze Wet worden de geschillen inzake belastingen bij 

de rechtbank van eerste aanleg aanhangig gemaakt, dit na uitputting van het door of krachtens de Wet 

georganiseerde administratief beroep. De Wet voorziet wel in deze materie de mogelijkheid om tegen 

het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in beroep te gaan. 

Opmerking: hogere beroepen tegen vonnissen van de fiscale kamers van de rechtbanken van eerste 

aanleg inzake directe belastingen worden ingeschreven op de ‘algemene rol’. Op de fiscale rol staan 

dus enkel nog de zaken die volgens de oude procedure, namelijk na de beslissing van de directeur van 

belastingen, rechtstreeks bij het hof van beroep aanhangig werden gemaakt. De op heden nieuw 

ingeschreven zaken op deze rol, zijn in feite zaken die na een weglating (opnieuw) worden 

ingeschreven. 

Bestendige deputatie rol  

Deze rol betreft de beslissingen van de bestendige deputatie van een provincie waartegen, rechtstreeks 

voor het hof van Beroep, een verhaal wordt ingesteld. 

In het licht van de Wet op de fiscale procedure, kunnen deze zaken niet meer onmiddellijk bij het hof 

van Beroep aanhangig gemaakt worden. Sinds deze Wet worden de voorzieningen tegen de 

beslissingen van de bestendige deputatie van de provincieraden inzake de provincie-, gemeente-, 

agglomeratie- en federatiebelastingen, voor zover de waarde van de aanvraag ten minste 247€ 

bedraagt, bij de rechtbank van eerste aanleg aanhangig gemaakt, dit na uitputting van het door of 

krachtens de Wet georganiseerde administratief beroep. Deze Wet voorziet wel in deze materie de 

mogelijkheid om tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg in beroep te gaan. 

Opmerking: De op heden nieuw ingeschreven zaken op deze rol, zijn in feite zaken die na een 

weglating (opnieuw) worden ingeschreven.  

Jeugdrol 

Deze rol bevat de oude zaken die, voor de oprichting van de familierechtbank, betrekking hadden op 

burgerlijke vorderingen ten aanzien van minderjarigen (personen die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt 

hadden op het ogenblik dat de vordering aanhangig werd gemaakt). 

                                                      
15

 Dit gebeurt op het BCV (Bureau voor Consultatie en Verdediging). 
16

 Dit is zo voor het Hof van Beroep te Brussel. 
17

 Een verhaal mag niet verward worden met het hoger beroep (van een vonnis in eerste aanleg). 
18

 Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en de Wet van 23 maart 1999 

betreffen de rechterlijke inrichting in fiscale zaken (BS 27 maart 1999). 
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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 

bouwzaken. 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 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:  

N° Hoofdrubrieken Subrubrieken 

IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN 

1 Staat der personen 

Afwezigheid van personen 

Adoptie meerderjarigen 

Homologatie adoptie 

Nietigverklaring huwelijk/wettelijke samenwoning 

Verzet tegen huwelijk/wettelijke samenwoning 

Afstamming 

Verlengde minderjarigheid 

Onbekwaamverklaring 

Bijstand gerechtelijk raadsman 

Nationaliteit 

Akte burgerlijke stand 

Collocatie 

Andere 

Staatsloze 

Geslachtsverandering 

2 Echtscheiding/samenwonenden 

Andere 

Voorlopige maatregelen 

Echtscheiding/scheiding tafel en bed (oude wet) 

Echtscheiding onderlinge toestemming 

Vereffening/verdeling na echtsch./wett. samenw 

Uitkering na echtscheiding 

Onherstelbare ontwrichting (echtsch. nieuwe wet) 

Voorlopige maatregelen (rechten/goederen) 

Vereffening/verdeling na feitelijke samenwoning 
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3 Zakenrecht 

Andere 

Onroerende goederen 

Roerende goederen 

Burenhinder 

Mede-eigendom 

Erfdienstbaarheden 

4 Intellectuele rechten 

Andere 

Auteursrechten 

Merken 

Tekeningen en modellen 

Octrooien 

5 Familiaal vermogensrecht 

Andere 

Wijziging huwelijksvermogenstelsel 

Nietigverklaring handelingen echtgenoot (art224bw) 

Vermogensrechtelijke betwistingen bij concubinaat 

Vermogensrechtelijke betwisting echtg./wett.samenw 

6 
Erfenissen, schenkingen en 

testamenten 

Andere 

Vereffening en verdeling nalatenschap 

Inbreng in nalatenschap 

Homologatie vereffeningsstaat notaris 

Testament 

Schenkingen 

Kleine nalatenschappen 

Onbeheerde nalatenschappen 

7 
Overeenkomsten geen 

bouwzaak, pacht, transp, verzek 

Andere 

Koop - verkoop 

Aanneming behalve bouw en transport 

Lening 

Lastgeving 

Borg uitgezonderd a.5.b, decharge en a.17.b 

Inpandgeving 

Concessieovereenkomst 

Exclusiviteitsovereenkomst 

Leasing 

Factoring 

Invordering senso stricto 

Franchising 

Handelsagentuur/commisie/fiduciaire 

8 Huurcontract 

Andere 

Huur 

Handelshuur 

Pacht 

9 
Bouwzaken uitgezonderd 

openbare aanbestedingen 

Andere 

Ontbinding/nietigverklaring aannemingsovereenkomst 

Gebreken/tekortkomingen bij uitvoering 

Contractbreuk 

Facturen 

Aansprakelijkheid architect 

Aansprakelijkheid aannemer 

Ereloon architect 
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10 Verzekeringen 

