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1. SAMENVATTING 

Scope en auditdoel 

 

 

 

    

Belangrijkste vaststellingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De audit behandelt volgende thema’s: de personeelsproblematiek (bezetting en verloop), de bijzondere 

kenmerken van Brussel en het hof, de aankomende ‘megadossiers’, de werklast en de productiviteit, de 

(historische) achterstand en de aanbevelingen die in het verleden reeds werden geformuleerd m.b.t. het hof. 

6  

thema’s 

62 

interviews 

44 

vaststellingen 

19 

aanbevelingen 

Het hof van beroep en het hof van assisen Brussel krijgen de komende twee jaren te maken met twee 

verstorende golven van dossiers. In de meest ongunstige hypothese, samen met een aantal andere 

omstandigheden (zoals het onverwachte vertrek of de afwezigheid om medische redenen van enkele 

magistraten of griffiers), valt een 'perfect storm' niet uit te sluiten, wat een zeer ernstige verstoring van het 

hof met zich zou meebrengen. 

De productiviteitsproblematiek van het hof van beroep Brussel moet verder worden onderzocht en de niet-

exhaustieve opsommingen van factoren die de productiviteit remmen, moeten nog verder worden verfijnd 

en aangevuld in een vervolgonderzoek. De HRJ kan momenteel dus geen definitief antwoord geven op de 

vraag waarom de productiviteit in het hof van beroep Brussel op het eerste gezicht minder gunstig lijkt dan 

bij de andere hoven van beroep. 

Het gebrek aan magistraten, griffiers en griffiepersoneel (mede door de vele afwezigheden om medische 

redenen) houdt aanzienlijke risico’s in voor de werking van het hof en leidde al tot het sluiten van kamers en 

het opschorten van zittingen, wat een impact heeft op de dienstverlening aan de rechtzoekende. 

Het hof van beroep Brussel heeft zeker zware (omvangrijke en complexe) zaken te behandelen. Een 

werklastmeting zal duidelijkheid moeten verschaffen in welke mate het om zwaardere zaken gaat dan de 

andere hoven en welke eventuele extra middelen daar dan moeten aan worden gekoppeld. 

De jaarlijkse uitstroom is ontoereikend om de historische stock aan zaken, die haar oorsprong niet vindt in 

de onderzochte periode, op constructieve wijze aan te pakken en binnen een termijn weg te werken die voor 

de rechtzoekende aanvaardbaar is. 

Om achterstand in te lopen moet het hof van beroep Brussel een inhaalplan opstellen, waarbij het zelf de 

doelstellingen moet bepalen en hiervoor een geloofwaardige termijn voorzien. De inhaaloperatie moet ook 

gepaard gaan met het stellen van prioriteiten en identificeren van opportuniteiten door het hof.  
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Belangrijkste aanbevelingen 

 

 

 

 

 

1 Respecteer, in afwachting van het op punt stellen en de resultaten van het instrument van werklastmeting, de 

door de wet vastgelegde personeelsformaties van het hof van beroep Brussel en zorg ervoor dat deze worden 

ingevuld. (Aanbeveling 6.2.1) 

2 Neem maatregelen om de aantrekkelijkheid van het hof als werkplaats te bevorderen, onder meer door een 

gepaste werkomgeving te creëren (voldoende en beter uitgeruste burelen, renovatie van de versleten en 

onaangepaste zittingszalen, burelen en andere lokalen). (Aanbeveling 6.2.2) 

3 Onderzoek de factoren die in het verslag zijn vermeld en de productiviteit beïnvloeden om, samen met alle 

betrokken actoren, verbeteringspistes uit te tekenen en concreet in het inhaalplan (zie aanbeveling 6.5.1) te 

integreren. (Aanbeveling 6.3.1)  

4 Volg het effect van de mega-dossiers (en ‘dossiergolven’) nauw op ten einde aankomende problemen tijdig op 

te pikken en preventief maatregelen te nemen – intern binnen het hof en desnoods ook door escalatie naar de 

externe actoren die een greep kunnen hebben op deze mega-dossiers (en ‘dossiergolven’) of ze kunnen helpen 

opvangen, ten einde destabilisatie te voorkomen. (Aanbeveling 6.4.1) 

5 Wijs een beperkt aantal magistraten aan om de assisenzaken voor te zitten. Zorg ervoor, in de mate van het 

mogelijke, dat deze enkel hiermee zijn belast. Indien dit niet mogelijk is, manage de onverenigbaarheden. 

(Aanbeveling 6.4.2) 

6 Stel een inhaalplan op om de doorlooptijd van de zaken, in het belang van de rechtzoekenden, te verbeteren. 

Dit plan bevat volgende elementen : 

a) Een kwantitatieve doelstelling; 

b) Een doelstelling in de tijd;  

c) De prioriteiten, waarbij het belang van de rechtzoekende bepalend moet zijn.  

De FOD Justitie en de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken kunnen meewerken aan het 

realiseren van deze doelstellingen en hun expertise aanbieden.  

(korte samenvatting, voor de volledige versie: zie pg. 128) 

(Aanbeveling 6.5.1) 

7 Gebruik de gegevens van applicatie HBCA, die een waardevolle bron van managementinformatie vormen, als 

hulpmiddel om een efficiënt zaakbeheer in de praktijk te brengen. Bouw zo een dashboard op met relevante 

beheersinformatie. (Aanbeveling 6.1.1) 

8 Uniformeer en documenteer de registratie van zaken in HBCA om de correctheid, volledigheid en consistentie 

van de gegevens te garanderen op het niveau van de secties en de kamers van het hof. (Aanbeveling 6.1.2) 
 

 

De belangrijkste aanbevelingen zijn aanbevelingen die het meest essentieel zijn. Ze vloeien voort uit 

bevindingen die een mogelijk grote impact hebben op de geauditeerde entiteit. Dit soort aanbevelingen 

vereist de uitvoering van een of meer duidelijke, prioritaire actie(s). 
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2. INLEIDING 

Op 30 maart 2021 ontving de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) een vraag van de eerste voorzitter van het hof van 

beroep Brussel om een audit op te starten “over de haalbaarheid van mega processen in het licht van de personele 

en materiële middelen die momenteel aan het hof van beroep Brussel zijn toebedeeld, alsook over het opstellen 

van een realistisch plan voor het wegwerken van de kolossale gerechtelijke achterstand, die nadelig is voorde 

rechtzoekenden ».  

De vraag werd, samengevat, als volgt gekaderd: 

- De pogingen van de eerste voorzitter om de werking van het hof te moderniseren door een 

managementstructuur uit te bouwen, organisatorische maatregelen te nemen, de groepsgeest aan te 

wakkeren en de werkomstandigheden aan te klagen; 

- De vraag om middelen op drie vlakken:  

o de behandeling van de input/output om de achterstand niet verder te laten toenemen; 

o de behandeling van de megadossiers; 

o de behandeling van de endemische achterstand; 

- Het dringende karakter van de megadossiers die op korte termijn (mogelijk) door het hof zullen moeten 

worden behandeld; 

- De slechte staat van de gebouwen; 

- De gemoedstoestand van de medewerkers die is aangetast door de slechte werkomstandigheden en de 

enorme werklast, samen met het gevoel van een toenemend misprijzen ten overstaan van hun werk;  

- Het gevoel van nergens gehoor te krijgen en van immobilisme. 

Op 29 april 2021 heeft de verenigde advies- en onderzoekscommissie (VAOC) van de Hoge Raad, bevoegd voor 

het uitvoeren van audits, beslist om een audit uit te voeren en heeft ze het precieze onderwerp ervan bepaald (zie 

‘auditdoel’ en ‘auditvragen’). Volgende vaststellingen gaven mee aanleiding tot deze beslissing:  

- De VAOC ontvangt geregeld klachten over het hof, voornamelijk over de lange doorlooptijd van de zaken; 

- De VAOC voerde in 2004 en 2008 al een audit uit bij het hof. In 2009 werd een actualisering van de audit van 

2008 uitgevoerd. In 2015 volgde een tweede follow up van deze audit. Deze hebben blijkbaar niet geleid tot 

een verbetering van de situatie inzake de achterstand; 

- De huidige minister van Justitie besteedde sinds zijn aantreden ook aandacht aan de Brusselse situatie, 

onder meer door het oprichten van een stuurgroep; 

- De kans was groot1 dat het ‘megadossier’ van de aanslagen Brussel/Zaventem binnenkort verwezen zou 

worden naar het Brusselse hof van assisen, waardoor de vrees ontstond dat dit de werking van het hof sterk 

zou verstoren; 

- Verschillende sleutelfiguren in de burgerlijke sectie (ervaren, tweetalige kamervoorzitters) gaan met 

pensioen in de loop van het gerechtelijk jaar 2021-2022. 

 

 

1 Nadien werd de zaak effectief bij arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling van 17 september 2021 verwezen naar het hof van assisen te Brussel. 
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3. METHODOLOGIE 

3.1. AUDITDOEL 

De audit heeft als doel het in kaart brengen, het analyseren en het formuleren van aanbevelingen op het vlak van 

volgende thema’s: 

- De personeelsproblematiek (voornamelijk bezetting, verloop en uitval); 

- De bijzondere kenmerken van het hof; 

- De megadossiers die op korte/middellange termijn zijn te verwachten (met inbegrip van de assisenzaken) ; 

- De werklast en de productiviteit; 

- De (historische) achterstand; 

- De aanbevelingen die in het verleden reeds door de HRJ werden geformuleerd m.b.t. het hof. 

3.2. AUDITVRAGEN 

De auditvragen die in het huidige rapport aan bod komen zijn de volgende: 

1° De personeelsproblematiek (bij magistraten, griffiers en personeel) 

- Wat is de personeelsbezetting? 

- Wat is het te verwachten personeelsverloop (en wanneer) ? 

- Hoe groot is de personeelsuitval? 

- Wat is de impact/het risico’s voor het hof? 

- Hoe kan de impact/het risico worden beheerst (pistes/oplossingen) ? 

2° De bijzondere kenmerken van (het hof van beroep) Brussel 

- Wat is er – naast de megaprocessen – nog specifiek aan het hof van beroep Brussel ? 

- Wat is de impact/het risico van deze bijzondere kenmerken op het hof? 

- Hoe kan de impact/het risico ervan worden beheerst (pistes/oplossingen) ? 

3° De megadossiers 

- Welke megadossiers (ongeacht de materie) zijn er te verwachten en wanneer? 

- Welke impact/risico’s zullen die hebben op het hof? 

- Hoe kan de impact/het  risico worden beheerst (pistes/oplossingen) ? 

4° De productiviteit en werklast 

- Hoe kan de werklast bij het hof van beroep worden bepaald ? 

- Is de personeelsbezetting (magistraten, griffiers en personeel) aangepast aan de werklast? 

- Hoe kan de productiviteit worden uitgedrukt? 



7 
 

 

Voorbereiding
Opening 
meeting

Terreinfase Verslag
Closing 
meeting

Opvolging Actieplan

- Welke processuele veranderingen kunnen de productiviteit van het hof van beroep verhogen (of 

omgekeerd: wat staat de productiviteit in de weg) (pistes/oplossingen) ? 

5° De achterstand 

- Hoe groot is de achterstand?  

- Waar (welke materies) doet ze zich voor en waar niet (cartografie van de achterstand)? 

- Waarom wel en waarom niet?  

- Welke zijn de uitschieters? 

- Wat is het effect van de achterstand op de stock van zaken en op de dienstverlening aan de burger? 

6° De pistes die in het verleden al naar voor zijn geschoven (tijdens voorgaande audits en onderzoeken)  

- Welke waren deze pistes/oplossingen ? 

- Welk effect hebben deze pistes/oplossingen gehad (in welke mate/ waarom niet)? 

- Welke eventuele pistes worden door andere actoren actueel gevolgd ? 

- Wat is de invloed van enkele ‘pilootprojecten’ bij het hof en kan er eventueel verder op worden gebouwd ? 

3.3. SCOPE (REIKWIJDTE VAN DE AUDIT) 

Binnen een hof van beroep zijn er uiteraard vele thema’s en processen te onderzoeken. Deze audit behandelt 

enkel de volgende: de achterstand, de megadossiers, de productiviteit en werklast, de bijzondere kenmerken van 

het hof, de personeelsproblematiek en de aanbevelingen van de HRJ uit het verleden. 

De audit beperkt zich verder tot het hof van beroep Brussel en richt zich niet op de andere Brusselse entiteiten, 

noch op de andere hoven van beroep. Het kan echter wel nuttig zijn bepaalde algemene statistische gegevens 

van de andere hoven op te nemen om de gegevens van het hof van beroep Brussel in een breder perspectief te 

kunnen plaatsen (vb. op het vlak van achterstand en productiviteit). 

De audit heeft voornamelijk betrekking op de periode van 2016 tot 2020. Waar mogelijk (gegevens beschikbaar) 

en nuttig worden ook gegevens voor 2021 mee opgenomen en besproken. 

3.4. VERLOOP VAN DE AUDIT 

 

 

Het verloop van de audit werd beïnvloed door de gezondheidscrisis veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. 

Deze zorgde er onder meer voor dat er geen opening meeting kon worden georganiseerd met alle leden en 

medewerkers van het hof. In plaats daarvan werd gevraagd om een brief met uitleg over de audit te verspreiden 

binnen het hof zodat iedereen op de hoogte was van het doel en het verloop van de audit. Er werd ook getracht 

om de interviews zoveel mogelijk fysiek te laten plaatsvinden, wat in grote mate is gelukt. 
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 DATA 

Beslissing VAOC over het voeren van de audit 29/04/21 

Beslissing VAOC over het precieze voorwerp van de audit 20/05/21 

Communicatie naar alle medewerkers van het hof (ter vervanging 
van de ‘opening meeting’ – wegens covid) 

26/05/21 

Terreinfase (opvragen informatie, interviews, controles,…) 06/21 – 11/21 

Redactiefase 12/21 – 02/22 

Verzending ontwerp rapport aan de geauditeerde 04/04/22 

Ontvangst van de observaties door de geauditeerde 31/05/22 

Goedkeuring auditverslag door de VAOC 30/06/22 

Closing meeting ** 

Opvolgingsfase ** 

3.5. STANDAARDEN 

De audits van de HRJ worden uitgevoerd met respect voor de ISSAI-standaarden2. 

 

 

2De ISSAI (International Standards of Supreme Audit Institutions) zijn de gezaghebbende internationale normen voor auditing in de publieke sector.  
Zie https://www.issai.org/ 

https://www.issai.org/
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4. CONTEXT 

In het verleden werden door de HRJ al meerdere audits uitgevoerd bij het hof van beroep Brussel, nl. in 2004 en 

2008. Van deze laatste werden ook twee opvolgingen gedaan, nl. in 2009 en 2015. In 2016 werd een bijzonder 

onderzoek gevoerd bij alle hoven van beroep, dus ook dat van Brussel, met een vergelijkbaar opzet.3 

De laatste jaren heeft de HRJ verschillende klachten over het hof van beroep Brussel gegrond verklaard, 

voornamelijk over de trage rechtsgang.4 

Het hof wordt geconfronteerd met een aantal grote moeilijkheden en uitdagingen: een historisch gegroeide en 

toenemende achterstand in de behandeling van zaken, een niet volledig ingevuld personeelskader, meerdere 

nakende ‘megaprocessen’ (met op kop het proces van de aanslagen Zaventem/Brussel), een toenemend aantal 

afwezigheden om medische redenen (vooral bij de griffie), een gebouw dat in slechte staat verkeert, het 

ontbreken van jaarlijkse werkingsverslagen, …  

Op 30 maart 2021 vroeg de eerste voorzitter aan de HRJ om een audit te voeren over “de haalbaarheid van 

megaprocessen in het licht van de personele en materiële middelen die het hof momenteel ter beschikking staan, 

alsook over het opstellen van een realistisch plan om de kolossale achterstand van zaken, die nadelig is voor de 

rechtzoekenden, weg te werken”. 

Op 29 april 2021 besliste de HRJ om een nieuwe audit te voeren bij het hof. 

Sindsdien is er veel gebeurd: het dossier van de aanslagen Zaventem/Brussel werd doorverwezen naar het 

Brusselse hof van assisen, alle vacante plaatsen voor magistraten en griffiers bij het hof werden gepubliceerd, 

extra middelen werden bij wet toegekend door een uitbreiding van het tijdelijk kader van magistraten voor het 

wegwerken van de achterstand en een nieuw tijdelijk kader voor het proces van de aanslagen, het hof kreeg een 

nieuwe hoofdgriffier, het managementteam werd intern uitgebreid met extra adjuncten, een aantal griffiers en 

personeelsleden bleken langer dan verwacht afwezig te zijn om medische redenen, de zittingen van verschillende 

kamers werden (tijdelijk) opgeschort bij gebrek aan magistraten en (vooral) griffiers, de coronacrisis bleef de 

dagelijkse organisatie bemoeilijken,… 

Kortom, het was een bewogen periode met veel veranderingen en uitdagingen en dat is het nog steeds op het 

moment van de afwerking van de audit. 

In eerste instantie focuste de audit op de periode 2016-2020. Gezien het jaar 2021 nog lopende was, waren voor 

2021 immers nog geen volledige gegevens  beschikbaar. Toen de resultaten van de audit eind 2021 intern werden 

besproken, werd het raadzaam geacht om nog even te wachten met het verslag om zo ook de basisgegevens van 

2021 mee te kunnen opnemen. Het auditverslag komt daardoor iets later maar bevat meteen ook de analyse van 

de meest actuele cijfers. 

De resultaten van de audit worden gepresenteerd in dit eerste verslag. Een aantal thema’s dienen nog verder te 

worden onderzocht en uitgewerkt (in het bijzonder de productiviteit). Dat zal gebeuren in een tweede fase, die 

meteen van start gaat en op haar beurt zal leiden tot een tweede verslag.

 

3 Alle verslagen zijn te raadplegen op https://hrj.be/nl/publicaties. 
4 Hierover is gerapporteerd in de jaarlijkse verslagen over de klachtenbehandeling. Eveneens te raadplegen op https://hrj.be/nl/publicaties. 

https://hrj.be/nl/publicaties
https://hrj.be/nl/publicaties
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5. VASTSTELLINGEN EN ANALYSE 

De ‘vaststellingen’ zijn gebaseerd op de informatie die tijdens de audit is vergaard en geanalyseerd, via onder 

meer vragenlijsten, bezoeken ter plaatse, ondersteunende documenten, interviews en controles. Ze zijn 

gegroepeerd per thema. 

De ‘beoordeling’ geeft het standpunt weer van de HRJ over het geanalyseerde thema.  

De ‘aanbevelingen’ vloeien voort uit de analyse en de beoordeling. 

5.1. DE PERSONEELSPROBLEMATIEK 

5.1.1. Vastellingen 

1. De wettelijke personeelskaders, die in afwezigheid van de resultaten van een werklastmeting het enige 

vaststaande criterium zijn, zijn de laatste jaren door een besparingspolitiek nooit volledig ingevuld geweest. 

Zo was het kader van 74 magistraten in de periode 2016 tot 2020 gemiddeld voor niet meer dan 90% ingevuld 

(66,6 vte), wat in de praktijk een tekort betekende van 7,4 magistraten. 

 
2. Om het gebrek aan magistraten op te vangen maakte de eerste voorzitter veelvuldig gebruik van de 

mogelijkheid om rechters van de eerste aanleg naar het hof te delegeren (gemiddeld 3,5 in de periode 2016 

tot 2020), maar dan was er nog steeds een tekort van ongeveer 4 magistraten ten opzichte van het kader 

van 74. 

 
3. Om bepaalde onderbemande kamers draaiende te houden wordt nog steeds structureel beroep gedaan op 

een aantal plaatsvervangende magistraten (beroepsmagistraten die in rust zijn gesteld) en 

plaatsvervangende rechters (advocaten), al worden deze laatste sinds 2021 veel minder ingeschakeld voor 

vervangingen van verhinderde beroepsmagistraten door een wijziging van de wachtdienst (piket). Omdat de 

plaatsvervangende raadsheren in de regel geen ontwerpen van arresten opstellen, zorgt dit voor meer werk 

bij de beroepsmagistraten. 

 
4. Het hof kan in theorie ook beschikken over 14 referendarissen (juristen) ter ondersteuning van de 

magistraten, maar in de periode 2016 tot 2020 waren er in de praktijk gemiddeld amper 4,7 plaatsen ingevuld 

(34%). Bovendien lijkt hun potentieel niet optimaal benut, mede omdat niet iedereen binnen het hof 

overtuigd is van de meerwaarde van een ondersteuning door (meestal) jonge en vrij onervaren juristen. 

 
5. Langs de kant van de griffiers en het griffiepersoneel zijn de afwezigheden om medische redenen in de 

periode 2016 tot 2020 systematisch toegenomen. In deze periode kon het hof door deze afwezigheden 

gemiddeld niet rekenen op 3,5 griffier (op een kader van 35) en op 2,8 personeelsleden (op een kader van 41). 

In 2020 was de toename zelfs erg groot: meer dan 30% voor de griffiers en bijna 90% voor het griffiepersoneel 

ten opzichte van 2019, wat neerkwam op 4,9 griffiers en 5,6 personeelsleden. De effectief beschikbare 
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griffiers en personeelsleden van de griffie lag dus nog een stuk lager dan de gemiddelde bezetting van het 

kader doet uitschijnen. Dit is problematisch en belemmert de goede werking van het hof. 

 
6. Het hof krijgt op korte termijn te maken met een belangrijk personeelsverloop. Bovendien is er momenteel 

een gebrek aan voldoende en geschikte kandidaten om deze vertrekkers te vervangen. Het vertrek van 

meerdere ervaren, tweetalige, Nederlandstalige voorzitters van burgerlijke kamers, springt in het oog. In de 

loop van 2021 besliste het College van de hoven en rechtbanken weliswaar om alle (toekomstige) vacante 

plaatsen te (laten) publiceren, maar gezien er momenteel een gebrek is aan voldoende en geschikte 

kandidaten om deze vertrekkers te vervangen, houdt dit een ernstig risico in voor de werking van het hof. De 

wettelijke vereiste dat 1/3 van de raadsheren tweetalig moet zijn en de blijkbaar beperkte aantrekkelijkheid 

van het hof voor (nieuwe) Nederlandstalige magistraten spelen hierin zeker een rol. Een tekort aan 

kandidaten manifesteert zich ook voor Nederlandstalige griffiers. 

 
7. Het gebrek aan magistraten, griffiers en griffiepersoneel (mede door de vele afwezigheden om medische 

redenen), houdt aanzienlijke risico’s in voor de werking van het hof. Zo werden er bijvoorbeeld al kamers 

gesloten en werden er, tussen oktober 2021 en juni 2022, systematisch zittingen van bepaalde kamers 

opgeschort. 

 
8. In 2021 werden tijdelijk 4 extra raadsheren toegekend aan het hof (die in het voorjaar van 2022 in dienst zullen 

treden) voor het uitzonderlijke proces van de aanslagen Brussel/Zaventem. Eind 2021 werd tevens de 

‘tijdelijke personeelsformatie van raadsheren om de gerechtelijke achterstand weg te werken’, uitgebreid met 

4 raadsheren. Deze bijkomende middelen zouden de personeelsproblemen in elk geval moeten verlichten. 

 
9. De gegevens m.b.t. personele middelen zijn een vast onderdeel van de jaarlijkse werkingsverslagen. Gezien 

het hof een belangrijke achterstand opgelopen heeft op dit vlak (in 2021 werd wel een inhaalbeweging 

uitgevoerd door de werkingsverslagen voor de jaren 2015 tot 2018 goed te keuren) waren niet alle 

personeelsgegevens meteen beschikbaar. De meegedeelde cijfers bleken ook niet altijd accuraat en dienden 

te worden gecorrigeerd. 

5.1.2. Analyse 

5.1.2.1. De toewijzing van personele middelen5 aan de hoven en rechtbanken 

Voor een goed begrip past het een korte toelichting te verschaffen bij de wijze waarop de hoven en rechtbanken 

voorzien worden van personele middelen. Momenteel gebeurt dit immers via een vrij complex proces. 

Het aantal personeelsleden waar de entiteiten over kunnen beschikken is wettelijk vastgelegd in 

personeelsformaties (de zogenaamde ‘kaders’). In de praktijk zijn deze kaders niet bij alle entiteiten ingevuld 

omwille van de beslissingen van opeenvolgende regeringen tot lineaire budgettaire besparingen. 

Anderzijds kunnen aan de entiteiten ook personeelsmiddelen worden toegewezen buiten dit kader (bv. ter 

bestrijding van een specifieke problematiek), is het mogelijk om personen (tijdelijk) te delegeren van de ene 

 

5 Met ‘personele middelen’ worden alle personeelscategorieën (magistraten, griffiers, griffiepersoneel, referendarissen, plaats vervangers,…) bedoeld die aan een 
entiteit zijn verbonden of er prestaties verrichten.  
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entiteit naar de andere (terwijl die persoon benoemd blijft bij de eerste entiteit) en kan personeel worden 

toegekend waarvoor geen wettelijk kader bestaat. 

Ook is het mogelijk dat magistraten na hun pensionering nog een aantal jaren blijven doorwerken, naargelang 

het hen uitkomt, als plaatsvervangend magistraat. 

Kortom, om een correct zicht te hebben op de personeelsmiddelen waarover een entiteit kan beschikken, is het 

niet voldoende om enkel te kijken naar (de invulling van) de kaders, maar wel naar iedereen die prestaties levert 

voor deze entiteit, los van het feit of die persoon tot het kader behoort, elders is benoemd of tijdelijk is 

toegewezen. 

1. De personeelsformaties (‘kaders’) 

a) Achterhaald concept? 

Het personeel waarover een hof of rechtbank kan beschikken, is wettelijk vastgesteld in personeelsformaties. 

Concreet betekent dit dat voor elke entiteit precies is bepaald hoeveel magistraten, griffiers en ander 

gerechtspersoneel hen worden toegekend.6 Ook het aantal plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende 

raadsheren is door de wetgever vastgelegd. 

De minister van Justitie en het College van de hoven en rechtbanken beweren, zonder dit echter objectief vast te 

stellen, dat de huidige personeelsformaties geen realistische weergaves (meer) zijn van wat elke entiteit nodig 

heeft om de werklast (de instroom aan zaken die ze moet verwerken) aan te kunnen. 

De minister van Justitie stelt7 dat signalen van op de werkvloer er op wijzen dat de kaders geen weerspiegeling 

zijn van de echte werklast in de verschillende entiteiten: sommige entiteiten hebben een te groot kader, anderen 

een te klein kader. De kaders weerspiegelen ook de actuele behoeften niet meer. Daarom wenst de minister 

vooral dat de middelen worden ingezet in functie van de reële werklast. 

Het College van de hoven en rechtbanken ziet8 dat sommige entiteiten kampen met een personeelstekort. Als 

gevolg daarvan is er een onevenwicht in de verdeling van de werklast. Een objectivering van de werklast zal 

toelaten om meer mensen in te zetten daar waar er tekorten zijn. Daartoe loopt bij het College een project voor 

de meting van de werklast om zo in de toekomst de middelen op een objectieve wijze te kunnen verdelen over 

de entiteiten. 

b) De actuele invulling van de kaders in de praktijk bij de hoven en rechtbanken 

Sinds enkele jaren heeft de regering in verschillende departementen bespaard, zo ook bij Justitie. 

Door deze beslissing werden en worden de kaders niet overal ingevuld, ondanks het feit dat de Belgische Staat 

op 13 maart 2020 door de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel veroordeeld is om alle vacante plaatsen 

voor magistraten en griffiepersoneel te publiceren. 

 

6 Oorspronkelijk bij de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, vervangen bij de wet van 20 juli 1998 en sindsdien nog een aantal keren gewijzigd, 
zoals door de wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit 
van de leden van de rechterlijke orde van 1 december 2013.  

7 In zijn antwoord van 23 juni 2021 op de vragen die in het kader van de audit werden gesteld.  
8 Nieuwsbrief College van de hoven en rechtbanken over IAMAI, januari 2021.  
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Volgens de huidige minister van Justitie “zijn er onvoldoende middelen om alles op te vullen én te voorzien in de 

andere noden (juristen, criminologen, referendarissen,…). Bovendien heeft het weinig zin om vacatures open te 

verklaren als er geen kandidaten zijn (het open verklaren van een plaats reserveert budget dat niet voor andere 

doeleinden kan worden gebruikt), soms is het efficiënter om dan een referendaris of parketjurist aan te nemen.”9 

In de praktijk gebeurt de manier waarop de kaders worden ingevuld binnen de hoven en rechtbanken sedert de 

vorige legislatuur via een samenspel van verschillende partijen: minister van Justitie, FOD Justitie, College van de 

hoven en rechtbanken, hoven en rechtbanken en Inspecteur van Financiën. De huidige minister van Justitie zet 

de werkwijze van de vorige legislatuur verder, waarbij aan het College de bevoegdheid wordt verleend voor de 

keuze van de te publiceren plaatsen voor magistraten. 

Concreet moet een onderscheid worden gemaakt tussen aanwervingen die worden gedaan in het kader van het 

‘reguliere budget’ (het jaarlijks budget waarover Justitie kan beschikken), het ‘budget versterking justitie’ (de 

structurele en gefaseerde budgetverhoging die de komende jaren is voorzien om, volgens de minister van 

Justitie, “Justitie sneller, menselijker en straffer te maken”) en ‘ander budget’ (financiering vanuit andere bronnen 

voor bijvoorbeeld de organisatie van bijzondere processen): 

- ‘Reguliere budget’: enkele keren per jaar wordt een monitoring gedaan op basis waarvan er door de FOD 

Justitie wordt gekeken hoeveel budget er beschikbaar is voor aanwervingen binnen de rechterlijke orde. Dit 

budget wordt dan verdeeld volgens een verdeelsleutel waarbij 60% toekomt aan de hoven en rechtbanken. 

 

Het College van de hoven en rechtbanken bepaalt zelf welke aanwervingen zij met haar deel kan doen.10 De 

FOD Justitie informeert het College van de hoven en rechtbanken hoeveel budgettaire marge er is voor 

aanwervingen bij de hoven en rechtbanken. Het College informeert de directiecomités hierover, om na te 

gaan of er eventueel kandidaten zouden solliciteren als er vacatures waren, en van de timing van het 

opstellen en publiceren van vacatureplannen. 

Vervolgens maakt het College van de hoven en rechtbanken voor de beroepsmagistraten en 

gerechtspersoneel van niveau B (zoals griffiers) en C vacatureplannen op11. Hoe dit precies in zijn werk gaat, 

staat uitgebreid beschreven in een handleiding van het College.12 Samengevat komt het er op neer dat de 

steundienst van het College een voorstel van vacatureplan opmaakt binnen de aangegeven limieten en 

volgens vooraf bepaalde telregels en verdelingscriteria. De verdeling van vacatures over de verschillende 

rechtsmachten gebeurt dus op basis van principes die door het College zijn vastgesteld. In essentie wordt het 

aantal vacatures dat een rechtsmacht krijgt, bepaald door het algemene principe dat de rechtsmachten met 

de laagste toekomstige bezettingsgraad voorrang krijgen voor de toekenning van vacatures. De 

bezettingsgraad is het aantal magistraten in verhouding tot het wettelijk kader. 

Het voorstel van de steundienst voor de magistraten wordt aan het College van de hoven en rechtbanken 

voorgelegd voor akkoord. Het voorstel van de steundienst voor het gerechtspersoneel wordt eerst voor 

advies voorgelegd aan de Raad van hoofdgriffiers en daarna voor akkoord aan het College. 

 

9 In zijn antwoord van 23 juni 2021 op de vragen die in het kader van de audit werden gesteld.  
10 De andere 40% is voor het openbaar ministerie. Het College van het openbaar ministerie bepaalt zelf welke aanwervingen zij met haar deel kan doen en maakt 

eigen vacatureplannen op. 
11 Voor plaatsvervangende en consulaire rechters en raadsheren, het mandaat van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank en het mandaat van voorzitter of eerste 

voorzitter geldt een andere procedure; het College komt niet tussen, de directiecomités moeten hun aanvragen rechtstreeks richten tot de FOD Justitie 
(directoraat-generaal rechterlijke orde, dienst HR magistratuur).  

12 Manuel d’élaboration du plan de publication de places vacantes / personnel judiciaire et magistrats, 30 juillet 2020. 
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De goedgekeurde vacatureplannen worden vervolgens overgemaakt aan de minister van Justitie. De 

minister blijft in principe bevoegd om het voorstel bij te sturen, maar in de praktijk is het College van de 

hoven en rechtbanken vrij om te kiezen hoe dit budget wordt verdeeld tussen de personeelscategorieën 

magistratuur en gerechtspersoneel en hoe het binnen een categorie wordt verdeeld over de verschillende 

rechtsmachten. De huidige minister heeft de voorstellen steeds aanvaard. Het College moet wel rekening 

houden met de wettelijke kaders die het aantal magistraten en gerechtspersoneel per rechtsmacht 

voorschrijven. De directiecomités worden vervolgens geïnformeerd over het vacatureplan van het College. 

Na goedkeuring van het vacatureplan door de minister van Justitie, vraagt het Directoraat-generaal 

Rechterlijke Organisatie het advies van de Inspectie van Financiën onder de vorm van een budgettaire nota. 

Bij positief advies wordt tenslotte opdracht geven tot publicatie. Het goedgekeurde vacatureplan wordt 

overgemaakt aan het College van de hoven en rechtbanken, die het op zijn beurt overmaakt aan de 

directiecomités. 

Om College en minister van Justitie duidelijk te informeren, maken de diensten van het Directoraat-generaal 

Rechterlijke Organisatie elke maand een overzicht op van de huidige stand (invulling kader) per entiteit en 

de te verwachte vertrekken (vertrekkers binnen de 6 maanden en vertrekkers na 6 maanden). De Colleges 

kunnen hier dus rekening mee houden bij het opstellen van hun vacatureplannen. 