Andere 

Premies 

Uitkering polis 

Regresvordering 

Arbeidsongeval 

11 Betwistingen met overheid 

Andere 

Administratieve aansprakelijkheid 

Openbare aanbesteding 

Stedebouw 

Onteigening 

Planschade 

Ocmw 

Statuut ambtenaar 

12 Beroepsaansprakelijkheid 

Andere 

Advocaten 

Notarissen 

Gerechtsdeurwaarders 

Dokters 

Bankiers 

13 
Aansprakelijkheid onrechtmatige 

daad (art1382 bw) 

Andere 

Door eigen toedoen (art.1382-1383 b.w.) 

Door andermans toedoen (art.1384 b.w.) 

Door toedoen van zaken (art.1384 al1 b.w.) 

Door toedoen van dieren (art. 1385 b.w.) 

Door toedoen van gebouwen (art.1386 b.w.) 

Door toedoen van abnormalen (art. 1386 bis b.w.) 

Verkeer 

14 
Louter schade en 

schadeloosstelling 

Andere 

Overlijden (exclusief brand) 

Verwondingen (exclusief brand) 

Stoffelijke schade (exclusief brand) 

Brandschade 

15 Handelspraktijken 

Andere 

Wet marktpraktijken 

Misleidende reclame vrije beroepen 

Mededingingszaken (niet i.1.f) 

16 Vennootschappen 

Andere 

Beslissing algemene vergadering 

Volstorting kapitaal 

Aansprakelijkheid stichters en beheerders 

Geschillen tussen aandeelhouders 

Gerechtelijke ontbinding van vennootschappen 

17 Bankwezen 

Andere 

Cheques 

Financieringsovereenkomst en borgstelling 

Verzet tegen titels 

Wisselbrief 

Verrichtingen (beurs, krediet, rekeningen, ...) 
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18 Faillissement 

Andere 

Faillietverklaring 

Staking van betaling 

Opname in passief 

Verschoonbaarheid gefailleerde 

Rehabilitatie 

Inschrijving lijst van curators 

19 Gerechtelijk akkoord 

Andere 

Andere 

Onderzoek van ambtswege 

Aanvraag gerechtelijk akkoord 

Voorl. opschorting van betaling en observatieper. 

Herroeping opschorting van betaling 

Bewarend beslag onder derden 

Kamers voor handelsonderzoek 

Verzoek gerechtelijke reorganisatie 

Verlenging opschorting en wijziging voorwerp 

Schorsing beslag 

Vervroegd einde en sluiting 

Homologatie akkoord 

20 Transport van goederen 

Andere 

Te land 

Door de lucht 

21 Zeerecht 

Andere 

Aanvaring 

Transport van goederen 

Zeeverzekering 

Havenclaims 

22 Wrakingsprocedure 

Andere 

Magistraat 

Deskundige 

23 Beslagprocedure 

Andere 

Bewarend roerend beslag 

Bewarend onroerend beslag 

Bewarend beslag onder derden 

Bewarend beslag schip 

Inzake namaak 

Uitvoerend roerend beslag 

Uitvoerend onroerend beslag 

Uitvoerend beslag onder derden 

Uitvoerend beslag schip 

Evenredige verdeling 

Rangregeling 

Evenredige verdeling na beslag schip 

Derdenschuldenaarsverklaring 

Aanstelling notaris veiling onroerend goed 

24 Pandverzilvering Pandverzilvering 

25 Exequatur Exequatur 

26 Scheidsrechterlijke uitspraken Scheidsrechterlijke uitspraken 
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27 Kortgeding (excl. a.2.a) 

Andere 

Sekwester 

Aanstelling deskundige en onderzoeksmaatregelen 

Vreemdelingen 

Gedetineerden 

28 Herroeping gezag van gewijsde Herroeping gezag van gewijsde 

29 Vzw Vzw 

30 Bescherming geesteszieken Bescherming geesteszieken 

FAMILIERECHT 

31 Persoonlijk contact Persoonlijk contact 

32 Ouderlijk gezag Ouderlijk gezag 

33 Bedrag alimentatiegeld Bedrag alimentatiegeld 

34 
Persoonlijk contact met 

grootouders of derden 
Persoonlijk contact met grootouders of derden 

35 Toestemming huwelijk Toestemming huwelijk 

36 Adoptie 

Andere 

Binnenland 

Interlandelijk 

Adoptie 

37 Homologatie adoptie Homologatie adoptie 

38 Verlating kind Verlating kind 

39 
Vorderingen ten aanzien van 

minderjarige kinderen 

Andere 

Ouderlijk gezag en verblijfsregelingen 

Uitvoering verblijfsregelingen (387ter) 

Onderhoudsbijdrage 

Persoonlijk contact met grootouders of derden 

Toestemming huwelijk 

Adoptie minderjarigen 

Homologatie adoptie 

Pleegvoogdij 

Bescherming grensoverschrijdend hoede-/bezoekrecht 

Uitkering levensonderhoud (tegen verwekker) 

IN FISCALE ZAKEN 

40 Directe belastingen 

Andere 

Personenbelasting 

Vennootschapsbelasting 

Belasting niet-verblijfhouders 

Onroerende voorheffing 

41 Indirecte belastingen 

Andere 

B.t.w. 

Registratierecht 

Successierecht 

Verkeersbelasting 

Belasting op de inverkeersstelling 

Belasting op ontspanningstoestellen 

Belasting op spelen en weddenschappen 

Belasting op leegstand en verkrotting 

IN KIESZAKEN 

42 Kieswetgeving Kieswetgeving 

IN TUCHTZAKEN 

43 Tuchtzaken Tuchtzaken 
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MILIEURECHT 

44 Milieuzaken Milieuzaken 

ASSISTANCE JUDICIAIRE 

45 Verzoek tot rechtsbijstand 

Andere 

Bij de eerste voorzitter 

Rechtstreeks bij het bureau 

Hoger beroep 

NATUURRAMP 

46 Natuurramp Natuurramp 

EXCLUSIEVE BEVOEGDHEDEN 

47 
Exclusieve bevoegdheden 

Brussel/marktenhof 

Andere 

Bbie (benelux bureau intellectuele eigendom) 

Bipt (w 17/01/2003) 

Creg (w 12/04/1965 en 29/04/1999) 

Crc (samenwerkingsakkoord 17/11/2006) 

Cbfa/fsma (w 2/08/2002) 

Belgische mededingingsautoriteit (w 28/02/2013) 

Nationale bank van belgië (w 22/02/1998) 

Minister bevoegd door de financiën (w 12/05/2004) 

Biac (w 9/07/2004 - kb 27/05/2004) 

Ethische commissie telecom (w 6/07/2005) 

Openbare overnamebiedingen (w 1/04/2007) 

Toezicht/veiligheid (spoorcodex) 

Igb (samenwerkingsakkoord 14/07/2017) 

Gegevensbeschermingsautoriteit (w 3/12/2017) 

48 Exclusieve bevoegdheden (Gent) Oppervlaktewaterenheffing 

49 Exclusieve bevoegdheden (Luik) Cwape (gas en electriciteit) 

BIJZONDERE WETTEN 

50 Bijzondere wetten Bijzondere wetten 

VOORLOPIGE CODE 

51 Voorlopige code Voorlopige code 

  

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. 
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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 

Fiscale administratie Administration fiscale 

Bestendige deputatie Députation permanente 

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. 

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. 

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 beroep
19

. 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.  

Fiscale administratie  

In deze rubriek zijn dus alle voorzieningen ingeschreven tegen beslissingen genomen door de 

provinciale en gewestelijke directeurs inzake directe belasting. 
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 Bijvoorbeeld indien de zaak werd ingesteld het hof van beroep in Gent terwijl dit eigenlijk het hof van beroep 

in Antwerpen had moeten zijn. Of ingeval een vordering tegen een beslissing gegeven door Belgische consuls in 

het buitenland, wordt ingesteld bij het hof van beroep in Luik in plaats van het hof van beroep in Brussel. 
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In het licht van de nieuwe Wet op de fiscale procedure
20

, zullen deze zaken in de toekomst niet meer 

onmiddellijk bij het hof van beroep aanhangig gemaakt worden. 

Bestendige deputatie  

De zaken die nog in deze rubriek zijn ingeschreven betreffen de voorzieningen tegen de beslissingen 

genomen door de bestendige deputaties van de provincieraden inzake de provincie-, gemeente-, 

agglomeratie- en federatiebelastingen, voor zover de waarde van de aanvraag ten minste 247€ 

bedraagt. 

In het licht van de nieuwe Wet op de fiscale procedure
21

, zullen deze zaken in de toekomst niet meer 

onmiddellijk bij het hof van beroep aanhangig gemaakt worden. 

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 

Eindarrest 

Een eindarrest is een beslissing waarin de magistraat zich in een geschil definitief uitspreekt over alle 

betwiste punten. De zaak zal bijgevolg niet meer hangend zijn. 

Bij een “gemengd arrest” wordt voor sommige betwiste punten een eindbeslissing uitgesproken terwijl 

andere punten nog niet ten gronde behandeld werden. Dit type arresten worden als tussenarresten 

geteld. De zaak blijft hangend totdat er ook een definitieve uitspraak valt betreffende de resterende 

punten. 