Bij de berekening van het beschikbare budget op de personeelskredieten wordt proactief ingespeeld op de 

gekende vertrekkers.  De vrijgekomen middelen worden ingezet waar de nood het hoogst is. Hierdoor is het 

principe van één op één vervanging evenwel niet mogelijk. 

- ‘Budget versterking justitie’: in deze legislatuur heeft de regering aan de FOD Justitie extra middelen 

toegekend. In de beleidsverklaring van de minister werd aangegeven dat deze middelen zouden ingezet 

worden om specifieke doelstellingen uit het beleid van de regering en de minister van Justitie te bereiken. Bij 

de toekenning van het extra budget werd rekening gehouden met de verdeelsleutel 60% voor de zetel en 

40% voor het openbaar ministerie. 

 

Zonder verhoging van het reguliere budget voor het invullen van de wettelijke kaders, heeft de minister op 

16 juni 2021 aangekondigd dat er, na jarenlange besparingen, een structurele verhoging komt van de 

werkingsmiddelen voor Justitie (125 miljoen euro in 2021, 175 miljoen euro in 2022, 225 miljoen in 2023 en 

250 miljoen in 2024). Tegen 2024 zal het huidige budget van 2 miljard euro zijn opgetrokken naar 2,250 

miljard euro. Het is de bedoeling de komende twee jaar hiermee 1400 bijkomende aanwervingen te doen, 

waarvan 827 voor de rechterlijke orde.13 

Concreet heeft de minister van Justitie, tevens op 16 juni 2021, met het College van de hoven en rechtbanken 

een ‘Samenwerkingsprotocol voor een beter gefinancierde en georganiseerde Justitie op weg naar een 

autonoom beheer’14 afgesloten in het kader van de toekenning van deze bijkomende middelen15. 

In het protocol worden doelstellingen (voor de organisatie in haar geheel) gekoppeld aan de toegekende 

middelen. Wanneer de minister budget openstelt voor nieuwe aanwervingen of voor werkingsmiddelen 

staan daar dus engagementen tegenover van het College. Deze aanwervingen worden via aparte 

vacatureplannen opengesteld en komen dus bovenop de bestaande begrotingsmiddelen. Het College dient 

 

13 https://www.teamjustitie.be/2021/06/16/een-nieuwe-start-voor-justitie/ 
14http://portal.iudexnet.rojnet.just.fgov.be/Beleidenondersteuning/CollegeHR/News/Samenwerkingsprotocol_NL%20.pdf (link werkt blijkbaar enkel op 

computers van de FOD Justitie’)  
15 Met het Hof van Cassatie werd een actieplan opgesteld. 

http://portal.iudexnet.rojnet.just.fgov.be/Beleidenondersteuning/CollegeHR/News/Samenwerkingsprotocol_NL%20.pdf
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zich in principe te houden aan hetgeen is overeengekomen, zij kunnen wel zelf invullen waar vacatures 

opengesteld worden. 

Een voorbeeld van een doelstelling is het versterken van de arbeids- en ondernemingsrechtbanken voor 

covid-dossiers. Het College bepaalt zelf waar precies men arbeidsrechters of rechters in de 

ondernemingsrechtbanken aanwerft. De plannen kunnen eventueel worden bijgestuurd, maar pas na een 

gemotiveerde aanvraag. 

Een ander voorbeeld is de aanpak van de gerechtelijke achterstand. Het protocol voorziet daartoe, voor 

zowel de hoven als de rechtbanken in het algemeen als in het geval van grote rechtszaken, volgende 

bijkomende middelen: 10 raadsheren, 4 rechters, 15 griffiers, 15 assistenten, 30 referendarissen en 50 VTE 

personeelsleden.   

Aan de betrokken hoven en rechtbanken zal gevraagd worden om een actieplan op te stellen dat, concreet 

en in functie van de lokale situatie, aangeeft hoe de verworven middelen kunnen bijdragen aan het bereiken 

van de doelstellingen die in het protocol zijn gedefinieerd. Er zal aan de minister van Justitie een rapport 

moeten worden bezorgd over hoe de bijkomende middelen zijn ingezet en welke resultaten zij daarmee 

hebben geboekt. Voor de opmaak van een dergelijk actieplan en voor de rapportering zullen de hoven en 

rechtbanken ondersteuning krijgen van de steundienst van het College. 

- Ander budget: bijkomende middelen toegekend door de regering vanuit andere budgetten dan die van 

Justitie, bijvoorbeeld onder de vorm van een interdepartementale provisie. 

Deze vrijgemaakte budgetten dienen voor heel specifieke zaken, zoals de organisatie van het uitzonderlijke 

proces van de aanslagen in Zaventem/Brussel. 

c) De toekomst: afschaffing kaders, overgangsfase met flexibele kaders 

Het is de intentie van de opeenvolgende ministers dat de wettelijke personeelsformaties op termijn verdwijnen 

en, in het kader van een autonoom beheer, worden vervangen door een dynamisch allocatiemodel, waarbij de 

Colleges de personeelsmiddelen op een objectieve wijze verdelen over de entiteiten. 

In afwachting van dit dynamisch allocatiemodel heeft de minister een wetgevend initiatief16 genomen om de 

kaders flexibel te maken, waarmee wordt bedoeld dat de minister, op voorstel van het College van de hoven 

rechtbanken, de verdeling van de personeelsformaties (magistraten, griffiers, griffiepersoneel) tussen de 

gerechtelijke entiteiten, zoals vastgesteld bij de wet, zou kunnen wijzigen, zonder overschrijding van het 

nationale totaal in de personeelsformatie en zonder budgettaire impact. 

Het College zal het voorstel doen op basis van de resultaten van de werklastmetingen. 

De HRJ heeft zich op 15 september 2021 over dit voorontwerp van wet uitgesproken in een advies.17  

  

 

16 “Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en tot invoering van het parket voor de verk eersveiligheid” van 23 juli 2021, 
op 15 augustus 2021 door de minister van Justitie voor advies overgemaakt aan de HRJ en “voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake 
rechterlijke organisatie II”, op 17 maart 2022 voor advies overgemaakt aan de HRJ.  

17 Zie hoofdstuk 5.1.3.2. 



18 
 

 

2. Personeelsmiddelen buiten het kader 

Ook buiten het kader kunnen entiteiten beschikken over personeel dat prestaties voor hen verricht. 

a) De (tijdelijke) toewijzing van personeelsmiddelen buiten het kader 

Het gaat om plaatsen die zijn toegewezen op grond van een bijzondere wet of voor een speciale gelegenheid (bv. 

in het kader van terrorismebestrijding). 

Deze magistraten maken geen deel uit van de wettelijke personeelsformatie van het hof maar leveren wel 

(tijdelijk) prestaties voor het hof en moeten dus ook meetellen voor de berekening van de effectieve 

personeelsmiddelen bij dat hof. 

b) De gedelegeerde rechters (art. 99ter Ger. W.) 

Op basis van artikel 99ter van het gerechtelijk wetboek kan de eerste voorzitter van het hof van beroep, 

naargelang van de behoeften van de dienst, een rechter in de rechtbank van eerste aanleg of een rechter in de 

ondernemingsrechtbank, benoemd in het rechtsgebied, met zijn instemming opdragen zijn ambt uit te oefenen 

in het hof van beroep. 18 

In de beschikking van de eerste voorzitter wordt vermeld waarom een beroep moet worden gedaan op een 

rechter en worden de nadere regels van de opdracht omschreven. 

Het College van hoven en rechtbanken rekent de magistraten die voltijds meer dan een jaar in functie zijn tot de 

“effectieven” van de entiteit waar zij hun opdracht vervullen (en niet langer van de entiteit waar zij in de eerste 

plaats zijn benoemd) voor het opstellen van het verslag voor het volgende vacaturepublicatieplan.19 

Voor de berekening van de effectieve personeelsmiddelen tellen deze gedelegeerde rechters dus ook mee. 

c) De plaatsvervangende magistraten (art. 383 §2 Ger. W.) 

Op basis van artikel 383§2 van het gerechtelijk wetboek kunnen, 

- magistraten toegelaten tot de inruststelling wegens hun leeftijd (67 jaar voor de leden van het hof), 

- magistraten die op eigen verzoek vóór de wettelijke leeftijd zijn toegelaten tot de inruststelling en die 

bovendien werden gemachtigd tot het voeren van de eretitel van hun ambt, 

op hun verzoek door de eerste voorzitter van het hof  worden aangewezen om het ambt van plaatsvervangend 

magistraat uit te oefenen tot zij de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt. 

Deze magistraten kunnen echter, op hun verzoek, na de leeftijd van 70 jaar hun ambt van plaatsvervangend 

magistraat blijven uitoefenen voor een tijdspanne van 1 jaar die viermaal kan worden hernieuwd, indien de eerste 

 

18 Er zijn momenteel plannen om dit wetsartikel te wijzigen in die zin dat niet alleen de instemming van de rechter nodig zal zijn voor de delegatie, maar ook de 
instemming van zijn korpschef, om te vermijden dat een rechtsmacht leegloopt door allerlei delegaties. Is er een akkoord dan zijn er geen verdere 
tussenkomsten meer nodig. Is er geen akkoord dan zal het College beslissen over de delegatie. Ook dit kadert in de toenemende autonomie van het Col lege. 
Het voorontwerp voorziet ook in de mogelijkheid tot ‘horizontale delegaties’, waarbij de eerste voorzitters in onderling over leg kunnen beslissen om een 
magistraat van het hof van beroep of het arbeidshof, die daarmee instemt, opdracht te geven zijn ambt uit te oefenen in een ander hof van beroep of arbeidshof. 
Zie “voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie II”, op 15 augustus 2021 door de minister van Justitie voor advies 
overgemaakt aan de HRJ. 

19 Handleiding voor het opstellen van een vacaturepublicatieplan / gerechtspersoneel en magistraten, 30 juli 2020. 
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voorzitter van het hof die ze heeft aangewezen dit nuttig acht wegens de behoeften van de dienst (art. 383 §2, 

tweede lid Ger. W.). 

Op basis van artikel 383§5 van het gerechtelijk wetboek kunnen de magistraten die werden gemachtigd om hun 

ambt overeenkomstig artikel 383ter te blijven uitoefenen (de magistraten van het hof kunnen op hun verzoek en 

op grond van een met redenen omkleed advies van hun korpschef door de Koning worden gemachtigd om hun 

ambt te blijven uitoefenen tot zij de leeftijd van zeventig jaar hebben bereikt - de machtiging is een jaar geldig en 

kan worden hernieuwd) na het verstrijken van deze machtiging, op hun verzoek, worden aangewezen om het 

ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen overeenkomstig paragraaf 2. 

Deze plaatsvervangende magistraten hebben geen permanente functie en worden benoemd om verhinderde 

magistraten tijdelijk te vervangen. Zij kunnen ook geroepen worden om zitting te nemen wanneer de bezetting 

niet volstaat om de hangende zaken te behandelen (art. 156bis Ger. W.). 

De plaatsvervangende magistraat heeft recht op een vergoeding wanneer hij geroepen wordt om zijn ambt uit 

te oefenen. Deze vergoeding mag niet uitgaan boven het maximum van de beroepsinkomsten die mogen worden 

gecumuleerd met het rustpensioen (art. 379bis Ger. W.).20 

Het College houdt bij de berekening van de bezetting van het kader, met het oog op de toekenning van de 

vacatures, geen rekening met deze plaatsvervangende magistraten. 

5.1.2.2. De personeelsbezetting bij het hof van beroep Brussel 

1. Voorgaande jaren (2016-2020)21 

De personeelsformatie van het hof werd de afgelopen jaren, net zoals op veel andere plaatsen, niet volledig 

ingevuld, voornamelijk om budgettaire redenen. Hieronder wordt de gemiddelde bezetting weergegeven. 

Daarnaast wordt ook gekeken naar de afwezigheden om medische redenen. Personen die (langdurig) afwezig 

zijn om medische redenen verrichten tijdens hun afwezigheid immers geen prestaties voor het hof.  

Om een goed beeld te krijgen van de effectief beschikbare personeelsmiddelen waarover het hof kon beschikken, 

dienen deze afwezigheden in mindering te worden gebracht. 

Ten slotte moet worden opgemerkt dat verschillende magistraten benoemd zijn bij het hof van beroep Brussel 

maar de afgelopen jaren hun taken ergens anders vervulden of nog steeds vervullen, bijvoorbeeld bij de 

strafuitvoeringsrechtbank, het Comité P of het IGO. Deze magistraten met een externe opdracht mogen 

uiteraard niet worden meegeteld voor de berekening van de personeelsbezetting bij het hof. 

  

 

20 Deze vergoeding is voor de hoven vastgesteld op 70,08 EUR per terechtzitting en 43,46 EUR per zitting voor getuigenverhoor. Zij wordt gekoppeld aan de 
spilindex 138,01. De vergoeding is een maandelijkse vergoeding die evenredig is aan de geleverde prestaties, wanneer de plaatsvervangende magistraat ten 
minste gedurende een maand geregeld het ambt van werkend magistraat vervult. (Ministerieel Besluit van 21 september 2001 betreffende de vergoeding 
bedoeld in artikel 379bis van het Gerechtelijk Wetboek). 

21 De cijfers voor de jaren 2016, 2017 en 2018 zijn afkomstig uit de werkingsverslagen van het hof. Voor de jaren 2019 en 2020 is er nog geen werkingsverslag, de 
cijfers zijn apart door het hof meegedeeld onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering.  
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a) De personeelsmiddelen binnen het kader22 

Magistraten23 

JAAR KADER 

GEMIDDELDE 

BEZETTING  

VAN HET KADER 

AFWEZIGHEDEN 

OM MEDISCHE 

REDENEN24 

EFFECTIEVE 

BESCHIKBAARHEID 

  vte % dagen / vte vte % 

2016 74 67,29 90,93 % 1141 / 3,13 64,16 86,70 % 

2017 74 65,48 88,48 % 858 / 2,35 63,13 85,31 % 

2018 74 65,69 88,77 % 1196 / 3,28 62,41 84,34 % 

2019 74 69,33 93,69 % 547 / 1,50 67,83 91,66 % 

2020 74 65,25 88,17 % 784 / 2,15 63,10 85,27 % 

Gemiddelde 
2016-2020 

74 66,61 90 % 905 / 2,48 64,13 86,66 % 

 

Het kader van de magistraten is vastgesteld in de tabel van artikel 1 van de wet van 3 april 1953 betreffende de 

rechterlijke inrichting, vervangen door de wet van 20 juli 1998 en laatst gewijzigd bij de wet van 25 april 2014 voor 

wat het hof betreft. 

Sinds 2014 bestaat het kader uit een vast kader van 65 magistraten. Daarbij komt, voor de periode 2016 - 2020, 

een tijdelijk kader25 van 6 raadsheren (om de gerechtelijk achterstand weg te werken) en 3 raadsheren in overtal. 

In totaal dus 74 magistraten. 

Tussen 2016 en 2020 was het kader ongewijzigd, maar de jaren ervoor nam het kader wel substantieel toe: 

Evolutie kader magistraten tussen 2000 en 2014 

- 56: wettelijk kader tot eind 2001, bestaande uit 1 eerste voorzitter, 16 kamervoorzitters en 39 raadsheren; 

- 62: sinds 18 december 2001, door een bijkomend tijdelijk kader van 6 raadsheren voor 3 jaar (om de 

gerechtelijke achterstand weg te werken) – wet 29 november 2001. Telkens bij wet verlengd, laatst tot 

december 2023 (wet 23 december 2021); 56+6 = 62 

- 68: sinds 1 september 2005, door een verhoging van het wettelijk kader met 6 raadsheren tot 62 (wet 

14 december 2004, art. 2); 62+6 = 68 

- 71: sinds 1 september 2006, door toevoeging van 3 raadsheren in overtal tot 31 december 2008 (wet 

14 december 2004, art.8). Telkens bij wet verlengd, laatst tot december 2023 (wet 23 december 2021); 

62+6+3 = 71 

- 74: sinds 1 januari 2014, door toevoeging van 3 raadsheren (wet 25 april 2014); 65+6+3 = 74 

 

22
 Tot het kader worden gerekend: het vaste kader, het tijdelijk kader en de mogelijke benoemingen in overtal.  

23 Het betreft hier enkel de beroepsmagistraten.  
24 De opgegeven afwezigheden zijn in kalenderdagen. Om te berekenen wat deze afwezigheden vertegenwoordigen in vte worden deze gedeeld door 365 (een 

kalenderjaar). 
25 Er dient op gewezen dat de ‘tijdelijkheid’ van dit ‘tijdelijk kader’ relatief is, gezien de periode van 3 jaar telkens werd v erlengd en inmiddels al meer dan 20 jaar 

bedraagt. 
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Het kader was tussen 2016 en 2020 gemiddeld voor 90% bezet, wat neerkomt op 66,6 vte magistraten. 

Wat de afwezigheden betreft dient opgemerkt dat het hof niet op de hoogte is van alle ziektedagen. Als een 

magistraat geen zitting heeft, wordt de eerste voorzitter meestal niet op de hoogte gebracht. De cijfers zijn dus 

eerder een minimale weergave van het aantal ziektedagen. 

Griffiers26 

JAAR KADER27 

GEMIDDELDE 

BEZETTING  

VAN HET KADER 

AFWEZIGHEDEN 

OM MEDISCHE 

REDENEN 

EFFECTIEVE 

BESCHIKBAARHEID 

  vte % dagen / vte vte % 

2016 35 40,17 114,77 % 872 / 2,39 37,78 107,94 % 

2017 35 41,85 119,57 % 1121 / 3,07 38,78 110,80 % 

2018 35 36,23 103,51 % 1333 / 3,65 32,58 93,09 % 

2019 35 35,93 102,66 % 1342 / 3,68 32,25 92,14 % 

2020 35 36,23 103,51 % 1795 / 4,92 31,31 89,46 % 

Gemiddelde 
2016-2020 

35 38,08 108,80 % 1293 / 3,54 34,54 98,69 % 

 

Het kader was tussen 2016 en 2020 gemiddeld voor 108,8% bezet, wat neerkomt op 38,1 vte griffiers. Dit overtal 

heeft te maken met het hoge aantal gedelegeerde griffiers (11 voor de jaren 2016 en 2017), dat sinds 2018 wel 

geleidelijk wordt afgebouwd. 

Opvallend is het vrij hoge aantal afwezigheden en de jaarlijkse toename ervan, onder meer te wijten aan een 

aantal langdurig afwezigen. De laatste jaren ging het om: 

- 2019: 2 griffiers waren het volledige jaar afwezig, 1 griffier gedurende 217 dagen, 1 griffier gedurende 

93 dagen en 1 griffier gedurende 52 dagen. 

- 2020: 3 griffiers waren het volledige jaar afwezig en 1 griffier gedurende 232 dagen. 

In 2019 vertegenwoordigde het aantal afwezigheden niet minder dan 3,68 vte of 10,2% van de gemiddelde 

bezetting. In 2020 nam dit nog verder toe tot 4,92 vte of 13,6% van de gemiddelde bezetting. 

  

 

26 De griffier vervult de griffietaken en staat de magistraat bij in alle verrichtingen van diens ambt. In deze categorie zijn d e personeelsleden opgenomen die tot 
een van de volgende functies werden benoemd of deze met opdracht uitoefenen: hoofdgriffier, griffier en adjunct-griffier. Hun aantal is door de wetgever 
vastgesteld. 

27 Het kader van de griffiers is wettelijk vastgelegd op 35 (vast cijfer dat niet varieert van jaar tot jaar). Voor de jaren 2016 en 2017 komen daar 11 delegaties tot 
griffier bij (dus 46). Vanaf 2018 verdwijnen de delegaties geleidelijk (personen die met pensioen gaan worden niet vervangen of de delegatie wordt niet 
verlengd). Vanuit wettelijk standpunt laat artikel 330ter van het Gerechtelijk Wetboek de minister toe delegaties in overtal toe te kennen. In de praktijk stuurt 
de hoofdgriffier een met redenen omkleed verzoek naar de personeelsdienst (DG Rechterlijke Organisatie) die aanvaardt of weigert.  
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Referendarissen28 

JAAR KADER 

GEMIDDELDE 

BEZETTING  

VAN HET KADER 

AFWEZIGHEDEN 

OM MEDISCHE 

REDENEN 

EFFECTIEVE 

BESCHIKBAARHEID 

  vte % dagen / vte vte % 

2016 14 4,40 31,43 % 151 / 0,41 3,99 28,50 % 

2017 14 3,67 26,21 % 387 / 1,06 2,61 18,64 % 

2018 14 4,67 33,36 % 403 / 1,10 3,57 25,50 % 

2019 14 5,40 38,57 % 432 / 1,18 4,22 30,14 % 

2020 14 5,37 38,36 % 379 / 1,03 4,34 31 ,00 % 

Gemiddelde 
2016-2020 

14 4,70 33,57 % 350 /0,96 3,74 26,71 % 

 

Het kader was tussen 2016 en 2020 gemiddeld voor 33,57% bezet, wat neerkomt op 4,7 vte. 

Ook bij de referendarissen ligt het aantal afwezigheden hoog, vooral te wijten aan enkele langdurig afwezigen: 

- 2019: 1 referendaris was het volledige jaar afwezig en 1 referendaris gedurende 55 dagen. 

- 2020: 1 referendaris was het volledige jaar afwezig. 

Gezien het hier om een kleine bezetting gaat, heeft elke afwezigheid meteen een relatief grote impact op de 

bezetting. In 2019 vertegenwoordigde het aantal afwezigheden 1,18 vte of 21,85% van de gemiddelde bezetting. 

In 2020 was dit 1,03 vte of 19,18% van de gemiddelde bezetting. 

Griffiepersoneel29 

JAAR KADER 

GEMIDDELDE 

BEZETTING  

VAN HET KADER 

AFWEZIGHEDEN 

OM MEDISCHE 

REDENEN 

EFFECTIEVE 

BESCHIKBAARHEID 

  vte % dagen / vte vte % 

2016 41 21,16 51,61 % 598 / 1,64 19,52 47,61 % 

2017 41 19,67 47,98 % 479 / 1,31 18,36 44,78 % 

2018 41 26,68 65,07 % 875 / 2,40 24,28 59,22 % 

2019 41 26,27 64,07 % 1082 / 2,96 23,31 56,85 % 

2020 41 27,28 66,54 % 2045 / 5,60 21,68 52,88 % 

Gemiddelde 
2016-2020 

41 24,21 59,05 % 1016 / 2,78 21,43 52,27 % 

 

28 De referendaris is een doctor, licentiaat of master in de rechten die de magistraten op juridisch vlak bijstaat. Referendarissen worden bij koninklijk besluit 
benoemd per rechtsgebied van een hof van beroep. Zij worden door de minister van Justitie aangewezen om hun ambt, volgens de behoeften van de dienst, 
uit te oefenen in het hof van beroep, het arbeidshof of de rechtbanken binnen dit rechtsgebied. Hun aantal wordt bepaald door de minister van Justitie volgens 
de behoeften van de dienst.  

29 Deze categorie betreft de overige personeelsleden die aan het hof of de griffie zijn verbonden, ongeacht hun niveau, klasse of graad. Het betreft vooral 
personeelsleden benoemd in niveau C (‘assistenten’) en personeelsleden benoemd in niveau D (‘medewerkers’).  
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Het kader was tussen 2016 en 2020 gemiddeld voor 59 % bezet, wat neerkomt op 24,2 vte griffiepersoneelsleden. 

Dit is onder meer te wijten aan de personeelsleden die via delegatie de functie van griffier uitoefenen en dus tot 

deze laatste categorie worden gerekend (zie voetnoot 27). 

Bij het griffiepersoneel (vooral assistenten en medewerkers) zien we sinds 2017 een sterke jaarlijkse toename van 

het aantal afwezigheden. Niet minder dan 8 personen waren in 2019 en 2020 langdurig afwezig, wat in 2020 

leidde tot een zeer hoog aantal afwezigheden. 

- 2019: 1 persoon was gedurende het hele jaar afwezig, 1 persoon 219 dagen, 1 persoon 151 dagen, 1 persoon 

124 dagen, 1 persoon 99 dagen, 1 persoon 97 dagen, 1 persoon 88 dagen en 1 persoon 66 dagen. 

- 2020: 1 persoon was 304 dagen afwezig, 1 persoon 289 dagen, 1 persoon 274 dagen, 1 persoon 250 dagen, 

1 persoon 121 dagen, 1 persoon 104 dagen, 1 persoon 75 dagen en 1 persoon 59 dagen. 

In 2019 vertegenwoordigde het aantal afwezigheden 2,96 vte of 11,27% van de gemiddelde bezetting. In 2020 

nam dit zelfs spectaculair toe tot 5,60 vte of 20,53% van de gemiddelde bezetting. 

Plaatsvervangende raadsheren30 

JAAR KADER31 
GEMIDDELDE BEZETTING  

VAN HET KADER 

  vte % 

2016 54 44,26 81,96 % 

2017 54 41,32 76,52 % 

2018 54 41,88 77,55 % 

2019 54 44,33 82,09 % 

2020 54 37,80 70,00 % 

Gemiddelde 2016-2020 54 41,92 77,63 % 

 

Volgens artikel 102 van het gerechtelijk wetboek worden plaatsvervangende raadsheren benoemd ter 

vervanging van de verhinderde raadsheren. Zij kunnen geroepen worden zitting te nemen wanneer de bezetting 

niet volstaat om de zetel overeenkomstig de bepalingen van de wet samen te stellen. In de 

aanwijzingsbeschikking wordt vermeld waarom een beroep moet worden gedaan op een plaatsvervanger en 

worden de nadere regels van de aanwijzing omschreven. 

Artikel 321 van het gerechtelijk wetboek bepaalt dat in het hof de verhinderde raadsheer wordt vervangen door 

een raadsheer van een andere kamer, die de eerste voorzitter van het hof aanwijst. De verhinderde raadsheer kan 

ook vervangen worden door een plaatsvervangend raadsheer, die de eerste voorzitter aanwijst. Uitgezonderd de 

plaatsvervangende magistraat bedoeld in artikel 156bis van het gerechtelijk wetboek (zie hiervoor) kan de 

plaatsvervangende raadsheer niet geroepen worden om een alleenzittend raadsheer te vervangen. 

 

30Het gaat meestal om advocaten, notarissen of universiteitsprofessoren. Zij zijn dus geen beroepsmagistraat. De plaatsvervangend raadsheer die geroepen 
wordt om zitting te nemen krachtens artikel 102, § 1, heeft recht op een maandelijkse vergoeding zoals bepaald in artikel 379 (art. 379ter Ger. W.). De 
maandelijkse vergoeding is evenredig aan de geleverde prestaties, wanneer hij ten minste gedurende een maand geregeld het amb t van werkend magistraat 
vervult.  De maandelijkse vergoeding is een vaste som, bepaald op de helft van de wedde aan het ambt van de vervangen magistraat verbonden, wanneer hij 
ten minste drie maanden achtereen geregeld alle ambtswerkzaamheden van de eerstgenoemde vervuld (art. 379 Ger. W.)  

31 Artikel 211 van het gerechtelijk wetboek legt hun aantal vast op 54 (27 voorgedragen door de Franstalige benoemingscommissie van de Hoge Raad en 27 door 
de Nederlandstalige benoemingscommissie van dezelfde Raad). 
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In de periode 2016-2020 werden in het hof de plaatsvervangende raadsheren nog systematisch ingeschakeld om 

te zetelen ter vervanging van beroepsmagistraten, maar doorgaans zonder ontwerpen van arresten op te stellen. 

Dat gebeurde volgens een piketregeling waarbij elke werkdag 1) 1 beroepsmagistraat in het justitiepaleis 

aanwezig was (of zich engageerde om binnen het half uur ter plaatse te zijn) om de onverwachte afwezigheden 

van die dag op te vangen (piket 1), en 2) 2 plaatsvervangende raadsheren/magistraten (advocaten) waren 

aangeduid voor de voorziene afwezigheden, gekend minimum de avond voor de zitting (piket 2). 

b) De personeelsmiddelen buiten het kader 

Gedelegeerde rechters 

De eerste voorzitter heeft een aantal rechters in de rechtbank van eerste aanleg opdragen hun ambt uit te 

oefenen in het hof van beroep Brussel: 

JAAR GEMIDDELDE BEZETTING (IN VTE) 32 

2016 2,5 

2017 2,79 

2018 3,38 

2019 4 

2020 4,83 

Gemiddelde 2016-2020 3,5 

 

In de periode 2016-2020 werden 15 verschillende rechters voor een bepaalde periode gedelegeerd naar het hof.  

Het betreft, naast een rechter uit de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant en twee rechters uit de 

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, allen rechters uit de Franstalige rechtbank van eerste 

aanleg Brussel. 

De meeste delegaties namen automatisch een einde wanneer de rechter werd benoemd bij het hof, na een 

kandidaatstelling voor een gepubliceerde plaats van raadsheer. 

Plaatsvervangende magistraten 

Een aantal magistraten die zijn toegelaten tot de inruststelling is op hun eigen verzoek aangewezen door de 

eerste voorzitter om het ambt van plaatsvervangend magistraat uit te oefenen (op grond van artikel 383§2 van 

het gerechtelijk wetboek). 

JAAR AANTAL 

2016 14 

2017 15 

2018 14 

 

32 Voorbeeld van berekening voor het jaar 2006: 3 rechters van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel vanaf 01.02.16, 01.09.16 en 01.10.16 (in vte: 
0,92 + 0,33 + 0,25 =1,5) en 1 rechter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel vanaf 01.01.16 (in vte: 1).  
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JAAR AANTAL 

2019 7 

2020 9 

Gemiddelde 2016-2020 11,8 

 

Van de 9 plaatsvervangende magistraten zetelen er 7 nog op structurele basis, nl. wekelijks op een vaste zitting. 

Dit gebeurt op vraag van het hof en vooral in strafzaken (in 4 correctionele kamers en de kamers voor 

inbeschuldigingstelling), maar ook in burgerlijke zaken (in 3 burgerlijke kamers). 

Het gaat niet alleen om zittingen in kamers niet die niet volledig zijn, maar ook om het vervangen van magistraten 

die afwezig zijn om te zetelen in een ‘megadossier’ (of dit voor te bereiden), magistraten die langdurig ziek zijn, 

magistraten die assisenzaken voorzitten, magistraten die opleiding volgen,… Een plaatsvervangend magistraat 

zit nog verschillende assisenzaken voor. 

Sommige maken nog ontwerparresten, andere niet. In 2020 ging het om 73 arresten in strafzaken (waarvan 57 

door één enkele) en om 48 arresten in burgerlijke zaken (waarvan 42 door één enkele, die inmiddels is gestopt). 

Contractueel personeel33 

Het hof beschikte tussen 2016 en 2020 jaarlijks gemiddeld over 14,78 vte personeelsleden die op contractuele 

basis zijn tewerkgesteld bij het hof. 

Het betreft meer precies contractuele juristen en ander administratief personeel: 

JAAR JURISTEN34 
ANDER ADMINISTRATIEF 

PERSONEEL 

2016 3 12 

2017 3 13,30 

2018 3 11,50 

2019 3 11,90 

2020 2,67 10,54 

Gemiddelde 2016-2020 2,93 11,85 

 

De (tijdelijke) toewijzing van personeelsmiddelen buiten het kader 

Er zijn in de periode 2016 tot 2020 geen dergelijke personeelsmiddelen toegekend aan het hof. 

Dat had echter wel het geval moeten zijn volgens de eerste voorzitter, op basis van de ‘kanaalwet’, die zou  

voorzien in 2 magistraten in overtal voor de behandeling van terreurzaken na de aanslagen van 2016 (1 

Nederlandstalige plaats en 1 Franstalige plaats).  

 

33 Het betreft alle overige personeelsleden die aan het hof of de griffie zijn verbonden, ongeacht hun niveau, klasse of graad en die geen statutaire plaats bezetten. 
34 Het betreft hier dezelfde functie als de referendaris, met het verschil dat de referendaris statutair benoemd is en de jurist  een contractuele betrekking heeft. 

Een jurist werd met ingang van 1 maart 2021 gedelegeerd naar de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel. 
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Volgens het College van de hoven en rechtbanken zou het gaan om een interdepartementale provisie die ter 

beschikking is gesteld van de minister van Justitie, bedoeld voor de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme. 

De hoven van beroep en de rechtbanken van eerste aanleg die zaken behandelen die verband houden met 

terrorisme krijgen, volgens de regels die bij de toewijzing van deze voorziening zijn vastgesteld, extra versterking. 

Met andere woorden, hun bezetting wordt een tweede maal geëvalueerd op basis van het wettelijke kader plus 

het "terro"-kader. 

2. De personeelsbezetting in 2021 

Bij de aanvang van de audit werd bepaald dat de in beschouwing te nemen periode voor de personeelsbezetting 

betrekking zou hebben op de periode 2016 tot 2020. Het jaar 2021 was immers nog lopende en de volledige 

gegevens bijgevolg nog niet gekend en beschikbaar. 

Om ook over de meest actuele cijfers te kunnen beschikken, werd in december 2020 besloten om de cijfers van 

2021 af te wachten om ze alsnog te kunnen opnemen in het rapport. 

De beschikbare gegevens35 voor het jaar 2021 zijn als volgt: 

a) Binnen het kader 

Magistraten 

JAAR KADER 

GEMIDDELDE 

BEZETTING  

VAN HET KADER 

AFWEZIGHEDEN 

OM MEDISCHE 

REDENEN 

EFFECTIEVE 

BESCHIKBAARHEID 

  vte % dagen / vte vte % 

Gemiddelde 
2016-2020 

74 66,61 90 % 905 / 2,48 64,13 86,66 % 

2021 74 67,83 91,66 % 621 / 1,70 66,13 89,36 % 

 

In 2021 ligt de gemiddelde bezetting met 67,83 vte magistraten hoger dan in 2020 (65,25 vte) en hoger dan het 

gemiddelde over de jaren 2016 tot 2020 (66,61 vte). Op een kader van 74 magistraten betekent dit een bezetting 

van 91,66 %, de hoogste bezetting sinds 2016.  

Het aantal afwezigheden om medische redenen ligt met 621 dagen lager ten opzichte van 2020 (784 dagen) en 

het gemiddelde over de jaren 2016 tot 2020 (905 dagen). Dit komt neer op 1,70 vte magistraat waarover het hof 

niet kon beschikken en brengt het gemiddelde aantal effectieve beschikbare magistraten op 66,13 vte ofwel 

89,36 % van het kader van 74 magistraten.  

  

 

35 Gegevens meegedeeld door het hof op 28 januari en 3 februari 2022.  
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Eind 2021 en begin 2022 is het kader ook uitgebreid naar:  

- 78 magistraten: sinds 18 december 2021, door de verhoging van het tijdelijk kader om de gerechtelijk 

achterstand weg te werken (ingesteld bij wet 29 november 2001) met 4 raadsheren (wet 23 december 2021); 

65 + 10 (6+4) + 3 = 78 

- 82 magistraten: sinds 1 januari 2022, door een bijkomend tijdelijk kader van 4 raadsheren voor het 

assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016, voor een periode die ten einde loopt op 1 januari 2024 

(wet van 12 juli 2021); 65+10+3+4 = 82 

Griffiers 

JAAR KADER 

GEMIDDELDE 

BEZETTING  

VAN HET KADER 

AFWEZIGHEDEN 

OM MEDISCHE 

REDENEN 

EFFECTIEVE 

BESCHIKBAARHEID 

  vte % dagen / vte vte % 

Gemiddelde 
2016-2020 

35 38,08 108,80 % 1293 / 3,54 34,54 98,69 % 

2021 35 35,57 101,63 1644 / 4,50 31,07 88,77 % 

 

In 2021 ligt de gemiddelde bezetting met 35,37 vte griffiers lager dan in 2020 (36,23 vte) en lager dan het 

gemiddelde over de jaren 2016 tot 2020 (38,08 vte). Op een kader van 35 griffiers betekent nog steeds een 

bezetting van 101,63 %, maar dit is wel de laagste bezetting sinds 2016. 

Het aantal afwezigheden om medische redenen ligt met 1644 dagen ook lager ten opzichte van 2020 (1795 

dagen) maar nog steeds een stuk hoger dan het gemiddelde over de jaren 2016 tot 2020 (1293 dagen). Dit komt 

neer op 4,5 vte griffier waarover het hof niet kon beschikken en brengt het gemiddelde aantal effectieve 

beschikbare griffiers op 31,07 vte ofwel 88,77 % van het kader van 35 griffiers. 

Referendarissen 

JAAR KADER 

GEMIDDELDE 

BEZETTING  

VAN HET KADER 

AFWEZIGHEDEN 

OM MEDISCHE 

REDENEN 

EFFECTIEVE 

BESCHIKBAARHEID 

  vte % dagen / vte vte % 

Gemiddelde 
2016-2020 

14 4,70 33,57 % 350 /0,96 3,74 26,71 % 

2021 14 7,31 52,21 % 475 /1,30 6,01 42,93 % 

 

In 2021 ligt de gemiddelde bezetting met 7,31 vte referendarissen een stuk hoger dan in 2020 (5,37 vte) en het 

gemiddelde over de jaren 2016 tot 2020 (4,70 vte). Op een kader van 14 referendarissen betekent dit echter nog 

maar een bezetting van 52,22%, maar dat is wel de hoogste bezetting sinds 2016. 

Het aantal afwezigheden om medische redenen ligt met 475 dagen hoger dan in 2020 (379) en dan het 

gemiddelde over de jaren 2016 tot 2020 (350). Dat is het gevolg van de hogere bezetting, want verhoudingsgewijs 
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waren er minder afwezigheden per persoon. Het aantal afwezigheden in 2021 vertegenwoordigt 1,30 vte 

waarover het hof niet kon beschikken en brengt het gemiddelde aantal effectieve beschikbare referendarissen 

op 6,01 vte ofwel 42,93% op een kader van 14. 

Volgens recente gegevens (officiële database van de personeelsdienst en rekenbasis voor het College -  

laatste update 8/12/2021) zijn 13 plaatsen ingevuld en is er nog maar 1 plaats vacant. Daarnaast zijn er 2 

contractuele juristen. 

Van deze 13 referendarissen hebben er 2 een arbeidsregime van 0% (omwille van langdurige afwezigheid of 

‘opdracht diensten voorzitter’), 2 een arbeidsregime van 60% (omwille van re-integratie na ziekte en 

disponibiliteit) en 2 van 80% (4/5 werkweek). 5 van de 7 referendarissen met een arbeidsregime van 100% zitten 

nog in hun stage en zijn dus pas recent werkzaam bij het hof. 

Het arbeidsregime houdt geen rekening met de afwezigheden (verloven, ziekte, andere...). Dat betekent dat er 

een groot verschil kan zijn tussen de bezetting van het kader en de effectieve beschikbaarheid of aanwezigheid. 

Griffiepersoneel 

JAAR KADER 

GEMIDDELDE 

BEZETTING  

VAN HET KADER 

AFWEZIGHEDEN 

OM MEDISCHE 

REDENEN 

EFFECTIEVE 

BESCHIKBAARHEID 

  vte % dagen / vte vte % 

Gemiddelde 
2016-2020 

41 24,21 59,05 % 1016 / 2,78 21,43 52,27 % 

2021 41 28,04 68,39 % 1285 /3,52 24,52 59,80 % 

 

In 2021 ligt de gemiddelde bezetting met 28,04 vte hoger dan in 2020 (27,28 vte) en het gemiddelde over de jaren 

2016 tot 2020 (24,21 vte). Op een kader van 41 betekent dit echter nog steeds maar een bezetting van 68,39 %, 

maar dat is wel de hoogste bezetting sinds 2016.  

Het aantal afwezigheden om medische redenen ligt met 1285 dagen een heel stuk lager dan in 2020 (2045) maar 

nog steeds hoger dan het gemiddelde over de jaren 2016 tot 2020 (1016). Dit vertegenwoordigt 3,52 vte waarover 

het hof niet kon beschikken en brengt het gemiddelde aantal effectieve beschikbare personeelsleden op 

24,52 vte ofwel 59,80 % op een kader van 41. 

Plaatsvervangende raadsheren 

JAAR KADER 
GEMIDDELDE BEZETTING  

VAN HET KADER 

  vte % 

Gemiddelde 2016-2020 54 41,92 77,63 % 

2021 54 31,41 58,16 % 

 

In 2021 zakte het aantal plaatsvervangende raadsheren verder tot een gemiddelde van 31,41 vte. Dat is een stuk 

lager dan in 2020 (37,80 vte) en in de periode 2016 tot 2020 (41,92 vte). Op een kader van 54 plaatsvervangende 
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raadsheren betekent dit een bezetting van 58,16 %, de laagste bezetting sinds 2016. 

Sinds 1 februari 2021 geldt dat voor het “piket 2”, naast de 2 plaatsvervangende raadsheren/magistraten 

(advocaten) er dagelijks ook 1 beroepsmagistraat is aangeduid die de (voorzienbaar) afwezige magistraat in 

eerste instantie zal vervangen.36 De plaatsvervangers worden enkel nog ingeschakeld als er geen andere 

oplossing is. 

Hiervoor is volgens het hof een dubbele reden. De eerste reden is dat enkele arresten van de 9e kamer van het 

hof werden vernietigd door het Hof van Cassatie (arrest van 29 oktober 2020, C.18.0371.F) wegens het ontbreken 

van een beschikking van de eerste voorzitter waarbij een plaatsvervanger werd toegewezen aan een zitting (het 

hof deed de aanwijzing om redenen van efficiëntie via e-mail) wat een schending inhoudt van de artikelen 102 en 

321 van het gerechtelijk wetboek. De tweede reden is een arrest van het Grondwettelijk Hof van 16 januari 2020 

(7/2020) dat bepaalt dat voor elke zaak waarin een plaatsvervanger wordt aangesteld, moet worden vastgesteld 

dat geen enkele beroepsmagistraat beschikbaar is. 

Omdat het volgens het hof veel werk is om voor elke aparte zaak waarin een plaatsvervangende raadsheer zetelt 

een beschikking op te maken, worden zij veel minder ingeschakeld dan vroeger. Daarmee wordt volgens het hof 

ook meteen tegemoetgekomen aan de vraag van de plaatsvervangers zelf om minder te worden ingeschakeld. 

Deze nieuwe regeling zal dit gerechtelijk jaar nog worden geëvalueerd. 

Dit systeem van ‘dubbele piket’, waarbij de beroepsmagistraten niet alleen meer opgeroepen kunnen worden op 

de dag zelf dat ze wachtdienst hebben (piket 1), maar voortaan ook bijkomend op andere dagen mits tenminste 

24 uur vooraf op de hoogte gebracht (piket 2), heeft volgens het hof de piketlast voor hen aanzienlijk verzwaard. 

Volgens de gegevens van het hof werden in 2021 de beroepsmagistraten in totaal 713 keer vervangen in het kader 

van de piket of wachtdienst. Dat is veel meer dan in 2020 waar dit 404 keer het geval was. De gedetailleerde 

cijfers per soort piket (plaatsvervangende raadsheren, plaatsvervangende magistraten en beroepsmagistraten) 

tonen volgende verschuivingen: 

- Het beroep op de plaatsvervangende raadsheren is sterk afgenomen zowel in absolute cijfers (van 215 naar 

169 keer) als qua percentage (van 53% naar 24%); 

- Het beroep op de beroepsmagistraten is toegenomen in absolute cijfers (van 138 naar 210 keer) maar niet 

qua percentage (van 34% naar 29%); 

- Het beroep op de plaatsvervangende magistraten is zeer sterk toegenomen, zowel in absolute cijfers (van 

51 naar 334 keer) als qua percentage (van 13% naar 47%). 

Het aantal keren dat een magistraat is opgeroepen om te zetelen in een kamer die niet volledig is, is hierin 

begrepen. 

In de praktijk blijkt het hof vooral in één kamer (een fiscale kamer) nog systematisch gebruik maken van 

(dezelfde) plaatsvervangende raadsheren wegens een structurele onderbezetting van deze kamer.  

Daarnaast is er één plaatsvervangend raadsheer (advocaat) die het ambt van plaatsvervangend magistraat 

vervult ter vervanging van een titularis (overeenkomstig artikel 378 en 379 van het Gerechtelijk Wetboek). Deze 

is ingeschakeld in het Marktenhof, volgens de dienstregeling in geval van verhindering van een van de drie 

raadsheren die er gewoonlijk zetelen, en maakt geen ontwerpen van arresten. Vanaf 1 februari 2022, naar 

 

36 De magistraat moet wel tenminste 24 uur op voorhand op de hoogte worden gebracht. De kamervoorzitters en de eerste voorzitter, voorheen vrijgesteld van 
deze piketregeling, zijn toen ook ingeschakeld in de piketregeling, zij het in mindere mate. Er is een aparte piketregeling p er taalrol. 
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aanleiding van de in rust stelling van de dienstdoend voorzitter van het Marktenhof, zal deze plaatsvervangend 

magistraat volwaardig zetelen in de kamer en ook ontwerpen van arresten opmaken. Een derde (effectieve) 

raadsheer zal aan de kamer worden toegevoegd van zodra mogelijk. 

Uit een peiling van het hof blijkt dat sommige plaatsvervangende raadsheren graag arresten zouden willen 

schrijven, maar anderen absoluut niet. Sommige magistraten zouden ook willen dat bepaalde plaatsvervangende 

raadsheren ontwerpen van arresten maken, maar andere magistraten zouden liever hebben van niet omdat het 

teveel werk zou zijn de ontwerpen van bepaalde plaatsvervangende raadsheren te verbeteren. 

b) Buiten kader 

Gedelegeerde rechters 

JAAR GEMIDDELDE BEZETTING (IN VTE) 

Gemiddelde 2016-2020 3,5 

2021 4,41 

 

In 2021 kon het hof gemiddeld beschikken over 4,41 vte gedelegeerde rechters. Dat is iets minder dan in 2020 

(4,83 vte) maar meer dan het gemiddelde in de periode 2016 tot 2020 (3,5 vte). 

Plaatsvervangende magistraten (art. 383 Ger. W) 

JAAR AANTAL 

Gemiddelde 2016-2020 11,8 

2021 9 

 

In 2021 kon het hof beschikken over 9 plaatsvervangende magistraten. Dat is evenveel als in 2020 maar minder 

dan het gemiddelde in de periode 2016 tot 2020 (11,8). 

Sommige maken nog op structurele wijze ontwerparresten. In 2021 ging het om 81 arresten in strafzaken 

(waarvan 56 door één enkele) en 7 in burgerlijke zaken. 

Contractueel personeel 

JAAR JURISTEN 
ANDER ADMINISTRATIEF 

PERSONEEL 

Gemiddelde 2016-2020 2,93 11,85 

2021 1,12 10,57 

 

In 2021 kon het hof beschikken over een gemiddelde van 1,12 vte juristen. Dat is minder dan in 2020 (2,67 vte) en 

het gemiddelde over de jaren 2016 tot 2020 (2,93 vte). 

Daarnaast kon het hof ook beschikken over 10,57 vte ander contactueel personeel. Dat is evenveel dan in 2020 

(10,54 vte) en minder dan het gemiddelde over de jaren 2016 tot 2020 (11,85 vte). 
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3. Gepubliceerde plaatsen (tweede helft 2021) 

Zoals hierboven al vermeld, hanteert het College van de hoven en rechtbanken voor de verdeling van vacatures 

over de verschillende entiteiten principes die ze heeft vastgesteld, waarbij de entiteiten met de laagste 

toekomstige bezettingsgraad voorrang krijgen voor de toekenning van vacatures.  

Indien binnen een vacatureplan de bezettingsgraad voor alle entiteiten kan worden opgetrokken tot een bepaald 

minimum niveau, bijvoorbeeld 90% van het kader, dan kan – indien het budget het toelaat – rekening worden 

gehouden met bijzondere behoeften geformuleerd door de korpschef. Dit is volgens het College in de meest 

recente vacatureplannen gebeurd voor het hof van beroep Brussel.  

Voor de berekening van de toewijzing van vacatures deelt het College het hof van beroep op in een Franstalig en 

een Nederlandstalig deel. Voor beide wordt een berekening gemaakt van de bezettingsgraad en het aantal 

bijkomende vacatures dat wordt toegekend, alsof het om verschillende rechtsmachten zou gaan.  

Specifiek voor het gerechtspersoneel geldt ook dat het College binnen het laatste vacatureplan zeer uitzonderlijk 

contractuele vacatures heeft toegekend in de plaats van statutaire vacatures omdat het hof nood had aan 

bijkomend personeel op korte termijn. Deze procedure is immers sneller en de kans op invulling van de plaatsen 

vaak ook groter. 

Het reguliere of recurrente budget wordt telkens verdeeld tussen magistratuur en gerechtspersoneel op basis 

van een gelijke verdeling (50% - 50% verdeling). 

Volgende plaatsen zijn toegekend: 

- In het kader van het ‘reguliere budget’, op basis van de vacatureplannen 2021.1 en 2021.2 van het College 

van de hoven en rechtbanken: 

o 2 raadsheren (1NL – 1 FR) (publicatie BS 07.05.21) 

o 4 raadsheren (3 NL en 1 FR) (publicatie BS 28.05.21) (tweetaligheid vereist)  

o 1 referendaris (FR) 

o 2 plaatsen niveau B en 1 plaats niveau C (contractuele vacante plaatsen) 

o 2 plaatsen niveau C (omzetting naar contractuele plaatsen - goedkeuring lopende) 

Als er voldoende kandidaten zijn voor deze plaatsen en er vervolgens voldoende kandidaten worden 

voorgedragen door de Hoge Raad in het kader van de benoemingsprocedure, zou het kader langs 

Nederlandstalige kant volledig zijn ingevuld. 

Inmiddels blijkt dat niet het geval te zijn. Uit de recente voordrachten van de Hoge Raad blijkt dat minstens 

2 van de 4 plaatsen voor een Nederlandstalige raadsheer niet zullen worden ingevuld naar aanleiding van 

deze publicaties. 

- In het kader van het ‘budget versterking justitie’ is het een doelstelling om de gerechtelijke achterstand aan 

te pakken (zie ook hierboven). 

Om tot snellere uitspraken te komen door het wegwerken van de gerechtelijke achterstand en de snelle 

aanpak van complexe processen engageert de minister van Justitie zich voor bijkomende personele 

middelen voor zowel de hoven als de rechtbanken in het algemeen als in het geval van grote rechtszaken. 

 

Concreet voorziet het samenwerkingsprotocol daartoe in een budget voor de aanwerving van 
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10 raadsheren, 4 rechters, 15 griffiers, 15 (griffie)assistenten, 30 referendarissen en 50 VTE personeelsleden. 

Het College bepaalt waar de noden op dit vlak het grootst zijn en verleent bijstand aan deze entiteiten bij 

het uitwerken van een actieplan (met behoeftebepaling) om de achterstand weg te werken. Op korte termijn 

zal prioritair bijstand worden verleend aan de rechtscolleges waarvan al bekend is dat zij een grote 

achterstand hebben, namelijk de hoven en rechtbanken in Brussel. 

Daartoe is een budgetfiche opgemaakt die concreet voor het hof van beroep voorziet in: 

o 4 raadsheren (2 NL – 2 FR) 37 

o 4 griffiers 

o 4 assistenten 

Omdat de kaders in het hof van beroep Brussel echter mogelijk opgevuld zouden geraken, heeft de minister 

een wetgevend initiatief genomen (wet van 23 december 2021) om de tijdelijke personeelsformatie uit te 

breiden met 4 raadsheren. 

In dit budget is ook gerechtspersoneel voorzien. In de wettelijke initiatieven die gepland zijn, zou de minister 

ook een tijdelijke uitbreiding boven kader van griffiers vragen. 

Van de andere 6 raadsheren (10 – 4 voor Brussel= 6) die door het College kunnen worden toegewezen, is er 

nog één raadsheer bestemd voor het hof van beroep Brussel, vier raadsheren voor de andere hoven van 

beroep en één raadsheer voor het arbeidshof Brussel, specifiek voor de complexe of mega-processen, dus: 

o 1 raadsheer (FR) (publicatie BS 02.07.21) (tweetaligheid vereist)  

o 2 statutaire plaatsen niveau B 

o 6 contractuele plaatsen niveau B 

o 3 contractuele plaatsen niveau C  

Op te merken is dat het hof zelf, door de minister gevraagd naar een schatting van de noden op dit vlak, 

enkel voor de aankomende andere megaprocessen (los van het proces over de aanslagen Zaventem/Brussel) 

heeft gevraagd om volgende bijkomende middelen: 8 raadsheren FR, 2 raadsheren NL, 6 griffiers FR, 

3 griffiers NL, 2 assistenten FR en 2 assistenten NL. Dit is dus aanzienlijk meer dan de voorziene 4 

raadsheren, 4 griffiers en 4 assistenten.  

- Voor het proces ‘aanslagen Zaventem/Brussel’ : 

Dit grote assisenproces is voorzien om plaats te vinden van september 2022 tot eind 2023 (met inbegrip 

afhandeling burgerlijke belangen). De minister van Justitie heeft berekend welke middelen er nodig zijn voor 

dit proces en er werd hiervoor budget gevraagd en gekregen vanuit een interdepartementale provisie. 

Concreet betekent dit voor het hof van beroep een tijdelijke uitbreiding (van 1 januari 2022 tot 

1 januari 2024) met: 

o 4 raadsheren (FR) 38 (publicatie BS 20.08.21) 

 

37 Wet van 23 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en tot invoering van het parket voor de verkeersveiligheid (art. 78): “ In 
artikel 4 van dezelfde wet ( = de wet van 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke 
achterstand bij de hoven van beroep weg te werken, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 juli 2020)  worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden 
“twee raadsheren” worden vervangen door de woorden “vier raadsheren”; 2° de woorden “vier raadsheren” worden vervangen door de woorden “zes 
raadsheren”. 

38 Wet van 12 juli 2021 houdende dringende bepalingen inzake justitie (art. 9): “Naast de personeelsformatie vastgesteld in de tabel bedoeld in artikel 1 van de 
wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en de tijdelijke personeelsformatie vastgesteld in de tabel bedoeld in artikel 2 van de wet van 
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o 1 referendaris (FR) 

o 2 woordvoerders (FR en NL)39 

De bedoeling is dat het proces van de aanslagen dankzij deze extra middelen geen impact (of toch zo weinig 

mogelijk) zou hebben op de gewone werking van het hof van Beroep Brussel. 

4. Lopende aanwervingen (eind 2021) 

Inmiddels is de aanwervingsprocedure voor een groot deel van de toegekende plaatsen (zie hiervoor) lopende. 

De personeelsbezetting van het hof zal dus mogelijk op korte termijn worden verhoogd. Het is echter nu al 

duidelijk dat niet voor alle vacatures voldoende (geschikte) kandidaten zullen worden gevonden. 

Sinds mei 2021 werden 11 plaatsen gepubliceerd van raadsheer. 

In juni 2021 kreeg het hof toestemming om 21 personen aan te werven (4 statutaire griffiers, 10 contractuelen 

niveau B en 7 contractuelen niveau C).  

Op 1 december 2021 treden 4 personen niveau B en 1 griffier in dienst (of zullen in dienst treden) en zullen 6 

personen niveau C in dienst treden, dus 11 personen.  

Wat de 10 overige plaatsen betreft: 

- De statutaire griffiers (2 FR en 1 NL): procedure lopende, maar de Nederlandstalige selectiegesprekken 

werden stopgezet omdat er geen kandidaten zijn. Aan Franstalige kant wachten 2 laureaten op de publicatie 

(minstens 8 weken). 

- De contractuelen: 6 niveau B (3FR en 3NL): na een tweede publicatie van de vacatures op verschillende 

websites (intranet FOD, Actiris, Forem, VDAB, KUL, VUB, ULB,…) zijn er 2 Nederlandstalige laureaten op 25 

november 2021 (dossier in afwachting van de aanvaarding van de laureaten, waarna het dossier aan de 

administratie wordt overgemaakt). Vandaag blijft 1 Nederlandstalige plaats vacant en werd een nieuwe 

selectieprocedure opgestart voor 3 Franstalige plaatsen. 

  

 

29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te 
werken, wordt, voor een periode die ingaat op 1 januari 2022 en ten einde loopt op 1 januari 2024, een tijdelijke personeelsformatie van vier raadsheren 
ingesteld bij het hof van beroep te Brussel.” 

39 Het budget is beschikbaar vanaf 1 januari 2022. De aanwerving kan worden opgestart in overleg met de bevoegde diensten van de FOD Justitie (DG RO) voor 
indiensttreding vanaf begin januari 2022. 
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Schematisch overzicht: 

AANWERVINGSPROCEDURES SINDS MEI 2021 

Magistraten 14  

 FR NL 

 

8 

Publicaties: 1 BS 07.05.2140, 1 BS 28.05.21 

(tweetalig)41, 1 BS 02.07.21 (tweetalig)42, 4 BS 

20.08.2143 en 1 BS 11.03.22. 

6 

Publicaties: 1 BS 07.05.2144, 3 BS 28.05.21 

(tweetalig) 45 en 2 BS 25.02.22. 

Griffiers 4 (statutair) 

 FR NL 

 

2 aanwervingsprocedures lopende (in afwachting 

van publicatie in het BS) 

1 benoeming – selectie afgesloten in juni 2021 – 
publicatie in BS van 25 oktober 2021 

1 plaats blijft vacant: selectieprocedure stopgezet 
wegens gebrek aan kandidaten – nieuwe procedure 
lopende (interviews voorzien in maart/april 2022) 

Referendarissen 2 

 FR NL 

 

1 statutaire plaats. De selectiegesprekken vinden 

plaats vanaf januari 2022 

1 contractuele plaats. De selectieprocedure moet 
worden opgestart (eventueel zal worden geput uit 
de reserve voor de werving van de statutaire plaats) 

 

Gerechtspersoneel 10 niveau B (contractueel) 

 FR NL 

 

3 in dienst tussen oktober en december 2021  

1 in dienst in januari 2022 

3 plaatsen die vacant blijven door gebrek aan 
kandidaten/laureaten – selectieprocedure lopende 
(voor de 4e keer) 

2 selectieprocedure onlangs afgerond - in 

afwachting van hun akkoord om het dossier over te 

maken aan de administratie 

1 plaats die vacant blijft door gebrek aan 
kandidaat/laureaat – selectieprocedure lopende 
(voor de 4e keer) 

 7 niveau C (contractueel) 

 FR NL 

 3 in afwachting van de contracten 

3 in afwachting van de contracten 

1 nieuwe selectie lopende. 1 laureaat wacht op zijn 
contract 

 

 

40 Op 19 november 2021 werd 1 kandidaat voorgedragen door de Franstalige Benoemings- en Aanwijzingscommissie van de Hoge Raad (er waren 6 kandidaten). 
41 Op 19 november 2021 werd 1 kandidaat voorgedragen door de Franstalige Benoemings- en Aanwijzingscommissie van de Hoge Raad (er waren 3 kandidaten). 
42 Op 7 januari 2022 werd geen kandidaat voorgedragen door de Franstalige Benoemings- en Aanwijzingscommissie van de Hoge Raad (er waren 3 kandidaten – 

alle kandidaten waren al voorgedragen voor een andere vacante plaats).  
43 Op 21 januari 2022 werden 4 kandidaten voorgedragen door de Franstalige Benoemings- en Aanwijzingscommissie van de Hoge Raad (er waren 10 kandidaten). 
44 Op 16 november 2021 werd een kandidaat voorgedragen door de Nederlandstalige Benoemings- en Aanwijzingscommissie van de Hoge Raad (er was 

1 kandidaat).  
45 Op 23 november 2021 werd één kandidaat voorgedragen door de Nederlandstalige Benoemings- en Aanwijzingscommissie van de Hoge Raad (er waren 

2 kandidaten). 
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Daarnaast krijgt de griffie vanaf 1 december 2021 de tijdelijke bijstand (periode van één jaar) van 

2 projectmanagers. Het gaat om in rust gestelde griffiers van de rechtbank van eerste aanleg die onder meer 

zullen helpen om de werkprocessen op de griffie te rationaliseren.46 

5. Voorziene vertrekken op korte termijn 

Naast de lopende aanwervingsprocedures, die op korte termijn zullen zorgen voor een nieuwe instroom van 

personeel, zullen op korte termijn met zekerheid ook een aantal personeelsleden het hof verlaten. 

Langs de kant van de magistraten gaat het de facto om meerdere Nederlandstalige kamervoorzitters van de 

burgerlijke sectie die wettelijk tweetalig zijn. Het hof zal dus op korte termijn niet alleen een pak ervaring 

verliezen maar ook een aantal wettelijk tweetalige magistraten. In punt 4 wordt beschreven waarom dit 

problematisch is. 

Meer precies zullen tijdens het gerechtelijk jaar 2021-2022 3 (dienstdoende) kamervoorzitters, die hun ambt zijn 

blijven uitoefenen nadat ze de leeftijd van 67 jaar hadden bereikt, verplicht met pensioen gaan omdat zij de 

leeftijd van 70 jaar bereiken:  

- De voorzitter van de Nederlandstalige familiekamer (42e kamer) op 31 december 2021; 

- De dienstdoend voorzitter van het Marktenhof (19e kamer) op 31 januari 2022; 

- De dienstdoend voorzitter van de Nederlandstalige fiscale kamer (6e kamer N) die ook zetelt in de 

Franstalige fiscale kamer (6e kamer F) op 31 juli 2022. 

Daarbij komen 3 kamervoorzitters tijdens het gerechtelijk jaar 2021-2022 in de voorwaarden voor in ruststelling: 

- De voorzitter van een Nederlandstalige burgerlijke kamer (1e kamer N); 

- De voorzitter van een Nederlandstalige burgerlijke kamer (2e kamer N); 

- De voorzitter van een Franstalige burgerlijke kamer (1e kamer F). 

Enkel deze laatste vroeg en kreeg de machtiging om haar ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van 67 jaar 

(verlenging toegestaan van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023). 

Ten slotte zal ook een Nederlandstalige raadsheer uit een burgerlijke kamer (dezelfde kamer waarin de voorzitter 

in de loop van het gerechtelijk jaar met pensioen zal gaan) het hof verlaten wegens een andere affectatie. 

Langs de kant van de griffie en het gerechtspersoneel zijn er 6 personen vertrokken sinds juni 2021: 1 van niveau 

B (wegens pensioen) en 5 van niveau C (onderbreking van de arbeidsovereenkomst, ontslag, pensioen, 

2 benoemingen ander rechtsgebied). 

De volgende maanden is het vertrek voorzien van eveneens 6 personen: 3 van niveau B en 3 van niveau C. 

In de praktijk zal er, ondanks de 21 toegelaten aanwervingen, op korte termijn dus netto weinig volk bijkomen (6 

personen zijn effectief vertrokken, 6 personen vertrekken in de eerstvolgende maanden, 5 plaatsen waarvoor nog 

 

46 Het idee komt van de beleidscel van de minister van Justitie om hiervoor 2 in rust gestelde griffiers-hoofden van dienst in te schakelen. Omdat het hof geen 
kandidaten vond, werd een oplossing gezocht in het delegeren van twee griffiers naar het hof vanuit een andere entiteit. Door het College van de hoven en 
rechtbanken werd vervolgens ingestemd met het principe van een delegatie (art.328 Ger. W.) door de eerste voorzitter van twee griffiers met een upgrade 
door de minister van Justitie (art.330 Ger. W.) naar de functie van griffier-hoofd van dienst, onder voorbehoud van goedkeuring door de beleidscel van de 
minister, wat de voorzitter van het College ging onderhandelen. In ruil daarvoor moest het hof 1 Franstalige contractuele plaats van niveau B definitief 
overdragen aan de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant en wordt 1 Nederlandstalige contractuele plaats definitief overgedragen aan de 
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel bij het eerstvolgende vacatureplan. Het College heeft het principieel akkoord van de strategische cel 
met de upgrade in overtal van de 2 gedelegeerde griffiers. De delegatiebeschikkingen werden uitgevaardigd op 19 november 2021. Diezelfde dag heeft het 
College de hoofdgriffier meegedeeld dat de FOD Justitie de delegatie in de hogere ambten heeft geweigerd.   
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geen kandidaten werden gevonden, dus 21-17 =4), er dan nog van uitgaande dat de komende maanden niet nog 

meer personen het hof zullen verlaten of langdurig uitvallen om medische redenen. 

5.1.2.3. De afwezigheden om medische redenen 

Zoals hiervoor al aangegeven zorgen afwezigheden om medische redenen ervoor dat de effectieve beschikbare 

personeelsmiddelen in de praktijk lager liggen dan de personeelsbezetting laat uitschijnen. 

Het hof kampt de laatste jaren, vooral langs de kant van de griffiers en het gerechtspersoneel, met een opvallend 

grote afwezigheid om medische redenen. Meerdere personen zijn ook gelijktijdig langdurig afwezig (geweest). 

- Het verzuimpercentage bij de griffie steeg tussen 2016 en 2020 van 5,95% naar 13,6% van de gemiddelde 

bezetting. 

- Het verzuimpercentage bij het gerechtspersoneel steeg tussen 2016 en 2020 van 7,75% naar 20,53% van de 

gemiddelde bezetting. 

De toename van het ziekteverzuim en de duur van het ziekteverzuim is een trend die volgens Medex in de gehele 

federale overheidssector waar te nemen is.47 Maar, waar het verzuimpercentage bij de federale ambtenaren 

tussen 2016 en 2019 steeg van 6,22% naar 6,57%, liggen de waarden die binnen het hof worden opgetekend een 

heel stuk hoger. 

De laatste jaren hebben ‘stressgerelateerde psychische aandoeningen’ de grootste impact op het algemene 

ziekteverzuim bij de federale ambtenaren en hun aandeel neemt nog jaarlijks toe. 

Ook volgens het hof schijnen de meeste (langdurige) afwezigheden te wijten aan een vorm van burn out of 

uitputting (volgens Medex subcategorieën van de ‘stressgerelateerde psychische aandoeningen’). De verklaring 

die hiervoor het meest wordt gegeven is de te hoge werkdruk. Waar bijvoorbeeld in de meeste andere entiteiten 

wordt uitgegaan van 2 à 3 zittingen per week als een normale werkdruk voor een griffier, was in het hof voor een 

aantal griffiers sinds het gerechtelijk jaar 2020-2021 eerder 4 à 6 zittingen per week de regel met daarbovenop 

soms nog taken op de griffie.  

De opvallend grote afwezigheid om medische redenen en het aantal langdurige afwezigheden zijn problematisch 

voor de goede werking van het hof. 

De vele afwezigheden hebben er immers toe geleid dat anderen vaak het werk moeten overnemen, bovenop de 

eigen taken. Zo moeten bijvoorbeeld ook griffiers die werken op de griffie zittingen doen, terwijl het werk op de 

griffie zich opstapelt, waardoor magistraten niet tijdig worden geïnformeerd van brieven van partijen en dossiers 

op zitting komen die onvolledig zijn. 