Opgelet: een eindarrest wordt in deze publicatie statistisch gedefinieerd. De juridische definitie van 

een eindarrest kan verschillen van de statistische. 

Verbroken 

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 een eindbeslissing is.  

Een dergelijk gemengd arrest wordt in de applicatie steeds ingeschreven als een tussenarrest omdat de 

zaak, voor de punten waarover nog geen uitspraak ten gronde is gebeurd, nog steeds hangend is.  

Indien het Hof van Cassatie de eindbeslissing verbreekt en de zaak verwijst naar een ander hof van 

beroep, dan wordt op dat ogenblik de hele zaak (ook het gedeelte waarover het eerste hof zich nog ten 

gronde moest uitspreken) naar dat andere hof van beroep overgeheveld. 
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 Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en de Wet van 23 maart 1999 

betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen (BS 27 maart 1999). 
21

 Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en de Wet van 23 maart 1999 

betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale geschillen (BS 27 maart 1999). 
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In het eerste hof, waar de gehele zaak wordt onttrokken, zal men deze hangende zaak waarvoor er een 

tussenarrest ingeschreven was, nu overbrengen naar 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
22

 

Een zaak kan ook beëindigd worden door voeging (de Wet spreekt eigenlijk van samenvoeging). 

Indien de magistraat een eindarrest van voeging uitspreekt dan wordt een zaak hierdoor samengevoegd 

met een andere zaak en als het ware erdoor wordt opgeslorpt.  

Ingeval van hoger beroep kan samenvoeging gebeuren indien meerdere zaken met elkaar verknocht 

zijn. Er is sprake van verknochtheid wanneer twee of meer zaken onderling zo nauw verbonden zijn 

dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten, ten einde oplossingen te vermijden die 

onverenigbaar kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden berecht
23

. 

De zaken die ingeschreven zijn onder de rubriek “voeging” betreffen dus enkel bijzaken die samen 

met een hoofdzaak één zaak (dossier) uitmaken. Met betrekking tot de juistheid van de cijfers blijven 

de samenvoegingen een probleem omdat onjuiste registraties hier aan de basis liggen. 

Ambtshalve weglating
24

 

Een zaak kan beëindigd worden omwille van een ambtshalve weglating van de rol. De ambtshalve 

weglating gebeurt één keer per jaar in een afzonderlijke zitting die meestal voorgezeten wordt door de 

Eerste Voorzitter.  

Enkel zaken die sinds meer dan drie jaar op rol zijn ingeschreven en waarvan de debatten geen 

aanvang hebben genomen of die sinds meer dan drie jaar niet zijn voortgezet, komen in aanmerking 

voor ambtshalve weglating. Indien één der partijen niet wil dat de zaak ambtshalve wordt weggelaten 

dan kan deze partij dit voorkomen door een verzoek tot handhaving op de algemene rol in te dienen. 

Door de ambtshalve weglating behoort een zaak niet meer tot de hangende zaken (input).  

2.7.2 Type eindarrest 

 

Type eindarresten (NL) Type d’arrêt définitif (FR) 

Afstand beroep Désistement d'instance 

Afstand rechtsvordering Désistement d'action 

Doorhaling Radiation 

Onontvankelijk beroep Irrecevabilité 

Beroep zonder voorwerp Action devenue sans objet 

Verzet ontvankelijk Opposition recevable 

Verzet onontvankelijk Opposition irrecevable 

Akkoord Accord 

Akkoord na bemiddeling Accord après médiation 

Eerherstel na faillissement ingewilligd Réhabilitation après faillite acceptée 

Eerherstel na faillissement afgewezen Réhabilitation après faillite refusée 

Onbevoegd Incompétence 

Pro deo ingewilligd Pro deo accordé 

Pro deo afgewezen Pro deo refusé 
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 art. 565 - 566 van het Gerechtelijk Wetboek 
23

 artikel 30 van het Gerechtelijk Wetboek 
24

 art. 730, §2, van het Gerechtelijk Wetboek 
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Volledige inwilliging van het beroep Admettant le recours pour le tout 

Gedeeltelijke inwilliging van het beroep Admettant le recours partiellement 

Afwijzing van het beroep Rejetant le recours 

Verbeterend Rectification 

Interpretatief Interprétation 

Bevestiging beslissing Confirmation décision 

Volledige wijziging beslissing Réformation décision 

Gedeeltelijke wijziging beslissing Réformation partielle décision 

Tergend en roekeloos beroep 

(Art. 1072 bis Ger. W.) 

Appel téméraire et vexatoire 

(Art. 1072 bis C. Jud.) 

Begroting kosten Liquidation des dépens 

Pro deo gedeeltelijk ingewilligd Pro deo accordé partiellement 

Nietig beroep Nullité 

Wraking (Art. 838 Ger. W.) Récusation (Art. 838 CJ) 

Taxatie erelonen Taxation d’honoraires 

Aanstelling deskundige Désignation d’expert 

Vervanging deskundige Remplacement d’expert 

Andere Autres 

 

Opmerking:  

 In de applicatie werd het "ontvankelijk verzet" ook in de lijst van eindarresten opgenomen. Indien 

de magistraat beslist dat het verzet ontvankelijk is dan moet de zaak nog verder ten gronde worden 

behandeld, dit kan dus geen eindarrest zijn. De applicatie zal hier moeten aangepast worden. 