Langdurige afwezigheden noopten vaak tot een herschikking in de organisatie van het hof, zoals het inzetten van 

burgerlijke zittingsgriffiers naar de correctionele kamers, het doen van extra zittingen op recurrente basis of zelfs 

het tijdelijk sluiten van een kamer wegens een gebrek aan griffiers. Dit zorgde niet alleen voor meer werk voor de 

anderen maar leidde tot overbelasting, spanningen op de werkvloer en een groter risico op fouten. 

Het gevolg is dat hierdoor een soort domino-effect heeft gespeeld, waarbij een aantal structureel overbelaste 

griffiers (langdurig) uitvielen, wat moest worden opgevangen door andere griffiers, die op hun beurt ook zijn 

 

47 Zie het recentste rapport van Medex over het ziekteverzuim bij federale ambtenaren (2019): 
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/medex_studie_ziekteverzuim_2019.pdf  

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/medex_studie_ziekteverzuim_2019.pdf
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uitgevallen. Actueel is de situatie nog steeds nijpend, in die mate dat de eerste voorzitter op 13 oktober 202148 

heeft aangekondigd om de zittingen van sommige kamers op te schorten wegens het gebrek aan griffiers, in het 

besef dat de rechtzoekende daar de dupe van is. 

Concreet is, rekening houdend met de langdurige afwezigheid van twee zittingsgriffiers – naast de afwezigheid 

van griffiers-hoofden van de dienst, griffiers en personeelsleden, en de onmogelijkheid om de zittingen op te 

schorten van de strafkamers, de kamers van inbeschuldigingstelling, de jeugdkamers en de inleidingskamers in 

familiezaken/zaken met minderjarigen, het volgende beslist: 

- van 18 tot 22 oktober 2021 en 25 tot 29 oktober 2021: de zittingen van 2F werden opgeschort. 

 

- voor de maanden november en december 2021 en van 1 tot 21 januari 2022 (behalve de week van de 

kerstvakantie): rekening houdend met de zaken die reeds zijn vastgesteld in de burgerlijke kamers: de 

griffier met piketdienst vervangt een zittingsgriffier die minder dan 15 dagen afwezig is. Bij afwezigheden 

van 15 dagen en meer:  

o Indien de zittingsgriffier aan een burgerlijke kamer is toegewezen: de zittingen worden opgeschort. 

o Indien de zittingsgriffier aan een strafkamer, kamer van inbeschuldigingstelling, jeugdkamer en 

inleidingskamer in familiezaken/zaken met minderjarigen is toegewezen: een zittingsgriffier van een 

burgerlijke kamer vervangt de afwezige collega en de zittingen van de burgerlijke kamer worden 

opgeschort. 

 

- van 24 januari tot 1 april 2022: om de werklast van de zittingsgriffiers en de griffiers in de griffies te 

verminderen, terwijl de nieuwe magistraten, griffiers, experten (…) worden aangeworven/opgeleid, en 

rekening houdend met het feit dat de (eventuele) burgerlijke vaststellingen veraf zijn, zal elke burgerlijke 

kamer een billijke bijdrage leveren aan de werklastverlaging van de zittingsgriffiers: 

o Opschorting van de zittingen van de 40e kamer met uitzondering van de inleidingszitting van 

maandagochtend: van 24 januari tot 4 februari 2022; 

o Opschorting van de zittingen van de kamers 1N en 1 F: week van 7 tot 11 februari 2022; 

o Opschorting van de zittingen van de kamers 2N en 2 F: week van 14 tot 18 februari 2022; 

o Opschorting van de zittingen van de kamers 4, 42 en 43: week van 21 tot 25 februari 2022; 

o Opschorting van de kamers 5N en 5F: week van 28 februari tot 4 maart 2022; 

o Opschorting van de kamers 6F, 6 SF en 6 N: week van 7 tot 11 maart 2022, 

o Opschorting van kamer 8: week van 14 tot 18 maart 2022; 

o Opschorting van kamer 9: van 21 tot 25 maart 2022; 

o Opschorting van kamer 17: van 28 maart tot 1 april 2022. 

 

De hoofdgriffier geeft de zittingsgriffiers van de opgeschorte kamers andere taken, in functie van de noden van 

de dienst. De piketlijst wordt gehandhaafd. De magistraten van wie de zittingen werden opgeschort, zullen 

bepaalde piketten uitvoeren in de plaats van hun collega’s die hun rechtsprekende taak blijven uitvoeren, met 

name in strafzaken. 

 

48 Geformaliseerd in de “Wijzigende beschikking betreffende de dienstregeling van het hof voor het gerechtelijk jaar 2021-2022” van 1 februari 2022. Intussen 
werd bij besluit van 6 januari 2022 deze beslissing verlengd tot 24 juni 2022.  
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5.1.2.4. Probleem van de tweetaligheidsvereiste 

Op basis van de lopende vacatures zou het kader op korte termijn volledig kunnen worden ingevuld. 

De vraag is echter of er voldoende kandidaten zullen worden gevonden die voldoen aan de wettelijke 

voorwaarden, meer bepaald op het vlak van de taalvereisten. Voor het hof van beroep Brussel geldt immers de 

bijzonderheid dat minstens een derde van de magistraten ‘tweetalig’ moet zijn (grondige kennis van de andere 

taal).49 

Volgens gegevens van de FOD Justitie waren begin juni 2021 73 magistraten benoemd op een wettelijk kader van 

74, waarvan er 4 een externe opdracht vervulden, wat een totaal geeft van 69 effectieve magistraten. Op dat 

moment waren er 2 gekende vertrekken binnen de 8 maanden en 6 lopende vacatures. Op korte termijn zou het 

hof dus beschikken over 73 magistraten (69 effectieve magistraten - 2 gekende vertrekken + 6 lopende vacatures, 

eventueel allen ingevuld). Ten mjnste 1/3 ‘tweetaligen’ betekent in dit geval 24,33 magistraten (73 x 1/3 = 24,33). 

Begin juni 2021 telde de FOD Justitie 23 magistraten van het hof met het certificaat van ‘grondige kennis van de 

andere taal’, waarvan 1 magistraat met opdracht en 2 die zeer binnenkort het hof gingen verlaten wegens 

toegelaten tot de in ruststelling. Bijgevolg zullen er dus 20 magistraten zijn met een grondige kennis onder de 

effectieve magistraten. Om het quotum van 1/3 te behalen was het volgens de FOD dan ook essentieel om 

4 ‘tweetalige’ plaatsen te publiceren en zo te komen tot een effectief van 24 ‘tweetalige’ magistraten. 

Opgesplitst naar taalrol waren er, volgens dezelfde gegevens van de FOD Justitie, 14 Nederlandstalige 

magistraten die beschikken over het certificaat van de ‘grondige kennis’ (47%) en 7 over het certificaat van de 

‘functionele kennis’ (23,5%) van het Frans (op een totaal van 30 effectieven). 6 Franstalige magistraten 

beschikken over het certificaat van de ‘grondige kennis’ (15,5%) en 6 over het certificaat van de ‘functionele 

kennis’ (15,5%) van het Nederlands (op een totaal van 39 effectieven). 

Gezien het de laatste jaren steeds moeilijker is gebleken om kandidaten te vinden die aan deze voorwaarde 

voldoen, was te vrezen dat er voor de 4 (tweetalige) plaatsen die op 28 mei 2021 zijn gepubliceerd onvoldoende 

kandidaten zouden zijn. 

Deze vrees blijkt intussen gegrond gezien er voor de 3 gepubliceerde (tweetalige) Nederlandstalige plaatsen 

amper 2 kandidaten waren en er dus 1 plaats diende geannuleerd te worden. Voor de overgebleven 2 plaatsen 

werd overigens maar 1 kandidaat voorgedragen. Het kader zal dus vooralsnog niet meteen volledig zijn ingevuld. 

Volgens het hof kan worden geargumenteerd dat het ‘bewijs van de kennis van de andere taal’ in dit geval niet 

slaat op de zogenaamde ‘grondige kennis van de andere taal’ (slagen in het examen handelend zowel over de 

actieve en passieve mondelinge kennis als de actieve en passieve schriftelijke kennis van de andere taal, zoals 

voorzien in artikel 43quinquies, § 1, vierde lid) maar wel op de ‘functionele kennis van de andere taal’ (slagen voor 

het examen handelend over zowel de actieve en passieve mondelinge kennis als de passieve schriftelijke kennis 

van de andere taal, zoals voorzien in artikel 43quinquies, § 1, derde lid).50 

 

49 Artikel 43bis§3, derde lid van de van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken: “Ten minste een derde van de raadsheren benoemd tot 
een ambt (...), moeten het bewijs leveren van de kennis van (de Nederlandse en de Franse taal)”.  

50 Art. 43quinquies:  
§ 1. De kennis van de andere taal dan die waarin de examens van doctor of licentiaat in de rechten werden afgelegd, wordt bewezen door te slagen in een 
examen, aangepast aan de vereisten van de betrokken functie, al naar gelang deze al dan niet een geschreven actieve taalkennis inhoudt. 
Daartoe wordt voorzien in twee soorten examens. 
Het eerste examen is een examen handelend over zowel de actieve en passieve mondelinge kennis als de passieve schriftelijke kennis van de andere taal. Het 
bewijs van deze kennis wordt vereist, onverminderd hetgeen is bepaald in het volgende lid, in al die gevallen waarin deze wet de kennis van de andere taal 
vereist. 
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De FOD Justitie (Directoraat-generaal Rechtelijke Organisatie) heeft een andere visie: de wet moet zo worden 

gelezen dat voor de magistraten bedoeld in artikel 43bis§3, derde lid de ‘grondige kennis van de andere taal’ 

vereist is. 

Om aan de problematiek van het gebrek aan tweetalige kandidaten iets te doen, heeft de minister contact 

opgenomen met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO): zij zullen naar aanleiding van de volgende 

taalopleidingen hierover beter communiceren naar de magistraten en de taalopleidingen ook toegankelijk 

maken voor advocaten die reeds geslaagd zijn voor het examen beroepsbekwaamheid en voor de 

plaatsvervangende rechters en vrederechters. Op die manier wordt gehoopt meer potentiële kandidaten aan te 

trekken. 

Tevens zegt de minister51 volgende initiatieven te zullen nemen: 

- de korpschefs vragen om proactief hun magistraten en gerechtspersoneel aan te moedigen om de 

taalopleiding te volgen en de examens af te leggen; 

- Selor contacteren om meer transparantie te bekomen over de timing van de examens, zodat mogelijke 

kandidaten zich beter kunnen voorbereiden. Idealiter zijn de data vooraf gekend en kunnen kandidaten zich 

inschrijven voor concrete data. Dit naar analogie met de taalexamens voor ambtenaren. 

Eerst zal worden afgewacht of de communicatie over de opleidingen bij het IGO meer kandidaten hebben 

opgeleverd alvorens Selor te contacteren. 

Verder wordt door de minister ook bekeken met het Directoraat-generaal Rechtelijke Organisatie wat de 

kostprijs zou zijn als alle magistraten en gerechtspersoneel in Brussel, die geslaagd zijn in het examen, een 

tweetaligheidspremie zou worden toegekend. Op dit ogenblik is deze toekenning voor alle entiteiten wettelijk 

beperkt tot de ‘tweetalige plaatsen’, behalve voor het federaal parket.  

Op 25 augustus 2021 werden alle magistraten er door de HR-dienst van de FOD Justitie alvast van op de hoogte 

gebracht dat een volgende zitting van het taalexamen voor de magistratuur plaatsvond op dinsdag 

21 september 2021 en hoe hiervoor kon worden ingeschreven. 

5.1.2.5. Probleem van het ‘leegvissen’ van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel 

Het publiceren van (bijkomende) plaatsen voor het hof is natuurlijk een goede zaak voor het hof.  

Echter, hierdoor ontstaat vaak een verschuiving van het probleem want het leidt in de praktijk tot het ‘leegvissen’ 

van (voornamelijk) de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. Bijna 90% van de recent bij het hof 

benoemde Franstalige raadsheren komen immers van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. 

Deze rechtbank, die zich op bepaalde vlakken in een vergelijkbare situatie bevindt dan het hof (toename van 

complexe en ‘verstorende’ processen, bijzondere kenmerken gelieerd aan Brussel), is dus vaak het ‘slachtoffer’ 

van een versterking van het hof van beroep. Enerzijds ziet de rechtbank telkenmale ervaren rechters vertrekken. 

 

Het tweede examen is een examen handelend over zowel de actieve en passieve mondelinge kennis als de actieve en passieve schriftelijke kennis van de andere 
taal. Het bewijs van deze kennis wordt vereist in hoofde van de magistraten bedoeld in de artikelen 43, § 4, eerste lid, 43, § 4 bis , tweede lid, 43bis , § 4, eerste 
lid, 45bis en 49, § 2, eerste en derde lid; evenals in hoofde van de magistraten die, overeenkomstig artikel 43, § 5, vierde en vijfde lid, de procedure verder zetten, 
alsook in hoofde van de magistraten bedoeld in de artikelen 43bis , § 1, tweede lid, 43bis , § 3, derde lid, 43ter , § 1, tweede lid, 43ter , § 3, tweede lid, (43quater, 
vierde lid), 46 en 49, § 3, wanneer zij, overeenkomstig de bepalingen van deze wet, zetelen in de andere taal dan de taal van hun diploma en i n hoofde van de 
vrederechters bedoeld in artikel 7, § 1bis van deze wet. Diezelfde kennis van het tweede type wordt vereist in de hoofde van de magistraten die tijdelijk de 
functie uitoefenen van de korpsoversten waarvan de kennis van de andere taal wordt vereist.  

51 In zijn antwoord van 23 juni 2021 op de vragen die in het kader van de audit werden gesteld.  
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Anderzijds geraken deze vrijgekomen plaatsen bij de rechtbank niet altijd, en al zeker niet op korte termijn, weer 

opgevuld52. 

Daarenboven zijn momenteel (situatie op 1 november 2021) niet minder dan 5 rechters van deze rechtbank door 

de eerste voorzitter van het hof (tijdelijk) gedelegeerd naar het hof. 

5.1.3. Beoordeling door HRJ 

5.1.3.1. De beschikbaarheid van de personeelsgegevens 

De beschrijving van de personeelsformaties en de personeelsbezetting is een vast onderdeel van de jaarlijkse 

werkingsverslagen die alle hoven en rechtbanken moeten opstellen (art. 340 §3 van het gerechtelijk wetboek). 

Deze informatie zou dus beschikbaar moeten zijn. Het hof heeft echter gedurende jaren nagelaten om 

werkingsverslagen op te stellen en te verzenden naar de wettelijke bestemmelingen, zoals de minister van 

Justitie en de HRJ. 

Onder de huidige eerste voorzitter werd een inhaalbeweging uitgevoerd en in februari 2021 werden de 

werkingsverslagen over de burgerlijke jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 door de algemene vergadering van het hof 

goedgekeurd en verzonden. 

De cijfers voor deze jaren waren dus bij aanvang van de audit beschikbaar. De cijfers voor de jaren 2019 en 2020 

niet, omdat voor deze jaren nog geen werkingsverslag beschikbaar is. De HRJ heeft in oktober 2021 deze cijfers 

ontvangen (onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering), maar deze werden nadien nog 

gecorrigeerd. 

Aangezien het om informatie gaat die jaarlijks moet worden aangeleverd, mag worden verwacht dat er intern 

duidelijke afspraken zijn over het systematisch bijhouden en tijdig aanleveren van deze gegevens. Dit staat nog 

niet op punt. 

5.1.3.2. De personeelskaders en de (toekomstige) flexibele kaders 

Een hof beschikt over verschillende (soorten) personele middelen om zijn werking te verzekeren, zowel via 

wettelijk vastgelegde personeelsformaties (de ‘kaders’) als daarbuiten. De manier waarop de kaders (al dan niet 

volledig) worden ingevuld en ernaast ook personele middelen worden toegekend buiten de kaders, verloopt via 

een vrij complex en niet altijd doorzichtig proces waarin verschillende instanties tussenkomen. 

Het initiatief van de minister van Justitie om, in afwachting van de afschaffing van de kaders, zogenaamde 

‘flexibele personeelskaders’ te creëren53, roept een aantal vragen op. 

 

52 Een recent voorbeeld: op 3 december 2021 heeft de Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie amper 4 kandidaten voorgedragen voor een plaats van 
rechter bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel op een totaal van 9 gepubliceerde plaatsen:  

- 3 vacante plaatsen van rechter (BS 20/07/2021): 0 kandidaten voorgedragen. Alle kandidaten werden al voorgedragen op andere vancante plaatsen. 
- 2 vacante plaatsen van rechter gespecialiseerd in strafzaken in fiscale aangelegenheden (BS 20/07/2021): 1 kandidaat voorgedragen. Alle andere 

kandidaten werden al voorgedragen op andere vancante plaatsen. 
- 4 vacante plaatsen van rechter (BS 20/08/2021) :3 kandidaten voorgedragen. Alle andere kandidaten werden al voorgedragen op andere vancante 

plaatsen. 
53 “Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en tot invoering van het parket voor de verkeersveiligheid”, van 23 juli 2021, 

op 15 augustus 2021 door de minister van Justitie voor advies overgemaakt aan de Hoge Raad.  
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In de audit over het personeelsbeheer in de rechtbanken van eerste aanleg die de VAOC op 14 december 2017 

goedkeurde, wees de HRJ erop dat de huidige personeelskaders, inclusief die van de magistraten, de verlenging 

waren van vastgelegde kaders die regelmatig werden aangepast in het kader van specifieke politieke 

maatregelen of een bepaald personeelsbeleid. 54 

De HRJ leidde daaruit af dat de huidige personeelskaders niet het resultaat zijn van een objectieve analyse van 

de actuele personeelsbehoeften en dat de personeelskaders die de wetgever bepaalt, moeten worden vastgelegd 

op basis van een objectieve analyse van de actuele personeelsbehoeften van elke rechtbank.55 

  

De memorie van toelichting bij het voorontwerp van wet56 erkent uitdrukkelijk dat er geen resultaten van de 

werklastmeting zijn en het lijkt dan ook weinig waarschijnlijk dat de Colleges rekening kunnen houden met de 

“behoeften van alle rechtscolleges” om “erover te waken dat in alle entiteiten voldoende personeel ter 

beschikking is om te voorzien in haar werklast en de dienstverlening aan de burger te verzekeren.”57 

De HRJ is dan ook van oordeel dat, in afwezigheid van resultaten van de werklastmeting, de door de wet 

vastgelegde personeelsformaties het enige vaststaande criterium zijn. 

5.1.3.3. De concrete invulling van de personeelskaders en het (toekomstig) tekort aan Nederlandstalige 
kandidaten 

Wat de concrete invulling van het kader voor magistraten bij het hof betreft, tonen de hierboven opgenomen 

cijfergegevens aan dat het kader tussen 2016 en 2020 inderdaad gemiddeld maar voor 90% was ingevuld, wat 

voor het hof neerkomt op een tekort van ongeveer 7,5 magistraten (op een kader van 74). 

Aangevuld met de rechters die door de eerste voorzitter tijdelijk vanuit de eerste aanleg naar het hof werden 

gedelegeerd (gemiddeld 3,5 vte over dezelfde periode) waren er gemiddeld nog 4 magistraten tekort ten 

opzichte van het kader van 74, nog los van de afwezigheden om medische redenen. 

In de loop van 2021 werd door het College van de hoven en rechtbanken beslist alle vacante plaatsen voor 

magistraten bij het hof te publiceren, wat op korte termijn tot een hogere invulling van het kader zou moeten 

leiden. 

Maar, recente gegevens van de FOD Justitie (situatie op 1 december 2021) 58 geven aan dat dat niet het geval zal 

zijn. Waar het kader voor de Franstalige magistraten mogelijk zal zijn opgevuld, stevent het kader van de 

Nederlandstalige magistraten af op een invulling van 79%, wat werkelijk zeer problematisch zou zijn. 

Daarbij valt op te merken dat De FOD Justitie bij de prognoses er vanuit gaat dat alle lopende vacatures ook zullen 

worden ingevuld. Hierboven werd echter al vermeld dat voor een aantal recent opgestarte procedures geen 

(geschikte) kandidaten werden gevonden. In de praktijk dreigt de effectieve bezetting dus nog lager uit te vallen. 

 

54 Advies Hoge Raad van 15 september 2021 ‘over het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en tot invoering van het 
parket voor de verkeersveiligheid’, pg. 11. 

55 Idem. 
56 Zie voetnoot 53. 
57 Zie voetnoot 54 pg. 12. 
58 De FOD Justitie maakt maandelijks een volledig overzicht op voor alle hoven en rechtbanken: kader, invulling van het kader, een eerste prognose van invulling 

van het kader rekening houdend met de lopende vacatures en de gekende vertrekkers binnen de 8 maanden en een tweede prognose van invulling van het 
kader rekening houdend met de lopende vacatures en de gekende vertrekkers na 8 maanden.  



42 
 

 

Het acute probleem van het tekort aan Nederlandstalige magistraten kan niet los worden gezien van de 

problematiek van de tweetaligheid (zie hiervoor), maar ook van een andere problematiek: de blijkbaar beperkte 

aantrekkelijkheid van het hof voor Nederlandstalige magistraten (en griffiers) van de eerste aanleg. Volgens een 

aantal Nederlandstalige magistraten van het hof verwijzen collega’s van de eerste aanleg onder meer naar de 

waarschijnlijkheid voor (wettelijk) tweetalige magistraten (en griffiers) om in de andere taal te moeten zetelen59, 

de grote achterstand in de behandeling van zaken bij het hof, het prestigieuze maar versleten en onaangepaste 

gebouw,... 

Deze elementen spelen blijkbaar minder mee langs Franstalige kant gezien het rekruteringsprobleem (gebrek 

aan voldoende en geschikte kandidaten) zich daar voorlopig niet of minder manifesteert. 

5.1.3.4. Het opvangen van een gebrek aan magistraten door het delegeren van rechters van de eerste 
aanleg naar het hof 

De onvolledige invulling van de personeelsformaties tracht het hof al jaren (deels) op te vangen door rechters van 

de eerste aanleg tijdelijk naar het hof te delegeren. Dit zorgt geregeld voor frustratie bij de entiteiten waar deze 

rechters worden ‘weggeplukt’, voornamelijk de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel van waaruit de 

overgrote meerderheid van rechters wordt gedelegeerd. 

Zoals hierboven vermeld heeft de minister van Justitie recent het initiatief genomen om deze delegaties te laten 

afhangen van een onderling overleg tussen de eerste voorzitter van het hof en de voorzitter van de rechtbank. Bij 

gebrek aan consensus tussen de betrokken korpschefs zou het College van de hoven en rechtbanken de knoop 

doorhakken.60 

De Hoge Raad sprak zich in een advies over dit voorontwerp van wet, niet negatief uit tegen dit voornemen.61  

Het riskeert in de praktijk wel te leiden tot minder delegaties, waardoor het hof (tijdelijk) over nog minder 

middelen zal kunnen beschikken. Dat is op korte termijn geen goede zaak voor het hof maar zou wel een einde 

stellen aan het structureel inschakelen van rechters uit de eerste aanleg om het gebrek aan raadsheren in het hof 

op te vangen. Ter herinnering: niet minder dan 15 rechters werden tussen 2016 en 2020 gedelegeerd naar het 

hof. 

5.1.3.5. Het opvangen van een gebrek aan magistraten door het inschakelen van referendarissen, 
plaatsvervangende raadsheren en plaatsvervangende magistraten 

Zoals de eerste voorzitter zoekt naar oplossingen om het structurele tekort aan magistraten bij het hof aan te 

vullen, zoeken ook de uitvoerende macht (minister van Justitie) en wetgever zich van alternatieve manieren om 

het gebrek aan magistraten op te vangen. 

- Referendarissen 

Het hof kan in theorie beschikken over 14 referendarissen, maar in de jaren 2016-2020 waren er meerdere 

plaatsen vaak niet ingevuld, hadden sommige referendarissen een niet-voltijds arbeidsregime en waren er 

 

59 In de praktijk zetelen beduidend meer tweetalige Nederlandstalige magistraten in Franstalige kamers dan er tweetalige Franstalige magistraten zetelen in 
Nederlandstalige kamers. Er zijn ook beduidend meer tweetalige Nederlandstalige magistraten (47% van het aantal effectieve Nederlandstalige magistraten) 
dan tweetalige Franstalige magistraten (15,5% van het aantal effectieve Franstalige magistraten). Zie punt 4 in voorgaand hoofdstuk. 

60 Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie-II. 
61 Advies van 6 oktober 2021. Zie:  https://hrj.be/nl/publicaties/2021/advies-van-de-hrj-over-voorontwerp-van-wet-houdende-diverse-bepalingen-inzake-

rechterlijke-organisatie-ii  

https://hrj.be/nl/publicaties/2021/advies-van-de-hrj-over-voorontwerp-van-wet-houdende-diverse-bepalingen-inzake-rechterlijke-organisatie-ii
https://hrj.be/nl/publicaties/2021/advies-van-de-hrj-over-voorontwerp-van-wet-houdende-diverse-bepalingen-inzake-rechterlijke-organisatie-ii
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verschillende referendarissen langdurig afwezig om medische redenen. Het hof kon in die periode, in de 

praktijk, dan ook maar beschikken over gemiddeld 4,7 referendarissen. 

In 2021 werden verschillende referendarissen aangeworven wat ertoe heeft geleid dat in december 2021   

13 plaatsen zijn ingevuld. 

De meeste referendarissen zijn toegevoegd aan een kamer, waar hun inbreng en aanwending zeer variabel 

blijkt en afhangt van de taken die de kamervoorzitter hen toebedeelt: nakijken, voorbereiden van de  dossiers, 

redactie van ontwerpen van arresten,… Ze worden ook betrokken bij de projecten van het hof, zoals memo’s 

voor nieuwkomers, een schema (of gids) van de aanvraagprocedures voor rechtsbijstand of voor de redactie 

van ontwerparresten in de kamers van inbeschuldigingstelling voor de magistraten die niet vertrouwd zijn 

met de materie en enkel tijdens de vakantie in die kamer zetelen. Er is zowel voor de Nederlandstalige als 

Franstalige referendarissen een magistraat aangesteld als tussenpersoon tussen de referendarissen en de 

eerste voorzitter. 

De kwaliteit van hun werk is volgens de meeste magistraten eveneens zeer variabel, van zeer goed tot vrij 

pover. Een aantal magistraten is niet overtuigd van de meerwaarde van een ondersteuning door 

referendarissen (sommige wegens negatieve ervaringen in het verleden, anderen omdat ze niet goed weten 

hoe ze deze kunnen inschakelen). Een aantal andere magistraten vindt dan weer dat hun potentieel wat wordt 

onderbenut en dat meer in hen zou moeten worden geïnvesteerd (opleiding, begeleiding, ook toebedelen van 

interessante taken). Het gaat vaak om jonge juristen met weinig ervaring (5 van de huidige 13 zitten nog in 

hun stage) die meteen op het niveau van een hof moeten meedraaien. 

De minister van Justitie wenste dat de berekeningsgrondslag voor de quota van referendarissen en 

parketjuristen op nationaal niveau naar boven toe werd herzien en werd verbreed. De bedoeling was te 

kunnen voldoen aan een, volgens de minister, groeiende behoefte aan referendarissen en parketjuristen. 62 

De Hoge Raad heeft reeds gezegd dat niets erop wijst dat het aantal referendarissen dat nodig is voor een 

doeltreffende werking van justitie in de rechtsgebieden hoger zou moeten zijn dan het huidige quotum. Indien 

er voldoende budgettaire middelen zijn om bijkomende referendarissen in dienst te nemen, zouden die 

middelen prioritair moeten worden gebruikt om bijkomende magistraten aan te werven.63 

Dit geldt ook voor het hof. Extra referendarissen toekennen zal maar zinvol zijn indien op het terrein – dus 

ook door de magistraten - de juiste omstandigheden worden geschapen om hen nuttig in te schakelen. 

Alleszins moet er voor worden gezorgd dat hun bijdrage zo groot mogelijk is.  Dit is momenteel niet altijd het 

geval, temeer binnen het hof niet iedereen is overtuigd van de meerwaarde van referendarissen. Minstens 

zou het hof eerst duidelijk in kaart moeten brengen hoeveel referendarissen ze precies nuttig zou kunnen 

inzetten en waarvoor. 

Het eventueel toekennen van extra referendarissen mag echter een fundamentele oplossing niet in  

de weg staan. 

 

 

62 Inmiddels werden deze quota aangepast door de Wet van 23 december 2021 houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en tot invoering van 
het parket voor de verkeersveiligheid. 

63 Advies over het ‘Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en tot invoering van het parket voor de verkeersveiligheid’ 
van 15 september 2021. 
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- Plaatsvervangende raadsheren 

Het hof kan in theorie beschikken over 54 plaatsvervangend raadsheren, maar de laatste jaren zakte de 

bezetting van het kader onder de 40, voor het overgrote deel advocaten. In beginsel dienen zij om zieke, of 

door overmacht afwezige, beroepsmagistraten te vervangen zodat de zitting toch kan doorgaan. 

De figuur van plaatsvervangend raadsheer (en rechter) is in het algemeen al langer gecontesteerd, onder meer 

door het gevoel van verwarring over de rol van eenieder van de actoren dat dit bij de rechtzoekenden 

teweegbrengt, wat een schijn van partijdigheid zou kunnen wekken. Bovendien blijken bepaalde 

rechtscolleges zelden beroep te doen op deze plaatsvervangers, terwijl dat in andere systematischer 

voorkomt. 

De Hoge Raad heeft zich hier in het verleden al meermaals over uitgesproken en is van oordeel dat men een 

gerechtelijk systeem niet mag organiseren op een manier die de goede werking ervan structureel afhankelijk 

maakt van vrijwilligerswerk.64 

Ook de GRECO ziet tal van problemen en deed België dan ook de aanbeveling om de voorwaarden te 

hervormen om een beroep te doen op de plaatsvervangende rechters. 

In zijn advies van 2017 bevestigt de Hoge Raad nogmaals dat het niet meer aanvaardbaar is dat men beroep 

moet doen op plaatsvervangers, waarvan er veel onbezoldigde vrijwilligers zijn, om de openbare dienst 

Justitie te laten functioneren. Tegelijk stelt de Hoge Raad vast dat de besparingsmaatregelen die binnen de 

rechterlijke organisatie werden genomen, geleid hebben tot een systematische vertraging bij de aanwerving 

van magistraten, waardoor in sommige gevallen een beroep moet worden gedaan op plaatsvervangende 

rechters of raadsheren om het gebrek aan magistraten op te vangen. 

In het hof wordt momenteel minder (vaak) beroep gedaan op de plaatsvervangende raadsheren wegens de 

wijziging van de piketregeling, waardoor een raadsheer die door ziekte of overmacht verhinderd is in eerste 

instantie wordt vervangen door een andere beroepsmagistraat. Niettemin wordt een aantal 

plaatsvervangende raadsheren nog steeds structureel ingeschakeld om bepaalde onderbemande kamers 

draaiende te houden. 

De Hoge Raad is van oordeel dat dit laatste geen gezonde situatie is in de huidig stand van zaken. Indien de 

plaatsvervangende raadsheren eventueel in een andere context ingeschakeld zouden kunnen worden, 

bijvoorbeeld in de verzoeningskamers, dan is hun inschakeling misschien op een meer positieve manier te 

bekijken. Het zou nuttig zijn deze piste te onderzoeken en na te gaan of hiervoor bepaalde wettelijke 

voorwaarden moeten worden geschapen. 

- Plaatsvervangende magistraten (art. 383 §2 Ger. W.) 

Het hof kan ook nog beroep doen op een aantal plaatsvervangende magistraten (beroepsmagistraten op rust 

die op eigen vraag hiertoe zijn aangewezen). In 2020 waren er 9, waarvan enkelen nog vrij systematisch 

zetelden, de anderen eerder occasioneel. Zij zijn niet opgenomen in de piketregeling. 

 

64 ‘Ambtshalve advies over de plaatsvervangende rechters ‘ van 26 april 2006, “Advies over de plaatsvervangende rechters’ van 19 oktober 2011 en ‘Advies over 
de aanbevelingen van de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO) aan België in het kader van de vierde evaluatiecyclus, gericht op de preventie van corruptie 
van parlementsleden, rechters en procureurs’ van 21 juni 2017. Zie https://hrj.be/nl/publicaties. 

https://hrj.be/nl/publicaties
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Het gaat hier dus om een categorie medewerkers die moeilijk tot de ‘vaste’ personeelsmiddelen kunnen 

worden gerekend, gezien de meeste niet op structurele wijze zetelen. 

Ongetwijfeld met goede bedoelingen en ongetwijfeld nuttig om punctueel of occasioneel in te schakelen, wordt 

dit amalgaam aan functies vooral ingezet in een poging om het structurele gebrek aan beroepsmagistraten op te 

vangen. Maar, slechts enkele plaatsvervangende magistraten maken ontwerpen van arresten, wat het 

leeuwendeel van het werk van een magistraat vertegenwoordigt. 

5.1.3.6. De problemen bij de griffie – de vele afwezigheden om medische redenen 

De vele afwezigheden om medische redenen, vooral langs de kant van de griffie, zijn problematisch en 

belemmeren de werking van het hof. Het heeft in het verleden al geleid tot het opschorten of sluiten van kamers 

(bijvoorbeeld de Nederlandstalige correctionele kamer 13bis) en ook in het heden (van 18 oktober 2021 tot 24 

juni 2022 wordt de werking van verschillende kamers tijdelijk opgeschort).  

De griffie bevindt zich al enkele jaren in een moeilijke periode: de vorige hoofdgriffier is in het najaar van 2020 

vertrokken, zijn plaatsvervanger (een griffier hoofd van dienst) is al na enkele maanden langdurig uitgevallen, net 

als enkele andere griffier hoofden van dienst, meerdere griffiers en personeelsleden van de griffie. De nieuwe 

hoofdgriffier, die sinds midden mei 2021 in dienst is bij het hof, trof er dus een griffie aan met een gebrek aan 

structuur en waar de communicatie niet vlot verliep. Daarenboven was de sfeer, vooral door de overbelasting, 

niet optimaal. 

De hoofdgriffier wil daarom de griffie weer opbouwen en er een duidelijke structuur in aanbrengen. Zij heeft in 

haar managementplan duidelijke doelstellingen bepaald, zoals een moderne (stabiele, aantrekkelijke en veilige) 

werkomgeving creëren, de werkprocessen moderniseren en de achterstand geleidelijk wegwerken. Omdat zij 

heeft vastgesteld dat de meeste personeelsleden van de griffie van goede wil zijn, meent zij dat dit kan slagen. 

De HRJ vermoedt dat de reorganisatie en het oplossen van de problemen bij de griffie wel wat tijd zal vragen. Het 

is niet eenvoudig om jarenlange gewoontes van vandaag op morgen te veranderen. Daarenboven is een 

reorganisatie niet evident als er een tekort aan middelen is en blijft. De terugkeer van een aantal langdurig 

afwezigen en de invulling van de openstaande plaatsen zouden deze taak zeker vergemakkelijken en de sfeer ten 

goede komen. Blijven een aantal plaatsen oningevuld en de afwezigen afwezig, dan zal er nog een tijdje langer 

vooral aan crisisbeheer moeten worden gedaan. 

In elk geval is deze ‘nieuwe start’ met een nieuwe hoofdgriffier, een aantal nieuwe griffiers en nieuwe 

personeelsleden (zoals hierboven vermeld zijn niet minder dan 21 aanwervingsprocedures opgestart sinds mei 

2021) een goede gelegenheid om de hele griffie een nieuw elan te geven, te motiveren en met dynamisme en 

positivisme de toekomst tegemoet te treden. 

5.1.3.7. De tweetaligheidsvereiste 

De vereiste dat 1/3 van de raadsheren in het hof van beroep Brussel ‘tweetalig’ moet zijn bemoeilijkt actueel de 

aanwerving van nieuwe magistraten. 

Langs Nederlandstalige kant werd recent (voordracht van 23 november 2021) voor de lopende aanwerving van 

3 ‘tweetalige’ raadsheren onvoldoende (slechts 2) kandidaten gevonden. Daarenboven werd maar één kandidaat 
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door de Hoge Raad voorgedragen, waardoor 2 plaatsen vacant blijven. 

Langs Franstalige kant werd voor de aanwerving van 1 ‘tweetalige’ raadsheer eveneens recent (zitting van 

7 januari 2022) geen kandidaat voorgedragen door de Hoge Raad. Hier waren er wel voldoende kandidaten, maar 

deze waren alle 3 inmiddels al voorgedragen voor een andere vacante plaats. De plaats blijft dus voorlopig vacant. 

De publicatie van deze ‘tweetalige’ plaatsen heeft vooral te maken met het vertrek op korte termijn van niet 

minder dan 5 ‘tweetalige’ (Nederlandstalige) magistraten. Hoewel er daardoor nog steeds 9 ‘tweetalige’ 

Nederlandstalige magistraten overblijven, dreigt het totaal aantal ‘tweetalige’ magistraten (Nederlandstalig en 

Franstalig samen) onder het algemeen quotum van 1/3 te zakken. De wet voorziet immers niet dat het quotum 

binnen elke taalgroep moet worden bereikt en er zijn beduidend minder ‘tweetalige’ Franstalige magistraten in 

het hof. Om het algemeen quotum te handhaven achtte de FOD Justitie het daarom noodzakelijk om bij de 

publicatie van nieuwe plaatsen de voorwaarde van ‘tweetaligheid’ te stellen. 

Gezien er momenteel voor 3 ‘tweetalige” plaatsen geen voordracht is geweest, zal het rekruteringsprobleem op 

korte termijn niet alleen leiden tot een gebrek aan, voornamelijk Nederlandstalige, magistraten, maar ook tot 

het niet meer bereiken van het quotum van 1/3 ‘tweetaligen’ in het hof. 

5.1.3.8. Het ‘leegvissen’ van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel 

Het ‘leegvissen’ van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel is niet eenvoudig op te lossen. Tot op 

zekere hoogte is een grote instroom vanuit deze rechtbank naar het hof om diverse redenen moeilijk vermijdbaar. 

Vooreerst is deze rechtbank een pak groter dan haar Waals-Brabantse tegenhanger (kader van 126 magistraten 

tegenover 27 magistraten), de ‘rekruteringsvijver’ voor het hof is er dus ook een stuk groter. 

Daarenboven dienen de rechters van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg niet van standplaats te veranderen 

indien ze naar het hof verhuizen, beide bevinden zich op dezelfde locatie of in de onmiddellijke omgeving ervan. 

Er moet over worden gewaakt dat de problemen bij de ene entiteit niet worden opgelost of getemperd ten koste 

van een andere entiteit die daardoor op haar beurt in de problemen komt. Dat zou immers geen echte oplossing 

betekenen, wel een verschuiving van het probleem. 

5.2. DE BIJZONDERE KENMERKEN VAN HET HOF VAN BEROEP BRUSSEL 

5.2.1. Vastellingen 

1. Het hof van beroep Brussel heeft te maken met een aantal bijzondere kenmerken, net zoals de andere hoven 

van beroep zonder twijfel ook met een specifieke context worden geconfronteerd. 

 
2. Specifiek voor het hof van beroep Brussel zijn onder meer de hoofdstedelijke functie, een aantal exclusieve 

bevoegdheden, een groot aantal zaken afkomstig van het federaal parket en een groot aantal assisenzaken. 

 
3. Deze bijzondere kenmerken zorgen ervoor, zowel op burgerlijk als op penaal vlak, dat bepaalde soorten zaken 

(veel) meer voorkomen in Brussel dan in de andere hoven.  
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4. Het hof van beroep Brussel heeft zeker zware (omvangrijke en complexe) zaken te behandelen. Of het om 

omvangrijkere of complexere zaken gaat dan de andere hoven (en welke eventuele extra middelen daar dan 

al dan niet aan moeten worden gekoppeld), kan echter niet formeel worden bevestigd, bij gebrek aan een 

geschikte maatstaf voor een vergelijking. Een werklastmeting zal hierover duidelijkheid moeten verschaffen. 

5.2.2. Analyse 

5.2.2.1. Inleiding 

Bij de aanvang van de auditwerkzaamheden heeft de eerste voorzitter van het hof van beroep Brussel met een 

omstandige nota65 de aandacht gevestigd op een aantal bijzondere kenmerken die volgens haar ertoe leiden dat 

het hof wordt geconfronteerd met méér, méér diverse en méér complexe zaken dan de andere hoven, wat 

volgens haar bijkomende middelen rechtvaardigt/noodzaakt. Ook tijdens het verloop van de audit verwees het 

hof herhaaldelijk naar dit gegeven. 

Vanzelfsprekend mag worden aangenomen dat er ook bij andere hoven van beroep specifieke omstandigheden 

aanwezig zijn. Waar bijvoorbeeld Brussel een hoofdstedelijke functie heeft, is er in Antwerpen de invloed van de 

haven en ook de andere hoven van beroep werken ongetwijfeld binnen een specifieke context. 

Hierna wordt eerst een kort overzicht gegeven van de bijzondere kenmerken van het hof en daarna onderzocht 

of het hof van beroep Brussel effectief méér, méér diverse en vaak méér complexe zaken te behandelen heeft 

dan de andere hoven. 

5.2.2.2. Overzicht van de bijzondere kenmerken volgens het hof 

De bijzondere kenmerken waarvan sprake betreffen volgens het hof een aantal specifieke kenmerken van Brussel 

als hoofdstad, een aantal eigenheden op burgerlijk en penaal vlak en een aantal die behoren tot het hof zelf. 

Hieronder worden deze kort weergegeven66. 

1. Bijzondere kenmerken gelieerd aan Brussel als regionale, nationale en internationale hoofdstad 

Het gaat hierbij om een aantal sociografische en socio-economische elementen die in Brussel, als hoofdstad, 

kunnen worden aangetroffen, zoals : 

- de zetel van internationale instellingen (EU, NAVO, …); 

- de aanwezigheid van ambassades, consulaten en andere officiële vertegenwoordigingen; 

- een concentratie van federale -, gewest- en gemeenschapsoverheden en instellingen; 

- de maatschappelijke zetel van grote nationale en internationale ondernemingen; 

- een verscheidenheid aan culturen en talen; 

- een economische pool van het land (o.a. nationale luchthaven); 

 

65 Zie bijlage 1. 
66 Zie bijlage 1 voor een volledig en gedetailleerd overzicht. 
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- zowat 44% van de nationale advocatuur op haar grondgebied. 

2. Bijzondere kenmerken op burgerlijk vlak: exclusieve bevoegdheden 

In de loop der tijd werden aan het hof een aantal exclusieve bevoegdheden toegekend. 

Het gaat om de behandeling van zaken/materies67: 

- die uitsluitend rechtstreeks bij het hof van beroep Brussel aanhangig kunnen worden gemaakt; 

- waarvoor het instellen van beroep tegen een vonnis/beslissing, uitsluitend bij het hof van beroep Brussel 

mogelijk is (wegens het feit dat deze zaken/materies enkel door de voorzitters / rechtbank van eerste 

aanleg/ondernemingsrechtbank te Brussel mogen worden behandeld); 

- waarvoor het instellen van verhaal tegen een beslissing van een regulator, voor het ganse land uitsluitend 

bij het hof van beroep Brussel mogelijk is (Marktenhof en CRC-zaken68); 

- waarin overheden van diverse niveaus zijn betrokken. Alle zaken waarin de Belgische Staat wordt 

betrokken, worden ingeleid in Brussel en komen in geval van beroep uitsluitend terecht bij het hof van 

beroep Brussel. Hetzelfde geldt voor de zaken tegen het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

voor de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Europese instellingen (alle als eiser of 

verweerder). 

In het bijzonder vestigt de eerste voorzitter in haar nota de aandacht op: 

- de behandeling van zaken waarin overheden van diverse niveaus zijn betrokken; 

- toepassing van het Benelux-Verdrag inzake intellectuele eigendom; 

- zaken voor het Marktenhof, zetelend als een aparte sectie binnen het hof (marktregulering – mededinging, 

zaken tegen beslissingen van de regulatoren voor de elektronische communicatiesector); 

- kwesties m.b.t. minderjarigen zonder domicilie of verblijfplaats; 

- beroep tegen beslissingen van de Centrale Federale Autoriteit inzake de erkenning van een buitenlandse 

beslissing inzake adoptie; 

- rechtsvorderingen tot collectieve herstelbetalingen. 

3. Bijzondere kenmerken op penaal vlak: ‘megadossiers’, federaal parket en assisenzaken 

De nota van de eerste voorzitter verwijst o.a. naar de aanwezigheid van het federaal parket (leverancier van 

‘megadossiers’, waarvan de meerderheid in Brussel wordt behandeld), naar de ‘megadossiers’ inzake financieel-

fiscale zaken en naar het groot aantal assisenzaken. 

4. Bijzondere kenmerken gelieerd aan het hof (als organisatie) 

De nota van de eerste voorzitter verwijst o.a. naar:  

- de tweetaligheid van het hof; 

- de substantiële gerechtelijke achterstand; 

- de (zeer) gebrekkige infrastructuur. 

 

67 Zie bijlage 2 voor een overzicht in extenso van deze exclusieve bevoegdheden. 
68 CRC: Conferentie van Regulatoren voor de elektronische Communicatiesector.  
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5.2.2.3. Zijn er meer zaken dan bij de andere hoven ? 

Onderstaande tabel geeft per hof van beroep het jaarlijks aantal nieuwe zaken weer tussen 2016 en 2020. 

Overzicht van de algemene instroom van zaken voor periode 2016-2020.69  

 

Zoals blijkt uit de tabel, bedraagt, over de beschouwde periode, de instroom van nieuwe dossiers in het hof van 

beroep Brussel:  

- voor burgerlijke zaken: niet substantieel méér dan Antwerpen of Gent ; 

- voor correctionele zaken (dus met inbegrip van de beroepszaken van het federaal parket): niet substantieel 

méér dan Gent en Antwerpen; 

- voor jeugdzaken (protectioneel): beduidend meer dan de andere hoven; 

- voor KI-zaken: minder dan Antwerpen maar méér dan de andere hoven; 

- voor assisenzaken: beduidend méér dan de andere hoven (65 op een totaal van 215 voor alle hoven samen, 

dus substantieel méér dan Antwerpen (28) en Gent (29) en nog altijd meer dan Luik (51) en Bergen (42). 

Er blijken dus geen substantiële verschillen vast te stellen in de totaliteit van het aantal nieuwe burgerlijke en 

penale (correctioneel en KI) zaken, zijnde de categorieën die in absolute aantallen de grootste instroom 

vertegenwoordigen. Uit het overzicht van de instroom kan worden afgeleid dat deze niet (veel) hoger is dan bij 

sommige andere hoven. 

 

69 Bron: College van de hoven en rechtbanken, De jaarlijkse statistieken van de hoven en rechtbanken en de kerncijfers 2012-2020, https://www.rechtbanken-
tribunaux.be/nl/college-van-de-hoven-en-rechtbanken#statistiek.  

2016 2017 2018 2019 2020 Totaal 2016-2020 % 

Brussel 3827 3819 4123 3629 3268 18666 25,1%

Antwerpen 3990 3789 3766 3616 3276 18437 24,8%

Gent 3509 3426 3680 3387 3211 17213 23,1%

Luik 2769 2424 2434 2280 2150 12057 16,2%

Bergen 1800 1660 1648 1688 1316 8112 10,9%

Brussel 1531 1652 1530 1597 1434 7744 25,2%

Antwerpen 1418 1470 1551 1546 1327 7312 23,8%

Gent 1439 1602 1529 1544 1429 7543 24,6%

Luik 957 965 1067 851 977 4817 15,7%

Bergen 594 767 700 623 612 3296 10,7%

Brussel 417 440 448 465 453 2.223 32,7%

Antwerpen 289 276 330 293 275 1.463 21,5%

Gent 131 151 143 168 194 787 11,6%

Luik 242 242 286 265 271 1.306 19,2%

Bergen 202 191 211 235 183 1.022 15,0%

Brussel 2359 2378 2531 2734 2607 12609 24,2%

Antwerpen 2822 2961 2806 3033 2882 14504 27,9%

Gent 1991 1826 1883 2116 2218 10034 19,3%

Luik 1759 1658 1853 1915 1711 8896 17,1%

Bergen 1163 1246 1050 1351 1190 6000 11,5%

Brussel 23 13 6 9 14 65 30,2%

Antwerpen 11 3 2 8 4 28 13,0%

Gent 8 1 1 10 9 29 13,5%

Luik 17 8 5 12 9 51 23,7%

Bergen 14 5 4 12 7 42 19,5%

33282 32973 33587 33387 31027 164256
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Het hof van beroep Brussel heeft wel méér jeugdzaken (protectioneel) te behandelen dan de andere hoven, maar 

dit vormt slechts een beperkt deel van het contentieux. 

Het hof heeft ook duidelijk meer assisenzaken te behandelen: het hof van assisen Brussel is, over een periode van 

5 jaar, goed voor 30 % van alle assisenzaken in het land. Alhoewel klein in absolute aantallen ten opzichte van de 

andere categorieën zaken, hebben deze toch een belangrijk effect op de werklast. Dit wordt meer in detail 

besproken in het onderdeel ‘megaprocessen’. 

5.2.2.4. Zijn er een andere soort zaken dan bij de andere hoven (materiemix) ? 

1. Burgerlijk 

Er zijn inderdaad verschillen te zien in het soort zaken dat bij het hof van beroep te Brussel aanhangig is, 

vergeleken met de andere hoven van beroep. Verhoudingsgewijs komen sommige soorten zaken veel tot zeer 

veel méér voor in het hof van beroep Brussel en andere dan weer ongeveer evenveel of (veel) minder. 

Juridische materies waarin er in Brussel méér dan 100 zaken hangende zijn – vergelijking met andere hoven (per 

31/12/2020)70 

Juridische materie 

'aard van zaak'

Aantal 

hangende 

zaken Brussel

% stock 

Brussel

Gemiddelde 

andere 

hoven, 

behoudens 

Brussel

% verschil 

Brussel met 

andere 

hoven

Resultaat in vergelijking met 

andere hoven

Intellectuele Rechten 159 1,3% 0,3% 287,6% Veel meer

Bankwezen 244 2,0% 0,6% 229,1% Veel meer

Indirecte Belastingen 957 8,0% 3,6% 119,4% Veel meer

Directe Belastingen 1244 10,4% 4,9% 110,5% Veel meer

Betwistingen met overheid 668 5,6% 2,9% 94,6% Veel meer

Verzoek tot rechtsbijstand 187 1,6% 1,0% 59,4% Gematigd meer

Lokale Belastingen 191 1,6% 1,0% 53,4% Gematigd meer

Overeenkomsten (geen bouwzaak,pacht,transp,verzek) 2881 24,1% 18,6% 29,5% Meer

Aansprakelijkheid onrechtmatige daad (Art1382 Bw) 780 6,5% 5,1% 28,7% Meer

7311 61,0% 38,0%

Bouwzaken (uitgezonderd openbare aanbestedingen) 947 7,9% 10,1% -21,6% Gematigd minder

Erfenissen, schenkingen en testamenten 206 1,7% 2,6% -33,9% Gematigd minder

Faill issement 160 1,3% 2,1% -36,5% Gematigd minder

Beslagprocedure 193 1,6% 3,2% -50,0% Veel minder

Echtscheiding/Samenwonenden 366 3,1% 6,1% -50,2% Veel  minder

Vorderingen ten aanzien van minderjarige kinderen 765 6,4% 13,6% -53,1% Veel minder

Staat der personen 188 1,6% 4,2% -62,7% Veel minder

2825 23,6% 42,0%

Vennootschappen 373 3,1% 2,9% 6,4% Ongeveer even veel

Zakenrecht 303 2,5% 2,4% 4,2% Ongeveer even veel

Verzekeringen 340 2,8% 2,9% -3,4% Ongeveer even veel

Beroepsaansprakelijkheid 267 2,2% 2,4% -5,8% Ongeveer even veel

1283 10,7% 10,7%

Materies waarin er te Brussel meer dan 100 zaken hangende zijn - ter vergelijking met de andere hoven (stock op datum van 31.12.2020)

Verhoudingsgewijs MEER dan de andere hoven

Verhoudingsgewijs MINDER dan de andere hoven

Verhoudingsgewijs EVENVEEL dan de andere hoven

 
 

 

 

70 Zie bijlage 3: mix van zaken - bron :  kerncijfers college hoven en rechtbanken. 
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Opmerking :  

- Het gaat om de weergave van een percentsgewijze verhouding, niet om absolute cijfers (het totaal van alle 

zaken is 95,3%);71-72 

- De zaken die minder dan 1% van de hangende zaken uitmaken, worden niet opgenomen in de tabel omdat 

deze statistisch gezien weinig relevant zijn.73 

Meer bepaald zijn er : 

- In vergelijking met de andere hoven 

o veel méér fiscale zaken (directe, indirecte en lokale belastingen); 

o veel méér betwistingen met overheden; 

o veel méér zaken van intellectuele rechten; 

o veel méér bankzaken; 

o gematigd méér verzoeken tot rechtsbijstand; 

o méér overeenkomsten (excl. bouwzaken, verzekeringen, transport); 

o méér aansprakelijkheidszaken (art. 1382 B.W. – onrechtmatige daad). 

 

- In vergelijking met de andere hoven 

o gematigd minder bouwzaken (excl. openbare aanbestedingen); 

o gematigd minder erfenissen, testamenten, schenkingen; 

o gematigd minder faillissementen; 

o veel minder vorderingen ten aanzien van minderjarige kinderen; 

o veel minder echtscheidingen/verbrekingen samenwoonst; 

o veel minder staat der personen; 

o veel minder beslagprocedures. 

 

- In vergelijking met de andere hoven ongeveer evenveel 

o vennootschapszaken; 

o verzekeringszaken; 

o zakenrecht; 

o beroepsaansprakelijkheid. 

Exemplarisch : overzicht van zaken met ‘de Belgische overheid’ als partij74. 

Bij wijze van voorbeeld en daarmee ook ter bevestiging van de invloed op het contentieux (inzake burgerlijke, 

commerciële en fiscale zaken) van de concentratie van (het hoofdbestuur van) federale -, gewest- en 

gemeenschapsoverheden en instellingen op het grondgebied van Brussel, kan het volgende worden vastgesteld. 

De Belgische overheid is in ongeveer 2.240 zaken (of 18%) van de totale stock van de burgerlijke sectie een partij. 

Zij is in ongeveer 641 zaken appellant en 1.599 zaken geïntimeerde. 

 

71 Het percentage in de 5de kolom is het procentuele verschil van de procentuele stock aan aantal zaken van een bepaalde materie waaruit blijkt dat het hof voor 
die materie méér, evenveel of minder zaken heeft dan het procentuele gemiddelde van de andere hoven.  

72 Berekeningswijze bv. directe belastingen : 10,4% /4,9% - 1 x 100 (NB de percentages betreffen afrondingen naar boven of naar onder toe, dit in functie van 
afrondingsregels). 

73 In totaal gaat het om 564 zaken van de stock van Brussel (of 4,7%) die per juridische materie (in totaal 23 juridische mat eries) minder dan 1% van de stock 
vertegenwoordigen. 

74 Onder de Belgische overheid worden in dit kader de federale overheidsdiensten, de gemeenschappen en gewesten begrepen zoals geregistreerd in de applicatie 
HBCA. De aantallen zijn onder voorbehoud van volledigheid en correctheid aangezien de gehanteerde benamingen in de applicatie niet op uniforme wijze 
worden geregistreerd. 
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De FOD Financiën is de overheidsdienst met de meeste hangende zaken. De directe en indirecte belastingen zijn 

bijgevolg ook de juridische materies (aard van de zaak)75 die het meest frequent voorkomen. Andere juridische 

materies die vaak voorkomen zijn betwistingen met de overheid en aansprakelijkheid onrechtmatige daad. 

Dit strookt ook met het feit dat het hof van beroep Brussel voor de juridische materie directe belastingen, 

indirecte belastingen, betwistingen met overheid en aansprakelijkheid onrechtmatige daad meer zaken heeft 

dan de andere hoven. 76 

2. Penaal 

Inzake de (correctionele) zaken ten gronde, verwijst het hof Brussel specifiek naar de vaak bijzonder volumineuze 

dossiers die het federaal parket aanlevert en die zeer veel behandelingstijd vergen. 

Het federaal parket werd de afgelopen jaren immers gevoelig versterkt (het kader was oorspronkelijk vastgesteld 

op 18 federale magistraten, de federale procureur niet inbegrepen, en bedraagt nu 34 federale magistraten plus 

3 gedelegeerde magistraten). Daardoor is ook het aantal dossiers dat er wordt behandeld gevoelig gestegen. 

Méér dan 50% ervan wordt in het gerechtelijk arrondissement Brussel gevoerd.77 De impact op de Brusselse 

gerechtelijk instanties is dan ook groot. De aanwezigheid van het federale parket is dus onmiskenbaar een 

‘verzwarende’ omstandigheid (in termen van werklast) in vergelijking met de andere hoven. 

Ook het beduidend méér voorkomen van, vaak omvangrijke, assisenzaken vormt een bijzondere belasting. Voor 

een meer gedetailleerde analyse hiervan wordt naar het onderdeel ‘megadossiers’ verwezen. 

5.2.2.5. Zijn er zwaardere zaken dan bij de andere hoven? 

1. Burgerlijk 

Zoals hierboven vermeld zijn er, wat de mate van voorkomen van bepaalde soorten burgerlijke zaken betreft, 

duidelijke verschillen met de andere hoven van beroep. 

Om te bepalen of de soorten zaken die in Brussel (veel) meer voorkomen in se ook ‘zwaarder’ (omvangrijker of 

complexer) zijn dan de zaken in de andere hoven is het nodig om ‘omvangrijk’ en ‘complex’ te kunnen 

objectiveren. Dit wil zeggen te definiëren aan de hand van (meerdere) parameters of criteria (bijvoorbeeld de 

dikte van een dossier /het aantal kaften, het aantal partijen, het aantal pagina’s conclusies, het soort zaak, de 

juridische complexiteit, het uitzonderlijk karakter, de precedentswaarde, de pleittijd, de internationale dimensie, 

enz.). Een met parameters opgebouwde maatstaf, die mogelijk maakt de werklast in te schatten voor de te 

behandelen zaken, maakt dan vergelijkingen mogelijk met de zaken van de andere hoven van beroep. 

Het College van de hoven en rechtbanken is momenteel bezig met het ontwikkelen van een instrument voor het 

meten van de werklast in het kader van het IAMAI-project. Dit project heeft als doel een intern allocatiemodel uit 

te werken voor een objectievere verdeling van de middelen onder de gerechtelijke entiteiten. Momenteel zijn 

enkel voorlopige resultaten meegedeeld aan de korpschefs die nog verfijnd moeten worden (zie ook onderdeel 

5.4 Productiviteit). 

 

75 De ‘aard van de zaak’ is niet voor alle dossiers beschikbaar in de applicatie HBCA.  
76 Er is daarentegen geen effect te zien, althans niet kwantitatief, van de aanwezigheid van internationale instellingen : het aantal zaken dat bij het hof van beroep 

te Brussel aanhangig is – in de gegevens over de partijen in stock -  en waarbij de EU of de NAVO betrokken is, is op één hand te tellen. 
77 In februari 2021 ging het om 153 van de in totaal 301 lopende onderzoeken.  
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2. Penaal 

Hierboven werd er al op gewezen dat: 

- méér dan 50% van de zaken van het federaal parket in het gerechtelijk arrondissement Brussel wordt 

gevoerd en dat dit vaak zeer volumineuze zaken zijn. 

- 30% van alle assisenzaken van het land worden voorgezeten door een magistraat van het hof van beroep 

Brussel en dat dit vaak omvangrijke zaken zijn. 

Maar ook hier moet dezelfde bedenking worden gemaakt als voor de burgerlijke zaken, nl. het probleem van het 

kunnen objectiveren van de ‘zwaarte’ (omvang en/of complexiteit) van de zaken. Ook dit vereist een 

gedetailleerde werklastmeting. 

In het onderdeel ‘megaprocessen’ wordt de specifieke invloed van zeer grote (‘verstorende’) processen en 

‘golven’ en de impact van de zaken van het federaal parket meer in detail besproken. 

5.2.3. Beoordeling door HRJ 

Louter kwantitatief bekeken is de instroom van het aantal zaken bij het hof van beroep Brussel niet hoger dan in 

sommige andere hoven van beroep. 

Wel is vastgesteld dat het hof van beroep Brussel inderdaad met een aantal bijzondere kenmerken wordt 

geconfronteerd. 

Zo is er het effect van Brussel-hoofdstad, dat er bijvoorbeeld toe leidt dat meer zaken voorkomen die 

voortvloeien uit de concentratie van maatschappelijke zetels van organisaties en bedrijven, alsook van de diverse 

overheden in Brussel, dan in de andere hoven. Ook is er de invloed van de uitoefening van heel wat exclusieve 

bevoegdheden. 

Dat verklaart dat bepaalde soorten zaken (veel) meer voorkomen in Brussel dan in de andere hoven. Deze soorten 

zaken blijken volgens het hof vaak zwaar (omvangrijk en/complex) van aard te zijn, zoals bijvoorbeeld 

betwistingen met de overheid, het fiscale contentieux, de intellectuele rechten en de bankzaken. Als dat zo is, is 

het globale pakket van dergelijke zaken logischerwijze zwaarder dan bij de andere hoven van beroep. 

Dit geldt ook voor de zaken van het Marktenhof, dat binnen het hof van beroep Brussel een speciale plaats 

inneemt als een aparte sectie. Hoewel niet zo groot in aantal, jaarlijks gaat het om zowat 25 dossiers, blijkt het te 

gaan om zaken die vaak zeer technisch zijn, een meervoudig karakter hebben en dus vaak bijzonder complex zijn 

(zoals bv. inzake mededingingsrecht of beroepen tegen beslissingen van de CRC). Het Marktenhof doet 

bovendien steeds uitspraak in eerste en laatste aanleg en moet wettelijk steeds zitting nemen met drie 

raadsheren. 

Andere materies die (veel) minder voorkomen dan in de andere hoven van beroep kunnen anderzijds evengoed 

een grote moeilijkheidsgraad vertonen. 

Ook op penaal vlak, waar het hof wordt geconfronteerd met beduidend meer zaken afkomstig van het federaal 

parket en beduidend meer assisenzaken dan de andere hoven van beroep, blijkt het volgens het hof om (veel) 

zware zaken te gaan.  
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Met andere woorden, dat het hof van beroep Brussel – net als de andere hoven van beroep - zware (omvangrijke 

en/of complexe) zaken te behandelen heeft, staat buiten kijf. Of het om omvangrijkere of complexere zaken gaat 

dan de andere hoven, is echter moeilijk te bepalen, bij gebrek aan een maatstaf voor een vergelijking. In 

afwachting van de definitieve resultaten van een werklastmeting kan dit dus niet formeel worden bevestigd. 

Ten slotte, naast de kwantiteit en aard van de zaken, zijn er ook een aantal niet-dossier gebonden factoren die 

een impact kunnen hebben op het functioneren van een hof, zoals: 

- de tweetaligheid van het hof, gekoppeld aan de schaalgrootte die o.a. de mate van 

specialisatiemogelijkheden beïnvloedt (zie hiervoor het onderdeel productiviteit); 

- de organisatie van de kamers (zie hiervoor het onderdeel productiviteit); 

- de gebrekkige infrastructuur (zie hiervoor het onderdeel productiviteit); 

- de globale achterstand bij het hof van beroep Brussel die aanzienlijk verschilt met deze bij de andere hoven 

(zie hiervoor de berekening van de stockratio in het onderdeel achterstand). 

Ook dit maakt deel uit van een specifieke context die in de onderdelen waarnaar wordt verwezen, omstandig 

wordt uitgewerkt. 

5.3. DE MEGADOSSIERS/MEGAPROCESSEN 

5.3.1. Vastellingen 

1. Er is noch een juridische definitie, noch een consensus over het begrip ‘megadossiers/megaprocessen’. 

 
2. Er is wel consensus over het verstorend karakter van deze dossiers, wat wil zeggen dat ze om diverse redenen 

niet in de dagelijkse organisatie van het hof kunnen worden opgenomen zonder de werking ervan te 

verstoren. 

 
3. Dossiers kunnen op zichzelf verstorend zijn omdat ze buitengewoon of exceptioneel zijn (vanwege 

bijvoorbeeld hun omvang of complexiteit). Maar ook ‘gewone’ dossiers – die op zichzelf niet verstorend zijn – 

kunnen de organisatie verstoren indien er plots een grote toevloed van is (en deze als het ware een 'golf' 

vormen). 

 
4. Op basis van de lijsten overgemaakt door de actoren en het hof, blijken de 43 verstorende strafdossiers die 

het hof de komende jaren (potentieel) zal moeten behandelen: 

- voornamelijk Franstalig (86%); 

- voor iets minder dan de helft (41%) afkomstig van het federaal parket (tegenover 59% van het parket-
generaal Brussel) 

- goed voor in totaal 645 verwachte zittingsdagen, waarvan de dossiers van het federaal parket goed zijn 
voor 496 van de zittingsdagen (77%), terwijl de dossiers van het parket-generaal 149 zittingsdagen in 
beslag zouden nemen (23%). 

 
5. Bij de inschatting van de impact van deze verstorende strafdossiers op het hof wordt enerzijds gekeken naar 

het aantal ‘gewone dossiers’ dat moet worden uitgesteld ten gevolge van de behandeling van de verstorende 
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dossiers en anderzijds naar de verlenging van de vaststellingstermijn die daarmee gepaard gaat voor die 

'gewone dossiers': 

- in de gunstigste hypothese: er zijn 383 zittingsdagen, waarvan 351 in assisen en 32 correctioneel. Dit stemt 
overeen met 205 te verdagen dossiers en een verlenging van de vaststellingstermijn voor één kamer met 
23 weken. 

- in de meest ongunstige hypothese: er zijn minstens 645 zittingsdagen, waarvan 466 in assisen en 179 
correctioneel. Dit stemt overeen met 715 te verdagen dossiers en een verlenging van de 
vaststellingstermijn voor één kamer met ongeveer 79 weken. 

 
6. Naar aanleiding van het exceptionele dossier van de aanslagen Zaventem/Brussel krijgt het hof een tijdelijke 

uitbreiding met onder meer 4 magistraten. Het proces zou daardoor weinig impact mogen hebben op de 

productie van de correctionele kamers maar zal niettemin nog steeds verstorend werken. 

 
7. Het hof van beroep en het hof van assisen Brussel zullen de komende twee jaren te maken hebben met twee 

golven van verstorende dossiers die ze zullen moeten behandelen. Om dit risico te beheersen heeft het hof 

onder meer de maatregel genomen om tijdelijk een nieuwe Franstalige correctionele kamer te openen om 

dossiers die van de eerste golf deel uitmaken te kunnen behandelen. Daardoor zullen de andere correctionele 

kamers in principe minder hinder ondervinden van die verstorende dossiers, op voorwaarde dat de 

4 magistraten die voorzien zijn in de uitbreiding van het tijdelijk kader om de gerechtelijke achterstand weg 

te werken, snel worden benoemd en die kamer kunnen bevolken. 