 In de applicatie wordt het arrest dat uitgesproken wordt ter begroting van de kosten, beschouwd 

als een eindarrest. In de statistiek komt dit arrest niet meer voor bij de opsomming van de 

eindarresten omdat het een arrest betreft in een zaak die niet meer hangend is. 

Afstand beroep (art. 820, 823 - 827 van het Gerechtelijk Wetboek) 

De Wet spreekt van "afstand van geding". Door de afstand van geding ziet de partij, die de zaak 

aanhangig heeft gemaakt, af van de door hem ingestelde procedure. Belangrijk hierbij is dat het recht 

zelf niet prijs wordt gegeven
25

.  

Voor de partij die afstand van beroep doet zal de beslissing die de magistraat ten gevolge hiervan 

neemt een eindarrest zijn. Indien slechts één partij afstand doet van beroep, dan zal de magistraat 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 in deze situatie de 

beslissing als een tussenarrest in de applicatie ingevoerd. Dit gebeurt zo in alle hoven.  

Afstand rechtsvordering (art. 821, art. 823, 824 en 827 van het Gerechtelijk Wetboek) 

Bij afstand van rechtsvordering doet een partij, in tegenstelling tot de afstand van geding, zowel 

afstand van de door hem ingestelde vordering als van het recht zelf dat betwist werd. Hiermee komen 

de partijen in de toestand terecht waarin ze zich bevonden na de uitspraak in eerste aanleg. 

Doorhaling (art. 730 van het Gerechtelijk Wetboek) 

Een geding kan beëindigd worden door de zaak op de rol (letterlijk) door te halen. Dit kan enkel 

gebeuren indien alle partijen hiermee instemmen. Het geding zal hierdoor vervallen en niet meer 

hangend zijn.  

Het is mogelijk om nadien de zaak weer aanhangig te maken, maar daarvoor moet men dan opnieuw 

de partijen dagvaarden. De zaak zal een nieuw rolnummer krijgen. In de applicatie zal het dan ook 

gaan om een nieuwe zaak. 
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 Bijvoorbeeld, er was een geschil over een gebrek in de zaak. De partij die afstand doet van het geding zal, in 

een andere procedure, opnieuw dit gebrek kunnen betwisten. In dat geval is het echt mogelijk dat de zaak 

onontvankelijk wordt verklaard (bijvoorbeeld, omdat de termijn om beroep aan te teken verstreken is, of omdat 

de partij die de vraag ingeleid heeft er geen interesse meer voor heeft). 
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Opmerking: In de rechtsleer is men de mening toegedaan dat een doorhaling juist een beëindiging is 

zonder dat de magistraat daarvoor een eindarrest velt. 

Onontvankelijk beroep 

Indien de magistraat beslist dat de rechtsvordering, door middel waarvan het hoger beroep werd 

ingesteld, onontvankelijk
26

 is dan zal hij de eis als dusdanig niet ten gronde behandelen. Deze 

beslissing is meteen een eindarrest.  

Een vordering kan om meerdere reden onontvankelijk verklaard worden. De basis artikelen in dit 

verband zijn de artikelen 17 en 18 Ger. W. waarin wordt gesteld dat de rechtsvordering niet kan 

worden toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid en geen belang heeft om de vordering in te 

stellen.  

De hoedanigheid is de bevoegdheid om een bepaalde rechtsvordering uit te oefenen
27

.  

Het belang is het voordeel dat wordt nagestreefd door het instellen van de vordering. Dit belang moet 

reeds verkregen en dadelijk zijn (art. 18 van het Gerechtelijk Wetboek). 

Naast deze algemene onontvankelijkheidsgronden kan een rechtsvordering onontvankelijk worden 

verklaard omdat één van de procespartijen niet de vereisten rechts- en of handelingsbekwaamheid 

heeft. 

Indien een rechtsvordering binnen een bepaalde termijn (vervaltermijn) moet ingesteld worden dan zal 

de rechtsvordering die ingesteld wordt nadat deze termijn verlopen is, onontvankelijk verklaard 

worden
28

. 

Beroep zonder voorwerp 

Het kan gebeuren dat de magistraat oordeelt dat het ingestelde (hoger) beroep zonder voorwerp is. 

Deze beslissing houdt in dat de vordering (de eis als dusdanig) niet ten gronde wordt behandeld. Door 

deze beslissing komt er een einde aan de procedure. 