 
8. Het is niet zeker dat het extra tijdelijk kader van magistraten zal volstaan om de aankomende golven aan te 

kunnen zonder een verstoring van de werking van het hof. Indien de meest ongunstigste hypothese zich zou 

voordoen, samen met een aantal andere omstandigheden (zoals het onverwachte vertrek of de afwezigheid 

om medische redenen van enkele magistraten of griffiers), valt een 'perfect storm' niet uit te sluiten, wat een 

zeer ernstige verstoring van het hof met zich zou meebrengen. 

5.3.2. Analyse 

5.3.2.1. Voorafgaand 

Sinds enkele jaren wordt het hof, naar eigen zeggen, steeds meer geconfronteerd met complexe  

en omvangrijke dossiers die verhoudingsgewijs meer zittingstijd en werk inhouden, zogenaamde 

‘megadossiers/megaprocessen’.78 

Op het moment van de aanvraag van de audit was de kans groot dat het hof van assisen Brussel het ‘megadossier’ 

van de aanslagen van Brussel/Zaventem zou moeten behandelen. Bovendien werden nog andere (zeer) 

omvangrijke dossiers/processen aangekondigd die op korte termijn moeten worden behandeld. Daardoor 

ontstond de vrees dat de werking van het hof, dat sinds kort er net in slaagt de achterstand te stabiliseren, sterk 

verstoord zou worden en de achterstand sterker zou toenemen, in het bijzonder in strafzaken.79 

 

78 Het is niet uitgesloten dat de andere hoven en rechtbanken van het land eveneens dergelijke dossiers te behandelen hebben.  
79 Zie onderdeel 5.5 Achterstand. 
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In dit hoofdstuk wordt rekening gehouden met de megadossiers/megaprocessen die zowel het hof van beroep 

Brussel als de hoven van assisen van het ressort Brussel (mogelijk) zullen moeten behandelen en wat de impact 

ervan kan zijn. 

5.3.2.2. Het begrip ‘megadossiers/megaprocessen’ 

De term ‘megadossiers/megaprocessen’ duikt geregeld op in de media80 en wordt ook gebruikt in de vraag om 

een audit door de eerste voorzitter, maar er is geen juridische definitie voor. 

Om dit begrip zo goed mogelijk te vatten, heeft de HRJ aan het hof van beroep Brussel en alle actoren van de 

rechterlijke orde die de dossiers in eerste instantie behandelen voor ze bij het hof van beroep en het hof van 

assisen terechtkomen, gevraagd om te omschrijven wat ze verstaan onder de noemer 

‘megadossiers/megaprocessen’ (ongeacht de materie). 

In een vragenlijst aan de korpschefs van deze actoren werden volgende criteria gesuggereerd: het hoge aantal 

(dossier)kaften (‘kartons’), de verwachte behandeltermijn van de behandeling, de grotere hoeveelheid middelen 

die nodig zijn voor de behandeling, het ontwrichtende effect van de behandeling van dat dossier op de betrokken 

entiteit en de prioriteit van het dossier ten aanzien van andere dossiers. 

1. Volgens het hof van beroep 

Het antwoord van het hof van beroep heeft hoofzakelijk betrekking op strafzaken. Het gaat in op enkele criteria 

die door de HRJ zijn voorgelegd, maar ook op criteria die het hof zelf heeft toegevoegd. 

a) In strafzaken 

Het hof van beroep lijst volgende criteria op :  

- Het aantal zittingen. Het aantal zittingen wijst niet enkel op de tijd die de partijen nodig hebben om hun 

argumenten uiteen te zetten, maar ook op de mogelijke complexiteit van de zaak. Hoe hoger het aantal 

zittingen, hoe complexer de zaak kan worden beschouwd en hoe meer tijd er nodig zal zijn voor het beraad 

en de redactie van het arrest. 

- Het aantal kaften waaruit een dossier bestaat. Een hoog aantal te lezen kaften wijst, statistisch gezien, 

meestal op een langere voorbereidingstijd en redactietijd van het arrest. Het hof merkt daarbij wel op dat 

een hoger beroep louter over de straf in een dossier met veel kaften, niet noodzakelijk een 

‘megadossier/megaproces’ is. 

- De draagwijdte van het beroep. Een hoger beroep dat enkel verband houdt met de strafmaat zal minder 

tijd in beslag nemen dan de betwisting van de schuld van de verdachte en de straf die hij gekregen heeft. 

- Het aantal misdrijven. Die indicator geeft aan dat de werklast groter is wanneer een verdachte voor een 

honderdtal misdrijven wordt vervolgd. 

- Het aantal verdachten. Het onderzoek in een zaak met meerdere verdachten is ingewikkelder en neemt 

meer tijd in beslag. 

 

80 https://www.standaard.be/cnt/dmf20210517_95366362 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/11/09/autozwendel-uitspraak/ 
https://www.standaard.be/cnt/rg26pdto 

about:blank
about:blank
about:blank
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- De technische aard van de materie. Sommige materies kunnen technisch zijn en tijdrovend juridisch 

onderzoek vereisen. 

Hoewel het hof hierboven enkele criteria heeft vermeld, is het van mening dat het moeilijk blijft om een 

‘megadossier/megaproces’ in strafzaken te definiëren. Niettemin, meent het hof dat twee niet-cumulatieve 

criteria aangeven dat een dossier door zijn omvang een impact zal hebben op de werking van de kamers: 

- Er zijn 4 of meer zittingen nodig om het dossier te behandelen. 

- Het dossier bestaat uit minstens 20 kaften. 

b) In burgerlijke zaken 

De oefening is even moeilijk voor burgerlijke zaken. Het hof spreekt liever over ‘complexiteit op het gebied van 

juridische oplossing en vereiste opzoekingen’. Het hof neemt volgende criteria in aanmerking:  

- De conclusies bestaan uit meer dan 300 pagina’s; 

- De zaak moet krachtens artikel 109bis §3, van het Gerechtelijk Wetboek door een collegiale kamer worden 

behandeld; 

- Er zijn (minstens) 2 of 3 zittingen nodig voor de pleidooien. De debatten worden steeds interactiever, 

waardoor de duur van de pleidooien evenredig vermindert en ze niet meer noodzakelijk de complexiteit 

van het te leveren werk weerspiegelt; 

- Er wordt een groot aantal stukken neergelegd (talrijke mappen of kartonnen dozen vol stukken); 

- De magistraat heeft, los van de zitting, meer dan een maand werk, (voorbereiding, lezen van conclusies 

en stukken, juridische opzoekingen, reflectie, redactie van het ontwerp, revisie). 

2. Volgens andere actoren in de justitiële ketting 

Om te weten welke ‘megadossiers/megaprocessen’ voor het hof van beroep en het hof van assisen kunnen 

worden gebracht, moet worden gekeken naar de actoren/entiteiten die de dossiers behandelen voor ze bij de 

twee voornoemde hoven terechtkomen. 

Voor het hof van beroep Brussel zijn dat: 

- de Nederlandstalige en Franstalige ondernemingsrechtbank Brussel; 

- de Nederlandstalige en Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.81 

Voor het hof van assisen Brussel zijn dat: 

- het parket-generaal Brussel; 

- het federaal parket. 

Alle actoren hebben de vragenlijst beantwoord. Sommigen hebben zich niet uitgesproken over elk criterium. 

Hieronder geven we de mening van deze actoren over die criteria en de door hen toegevoegde criteria weer. 

 

81 In theorie kunnen ook de andere rechtbanken van eerste aanleg en ondernemingsrechtbanken van het rechtsgebied (Leuven en Waals-Brabant) 
‘megadossiers/megaprocessen’ aanleveren aan het hof van beroep Brussel. In de praktijk gebeurt dat zelden. Ze werden daarom niet in aanmerking genomen.  



58 
 

 

a) In strafzaken 

- Het aantal kaften. Sommige actoren zijn van mening dat het aantal kaften in aanmerking moet worden 

genomen, maar dat dit niet doorslaggevend is. Het loutere feit van een hoog aantal kaften betekent niet 

noodzakelijk dat er sprake is van een ‘megadossier/megaproces’. 

- De verwachte behandeltermijn van die dossiers. Voor twee actoren is de verwachte doorlooptijd van een 

dossier een doorslaggevend criterium. Ze menen dat de goede werking van een kamer aanzienlijk wordt 

verstoord wanneer er minstens 6 zittingen nodig zijn voor de behandeling van een dossier, met gevolgen 

voor de behandeling van andere dossiers. 

Een andere actor bevestigt dat de doorlooptijd een criterium is. Het gaat over 

o de tijd om het dossier voor te bereiden (lezen en analyseren van het dossier, voorbereiding van de 

zitting, organisatorische mails, contacten met de balie, de pers, de politiediensten,…, vergaderingen 

met de griffie en/of externe actoren,…); 

o de zittingstijd, waaronder het onderzoek ter zitting, de pleidooien,… waarbij een tempo moet 

worden gehandhaafd om de debatten af te sluiten, 

o de tijd om het vonnis te schrijven en de lay out in orde te brengen; 

o de tijd om de uitspraak van het vonnis te organiseren en voor de zitting waarop de uitspraak wordt 

gedaan (…); 

o de tijd voor het overmaken van de beslissing , alsook voor de opvolging na de uitspraak (zowel de 

talrijke verrichtingen van de griffie, als de externe communicatie). 

Een andere actor verduidelijkt dat het moeilijk is om de doorlooptijd van een dossier op voorhand te 

bepalen. De doorlooptijd kan pas worden ingeschat nadat de partijen op de inleidende zitting hebben 

meegedeeld hoe lang ze nodig hebben voor hun pleidooi. 

- De grotere hoeveelheid middelen die nodig zijn voor de behandeling. Een van de actoren is van mening 

dat een megadossier/megaproces de inzet van meer middelen kan vereisen, zoals het vrijmaken van een 

magistraat gedurende meerdere zittingen of het extra werk dat de organisatie van een mega-proces met 

zich meebrengt wat kan leiden tot een overbelasting van de griffie. 

- Het ontwrichtende effect op de werking van de rechtbank. Dit is een criterium voor enkele actoren. De ene 

benadrukt dat een megadossier zal worden behandeld door een kamer waarvoor aan het parket wordt 

gevraagd om geen andere zaken vast te stellen tijdens de duur van de behandeling ervan. Indien die 

periode te lang is, worden 'normale’ dossiers die oorspronkelijk hadden moeten worden behandeld, 

behandeld door de rechter van een ad-hoc kamer die de voorzitter van de rechtbank speciaal daarvoor 

heeft opgericht om te voorkomen dat het megaproces een negatieve impact heeft op het geplande aantal 

te behandelen dossiers. Die magistraat moet zijn kamer blijven beheren terwijl hij ook de zaken van de 

bijkomende kamer moet behandelen, wat een overbelasting van die magistraat teweegbrengt. 

- De prioriteit van het dossier ten aanzien van andere dossiers. De actoren zijn van mening dat de prioriteit 

van een dossier niet noodzakelijk wijst op een ‘megadossier/megaproces’. Soms moet een ‘normaal’ 

dossier prioritair worden behandeld. 

Een van de actoren benadrukt dat de ‘megadossiers/megaprocessen’ vaak dossiers zijn met personen in 

voorlopige hechtenis, die prioritair moeten worden behandeld. Die ‘megadossiers/megaprocessen’ 

brengen de organisatie in het gedrang van de entiteit die zich moet organiseren en snel oplossingen moet 

vinden voor problemen van logistieke of personele aard. 



59 
 

 

- De combinatie van criteria. Iedereen is het erover eens dat een ‘megadossier/megaproces’ eerder wordt 

gekenmerkt door een combinatie of een opeenstapeling van bepaalde van die criteria. 

Een actor vult de criteria van de HRJ aan als volgt: het aantal vervolgde personen, het aantal burgerlijke 

partijen en de complexiteit van de zaak. 

b) In burgerlijke zaken: 

- Het aantal kaften. Een actor vindt niet het aantal kaften, maar wel het aantal pagina’s in een kaft een 

criterium. Dit criterium kan dus schommelen afhankelijk van het feit of het gaat om volledig of half gevulde 

pagina’s, het lettertype, de interlinie,... Voor een andere heeft dit criterium weinig zin in zijn rechtbank 

omdat dit eerder een maatstaf is in strafzaken. 

- De verwachte behandeltermijn van die dossiers. Een actor vindt de doorlooptijd niet noodzakelijk een 

relevant criterium omdat de instaatstelling in burgerlijke zaken hoofdzakelijk afhangt van de partijen. Het 

volume van de conclusies bepaalt daarentegen de tijd die nodig is voor de pleidooien. Hoe omvangrijker 

de conclusies, hoe langer de pleidooien zullen duren. Deze actor beschouwt een megaproces als een 

proces dat 3 of meer pleitzittingen vereist. Een andere actor hanteert minstens 2 pleitzittingen als 

criterium. 

Een andere actor beschouwt de doorlooptijd van dossiers evenmin systematisch als een criterium. De 

conclusietermijnen zijn meestal lang op verzoek van de advocaten en dat maakt de doorlooptijd langer. 

Hij voegt eraan toe dat een dossier waarin de instaatstelling veel tijd vergt, niet noodzakelijk een 

‘megadossier/megaproces’ is. 

Nog een andere actor verduidelijkt dat de beraadslagingsduur voor een 'normaal’ dossier niet veel verschilt 

van die voor een ‘dikker’ dossier. Indien de beraadslagingsduur voor een ‘dikker’ dossier langer is, heeft 

dat geen impact op de entiteit en meer bepaald op de burgerlijke afdeling die het gewoon is om dergelijke 

dossiers te behandelen, naast de andere gewone dossiers. Het betekent wel een bijkomende werklast voor 

de magistraat die verantwoordelijk is voor het dossier. 

- De grotere hoeveelheid middelen die nodig zijn voor de behandeling. Een actor wijst erop dat er niet 

noodzakelijk meer personeel en materiaal nodig is voor een ‘megadossier/megaproces’. 

- Het ontwrichtende effect op de werking van de rechtbank. Een actor benadrukt dat een megaproces de 

rechtbank zal ontregelen en dat deze gedeeltelijk zal moeten worden gereorganiseerd om te kunnen 

blijven functioneren. Een andere actor voegt toe dat de zittingstijd van de pleitkamers per definitie 

beperkt is en deze dossiers een groot deel van de zittingstijd in beslag nemen. Daardoor heeft de 

vaststellingstermijn, tussen de controle van de instaatstelling en de pleitdatum, de neiging om langer te 

worden. 

- De prioriteit van het dossier ten aanzien van andere dossiers. Volgens sommige actoren hebben de 

burgerlijke dossiers geen bijzondere prioriteit, maar moeten ze samen met alle andere te pleiten zaken 

worden behandeld. 

- De combinatie van criteria. Voor een actor is een dossier ‘mega’ wanneer aan een of twee criteria uit de 

lijst van de HRJ is voldaan. De lijst wordt als volgt aangevuld: het aantal pagina’s van de conclusies, het 

aantal partijen, het aantal eisen, het aantal middelen en het aantal advocaten. 
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Een andere actor identificeert volgende criteria voor een ‘megadossier/megaproces’, die meestal 

cumulatief zijn: 

o Een dossier waarvoor drie of meer zittingen nodig zijn. 

o Een dossier waarin de conclusies een bijzonder hoog aantal pagina’s tellen (meer dan 150). 

o Een dossier met meer dan 10 partijen. 

o Een abnormaal hoog aantal stukken. 

5.3.2.3. Overzicht (potentiële) megadossiers bij het hof van beroep 

1. Algemeen 

In de vragenlijst die begin juni 2021 naar de actoren werd gestuurd, werd ook gevraagd een overzicht op te stellen 

van de megadossiers, zowel strafrechtelijk als burgerlijk, die het hof van beroep en assisen Brussel op korte en 

middellange termijn (mogelijk) zullen moeten behandelen en dit op basis van hun eigen omschrijving (en criteria). 

Vervolgens is aan het hof zelf gevraagd om, op basis van die lijsten en volgens zijn eigen criteria, na te kijken of 

er bepaalde dossiers ontbreken, al waren behandeld of niet als ‘mega’ konden worden beschouwd. 

Het was de bedoeling om, op basis van deze lijsten, een inschatting te maken van de 

megadossiers/megaprocessen die op het hof van beroep en assisen Brussel afkomen. Daarbij werd ermee 

rekening gehouden dat mogelijk niet alle dossiers zullen moeten worden behandeld: soms zal er geen beroep 

worden ingesteld of zal er geen verwijzing naar het hof van assisen zijn. 

De lijsten omvatten de dossiers: 

- die zijn vastgesteld of nog moeten worden vastgesteld. 

- die nog niet in staat zijn. 

- die nog in onderzoek zijn. 

- die wachten op een verwijzing. 

- die onlangs werden behandeld of die worden behandeld door de rechtbanken van eerste aanleg en 

waartegen verzet mogelijk is. 

Volgens deze lijst82 zou het gaan om 43 strafdossiers83 . 

Inzake burgerlijke dossiers waren de overgemaakte lijsten door de actoren grotendeels niet exploiteerbaar en 

was er aanvullende informatie nodig van het hof. Deze heeft de HRJ niet ontvangen. Er kon dus in dit verslag 

geen rekening mee gehouden worden. 

Er zijn een aantal algemene vaststellingen, inzake de vermelde 43 strafdossiers : 

- 14 % van de dossiers is Nederlandstalig en 86 % is Franstalig; 

- 59 % van de dossiers is afkomstig van het parket-generaal en 41 % van het federaal parket ; 

 

82 De informatie in dit hoofdstuk steunt op de informatie die we tot 31 december 2021 ontvangen hebben.  
83 Dit zijn de megadossiers/megaprocessen (correctionele en assisen), maar ook de gewone assisenzaken. De redenen waarom met dez e laatste rekening wordt 

gehouden, worden besproken in hoofdstuk 3. 
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- daarentegen zouden de zittingsdagen die met deze dossiers gepaard gaan (in totaal 645), voor de dossiers 

van het federaal parket, goed zijn voor 77 % van de zittingsdagen (496), terwijl de dossiers van het parket-

generaal 23 % van de zittingsdagen in beslag zouden nemen (149)84. 

 

 

2. Dossiers die reeds vastgesteld zijn of in afwachting ervan 

Het betreft de assisendossiers waarvoor een beschikking tot vaststelling is genomen door de eerste voorzitter, 

alsook de dossiers die door de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof werden verwezen naar het hof van 

assisen en wachten op vaststelling. Het betreft ook de correctionele dossiers die reeds door het hof werden 

vastgesteld85 of in afwachting zijn van een vaststelling86.  

a) Assisendossiers 

Er zijn 15 assisenzaken die werden vastgesteld of wachten op vaststelling, waarvan 11 in Brussel, 2 in Nijvel en 2 

in Leuven. De periode waarin deze vastgestelde of vast te stellen dossiers zullen worden behandeld loopt van 

september 2021 tot juni 2023. 

Er zouden in totaal 28 zittingsdagen gepland zijn voor de assisenzaken in Nijvel en Leuven. 

Voor 11 assisenzaken die in Brussel worden gehouden, zijn 181 zittingsdagen gepland. 

 

84 Dit is weliswaar enkel een schatting, door de betrokken instanties zelf gemaakt, en die op dit moment niet kan worden geverifieerd aangezien het meestal om 
dossiers gaat die nog moeten worden behandeld. 

85 Hoewel deze correctionele zaken (en assisenzaken) al zijn vastgesteld op precieze data, kan dit nog steeds wijzigen.   
86 Dossiers die in eerste aanleg zijn behandeld en waarin een hoger beroep werd ingesteld.   
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Van de 15 assisenzaken zijn 10 dossiers samen goed voor minimum 171 kaften. Voor de 5 andere dossiers was die 

informatie niet beschikbaar. 

Er is een 16e assisenzaak gepland in Brussel voor het proces van de aanslagen van Zaventem/Maalbeek dat in 

oktober 2022 van start zou gaan en 8 à 9 maanden zou duren. Dit dossier bestaat uit minstens 180 kaften.  

b) Correctionele dossiers 

Er zijn 5 vastgestelde/vast te stellen dossiers. Voor de behandeling ervan zijn er in totaal 32 zittingen gepland.  

5 van die dossiers zijn vandaag samen goed voor 144 kaften. 

3. Dossiers die mogelijk zullen worden behandeld (‘potentiële’ dossiers) 

Het betreft zowel correctionele en assisendossiers in onderzoek of in afwachting van doorverwijzing, als 

correctionele dossiers die onlangs in eerste aanleg werden behandeld, in behandeling zijn of binnenkort zullen 

worden behandeld en waartegen hoger beroep mogelijk is. 

a) Assisendossiers 

Minstens 5 dossiers zullen mogelijk door het hof van assisen Brussel worden behandeld gedurende naar schatting 

115 zittingsdagen in totaal. Voor 2 van die dossiers zijn ongeveer 100 zittingsdagen gepland (50 zittingen per 

dossier). Die 2 dossiers zouden na juni 2023 kunnen worden vastgesteld. Voor 1 dossier wordt de zittingstijd op 

15 zittingsdagen geschat. Een raming van de duur van 2 andere assisendossiers is niet beschikbaar. Informatie 

over het aantal kaften in de dossiers is niet beschikbaar. 

b) Correctionele dossiers 

Er zijn 18 correctionele dossiers die mogelijk door het hof moeten worden behandeld. De raming van de duur 

ervan is niet beschikbaar voor 5 dossiers. Voor de 13 andere zijn in totaal 147 zittingen gepland. 

Eind december 2021 waren 14 van die dossiers samen goed voor 837 kaften. Voor de 4 andere dossiers is die 

informatie is niet beschikbaar. 

In meer dan de helft van de dossiers zijn er minstens 15 verdachten. In 2 dossiers zijn er 40 of meer verdachten. 

4. Overzicht in de tijd 

Alhoewel de precieze aanvangsdatums van de 43 processen nog niet volledig zeker zijn, is het toch mogelijk zich 

een beeld te vormen van het tijdstip waarop de dossiers een impact zullen hebben op het hof van beroep, op basis 

van de informatie en prognoses die aan de HRJ werden meegedeeld. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt 

tussen de vastgestelde en vast te stellen dossiers (in het groen) en de potentiële dossiers (in het bruin). 
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De grote meerderheid van de door het hof van beroep en assisen te behandelen of potentieel te behandelen 

dossiers, is verdeeld over een periode van 1 september 2021 tot 30 juni 2023, waarbij 2 ‘golven’ te zien zijn: de 

eerste in het voorjaar van 2022, de tweede vanaf oktober 2022. 

Er bestaat echter een groot ‘dark number’, namelijk de dossiers die te behandelen of potentieel te behandelen 

zijn en nog niet op de tijdas kunnen worden opgenomen omdat ze nog niet zijn ingepland (zie ‘geen prognose'). 
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In een worst-case scenario gaat het om 265 (45 + 220) zittingsdagen die zouden moeten worden ingepland. 

Minstens enkele van die dossiers zouden na september 2023 worden behandeld. 

5.3.3. Beoordeling door HRJ 

5.3.3.1. Verstorende dossiers en verstorende golven 

De HRJ stelt vast dat er noch een juridische definitie, noch een consensus is over het begrip 

‘megadossiers/megaprocessen’ en zijn criteria. De doorslaggevende criteria zijn niet voor elke entiteit en elke 

materie dezelfde: sommigen hanteren een nauwkeurig criterium, anderen dan weer niet. 

De meeste bevraagde actoren en het hof van beroep Brussel zijn het wel eens over het feit dat de behandeling 

van wat als ‘megadossiers/megaprocessen’ benoemd wordt, een verstorend effect heeft op hun werking. 

Een verstorend dossier/proces is dan een dossier/proces dat wegens zijn aard om diverse redenen (meestal, maar 

niet noodzakelijk, gecumuleerd) niet in de dagelijkse organisatie van het hof kan worden opgenomen zonder de 

werking ervan te verstoren. Met dit laatste wordt onder meer bedoeld: uitstel van zaken, annulering van 

zittingen, opschorting of sluiting van kamers omdat de magistraten belast zijn met de behandeling van het 

verstorend dossier,…. 

Volgende indicatoren kunnen erop wijzen dat het om een verstorend dossier gaat: 

- Voor alle materies samen 

o het aantal kaften; 

o het aantal partijen; 

o het aantal juridische vragen van de partijen (en hun complexiteit); 

o de maatschappelijke inzet van het dossier, de aanwezigheid van de pers, de openbare veiligheid; 

o de infrastructuur die nodig is om het dossier te behandelen, wat kan leiden tot de delokalisatie van 

het proces. 

- In strafzaken 

o het hoge aantal misdrijven; 

o de complexiteit van de bewijzen; 

o het dringende karakter door de voorlopige hechtenis van een inverdenkinggestelde; 

o het risico op overschrijding van de redelijke termijn of op de verjaring van de misdrijven. 

- In burgerlijke zaken 

o de lengte van de conclusies en de pleidooien; 

o de omvang van de stukkendossiers. 

Evenwel kunnen ook ‘gewone’ dossiers – die dus elk op zich niet verstorend hoeven te zijn – de organisatie toch 

overbelasten, indien ze zich concentreren in de tijd, bijvoorbeeld wanneer er plots een toevloed is van veel van 

dergelijke dossiers. In feite zijn dit ‘golven’ die zich voordoen. 

In de figuur die in punt 2.2.4 is opgenomen komt dit tot uiting : er zijn golven van dossiers die, zelfs indien die 

dossiers op zichzelf elk ‘gewoon’ zijn, het evenwicht verstoren. 

In dit verband moet ten slotte ook nog gewezen worden op de assisenprocessen. 
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De organisatie van een assisenproces, als niet-permanent rechtscollege, impliceert immers dat een lid van het 

hof van beroep moet worden aangewezen om het proces voor te zitten. Tevens moeten twee rechters en een 

griffier van de betrokken rechtbank van eerste aanleg worden aangewezen om respectievelijk de functies van 

assessoren en griffier van het hof van assisen uit te oefenen. Assisenprocessen hebben, zoals ze vandaag zijn 

georganiseerd, dus altijd een impact op de organisatie van voornoemde entiteiten. 

Indien ze geconcentreerd in de tijd voorkomen, dit wil zeggen in golven, dan kunnen ze als verstorend beschouwd 

worden. In het hof van beroep Brussel zijn, zoals in de bovenstaande grafiek is aangeduid, in de komende twee 

jaar dergelijke golven te vrezen. 

5.3.3.2. In concreto :  impact op het hof van beroep Brussel (strafzaken) 87 

1. Methodologie voor de inschatting van de impact 

Om de impact van de verstorende dossiers op de werking van het hof en in het bijzonder van de Franstalige 

correctionele kamers te analyseren (zoals hierboven vermeld zijn 86% van de aankomende megadossiers 

Franstalige dossiers), hebben we ons toegespitst op het geschatte aantal zittingen dat nodig is voor de 

behandeling van die dossiers. De actoren en het hof hebben die informatie verstrekt voor een groot deel van de 

dossiers. Bijgevolg worden enkel de verstorende dossiers die het parket-generaal en het federaal parket hebben 

meegedeeld en waarvoor het aantal geplande zittingen is vermeld, in aanmerking genomen. 

De gehanteerde methodologie bestaat erin om een theoretische inschatting te maken van het aantal ‘gewone 

dossiers’ dat moet worden uitgesteld ten gevolge van de verstorende dossiers en een inschatting van de 

verlenging van de vaststellingstermijn die daarmee gepaard gaat voor die dossiers. 

Hiervoor nemen we als uitgangspunt het aantal behandelde dossiers per dag, per magistraat. Met het systeem 

dat twee jaar geleden werd ingevoerd, houdt een Franstalige collegiale kamer 3 zittingen per week. Op elke 

zitting (normaliter 180 minuten) worden, in regel, 3 ‘gewone dossiers’ behandeld, hetzij 1 per magistraat. 

Op basis van die gegevens kunnen we de impact van de behandeling van verstorende assisen- en correctionele 

dossiers op de correctionele kamers als volgt inschatten88: 

- Wanneer een magistraat 5 dagen (van maandag tot en met vrijdag) in het hof van assisen zetelt, kan hij 

gedurende 3 zittingen niet zetelen in zijn kamer en dus onmogelijk 3 correctionele dossiers (1 dossier  

x 3 zittingsdagen) behandelen. 

 

87 De impact van de verstorende burgerlijke dossiers op het hof kan de HRJ vandaag niet evalueren omdat er nog geen concreet antwoord is op de vragenlijst. In 
een email van 18 januari 2022 stipte het hof evenwel de impact op zijn organisatie aan van het proces “Klimaatzaak/Belgische Staat”. Dit dossier is vastgesteld 
vanaf september 2023 voor een kamer met 3 raadsheren. Er zijn 12 zittingen gepland, à rato van 3 per week. In die periode kan die kamer geen andere dossiers 
behandelen en de auteur(s) van het arrest moet(en) worden vrijgesteld van zijn (hun) zittingen. Dit zal een invloed hebben op de productiviteit van die kamer 
vermits ongeveer een maand lang geen dossiers kunnen worden vastgesteld en vermits een of meerdere magistraten enkele zitting en niet zullen bijwonen om 
het arrest te schrijven. 

88 Deze methode houdt een aantal beperkingen in, met name:  
- Er wordt geen rekening gehouden met de theoretische studieduur van het dossier noch met de redactieduur van het arrest omdat hierover geen objectieve 

gegevens zijn. Deze kunnen ook een impact hebben op de werking van de kamers want in bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat de magistraten tijdelijk 
niet kunnen zetelen om het verstorende dossier te bestuderen.  

- Meer dan 7 verstorende dossiers van de lijst van de actoren konden niet worden opgenomen in de inschatting van de impact omdat het aantal voorziene 
zittingen niet wordt vermeld. 

- Voor de assisenzaken worden de preliminaire zittingen en de zittingen voor de samenstelling van de jury, d ie de voorzitter van het hof van assisen ook moet 
houden, niet meegenomen in de inschatting van de impact. 

- Er wordt geen rekening gehouden met de minimumtermijn van 48 uur waarin de voorzitter niet mag zetelen in zijn kamer tussen d e zitting voor de 
samenstelling van de jury en het begin van de zitting ten gronde.  

In realiteit zal de impact dus nog groter zijn dan de hypothesen hieronder aangeven.  



66 
 

 

- Wanneer een verstorend correctioneel dossier in een kamer moet worden vastgesteld, en deze daaraan 

zittingen moet wijden, moeten ‘gewone dossiers’ verdaagd worden. Een verstorend dossier waarvoor 

6 zittingen in een kamer worden vastgesteld, leidt dus tot de verdaging van 18 ‘gewone’ dossiers 

(6 zittingen x 3 dossiers). De vaststellingstermijn zal in deze kamer worden verlengd met 2 weken. 

Weliswaar :  sommige verstorende dossiers zullen misschien nooit voor het hof van beroep of het hof van assisen 

worden gebracht. Daarom wordt hieronder zowel een minimale inschatting gedaan op basis van de 

vastgestelde/vast te stellen dossiers die zeker behandeld zullen moeten worden (gunstige hypothese) als een 

maximale inschatting met daarbovenop ook de potentiële verstorende dossiers (meest ongunstige hypothese). 

2. De impact op het hof: hypothesen89 

- Gunstigste hypothese (minimale inschatting) 

De gunstigste hypothese is deze waarbij enkel rekening wordt gehouden met de dossiers waarvan thans 

reeds zeker is dat ze door het hof van beroep en het hof van assisen van Brussel moeten worden behandeld 

en in de veronderstelling dat er geen meer zullen bijkomen (van de ‘potentiële’ dossiers). 

Voor de behandeling van de Franstalige assisenzaken die al zijn vastgesteld of nog zullen worden vastgesteld, 

zouden 181 zittingsdagen nodig zijn. Indien een magistraat al die zittingen moet voorzitten, zou hij 36,2 

weken afwezig zijn in zijn kamer (181 zittingsdagen /5 dagen90) en zouden bijgevolg 109 (108,6) dossiers 

moeten worden verdaagd (36,2 weken x 3 dossiers91). 

Die 109 te verdagen dossiers zouden de vaststellingstermijn in een enkele kamer92 verlengen met 12 (12,11) 

weken (109 dossiers/9 93)94. 

Voor de behandeling van het uitzonderlijke dossier van de aanslagen van Zaventem/Maalbeek zouden 

170 zittingsdagen nodig zijn. Gezien hiervoor aparte middelen ter beschikking worden gesteld en de in te 

zetten personen dus zouden vervangen worden op de plaats die ze tijdelijk niet kunnen invullen, zou dit echter 

niet mogen leiden tot het verdagen van zaken (zie punt 3). 

Voor de behandeling van de vastgestelde/vast te stellen verstorende correctionele dossiers zouden 

32 zittingen nodig zijn. De behandeling zou leiden tot de verdaging van 96 andere dossiers (32 correctionele 

zittingen x 3 dossiers95), waardoor de vaststellingstermijn met 11 (10,67) weken (32 zittingen/396) wordt 

verlengd in één enkele kamer97. 

Drie assisenprocessen in Nijvel en in Leuven zullen een impact hebben op de kamers van 

inbeschuldigingstelling omdat de kans bestaat dat twee van hun leden die processen zullen moeten 

voorzitten en dus voor ongeveer 22 zittingsdagen moeten worden aangewezen, hetzij iets meer dan 4 weken. 

 

89 De impact wordt uitgedrukt in weken vaststellingstermijn, maar logischerwijze ook in dezelfde mate op de totale doorlooptijd van de dossiers. 
90 Een week omvat 5 zittingsdagen bij het hof van assisen.  
91 Aantal dossiers dat een magistraat van een correctionele kamer per week zou moeten behandelen/in beraad nemen.  
92 Vermeld in de inleiding van dit hoofdstuk.  
93 Aantal dossiers dat een correctionele kamer per week zou moeten behandelen/in beraad nemen.  
94 Indien die verstorende dossiers over de 4 Franstalige correctionele kamers gelijk zouden worden verdeeld, zou de vaststellingstermijn in elke kamer met 

4 weken worden verlengd. 
95 Aantal “gewone”dossiers dat een correctionele kamer per dag zou moeten behandelen/in beraad nemen.  
96 Aantal zittingen per week.  
97 Indien deze dossiers over de 4 Franstalige correctionele kamers gelijk zouden worden verdeeld, zou de vaststellingstermijn in elke kamer met 2,67 weken 

(10,67 weken/4) worden verlengd. 
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Dit zal een effect hebben op de productiviteit van hun kamer.98 Het vierde proces zou occasioneel worden 

geleid door een plaatsvervangend magistraat, wat geen gevolgen zou hebben voor welke kamer ook. 