Een beroep kan zonder voorwerp worden verklaard om twee redenen: 

 Omdat het ab initio geen voorwerp had, 

 Omdat het tijdens de procedure zonder voorwerp is geworden. 
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 Er is een verschil tussen de ontvankelijkheid van de rechtsvordering en de ontvankelijkheid in rechte. De 

ontvankelijkheid van de rechtsvordering wijst op de mate waarin men een vordering ter beoordeling aan een 

rechtbank/hof van voorleggen. De ontvankelijkheid in rechte daarentegen wijst op de mate waarin de vordering 

in rechte beantwoordt aan de op straffe van onontvankelijkheid voorgeschreven procedure regels. Zo zijn er 

bijvoorbeeld betwistingen waarbij de wetgever de partijen verplicht om eerst tot een minnelijke schikking te 

komen vooraleer de zaak voor de rechtbank wordt gebracht. Indien een partij onmiddellijk dagvaardt zonder 

voorafgaande poging tot minnelijke schikking dan zal deze vordering onontvankelijk zijn (zie artikel 1345 van 

het Gerechtelijk Wetboek). (Lemmens, P. “Gerechtelijk privaatrecht”, Leuven, Acco, 1995, 131- 132). 
27

 Zo heeft de curator, bijvoorbeeld, in principe de hoedanigheid om een vordering in te stellen tegen de 

schuldenaars van de gefailleerde die hij vertegenwoordigt. 
28

 Een partij die tegen een vonnis hoger beroep wil aantekenen, beschikt hiervoor over een termijn van één 

maand. Deze termijn gaat in vanaf de betekening van het vonnis of de kennisgeving (artikel 1051 van het 

Gerechtelijk Wetboek).  
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Verzet onontvankelijk  

Het kan gebeuren dat een partij, die bij verstek veroordeeld werd, hiertegen in verzet wil gaan. Soms 

zal de magistraat dit verzet onontvankelijk verklaren. Dit betekent dat de magistraat de zaak beëindigt 

zonder over de grond van de eis te oordelen. Het gevolg hiervan is dat er een einde komt aan de 

procedure.  

Een vordering in verzet kan om verschillende reden onontvankelijk verklaard worden: 

 Zo kan het zijn de eiser in verzet geen belang of geen hoedanigheid heeft; 

 Het kan ook gebeuren dat een vordering in verzet niet binnen de maand na de betekening of de 

kennisgeving van het vonnis wordt ingesteld. De magistraat zal een dergelijke laattijdige 

vordering onontvankelijk verklaren; 

 Twee maal na elkaar in verzet gaan is niet toegelaten. Indien men een vordering wil instellen 

tegen een tweede verstekvonnis, zal de magistraat dit verzet onontvankelijk verklaren (artikel 

1049 van het Gerechtelijk Wetboek) 

Akkoord 

De magistraat zal een akkoord arrest uitspreken dat geldt als een eindarrest indien alle partijen over 

alle punten van het geding een akkoord hebben bereikt.  

Opmerking: Indien er slechts over enkele punten een akkoord is dan gaat het om een gemengd arrest 

aangezien er over bepaalde elementen van het geding een definitieve uitspraak is terwijl er over de 

punten, waarover geen akkoord is bereikt, nog een uitspraak moet volgen. In de applicatie wordt een 

dergelijke zaak door de hoven dan ook als een tussenarrest ingeschreven, meer bepaald onder de 

rubriek “andere”.  

Akkoord na bemiddeling 

Indien alle partijen over het geheel van de punten uit het geschil na bemiddeling van de magistraat tot 

een akkoord komen, spreekt deze een  “akkoord na bemiddeling” uit. 

Eerherstel na faillissement (art. 605 van het Gerechtelijk Wetboek) 

Een failliet verklaarde handelaar kan in ere worden hersteld, indien alle schulden die het faillissement 

voorafgaan, betaald zijn, inclusief de intresten en de kosten.  

De vordering die de betrokkene hiervoor instelt, zal ingeschreven worden als zijnde een vordering 

"eerherstel na faillissement". De magistraat zal zich hierover uitspreken in een arrest. Aangezien het 

gaat om de toekenning of de afwijzing van deze vordering, is dit arrest een eindarrest. 

Opmerking: In de lijst van de aard van de zaak komt onder term burgerlijke en handelszaken, en meer 

bepaald in de categorie "faillissement", de term "rehabilitatie" voor. Eerherstel na faillissement is de 

procedure die voor het hof van beroep wordt ingesteld door de gefailleerde om gerehabiliteerd te 

worden.  

Onbevoegd (art. 8 – 10 van het Gerechtelijk Wetboek)
29

 

Indien de rechtbank onbevoegd is om de zaak te behandelen, dan zal de magistraat zich niet over de 

grond van de zaak (de eis als dusdanig) uitspreken. Door zich onbevoegd te verklaren komt er een 

einde aan de procedure voor de onbevoegde rechtbank. 