- Invloed van de potentieel te behandelen dossiers 

Voor de behandeling van de potentiële Franstalige assisendossiers99 zouden 115 zittingen nodig zijn.  

Indien een magistraat al die zittingen moet voorzitten, zou hij 23 weken afwezig zijn in zijn kamer  

(115 zittingsdagen /5 dagen100) en zouden dus 69 dossiers moeten worden verdaagd (23 weken x 3 dossiers101). 

Die 69 te verdagen dossiers zouden de vaststellingstermijn voor zijn kamer verlengen met 8 (7,67) weken  

(69 dossiers/9102)103. 

Voor de behandeling van de potentiële verstorende correctionele dossiers104 zouden 147 zittingen nodig zijn. 

Hun behandeling zou leiden tot de verdaging van 441 dossiers (147 correctionele zittingen x 3 dossiers105), of 

een verlenging van de vaststellingstermijn met 49 weken (147/3106)107. 

- Meest ongunstige hypothese (maximale inschatting): 

In de meest ongunstige hypothese waarin het Brusselse hof van beroep en hof van assisen alle verstorende 

dossiers zouden moeten behandelen die de actoren en het hof hebben meegedeeld (zowel deze die reeds 

vaststaan, als deze die potentieel bij het hof van beroep of hof van assisen kunnen terechtkomen), zouden 

dus minstens 645 zittingen of zittingsdagen nodig zijn, waarvan 466 in assisen en 179 voor de correctionele 

kamers. Dit stemt overeen met 715 (714,6) te verdagen dossiers en een verlenging van de vaststellingstermijn 

voor één kamer met 79 (79,35) weken. 

- Samenvatting 

HYPOTHESE  ZITTINGEN 
TE VERDAGEN 

DOSSIERS 
(AFGEROND) 

VERLENGING VAN DE 

VASTSTELLINGS-

TERMIJN VOOR 1 

KAMER (AFGEROND) 

     

Gunstigste 

De vastgestelde/vast te stellen 

verstorende assisendossiers 

vertegenwoordigen 

181 109 + 12 weken 

De vastgestelde/vast te stellen 

verstorende correctionele dossiers 

vertegenwoordigen 

32 96 + 11 weken 

 

98 Zie punt 5.4.2.4.. 
99 Zie beschrijving onder titel 5.3.2.3, derde ondertitel.. 
100 Een week omvat 5 zittingen bij het hof van assisen. 
101 Aantal “gewone” dossiers dat een magistraat van een correctionele kamer per week zou moeten behandelen/in beraad nemen.  
102 Aantal “gewone” dossiers dat een correctionele kamer per week zou moeten behandelen/in beraad nemen.  
103 Indien de behandeling van die verstorende dossiers over de 4 Franstalige correctionele kamers gelijk zou worden verdeeld, zou de vaststellingstermijn in elke 

kamer met 1,92 weken (7,67 weken/4) worden verlengd. 
104 Zie beschrijving onder titel 5.3.2.3.. 
105 Aantal dossiers dat een correctionele kamer per dag zou moeten behandelen/in beraad nemen.  
106 Aantal zittingen per week.  
107 Indien de behandeling van die dossiers over de 4 Franstalige correctionele kamers gelijk zou worden verdeeld, zou de vaststellingstermijn in elke kamer met 

12,25 weken (49 weken/4) worden verlengd. 



68 
 

 

HYPOTHESE  ZITTINGEN 
TE VERDAGEN 

DOSSIERS 
(AFGEROND) 

VERLENGING VAN DE 

VASTSTELLINGS-

TERMIJN VOOR 1 

KAMER (AFGEROND) 

Het dossier van de aanslagen van 

Zaventem/Maalbeek 

vertegenwoordigt 

170 / / 

     

Invloed van de 

potentiële dossiers 

De potentiële verstorende 

assisendossiers vertegenwoordigen 
115 69 + 8 weken 

De potentiële verstorende 

correctionele dossiers 

vertegenwoordigen 

147 441 + 49 weken 

     

Meest ongunstige 
De behandeling van alle verstorende 

dossiers samen vertegenwoordigt 
645 715 + 79 weken 

 

3. In het bijzonder : impact van het dossier van de aanslagen Zaventem/Maalbeek 

Voor de behandeling van dit uitzonderlijk dossier zullen 4 magistraten van het hof van beroep tijdelijk niet 

beschikbaar zijn voor andere taken binnen het hof: 

- Een magistraat moet de zaak voorzitten. 

- Een tweede magistraat wordt aangeduid om als plaatsvervangend voorzitter de debatten bij te wonen 

gezien het exceptionele karakter en de lange duur van het proces (voor het geval de voorzitter 

bijvoorbeeld ziek wordt).108 

- Twee andere magistraten (afkomstig van twee Franstalige correctionele kamers) zullen moeten 

deelnemen als getuige en gewezen onderzoeksrechter. De duur van die deelname wordt voor beide 

magistraten geschat op maximaal 6 maanden. 

Concreet gezien zullen 2 magistraten voltijds met dit proces bezig zijn en 2 andere halftijds. Dit betekent in totaal 

3 vte (voltijds equivalenten) aan magistraten van het hof van beroep Brussel. 

Om de impact van de tijdelijke afwezigheid van die magistraten te beperken, wordt het hof tijdelijk uitgebreid 

met een kader van 4 magistraten109. Het hof zal zo over 1 bijkomende magistraat beschikken in verhouding tot 

wat de reële behoeften voor dit proces lijken te zijn. Het proces zou daardoor weinig impact mogen hebben op 

de productie van de correctionele kamers. 

 

108 Art.120, 4e lid, Ger.W. 
109 De plaatsen werden op 20 augustus 2021 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en op 21 januari 2022 heeft de Franstalige ben oemings- en 

aanwijzingscommissie van de HRJ vier kandidaten voorgedragen.  
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De organisatie van dit dossier zal niettemin de werking toch verstoren, onder meer omdat het de eerste voorzitter 

verplicht zich er gedurende vele maanden voltijds mee bezig te houden. Het proces vindt daarenboven niet plaats 

in het justitiepaleis te Brussel maar in het ‘paleis Justitia’ in Haren. 

De eerste voorzitter van het hof zal zelf immers het proces, waarvan de duur op 8 tot 9 maanden wordt geschat, 

voorzitten. Zij zou geen andere keuze hebben vermits alle magistraten van het hof die opgeleid zijn om een 

assisenproces voor te zitten niet kunnen zetelen wegens een onverenigbaarheid110. Gegeven dit feit heeft de 

eerste voorzitter aan magistraten van andere hoven van beroep voorgesteld om het proces voor te zitten, maar 

zonder gunstig gevolg. 

Intussen is het managementteam van het hof uitgebreid en vanaf 1 januari 2022 staan 3 magistraten (voorheen 

1 magistraat, halftijds) de eerste voorzitter bij in het beheer van het hof. Twee ervan nemen voltijds de functie op 

van adjunct. 

Bovendien werd een magistraat van een kamer voor familiezaken aangeduid als plaatsvervangend 

assisenvoorzitter. Hij zetelt sinds maart 2022 niet meer in zijn kamer om zich voor te bereiden op het proces. 

Indien tegen dan niet één van de vier magistraten van het tijdelijk kader is benoemd, zal dit een impact hebben 

op de werking van zijn kamer. 

5.3.3.3. Een fenomeen dat zich reeds in het verleden of ook in andere ressorten voordeed ? 

Vanzelfsprekend zijn zware dossiers zoals ze in de voorgaande paragrafen zijn beschreven niet nieuw. Ook in het 

verleden hebben zich zeer grote processen voorgedaan, zowel in andere ressorten als in Brussel, die als 

individuele zaak op zich een zeer grote impact op de organisatie van de rechtsinstantie hebben gehad, en dus in 

die zin als ‘verstorend’ konden worden beschouwd. 

Zo nam de pers reeds in 1994 de term ‘megaproces’ in de mond in het kader van een proces over feiten 

toegeschreven aan Bouhouche en consoorten111. Dit assisenproces te Brussel duurde 5 maanden. In 2007 werd 

gesproken over een ‘megaproces’, als omschrijving voor het proces Lernout & Hauspie te Gent waarin 157 

verdachten moesten voorkomen en waarin bijna 15.000 personen zich burgerlijke partij stelden112. 

Niettemin lijkt er een toename van dergelijke processen en dus ook van het verstorende effect ervan. Eén van de 

redenen voor de toename van dergelijke processen is dat het federaal parket met de jaren substantieel is 

versterkt en dus meer dossiers genereert. 

Door de HRJ daarover ondervraagd heeft het hof van beroep Brussel immers geen gevallen kunnen aanduiden 

waar in het verleden eenzelfde mate van verstoring van de werkzaamheden – zoals voor de komende twee jaren 

gevreesd – van dit hof tot uiting kwam. 

Dit betekent niet dat er in Brussel in het verleden geen omvangrijke dossiers waren, maar wel dat de  

huidige problematiek dus vooral te maken heeft met de combinatie van verstorende ‘individuele dossiers’  

op zich met verstorende ‘golven’ van zaken die op zich elk niet noodzakelijk verstorend zouden zijn maar  

 

110 Ze hebben bijvoorbeeld in de kamer van inbeschuldigingstelling gezeteld in het kader van dit dossier voor de voorlopige hechtenis van de nu beschuldigden 
en hun verwijzing naar het hof van assisen.  

111 https://www.lesoir.be/art/%25252Ftrahisons-de-la-traduction-au-megaproces-du-brabant-qua_t-19941118-Z08RTE.html ; 
https://bendevannijvel.com/daders/bouhouche-beijer/proces/ 

112 https://www.nieuwsblad.be/cnt/kr3n2hrp ; https://www.demorgen.be/nieuws/voormalige-bestuurders-lernout-hauspie-na-20-jaar-veroordeeld-tot-655-
miljoen-euro-schadevergoeding~b7c5b1e37/  

https://www.lesoir.be/art/%25252Ftrahisons-de-la-traduction-au-megaproces-du-brabant-qua_t-19941118-Z08RTE.html
https://bendevannijvel.com/daders/bouhouche-beijer/proces/
https://www.nieuwsblad.be/cnt/kr3n2hrp
https://www.demorgen.be/nieuws/voormalige-bestuurders-lernout-hauspie-na-20-jaar-veroordeeld-tot-655-miljoen-euro-schadevergoeding~b7c5b1e37/
https://www.demorgen.be/nieuws/voormalige-bestuurders-lernout-hauspie-na-20-jaar-veroordeeld-tot-655-miljoen-euro-schadevergoeding~b7c5b1e37/
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het wel worden door de concentratie in de tijd. 

5.3.3.4. De genomen maatregelen 

In een e-mail van 18 januari 2022 heeft het hof uitgelegd welke maatregelen het zal nemen om bepaalde 

verstorende correctionele dossiers te behandelen die tussen de maanden april en juni van dit jaar aan het hof 

zullen worden voorgelegd. 

De oprichting van een specifieke kamer voor zeer grote, verstorende dossiers, is één van die maatregelen113. 

Die nieuwe kamer zal tussen april en mei 2022 een verstorend dossier behandelen met minstens 174 kaften, 

23 verdachten die worden vervolgd voor 127 misdrijven en 49 burgerlijke partijen. Het hof plant  

19 zittingen voor dit dossier. 

Voor dit proces zal de zetel bestaan uit een voorzitter van een correctionele kamer, een naar het hof gedelegeerd 

rechter die in de kamer van inbeschuldigingstelling zetelt, een plaatsvervangend magistraat en een griffier die 

aan een andere kamer verbonden is. 

Het hof neemt de volgende maatregelen voor de behandeling van dit dossier: 

- De kamervoorzitter is afwezig in zijn kamer na half januari 2022 om het dossier voor te bereiden en wordt 

vervangen door een piket. Tussen die datum en 30 juni 2022 wordt het aantal zittingen in zijn kamer 

verlaagd (18 zittingen worden geschrapt). Dit zal gevolgen hebben voor het aantal zaken dat in beraad 

wordt genomen. 

- De gedelegeerd rechter wordt in zijn kamer vervangen door een magistraat-civilist, die dus zelf afwezig zal 

zijn in zijn burgerlijke kamer en moet worden vervangen (wat een impact heeft op de productiviteit van die 

burgerlijke kamer). 

- De griffier wordt op verschillende momenten in zijn kamer vervangen door een andere griffier zodat hij het 

dossier kan voorbereiden. 

Een tweede kamer behandelt eveneens in de maand mei 2022114 een ander verstorend dossier waarbij meer dan 

een tiental verdachten betrokken zijn. De zetel bestaat uit twee beroepsmagistraten van eenzelfde kamer, een 

plaatsvervangend magistraat bij het arbeidshof en een griffier die aan een kamer verbonden is. 

Het hof neemt de volgende maatregelen voor de behandeling van dit dossier: 

- Een magistraat houdt  geen zitting (en wordt vervangen via het piketsysteem) gedurende iets minder dan 

een maand om het dossier voor te bereiden, maar ook in de maand juni om het arrest te schrijven. 

In diezelfde brief vermeldt het hof nog dat een derde kamer tussen mei en juni 2022 een dossier behandelt dat 

uit 23 kaften bestaat en waarbij 15 verdachten betrokken zijn. Het hof neemt de volgende maatregelen voor dit 

dossier: 

- De magistraat van die kamer is 8 zittingen afwezig en wordt vervangen door een plaatsvervangend 

 

113 De organisatie van de correctionele kamers van het hof van beroep Brussel werd twee jaar geleden gewijzigd en de 6 kamers (be halve de 11e kamer) houden 
maandelijks een inleidende zitting waarop een dertigtal dossiers zijn vastgesteld en waarop ze procedurekwesties regelen, de conclusiekalenders vastleggen 
en een pleitdatum bepalen waarop de zaak ten gronde zal worden behandeld (en vervolgens in beraad genomen). Die kamers houden elk drie zittingen per 
week, waaronder een zitting voor dringende dossiers, dossiers met aangehoudenen en ‘gevoelige’ dossiers. 

114 Er zullen 12 pleitzittingen worden vastgesteld. 
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raadsheer, wat zal leiden tot een dalende productiviteit van deze kamer. 

- Om de verslaggever van het dossier toe te laten zijn collega’s vóór het begin van het proces over de zaak in 

te lichten en de bijkomende zittingen in te halen, wordt er gedurende 3 zittingsdagen geen zitting 

georganiseerd in die kamer. 

- De pleitzittingen vinden plaats tijdens de bovenvermelde periode, zodat op die zittingen geen andere 

dossiers kunnen worden behandeld. 

- Een magistraat wordt vrijgesteld van 5 zittingen om het arrest in dit dossier te schrijven, wat opnieuw zal 

leiden tot een dalende productiviteit. 

Ten slotte, omdat het proces van de aanslagen 8 à 9 maanden zal duren en er nog andere dringende assisenzaken 

ingepland moeten worden, zegt het hof te overwegen om gelijktijdig het Rwandaproces115 te laten plaatsvinden. 

Dit proces zal naar verwachting een drietal maanden duren. 

Hierdoor zouden 2 van de 3 leden van eenzelfde correctionele kamer gedurende een lange periode niet kunnen 

zetelen. Het hof overweegt daarom om de kamer tijdens die afwezigheden te sluiten. 

5.3.3.5. Een ‘perfect storm’ afwenden ? 

Uit de gegevens blijkt dat het hof van beroep en het hof van assisen Brussel de komende twee jaren twee 

verstorende golven dossiers zullen moeten behandelen. Het gaat hoofdzakelijk om Franstalige dossiers. 

Die golven uiten zich in het (meer dan) hoog aantal zittingen dat nodig is om ze te behandelen (tussen 383 

zittingen in de meest gunstige hypothese en 645 zittingen in de minst gunstige hypothese). 

Dit houdt bijzondere risico’s in voor het hof van beroep. 

Er is reeds aanvang gemaakt om deze risico’s te beheersen. De HRJ juicht de aanpak van het hof toe om binnen 

enkele maanden een Franstalige correctionele kamer te openen om dossiers die van de golf deel uitmaken te 

kunnen behandelen. Dankzij die aanpak zullen de andere correctionele kamers minder hinder ondervinden van 

die verstorende dossiers, op voorwaarde dat de 4 magistraten die voorzien zijn in de uitbreiding van het tijdelijk 

kader om de gerechtelijke achterstand weg te werken116, snel worden benoemd en die kamer kunnen bevolken. 

Op die manier kunnen bijkomende verdagingen worden vermeden voor de Franstalige correctionele kamers, 

waar de vaststellingstermijn voor nieuwe dossiers (met niet-aangehouden verdachten), naargelang de kamer, nu 

al één tot twee jaar bedraagt. 

De HRJ wijst er echter op dat het niet zeker is dat dit extra tijdelijk kader zal volstaan om die dossiers te 

behandelen zonder de werking van het hof te verstoren. De minst gunstige hypothese gaat al uit van 

179 correctionele zittingen, zonder rekening te houden met de tijd die nodig is om de dossiers te bestuderen en 

de arresten te schrijven. Een ‘perfect storm’ is in zulke omstandigheden niet onmogelijk, zeker niet indien zich 

onvoorziene omstandigheden zouden voordoen (bv. een nieuwe sanitaire crisis, uitval of afwezigheid van 

personen, …).  

 

115
 Het federaal parket heeft er de HRJ herhaaldelijk op gewezen dat zaken van internationaal humanitair recht die (enkele jaren geleden) naar het hof van 
assisen zijn verwezen, momenteel niet kunnen worden behandeld wegens een gebrek aan middelen bij het hof van beroep Brussel. Bovendien heeft het 
federaal parket aangegeven dat de komende twee jaar een aanzienlijk aantal zaken het voorwerp zouden kunnen uitmaken van een verwijzing naar het hof 
van assisen. 

116 Cfr. thema “Personeel”. 
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Deze evolutie zou dus van zeer nabij moeten worden opgevolgd en de gevolgen ervan op de andere zaken 

gedocumenteerd (door het opvolgen van de doorlooptijden in de correctionele kamers) om, zo nodig, bij te 

sturen. 

 

De HRJ benadrukt ook dat dit alles een eerder tijdelijke oplossing vormt. De steeds omvangrijkere dossiers komen 

hoofdzakelijk van het federaal parket en zijn meer en meer recurrent. Hierboven is vermeld dat, inzake 

toekomstige (potentiële) megadossiers, de dossiers van het federaal parket zorgen voor bijna 80 % van de 

werklast, wat - uitgedrukt in geschatte zittingsdagen - neerkomt op 496 zittingsdagen. 

De instroom van die verstorende dossiers lijkt trouwens ook deels een bijzonderheid van Brussel, vermits het 

federaal parket iets meer dan 50% van zijn dossiers in Brussel vaststelt. Dit betekent niet dat de problematiek 

enkel Brussel treft, aangezien ook andere ressorten zaken van dit parket binnenkrijgen, maar wel meer dan de 

andere ressorten. 

De opening van de bijkomende correctionele kamer zou bovendien geen gevolgen hebben voor de behandeling 

van de verstorende Franstalige assisendossiers. De assisenzittingen zullen immers nog steeds worden geleid door 

een groot aantal magistraten uit de 4 Franstalige correctionele kamers117, die op hun beurt verstoord worden. 

Om dat laatste te beperken, heeft het hof een beroep gedaan op een vrijwillige plaatsvervangend magistraat om 

enkele assisenzaken voor te zitten, maar de instroom van assisenzaken is zo groot en gestaag dat hij ze niet 

allemaal kan voorzitten. 

Een beperkt aantal magistraten aanwijzen om de assisenzaken voor te zitten, ervoor zorgen – in de mate van het 

mogelijke – dat deze enkel hiermee zijn belast en – indien  dit niet mogelijk is –de onverenigbaarheden managen, 

zouden oplossingen kunnen zijn. 

5.4. DE PRODUCTIVITEIT 

5.4.1. Vaststellingen 

1. In het kader van deze audit moet onder productiviteit worden verstaan: het aantal afgehandelde zaken in een 

bepaald jaar gedeeld door het aantal magistraten dat werd ingezet om deze zaken af te handelen. 

 
2. De ene zaak is echter de andere niet en de werklast kan per zaak erg verschillend zijn. Bij een vergelijking van 

de productiviteit met de andere hoven van beroep zou de (gemiddelde) zwaarte van de zaken dus in rekening 

moeten worden gebracht. Er is vooralsnog geen methodiek voorhanden om de zwaarte van een zaak te 

meten, maar het College van de hoven en rechtbanken is volop bezig met het ontwikkelen van een instrument 

van werklastmeting. 

 

 

117 De werking van het hof van assisen werd onder de vorige eerste voorzitter gewijzigd. Voordien werd één kamervoorzitter aangew ezen om uitsluitend 
assisenzaken voor te zitten. Nu zijn er verschillende magistraten uit de correctionele kamers die elkaar afwisselen om dit te doen. Er wordt een beperkt aantal 
potentiële voorzitters aangewezen want “ Om het ambt van voorzitter in het hof van assisen te kunnen uitoefenen, moet men een gespecialiseerde opleiding 
hebben gevolgd, georganiseerd door het Instituut voor gerechtelijke opleiding. (…).” (Art.120, tweede lid, Ger.W). 
Op dit moment zijn de leden van de assenpool met 11 (3 Nederlandstaligen en 8 Franstaligen). Elke Franstalige correctionele k amer heeft minstens een 
raadsheer of kamervoorzitter die een assisenzitting kan voorzitten. Aan Nederlandstalige kant zetelen de 3 Nederlandstalige leden die een assisenzitting 
kunnen voorzitten in de kamer van inbeschuldigingstelling. Die situatie houdt risico’s in van onverenigbaarheid die ertoe kan leiden dat die magistraten geen 
assisenzittingen kunnen voorzitten. 
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3. De productiviteit van het hof van beroep Brussel zou op het eerste gezicht systematisch lager kunnen blijken 

dan die van de andere hoven van beroep, maar dit kan – omwille van de in vorige vaststelling aangehaalde 

redenen – momenteel niet definitief worden bevestigd. 

 
4. De kwestie van de productiviteit is niet alleen in de openbare sector en in België een moeilijk vraagstuk. Het 

is daarom beter, in de huidige stand van zaken, te focussen op de factoren die een invloed hebben op de 

productiviteit van het hof van beroep Brussel. 

 
5. Factoren die de productiviteit remmen en betrekking hebben op arbeid en materiële middelen zijn onder 

meer de afwezigheden van personeel, het gebrek aan vorming van griffiepersoneel en aan 

vormingsmateriaal, de grote verspreiding van de lokalen en de zeer slechte staat van de materiële 

infrastructuur. 

 
Factoren die de productiviteit remmen en betrekking hebben op de arbeidsorganisatie en exogene factoren 

zijn onder meer het zittingsbeheer (waaronder de verslaggeving ter zitting in penale zaken, de pleitduur en 

het aantal zittingen per kamer boven een kritische grens), het gebrek aan gedetailleerde beheersinformatie 

en de tweetaligheid van het hof van beroep met daaraan gekoppeld een aantal organisatorische effecten, de 

herschikking van zittingen/ de sluiting van kamers en de zwaarte van de dossiers. 

 
6. Mogelijke pistes voor productieverbetering – volgens leden van het hof van beroep Brussel en andere actoren 

– zijn onder meer de beperking van de lengte van de conclusies, de alternatieve samenstelling van collegiale 

kamers, de oprichting van bijkomende kamers, het verlichten of herdenken van de motiveringsplicht, de 

wijziging van de vereiste om collegiaal te zetelen in penale zaken, het verschuiven van bepaalde materies naar 

de strafuitvoeringsrechtbank, de hervorming van het verzet in penale zaken en de hervorming van de 

oproepingen in penale zaken. 

 
7. De productiviteitsproblematiek van het hof van beroep Brussel moet verder worden onderzocht en de niet-

exhaustieve opsommingen hierboven moeten nog verder worden verfijnd en aangevuld in een 

vervolgonderzoek. De HRJ kan momenteel dus geen definitief antwoord geven op de vraag waarom de 

productiviteit in het hof van beroep Brussel op het eerste gezicht minder gunstig lijkt dan bij de andere hoven 

van beroep. 

5.4.2. Analyse 

5.4.2.1. Het concept “productiviteit” 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de problematiek van de ‘productiviteit’ in het hof van beroep te Brussel. 

a) In algemene termen is ‘productiviteit’ te omschrijven als een verhouding tussen twee variabelen : 

 

productie over periode X (= output) 
ingezette middelen over periode X (=input) 

 

Volgens de economische theorie zijn er een aantal productiefactoren (input) nodig om een goed of een dienst 

(output) tot stand te brengen :1° arbeid (personen) en 2° machines, gebouwen en financiële middelen 
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(kapitaal). Dit zijn de ‘klassieke’ productiefactoren. Daarnaast zijn er ook de niet-klassieke factoren 

(arbeidsorganisatie en exogene factoren) die verder worden besproken. 

In de theorie worden in principe ook de ‘grondstoffen’ als productiefactor meegerekend, aangezien deze het 

materiaal vormen waarmee wordt gewerkt. We komen op dat laatste later terug. 

Indien men alle factoren in rekening brengt om de productiviteit te meten, spreekt men over 

‘multifactor’productiviteit; indien het enkel om de factor ‘arbeid’ gaat, gebruikt men de term 

‘arbeids’productiviteit. We gebruiken voor de eenvoud hiervoor de algemene term ‘productiviteit’. 

b) Om de productiviteit van een organisatie te kunnen berekenen moeten in principe beide elementen (output 

en input) in éénzelfde eenheid worden uitgedrukt. In de commerciële sector kunnen input en output 

normaliter beiden in geldeenheden worden uitgedrukt. 

In een rechtbank is de input (kost van het ingezet personeel, infrastructuur, …) uitdrukbaar in geld, maar niet 

de output (vonnissen, arresten, beschikkingen …). De afgeleverde producten (onder andere de arresten en 

beschikkingen) zijn niet in geld te waarderen, zodat er enkel in eenheden afgehandelde zaken kan worden 

gerekend, niet in wat de beslissingen in deze zaken eventueel geldelijk waard zouden zijn. 

Gelet op het voorgaande verstaan we onder ‘productiviteit’ het totaal aantal in een jaar afgehandelde zaken 

gedeeld door het aantal magistraten (in voltijdsequivalent die in datzelfde jaar werden ingezet  

om deze zaken af te handelen118). 

 

aantal afgehandelde zaken in jaar X 
aantal ingezette magistraten (VTE) 

 

c) Vanzelfsprekend vergt de afhandeling van de zaken niet enkel de tussenkomst en inzet van magistraten 

alleen. Er zijn ook griffiers, griffiepersoneel en referendarissen en juristen die een eigen rol vervullen of de 

magistraten ondersteunen. Zonder hen kan een rechtscollege niet werken, maar er bestaan geen gegevens 

over welke hun precieze bijdrage is in de dossierafhandeling, meer bepaald bij het eigenlijke rechtsprekende 

deel van het werk. Natuurlijk zal een referendaris, jurist of documentalist de magistraat kunnen bijstaan en 

bijvoorbeeld elementen aanbrengen die in een beslissing kunnen worden verwerkt, maar wat dit in de praktijk 

betekent en bijbrengt voor de dossierafhandeling hangt grotendeels af van de manier waarop deze personen 

in de organisatie worden ingezet en welke opdrachten of ruimte hen gegeven wordt.  In het onderdeel ‘5.1 De 

‘personeelsproblematiek’ komt naar voor dat dit zeer verschillend kan zijn (ook naargelang de kamer waarin 

ze worden ingezet) en dat er geen algemene lijn in te trekken valt.  Het is dus niet mogelijk te bepalen voor 

hoeveel de inzet van deze personen ‘telt’ en ze worden dus niet in de bovenstaande formule meegerekend. 

 

d) De HRJ kan de inbreng van deze personen zeker niet onvermeld laten, en zal in een volgende fase van de audit 

onderzoeken of het inderdaad mogelijk is om de bijdrage van deze andere categorieën van personen in 

rekening te brengen. 

 

118 Het is belangrijk te vermelden dat het in dit onderdeel niet de bedoeling is om een vergelijking te maken van de individuele productiviteit van de verschillende 
personen. 
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5.4.2.2. IJking 

Net zoals het bij de bespreking van de achterstand van belang is om te kijken wat de toestand is in de andere 

hoven, is het ook nuttig de productiviteit in het hof van beroep Brussel naast deze van de andere hoven van 

beroep te leggen, dus te ijken (= benchmarking). 

Weliswaar stoten we hierbij op het probleem dat, zelfs indien men kan aannemen dat er éénzelfde maatstaf van 

de ‘output’ kan worden bepaald tussen de verschillende hoven, namelijk het aantal afgehandelde zaken, het niet 

zeker is dat alle afgehandelde zaken gelijk of gelijkwaardig zijn. Indien de waarde van de output in geldeenheden 

zou kunnen worden uitgedrukt – quod non – zou dit wel kunnen119, maar zoals gezegd is dit niet het geval. 

Evenwel is het ene arrest inderdaad niet het andere en kan het, gelet op de aard van de achterliggende zaak, 

meer of minder werk vergen. Bij een vergelijking tussen de hoven van beroep zou dus in principe de (gemiddelde) 

zwaarte van de zaken moeten worden in rekening gebracht: naargelang die zwaarte zou de output moeten 

worden gecorrigeerd met een coëfficiënt die de zwaarte van het werk / de zaken uitdrukt. Dit is wat de 

werklastmeting (IAMAI-project) beoogt te doen (zie ook onderdeel ‘5.2 Bijzondere kenmerken’). 

Zonder in te willen gaan op de details van de werklastmeting, stellen we vast dat er tot op heden geen methodiek 

voorhanden is om de zwaarte van burgerlijke zaken te meten, laat staan te vergelijken tussen de diverse hoven. 

Het College van de hoven en rechtbanken heeft wel gegevens verzameld en geanalyseerd over de zwaarte van 

penale zaken, waarbij meerdere factoren in rekening worden gebracht (waaronder het aantal ‘kartons’, het aantal 

tenlasteleggingen, …). De resultaten werden op 1 oktober 2021 aan de korpschefs van de zetel meegedeeld maar 

het betreft voorlopige resultaten die nog verfijnd moeten worden. 

In het kader van het IAMAI-project worden momenteel binnen het College van de hoven en rechtbanken 

trouwens ook een aantal andere correctiefactoren onderzocht, zoals bijvoorbeeld de grootte van de instantie 

(‘schaal’).  Evenwel zijn de concrete resultaten van deze correctiefactoren nog niet officieel. 

Ongeacht het feit dat het onderzoek ter zake duidelijk nog moet worden voortgezet, zal de HRJ hierna toch 

pogen om een aantal factoren naar voor te brengen die mogelijk een invloed kunnen hebben op de productiviteit 

van het hof van beroep Brussel.  Deze zijn van belang om de prima facie resultaten van het hof – zie verder - inzake 

productiviteit te verklaren en te nuanceren. 

5.4.2.3. Historische gegevens 2008 tot 2013 

De HRJ publiceerde in juni 2016 het bijzonder onderzoek ‘Hoven van beroep’ waarin gegevens waren opgenomen 

voor de periode tussen 2008 en 2013120. 

Het onderzoek werd uitgevoerd op vraag van de minister van Justitie, die opmerkte dat “er tussen de verschillende 

hoven aanzienlijke verschillen (lijken) te bestaan inzake het wegwerken van de stock van hangende zaken en het 

aantal gevelde arresten per raadsheer”. 

 

119 Het uitdrukken van de output in geldeenheden laat in de commerciële sector wél toe om een indicatie te krijgen van de kwaliteit van het afgeleverde goed of 
van de dienst, los van het loutere aantal geproduceerde goederen of diensten.  Het (geldelijke) marktmechanisme heeft immers tot gevolg dat een kwalitatief 
hoogstaand product logischerwijze duurder zal verkocht worden (meer geldeenheden opbrengen) dan een kwalitatief minderwaardig product. De kwaliteit 
van een dienst of goed weerspiegelt zich dus in principe op die wijze in de geldelijke opbrengst van de productie. 

120 Bijzonder onderzoek bij de hoven van beroep naar de evolutie in de periode 2008-2013 van de effectieve personeelsbezetting, de afwezigheden wegens 
medische redenen, de input (het aantal nieuwe zaken), de output (het aantal eindbeslissingen), de verhouding output/input, de hangende zaken, de rotatietijd 
van de hangende zaken, de verhouding tussen de wijziging van de output t.o.v. de wijziging van de productiecapaciteit en de vertegenwoordigingsgraad van 
de financiële dossiers in verhouding tot het totale aantal hangende zaken, HRJ, juni 2016. De vraag van de minister dateerde van juni 2013.  
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De minister wees er onder andere op dat “wat betreft de verhouding input-output 2012 in correctionele zaken, het 

Hof van Beroep van Brussel een achterstand opbouwt (input-output verhouding van 96,97 %) terwijl het Hof van 

Beroep van Antwerpen, Gent, Luik of Bergen op dat vlak voor hetzelfde jaar een achterstand wegwerkt (input-output 

verhouding van meer dan 100 %). Hetzelfde kan gezegd worden voor een aantal andere jaren”. 