Een rechtbank kan om verschillende reden onbevoegd zijn. Enerzijds is er de materiële (volstrekte) 

onbevoegdheid en anderzijds is er de territoriale onbevoegdheid.  
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 De wetgever definieert de bevoegdheid als een rechtsmacht. De rechtsmacht is de macht om recht te spreken 

en om daden van onderzoek te stellen. De bevoegdheid is daarentegen dat deel van de rechtsmacht dat concreet 

gezien aan een magistraat en een rechtscollege toekomtLemmes, P. “Gerechtelijk privaatrecht”, Leuven, Acco, 

1995, 73. 
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Een rechtbank kan materieel onbevoegd zijn omwille van: 

 Het spoedeisend karakter van de vordering (bijvoorbeeld een niet dringende zaak wordt 

ingeleid via een procedure in kort geding); 

 De hoedanigheid van de partijen (vorderingen tussen handelaars die voor de rechtbank van 

eerste aanleg wordt ingeleid). 

De territoriale bevoegdheid is de bevoegdheid die aan de magistraat in een bepaald rechtsgebied wordt 

toegewezen (artikel 10 van het Gerechtelijk Wetboek).  

Pro deo ingewilligd 

Een pro deo zaak, is een procedure tot het bekomen van rechtsbijstand. Rechtsbijstand heeft tot doel 

personen, die niet over de nodige middelen beschikken om de kosten van een rechtspleging te betalen, 

geheel of gedeeltelijk te ontslaan van de betaling van de gerechtskosten die uit de rechtspleging 

voortvloeien (zoals registratierechten, griffiekosten en overige gerechtskosten).  

Als de magistraat beslist dat het verzoek tot het bekomen van rechtsbijstand (pro deo) wordt 

ingewilligd dan zal de persoon die rechtsbijstand gevraagd heeft, geheel ontslagen worden van de 

betaling van deze kosten. 

De beslissing waarin de magistraat zich uitspreekt over het verzoek tot rechtsbijstand is een 

eindbeslissing, omdat de uitspraak een einde maakt aan de procedure. 

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. 

Pro deo gedeeltelijk ingewilligd 

Zie hierboven. De persoon die rechtsbijstand gevraagd heeft, zal gedeeltelijk ontslagen worden van de 

betaling van deze kosten. 

Pro deo afgewezen 

Zie hierboven. De persoon die rechtsbijstand gevraagd heeft, zal toch zelf deze kosten moeten betalen.  

Volledige inwilliging van het beroep 

Indien de magistraat beslist om het hoger beroep volledig in te willigen dan betekent dit dat hij instemt 

met alle grieven (de eisen) van de appellanten (eisers in hoger beroep).  

Het arrest waarin de magistraat de volledige inwilliging uitspreekt is een eindarrest aangezien het een 

einde maakt aan het geding. 
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Gedeeltelijke inwilliging van het beroep 

Indien de magistraat beslist om het hoger beroep gedeeltelijk in te willigen dan betekent dit dat hij 

instemt met een deel van de eisen van de appellanten (eisers in hoger beroep).  

Het arrest waarin de magistraat de gedeeltelijke inwilliging uitspreekt is een eindarrest aangezien het 

een einde maakt aan het geding. 

Afwijzing van het beroep  

Indien de magistraat beslist om het hoger beroep af te wijzen dan betekent dit dat hij niet instemt met 

de eisen van de appellanten (eisers in hoger beroep) en akkoord gaat met de uitspraak van de eerste 

rechter.  

De afwijzing heeft betrekking op het geschil ten gronde en niet op de onontvankelijkheid van een 

vordering. 

Het arrest waarin de magistraat het hoger beroep uitspreekt is een eindarrest aangezien het een einde 

maakt aan het geding. 

Verbeterend (art. 794 - 797, 799 - 801bis van het Gerechtelijk Wetboek) 

Een verbeterend arrest is een arrest dat de materiële fouten, die in een ander arrest vermeld werden, zal 

verbeteren. Het verzoek tot de verbetering van een arrest is een nieuwe procedure. De zaak zal een 

nieuw rolnummer krijgen, statistisch gezien gaat het om een nieuwe zaak. Dit arrest is een eindarrest 

omdat het een einde maakt aan de procedure tot verbetering.  

Interpretatief (art. 793, 795 - 798, 800 - 801 van het Gerechtelijk Wetboek) 

Een interpretatief arrest is een arrest waarin één of meerdere onduidelijke punten uit een ander 

eindarrest, 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. 

Bevestiging beslissing 

Deze uitspraak houdt in dat beslissing van de eerste rechter bevestigd wordt. 

Volledige wijziging beslissing 

Deze uitspraak houdt in dat de beslissing van de eerste rechter volledig gewijzigd wordt. 

Gedeeltelijke wijziging beslissing 

Deze uitspraak houdt in dat de beslissing van de eerste rechter gedeeltelijk gewijzigd wordt. 

Tergend en/of roekeloos beroep (art. 1072 bis Ger. W.)   

Hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen het onderzoek naar het al dan niet toepasbaar zijn 

van artikel 1072 bis Ger. W. enerzijds en de gevolgen die hieraan verbonden kunnen worden 

anderzijds.   

Het onderzoek naar de al dan niet aanwezigheid van het tergend en/of roekeloos beroep gebeurt in de 

praktijk door middel van een heropening der debatten. De heropening van de debatten is geen 

eindarrest maar een tussenstap in de procedure ; het gaat dus over een tussenarrest.  

De uitspraak over het al dan niet aanwezig zijn van een tergend en/of roekeloos beroep, wordt in de 

applicatie dus ingevoerd als een tussenarrest, terwijl de uitspraak waarin eventueel een 

schadevergoeding wordt toegekend, beschouwd wordt als een eindarrest.  

Begroting kosten 

De Wet schrijft voor dat ieder eindarrest de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwijst. Indien 

de partijen dit niet gevraagd hebben, zal de magistraat dit ambtshalve doen (artikel 1017 van het 

Gerechtelijk Wetboek).  

Soms gebeurt het dat de kosten in het eindarrest niet of slechts gedeeltelijk werden vereffend. Dan 

wordt de beslissing van de kosten geacht te zijn aangehouden. De magistraat zal zich over deze kosten 

nog moeten uitspreken, dit zal hij doen in een apart eindarrest als hij een aanvraag in die zin heeft 

gekregen. In de applicatie spreekt men daarom van een eindarrest "begroting kosten". 

Opmerking: In de statistiek beschouwt men de zaak in dit geval als niet meer hangend.  
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Nietig beroep 

Met deze uitspraak verklaart de magistraat de procedure nietig. 

Wraking (Art. 838 van het Ger. Wb.) 

Het kan gebeuren dat de onpartijdigheid van een rechter in een procedure in eerste aanleg door één van 

partijen bestreden is. Deze partij kan een dergelijke rechter laten wraken, indien zij daartoe een door 

de Wet aanvaarde reden heeft. Ze wil hem laten vervangen door een andere rechter. Een 

wrakingsprocedure zal, vóór de aanvang van de pleidooien in eerste aanleg tenzij de reden voor 

wraking later is ontstaan, ingesteld worden bij het hof van beroep.  

Indien een van de partijen in een zaak hangend voor het hof van beroep een appelmagistraat wil laten 

wraken, wordt de wrakingsprocedure ingesteld bij het hof van cassatie. De zaak voor het hof van 

beroep wordt dan tijdelijk geschorst in afwachting van de beslissing van het hof van cassatie. 

Taxatie erelonen 

Wanneer door een magistraat van het hof een deskundige wordt aangewezen, zal de magistraat de 

kosten en de erelonen van deze deskundige bepalen en taxeren. Hij zal hierbij vooral rekening houden 

met de zorgvuldigheid waarmee het werk uitgevoerd werd, de nakoming van de vooropgestelde 

termijnen en de kwaliteit van het geleverde werk. (Art. 991, § 2 Ger.Wb.). 

Andere  

Dit is een restcategorie waarin alle eindarresten, die niet onder één van de opgesomde rubrieken 

vallen, worden opgenomen. Het arrest “begroting kosten” is een eindarrest dat in de statistiek niet 

wordt meegeteld
30
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2.7.3 Type beschikking 

De mogelijke beschikkingen waarmee een zaak beëindigd kan worden, zijn: 

Type beschikking (NL) Type d’ordonnance (FR) 

Pro deo gedeeltelijk ingewilligd Pro deo accordé partiellement 

Pro deo afgewezen Pro deo refuse 

Pro deo ingewilligd Pro deo accordé 

Verkorting termijnen Abréviation de délais 

Andere Autres 

Pro deo ingewilligd  

Deze beslissing wordt genomen in een procedure tot het bekomen van rechtsbijstand. Zie “pro deo 

ingewilligd” in type eindarresten.  

Pro deo gedeeltelijk ingewilligd 

Deze beslissing wordt genomen in een procedure tot het bekomen van rechtsbijstand. Zie “pro deo 

ingewilligd” in type eindarresten.  

Pro deo afgewezen 

Deze beslissing wordt genomen in een procedure tot het bekomen van rechtsbijstand. Zie “pro deo 

afgewezen” in type eindarresten.  

Verkorting termijnen 

In geval van hoogdringendheid kan het zijn dat de advocaat of de gerechtsdeurwaarder (van de eiser) 

een verzoek richt om de termijn van dagvaarding te verkorten. De magistraat zal hierover beslissen bij 

beschikking. 

Bij de behandeling van een vordering in kort geding kan de tijd dermate dringen, dat de magistraat de 

toestemming geeft om de andere partij te dagvaarden om een bepaald uur te verschijnen op het hof of 

bij de magistraat thuis. Dit kan ook op feestdagen zijn en van dag tot dag zijn of van uur tot uur. 

(hierdoor kan de eiser bijvoorbeeld de andere partij dagvaarden om de dag nadien bij de magistraat 

thuis te verschijnen). 
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 Zie opmerking “arresten inzake begroting kosten”. 
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Andere 

Dit is een restcategorie waarin alle eindbeschikkingen, die niet onder één van de opgesomde rubrieken 

vallen, worden ondergebracht. 
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