Tenslotte voegde de minister er ook nog aan toe dat “Dit alles [het geval was] terwijl het Hof van Beroep te Brussel 

veruit over het grootste wettelijk en effectief kader kan beschikken”. 

Alhoewel de HRJ concludeerde dat hij geen vergelijking kon maken tussen de prestaties van de verschillende 

hoven van beroep onderling en dus geen antwoord kon geven op de vraag van de minister ter zake, bracht de 

HRJ toch een aantal belangrijke gegevens naar voor inzake de output en de ingezette productiecapaciteit 

(personeelsmiddelen121) binnen elk hof van beroep afzonderlijk. 

Voor het hof van beroep Brussel kwam de HRJ tot volgend beeld122 : 

 

 

 

121 Deze productiecapaciteit is de som van de personeelscategorieën die het meest bepalend zijn voor de productie van arresten, nl. de “magistraten” en 
“referendarissen/juristen”. Ook omwille van de redenen die in punt “4.2.1 De personeelsbezetting” zijn uiteengezet, zou het niet correct zijn om hiervoor ook 
rekening te houden met de categorie “griffiers en administratief personeel”. (blz. 18). In het huidige onderzoek worden de referendarissen/juristen niet 
meegenomen. 

122 Toelichting bij de grafiek: Indien in een bepaald jaar de werkelijke productie evenredig is gewijzigd met de productiecapaciteit is de ratio gelijk aan 100. Is de 
ratio hoger dan 100 dan is de productie meer gestegen dan de productiecapaciteit. Is de ratio lager dan 100 dan is de productie minder gestegen dan de 
productiecapaciteit. Met deze berekening werd de veronderstelling nagegaan dat een variatie aan capaciteit een evenredige variatie aan output met zich mee 
brengt. M.a.w. met 10 % meer capaciteit zou men 10 % meer output moeten hebben. Een afwijking ten opzichte van het cijfer 100  geeft de afwijking aan t.o.v. 
deze veronderstelling. 

Grafiek 18 : verhouding index uitstroom/index productiecapaciteit HvB Brussel 

Verhouding wijziging uitstroom/wijziging productiecapaciteit 

burgerlijke 

dossiers 
correctionele dossiers jeugd Kl 
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Uit deze gegevens kon afgeleid worden dat in de beschouwde periode – voor wat de burgerlijke en correctionele 

zaken betrof – de verhouding tussen output en productiecapaciteit (ingezette personeelsmiddelen) over de jaren 

inderdaad negatief evolueerde123, zoals de minister in zijn vraag vreesde. Enkel de jeugdzaken gaven een 

verbetering te zien, maar deze maakten slechts het kleinste deel van alle zaken uit. 

De evoluties in de andere hoven van beroep lieten een meer gemengd beeld zien, waarbij er in sommige  

gevallen vooruitgang was en in andere achteruitgang. Alles bijeengenomen (en als men de  

schommelingen in de jeugdzaken buiten beschouwing liet, die immers maar een zeer klein deel van het 

contentieux uitmaakten, leek het vooral om een stagnatie te gaan. 

5.4.2.4. Huidige cijfers : 2013 tot 2021 

a) In het huidige onderzoek vertrekken we met de cijferreeks vanaf 2013 om een overlapping te kunnen maken 

met de gegevens uit dat eerste onderzoek124. 

Daar waar er bij de start van het decennium nog een daling van de productiviteit in alle hoven van beroep te 

zien is, is deze vanaf 2016 omgebogen. Deze ombuiging deed zich overal voor, ook in Brussel, weliswaar met 

een daling in het coronajaar 2020.  Deze daling was in Brussel niet zo groot als bij de andere hoven. 

De meest recente cijfers voor 2021 geven aan dat Brussel aan een inhaalbeweging bezig is : de productiviteit 

van het hof van beroep Brussel is thans quasi weer op het niveau van 2013. Het Brusselse hof blijft echter nog 

achter liggen op de andere hoven van beroep). 

Wat het meest recente verschil is, in 2021, kan nog niet worden bepaald, gelet op het feit dat de cijfers voor 

2021 van de andere hoven van beroep nog niet beschikbaar zijn. Indien ook de andere hoven van beroep een 

soortgelijke stijging hebben te zien gegeven, dan zou dit verschil wellicht ongeveer constant zijn gebleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 In de cijferreeks moest het cijfer voor het jaar 2010 worden genuanceerd in de zin dat in het verslag werd vermeld : “In 2010 daarentegen is de verhouding in 
burgerlijke zaken 124,69 (dus een zeer grote stijging t.o.v. 2009) en 100,77 in correctionele (dus een daling t.o.v. 2009 maar nog steeds nipt beter dan het 
referentiejaar 2008-). De grote stijging in burgerlijke zaken is het gevolg van de grote piek in 2010 van de output, die volgens het hof zelf te danken is aan de 
toepassing van de ambtshalve weglatingen” (verslag, blz. 59). 

124 Bij de outputcijfers van de hoven moet enig voorbehoud worden geformuleerd. De cijfers zijn weliswaar afkomstig van het Colle ge HR die ze centraliseert, 
maar het is niet zeker dat deze op het niveau van de verschillende hoven overal en over alle jaren op dezelfde wijze worden bijgehouden of geïnterpreteerd. 
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b) Deze gegevens nopen tot waakzaamheid, in de zin dat er prima facie zou kunnen uit blijken dat de 

productiviteit van het hof van beroep Brussel, zoals voordien gedefinieerd, op lange termijn achterop ligt ten 

aanzien van de andere hoven van beroep. Bij de cijfers moet echter onmiddellijk een belangrijke bemerking 

worden gemaakt: enerzijds roept de problematiek van de productiviteit in de gerechtelijke sfeer in het 

algemeen nog zeer veel vragen op (zoals verder zal blijken), en anderzijds zijn er, voor wat het hof van beroep 

Brussel betreft, wellicht nog veel ontbrekende of onbekende factoren die het trekken van conclusies 

bemoeilijken. 

Dit is derhalve wat er in het vervolg van dit onderdeel aan bod komt. 

5.4.2.5. Productiviteit, niet enkel in België of in de openbare sector een moeilijk vraagstuk 

1. Buitenlandse studies 

a) Nieuw-Zeeland 

Een onderzoek125 door de New Zealand productivity commission uitgevoerd op gegevens van 2011 tot 2016 

toonde aan dat de productiviteit in de Nieuw-Zeelandse rechtbanken niet steeds in stijgende lijn ging, 

integendeel : “Available data suggest multifactor productivity126 fell by 19% between 2011 and 2016 while labour 

productivity fell by 29% during the same time period. However data limitations, particularly relating to inputs, 

significantly limit the usefulness of the measures »127. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 T. Genet, Productivity measurement case study: Courts Research Note 2017/04 December 2017, 
https://www.productivity.govt.nz/assets/Documents/7c6f251795/Productivity-measurement-case-study-Courts-v2.pdf  

126 Multifactorproductiviteit wordt gedefinieerd als de doeltreffendheid waarmee een combinatie van productieve inputs wordt gebruikt om outputs te 
produceren, d.w.z. voor alle productiefactoren samen en met output als "het totale aantal dossiers dat in alle rechtbanken wordt behandeld". 
Arbeidsproductiviteit wordt gedefinieerd als de hoeveelheid output die wordt geproduceerd met elke ingezette arbeidseenheid. In dit voorbeeld is de input 
de budgettaire besteding "Salarissen en vergoedingen van rechters (aangepast aan de inflatie)". 

127 Officieuze vertaling: ”Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de multifactorproductiviteit tussen 2011 en 2016 met 19% is gedaald, terwijl de 
arbeidsproductiviteit in diezelfde periode met 29% is gedaald. De bruikbaarheid van deze metingen wordt echter ernstig beperkt door de beperkingen van 
de gegevens, met name wat de input betreft.” 

Figure 1.3 Multifactor and labour productivity indexes 

https://www.productivity.govt.nz/assets/Documents/7c6f251795/Productivity-measurement-case-study-Courts-v2.pdf
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Het is belangrijk te weten dat de wijzigingen niet het gevolg waren van minder budgetten. De productiviteit 

schommelde, zonder dat er een duidelijk verband was met de evolutie van de bestedingen. Soms steeg de 

output zonder dat het budget groter werd, maar soms deed zich het omgekeerde voor ondanks meer budget: 

“Total disposals for higher courts increased from 3 254 in 2011 to 9 458 in 2012, while the budget appropriation 

for higher courts was effectively unchanged. This shows up as a significant jump in productivity. In subsequent 

years the number of disposals has gradually declined, while inputs have gradually increased »128 129. 

Hieruit kan minstens worden afgeleid dat er factoren aan het werk waren die niet te maken hadden met de 

manier waarop de input (personeel) evolueerde. Welke deze factoren waren, werd in deze studie niet vermeld. 

b) Nederland 

Ook het onderzoek130 naar de productiviteit van de Nederlandse rechtbanken vertoonde een beeld dat veel 

vraagtekens oproept. 

De volgende grafiek lijkt aan te tonen dat de productiviteit op zeer lange termijn, tussen 1980 en 2015, niet steeg 

maar integendeel daalde. Weliswaar is er een stabilisatie sinds ongeveer 20 jaar. 

De commentaar is als volgt : 

“As indicated in Fig. 3, productivity in the judiciary has declined considerably. In 2016, productivity is only half the 

level of 1980. 

In particular, the productivity has lagged behind until around the turn of the century, after which it stabilized. 

It seems that this stabilization is to a large extent due to the reforms implemented around 2000. This applies in 

particular to the establishment of the Council for the Judiciary and the resulting increase in financial and operational 

autonomy for the judiciary. Probably, the implementation of incentives for higher production and economies of scale 

also contributed to reversing the downward trend. »131 

Er werd ook nagegaan wat de invloed was van verschillende factoren, zoals de vergroting van schaal132 (scale). 

Met incidental changes bedoelt men dan weer ‘ changes of productivity e.g., due to a change in legislation ‘133. 

 

 

 

 

128 Een ‘disposal’ is een afgehandelde zaak.  
129 Officieuze vertaling: “Het totaal aantal door de hogere rechtbanken behandelde zaken is gestegen van 3.254 in 2011 tot 9.458 in 2012, terwijl de budgettaire 

kredieten voor de hogere rechtbanken nagenoeg ongewijzigd zijn gebleven. Dit vertaalt zich in een aanzienlijke productiviteitssprong. In de daaropvolgende 
jaren daalde het aantal behandelde zaken geleidelijk, terwijl de instroom geleidelijk toenam."  

130 J. Blank & A. Van Heezik, Policy reforms and productivity change in the judiciary system: a cost function approach applied to time series of the Dutch judiciary 
system between 1980 and 2016,  
https://www.researchgate.net/publication/335578172_Policy_reforms_and_productivity_change_in_the_judiciary_system_a_cost_function_approach_applied_to
_time_series_of_the_Dutch_judiciary_system_between_1980_and_2016  

131 Officieuze vertaling: "Zoals uit figuur 3 blijkt, is de productiviteit van het rechtssysteem aanzienlijk gedaald. In 2016 is de productiviteit nog maar half zo hoog als 
in 1980. 
De productiviteit bleef meer bepaald achter tot de eeuwwisseling, waarna zij zich stabiliseerde.  
Het ziet ernaar uit dat deze stabilisatie grotendeels te danken is aan de hervormingen die rond 2000 zijn doorgevoerd. Dit geldt met name voor de oprichting van de 
Raad van de magistratuur en de daaruit voortvloeiende grotere financiële en operationele autonomie van de rechterlijke macht.   Waarschijnlijk heeft ook de invoering 
van stimulansen voor productieverhoging en schaalvoordelen bijgedragen tot het ombuigen van de neerwaartse tendens.". 

132 Schaalvergroting is een typische factor die wordt vermeld in studies over productiviteitstoename: men vermoedt dat grotere organisaties productiever zijn 
(wegens specialisatie en verhoudingsgewijze lagere overheadkosten).  

133 Officieuze vertaling: ‘veranderingen in de productiviteit, bv. als gevolg van een wijziging in de wetgeving’. 

https://www.researchgate.net/publication/335578172_Policy_reforms_and_productivity_change_in_the_judiciary_system_a_cost_function_approach_applied_to_time_series_of_the_Dutch_judiciary_system_between_1980_and_2016
https://www.researchgate.net/publication/335578172_Policy_reforms_and_productivity_change_in_the_judiciary_system_a_cost_function_approach_applied_to_time_series_of_the_Dutch_judiciary_system_between_1980_and_2016
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Het is wel interessant te noteren dat informatisering op het eerste gezicht niet noodzakelijk tot meer 

productiviteit leidde.  De resultaten van de Nederlandse studie waren ter zake verrassend: 

“From Fig. 4, we note that technical change shows the most striking development. Between 1980 and 2016, 

productivity declines by about 70% due to technical change. This is striking since it is to be expected that in this sector 

ICT may have had a positive influence on productivity, just as in business services »134. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134 Officieuze vertaling: "Uit figuur 4 blijkt dat technische verandering de meest opvallende ontwikkeling kent. Tussen 1980 en 2016 daalt de productiviteit met ongeveer 
70% als gevolg van technische veranderingen. Dit is opvallend omdat men zou verwachten dat ICT in deze sector een positieve invloed op de productiviteit had, net 
als in de zakelijke dienstverlening. " 

Fig. 3. Productivity growth in the judiciary, 1980–2016  

(index numbers: 1980 = 100) 

Fig.4 Decomposition of productivity growth in the judiciary, 1980-2016 (index numbers: 1980=100) 
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Met andere woorden –- en voor zover de studie goed werd uitgevoerd en hier geïnterpreteerd: de Nederlandse 

studie duidt aan dat de output / productiviteit van rechtbanken niet altijd in stijgende lijn gaat en één van de 

factoren die dikwijls wordt aangeduid als cruciaal om de output en productiviteit op te krikken, met name ICT, 

niet altijd een onverdeeld of duidelijk positief effect heeft of had135 136. 

5.4.2.6. Andere overwegingen 

Wanneer verder op het onderwerp van de productiviteit wordt ingegaan, zijn nog andere overwegingen van 

belang. 

a) Eerst en vooral zijn de factoren die een invloed hebben op de productiviteit van een organisatie dikwijls zeer 

moeilijk te beïnvloeden. 

 

- In elke organisatie vormt de arbeidsfactor een cruciale factor. 

Deze valt uiteen in twee onderdelen:  

o het aantal personeelsleden 

o de vaardigheden / kwalificaties en de mix van kennis die de personen hebben. 

Binnen een organisatie vormt de samenstelling (in aantal en in kwalificaties) een moeilijk te wijzigen 

element. Indien zou blijken dat in een hof van beroep het behandelen van het contentieux bepaalde kennis 

vereist of bijkomende menskracht, maar deze kennis of menskracht is niet of onvoldoende voorhanden, 

dan zal het aantrekken of vormen ervan heel wat tijd vergen. In Justitie zijn hiervan veel illustraties te 

vinden. Met andere woorden: de productiefactor arbeid is niet zo flexibel als men op het eerste zicht kan 

denken. 

- Een andere factor die de productie beïnvloedt is de investering in technologische hulpmiddelen.  Die maakt 

deel uit van de zogenaamde ‘kapitaalsfactor’. 

In een traditionele productieomgeving komt dit tot uiting in onder andere het aantal machines en 

werktuigen, maar in een dienstenorganisatie, zoals een hof van beroep of rechtbank er één is, is vooral ICT 

van groot belang. 

Het wijzigen van een ICT-systeem is echter zeer moeilijk en verandering duurt meestal een lange tijd. 

Hiervan zijn in Justitie talrijke illustraties te vinden, die aantonen dat er zelden spectaculaire resultaten op 

korte termijn bestaan. 

In het vorige onderdeel – meer bepaald de Nederlandse studie – bleek trouwens dat het investeren in ICT 

niet noodzakelijk een grote (positieve) invloed heeft op de productiviteit van gerechtelijk instanties. De 

studie leek zelfs het omgekeerde aan te tonen. 

 

135 Daar kan natuurlijk niet uit worden afgeleid dat ICT als een mogelijk pad naar een betere werking dus zou moeten verlaten worden. In de conclusie werd gesteld 
dat “in view of the hitherto negative influence of technical change, particular consideration could be given to increasing the use of technology. There seem to be 
plenty of opportunities for this in the ICT sphere. Exploring these possibilities is therefore recommended, as well as further research into the relationship between 
the judicial reforms and productivity”. Officieuze vertaling: “bijzondere aandacht zou kunnen worden besteed aan een intensiever gebruik van technologie, gezien 
de tot dusver negatieve invloed van technische veranderingen. ICT schijnt hiervoor veel mogelijkheden te bieden. Daarom wordt aanbevolen deze mogelijkheden te 
onderzoeken en verder onderzoek te verrichten naar de relatie tussen gerechtelijke hervormingen en productiviteit”. 

136 Tot die conclusie kwam ook een studie die in 2008 werd uitgevoerd door Adis Hodzic (Bosnia and Herzegovina) and Georg Stawa (Austria) – ‘What can be said 
on clearance rate and disposition time (and some more relations)?’ :  “Obviously there is no direct relation between level of IT-infrastructure and disposition time. 
Though countries with a high level of IT-infrastructure like Austria, Denmark and Finland Obviously there is no direct relation between level of IT-infrastructure and 
disposition time. Though countries with a high level of IT-infrastructure like Austria, Denmark and Finland.  Therefore we will have a quick look on the annual public 
budget to IT per 100.000 inhabitants per GDP per capita: Austria is buying its short disposition time at a relatively high prize. Poland and Georgia seem to achieve 
the same results in performance by relatively half or less than half of the IT-budget”.  Zie https://rm.coe.int/what-can-be-said-on-clearance-rate-and-disposition-
time-and-some-more-/1680786fc9  Officieuze vertaling: ‘Wat kan worden gezegd over het goedkeuringspercentage en de behandelingstermijn (en andere 
verbanden)? : "Er is duidelijk geen direct verband tussen het niveau van de IT-infrastructuur en de behandelingstermijn. Hoewel de procedures vrij snel verlopen in 
landen met een hoog niveau van IT-infrastructuur, zoals Oostenrijk, Denemarken en Finland.  Laten we daarom snel kijken naar het jaarlijkse overheidsbudget dat 
per 100.000 inwoners aan IT wordt besteed, vergeleken met het bbp per capita: Oostenrijk koopt zijn korte behandeltermijn teg en een relatief hoge prijs. Polen en 
Georgië lijken dezelfde resultaten op het gebied van prestaties te behalen met ongeveer de helft of minder dan de helft van het IT-budget.”. 

https://rm.coe.int/what-can-be-said-on-clearance-rate-and-disposition-time-and-some-more-/1680786fc9
https://rm.coe.int/what-can-be-said-on-clearance-rate-and-disposition-time-and-some-more-/1680786fc9
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Zelfs indien dit zeer verrassend is en zonder twijfel grondig onderzoek vereist, kan men er minstens uit 

afleiden dat ICT dus geen ‘mirakel’-oplossing vormt. 

- Het weze ten slotte opgemerkt dat ook de materiële omgeving (gebouw) deel uit maakt van de 

(kapitaal)hulpmiddelen die een organisatie ter beschikking heeft. Dit wordt nog verder besproken, maar 

alvast kan worden aangeduid dat ook deze factor niet snel of gemakkelijk te wijzigen is. 

 

b) Derhalve moet wellicht de aandacht worden verlegd naar een factor waarop misschien meer greep is, 

namelijk de manier waarop de werkzaamheden georganiseerd zijn en het management daarvan. 

 

De arbeidsorganisatie en het management ervan vormen een belangrijke factor en hefboom om de 

verschillen in productiviteit tussen organisaties (of binnen organisaties over de loop van de jaren) te begrijpen. 

Een studie van McKinsy137 duidt aan dat in dienstenorganisaties – minstens in de private sector – de 

arbeidsorganisatie het meest doorslaggevende element vormt om verschillen in productiviteit te verklaren: 

“In fact, the most important factor explaining productivity differences is the organization of labor—how labor is 

used in combination with other input factors to provide the service output“. 138 

Dat dit niet evident is, zeker binnen de publieke sector, dient niet gezegd te worden. Er liggen veel problemen 

in de weg om de arbeidsorganisatie te wijzigen, zeker in een juridische omgeving die per definitie zeer 

procedureel gericht is en waar de procedures in (wet)teksten vastliggen. 

Bovendien is de arbeidsorganisatie nauw verbonden met de beleidsmarge inzake investeringen en personeel: 

om procedures te (re)organiseren moet men hoe dan ook meestal ook via de (re)organisatie van het personeel 

en de materiële infrastructuur langs. 

Ondanks de hinderpalen die zich stellen waar het om de arbeidsorganisatie gaat, is dit minstens op 

managementniveau een belangrijk aandachtspunt waar het management zijn ware rol kan spelen. 

c) Last but not least wordt in de reeds geciteerde Nederlandse studie ook gewezen op ‘incidental efficiency 

change’. Dit wordt uitgelegd als  ‘changes of productivity e.g., due to a change in legislation’. 

 

Men bedoelt dus de wijziging van factoren die niet vallen onder de traditionele factoren die de zgn. ‘structural 

productivity’ beheersen (kapitaal, arbeid, materiaal), maar die dus tegelijkertijd ook moeilijk te vatten en te 

omschrijven zijn. Dit bleek uit de figuur 4, supra. 

De ‘incidental changes’ leken inderdaad nog het meest van al effect te hebben op de productiviteit, veel meer 

dan de andere factoren: “From Fig. 4, we can also conclude that the effects of scale and production growth on 

productivity are negligible compared to technical change and the incidental component »139. 

Wat deze ‘incidental’ factoren precies zijn, wordt echter niet (volledig) verklaard, trouwens net zo min als in 

de Nieuw-Zeelandse studie. De auteurs geven wel een aantal voorbeelden (bv. wetswijzigingen), maar zonder 

dat duidelijk te kunnen omschrijven. 

Die ‘incidental’ factoren zijn meestal extern (‘exogeen’) aan de organisatie.  Dit komt verder aan bod. 

 

137 https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/service-sector-productivity-and-international-competitiveness  
138 Officieuze vertaling: "In feite is de belangrijkste factor die verschillen in productiviteit verklaart, de organisatie van het werk - hoe arbeid wordt gebruikt in combinatie 

met andere inputs om de geproduceerde dienst te leveren."  
139 Officieuze vertaling: “Uit figuur 4 kunnen we ook concluderen dat de effecten van schaalvergroting en productiegroei op de productiviteit verwaarloosbaar zijn in 

vergelijking met technische verandering en de incidentele component.”  

https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/service-sector-productivity-and-international-competitiveness
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5.4.3. Beoordeling door HRJ 

5.4.3.1. Aanzet tot het identificeren van de factoren die de productiviteit remmen 

In wat volgt zullen een aantal factoren overlopen worden die een eventuele negatieve invloed op de productiviteit 

kunnen hebben. We verdelen dit onder in de klassieke productiefactoren arbeid en materiële middelen (kapitaal) 

en de niet-klassieke factoren arbeidsorganisatie en exogene factoren. 

Twee factoren bespreken we afzonderlijk: de invloed van de herschikking of sluiting van kamers door exogene 

oorzaken en de problematiek van de zwaarte van de dossiers (wat in feite als de factor ‘grondstof’ zou kunnen 

worden bekeken). 

Het is duidelijk dat dit nog verder moet worden verfijnd in een vervolgonderzoek. De opsommingen zijn dus 

geenszins exhaustief140. 

Het kan de lezer opvallen dat in dit onderdeel niet ingegaan wordt op de werkprocessen binnen het hof van 

beroep op zich. Het is weliswaar redelijk te veronderstellen dat er ook in de werkprocessen binnen het hof van 

beroep productiviteitswinsten te behalen zijn, maar zoiets vereist een zeer gedetailleerde doorlichting van alle 

processen binnen de instantie. Binnen het kader en het tijdsbestek van de huidige audit is dit niet mogelijk. De 

ervaring leert dat het om een werk van lange duur gaat – meerdere jaren wellicht141 - en dat dit als een afzonderlijk 

project moet worden aangepakt. 

Bovendien is de scope van dergelijk project noodzakelijkerwijze breder dan enkel het hof van beroep Brussel 

aangezien de werkprocessen te Brussel ook deze zijn van andere instanties, en lijkt dit veeleer een opdracht te 

zijn waarin het College van de hoven en rechtbanken het voortouw zou kunnen nemen, eventueel als uitvloeisel 

of corrolarium van de werklastmeting. 

1. Klassieke factoren arbeid en materiële middelen 

Volgende factoren kunnen productiviteitsverliezen veroorzaken : 

- Verloop van het personeel / uitval  

- Gebrek aan vorming van het griffiepersoneel en aan vormingsmateriaal 

- Grote verspreiding van de lokalen 

- Zeer slechte staat van de materiële infrastructuur 

- … 

  

 

140 De factoren die in de volgende opsommingen voorkomen, vallen wellicht deels samen met een aantal elementen die (reeds) het voorwerp zijn van de 
werklastmeting I-AMAI van het College HR, en die daarin als ‘correctiefactoren’ worden beschouwd bij het bepalen van de personeelsbehoefte. Al hoewel I-
AMAI nog in ontwikkeling is, worden daarin ook bijvoorbeeld de zwaarte van de (penale) dossiers, of de schaal van de instantie meegenomen.  
Een aantal andere factoren daarentegen hebben niet direct een verband met dergelijke werklastmeting. Het kan gaan om factoren die ofwel voor alle 
betrokken instanties gelijk zijn en dus in de onderlinge verdeling van middelen niet kunnen meespelen (bijvoorbeeld de lengte van de conclusies), ofwel die 
volledig buiten het bereik van de instanties liggen (zoals de invloed van de infrastructuur van het Brusselse Justitiepaleis). 

141 Volgens de gids die door de FOD P&O (thans BOSA) werd gepubliceerd in 2005 over de ‘Verbeterprojecten BPR - Instrument bij de modernisering van de 
federale overheid’ omvat een BPR - business-proces-reengeneering 5 fasen waarvan de eerste 4 (voorbereidende) fasen minimum 1 jaar duren en de eigenlijke 
implementatie ‘1 tot meerdere’ jaren.  
Zie https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/broch_bpr.pdf  

https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/broch_bpr.pdf
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1.1. UITVAL/AFWEZIGHEDEN VAN PERSONEEL 

Beschrijving 

Een hoge uitval van het personeel (bijvoorbeeld wegens ziekte) heeft een ernstige 

impact op de afhandeling van dossiers. Daardoor kan de opvolging van de dossiers 

problemen opleveren. In sommige gevallen moeten zelfs zittingen worden 

afgelast, wat een onmiddellijk effect heeft op de productie. 

Vanaf een bepaald niveau, wanneer te veel personen uitvallen kan dit de ganse 

organisatie negatief beïnvloeden. 

Vaststellingen 

Er is vastgesteld dat er de laatste jaren een grote uitval van het personeel was te 

Brussel, waarbij het werk op steeds minder schouders kwam te rusten en er, vanuit 

de griffie van de KI, een cascade van uitval tot stand kwam. 

De onbeschikbaarheid wegens (langdurige) ziekte – onder andere burn-out – is 

hoog. 

Zie onderdeel ‘Personeel’. 

Mogelijke impact 

Bewijs is voorhanden van de onmiddellijke impact van dit fenomeen, bijvoorbeeld 

waarbij in 2021 twee zittingen van de kamer 13bis in extremis moesten worden 

verdaagd door gebrek aan griffier. 

Indien het gaat om het afgelasten van zittingen, kan wel bepaald worden wat de 

impact is op de zaken die vastgesteld waren (zie onderdeel ‘5.3 Megaprocessen’). 

 

1.2. GEBREK AAN VORMING VAN GRIFFIEPERSONEEL EN VORMINGSMATERIAAL 

Beschrijving 

Om goed en snel te werken, moet het personeel gevormd zijn. Personeelsleden die 

niet goed gevormd zijn, hebben het moeilijk om de zaken te beheersen of maken 

fouten die moeten hersteld worden. 

In een organisatie waar veel verloop of uitval is, is dit des te nijpender, want het 

heeft tot gevolg dat personen soms moeten invallen en taken uitvoeren die ze 

onvoldoende kennen. 

Dit kan leiden tot fouten in de dossierbehandeling, maar ook in een minder snelle 

afhandeling doordat de dossierbehandelaar geen routine of parate kennis heeft 

om problemen snel en efficiënt op te lossen. 

Vaststellingen Uit de interviews blijkt dat sommige griffiepersoneel niet goed gevormd is.  
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1.2. GEBREK AAN VORMING VAN GRIFFIEPERSONEEL EN VORMINGSMATERIAAL 

Er zijn, in het kader van de statistische analyses, ook inputfouten in HBCA 

vastgesteld (zie bijlage 4 “Statistisch overzicht van de afgehandelde en lopende 

zaken binnen het hof van beroep Brussel")), die volgens sommige geïnterviewden 

het gevolg zijn van een gebrek aan vorming van het griffiepersoneel inzake HBCA. 

Dit bemoeilijkt in het algemeen een goed dossierbeheer en individuele dossiers die 

niet goed in HBCA zijn ingevoerd, kunnen tussen de mazen van het net vallen 

Er is geen up to date handleiding van HBCA, hetgeen nochtans een essentieel 

werkinstrument is. Er wordt wel reguliere informatie van nieuwigheden via email 

rondgestuurd. 

 

 

Mogelijke impact 

Er zijn tot op heden onvoldoende gegevens voorhanden om de impact te 

berekenen ten gevolge van het ontbreken van routine en parate kennis bij het 

afhandelen van zaken, a fortiori wanneer een personeelslid plots voor een afwezige 

moet inspringen. 

Via een steekproef zou het mogelijk zijn om te berekenen hoeveel foute inputs er 

in HBCA zijn. Dit vergt nader onderzoek. 

 

1.3. GROTE VERSPREIDING VAN DE LOKALEN (ZITTINGSZALEN, GRIFFIES,  

ARCHIEVEN, LOKALEN MAGISTRATEN) 

Beschrijving 

Grote afstanden om dossiers fysiek te transporteren of collega’s te gaan spreken, 

leiden (minstens) tot materieel tijdsverlies. 

De grote verspreiding heeft ook een invloed op de communicatie tussen diensten 

en personen, omdat face-to-face contacten beperkt zijn. 

Het weze opgemerkt dat de meeste magistraten geen vast kantoor hebben in het 

paleis, en als dit al het geval is, de lokalen dikwijls in desolate staat zijn. 

Vaststellingen 
De visu werd vastgesteld dat verplaatsingen in het Justitiepaleis gebeuren door 

lange en moeilijke trajecten (ontelbare gangen, traphallen – dikwijls zonder lift, …). 

  

Mogelijke impact 

Het verlies aan arbeidstijd ten gevolge van de trajecten is niet gemeten, maar is 

meetbaar. Waar het gaat om het verplaatsen van fysieke dossiers, heeft het niet 

alleen een effect op het aantal bodes, maar op alle personeelsleden, inclusief de 

magistraten. 



86 
 

 

Het is niet meetbaar wat het effect is op de communicatie, maar het kan de 

efficiëntie van de werkzaamheden zeker beïnvloeden. 

 

1.4. ZEER SLECHTE STAAT VAN DE MATERIËLE INFRASTRUCTUUR (LOKALEN, ARCHIEVEN) 

Beschrijving 

De materiële infrastructuur is op zeer veel vlakken ondermaats en maakt het werk 

in het Justitiepaleis voor magistraten, griffiers en ander personeel moeilijk en zelfs 

onaangenaam. 

De archieven zijn zeer verspreid en in sommige gevallen moeilijk bereikbaar, vuil 

en soms zonder voldoende rekken om dossiers in op te bergen. Dit bemoeilijkt het 

vlot terugvinden van dossiers of leidt in het ergste geval tot het (tijdelijk) verlies 

van dossiers. 

Er zijn ook slechte draadloze verbindingen binnen het gebouw die het werk kunnen 

vertragen of bemoeilijken, bv. inzake ICT (wifi) of GSM-verkeer. 

  

Vaststellingen 

De visu vastgesteld: zie de lijst van gebreken (zie bijlage 5). De visu kan ook worden 

vastgesteld dat de constructie van het gebouw met zeer dikke muren en allerlei 

vides de installatie van moderne technologieën bemoeilijkt. 

Mogelijke impact 

Het rechtstreekse effect op de productiviteit is moeilijk meetbaar, maar kan niet 

ontkend worden (bijvoorbeeld door het moeten opzoeken van dossiers in 

archieven die slecht georganiseerd, verlucht of verlicht zijn). 

Er zijn ook indirecte effecten zoals demotivatie van personeel, het zet niet aan tot 

arbeidsvreugde waardoor het ritme vertraagt. In het ergste geval kan de fysieke of 

mentale gezondheid van de medewerkers in gevaar komen en tot absenteïsme, 

verloop of langdurige uitval leiden. 

Waar het draadloze communicatie betreft is er vermoeden van tijdverlies, in het 

ergste geval verlies van gegevens. Dit is zeer moeilijk meetbaar. 

 

2. Niet-klassieke factoren : arbeidsorganisatie en exogene factoren 

Zoals hierboven vermeld kan de arbeidsorganisatie een grote invloed hebben op de productiviteit van de 

organisatie. We bespreken hier een aantal elementen (niet exhaustief). 

Daarnaast zijn er factoren die een invloed hebben, maar die ‘buiten’ het bereik van het management van het hof 

van beroep zelf liggen, dus exogeen zijn. Ze hebben te maken met externe omstandigheden, zoals de wetgeving 

of regelgeving. In die zin is er een verband met de ‘incidental productivity’ die in de boven besproken buitenlandse 

studies naar voor kwam. 
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Volgende factoren kunnen productiviteitsverliezen veroorzaken (niet exhaustief) :  

- Zittingsbeheer – verslaggeving ter zitting (penale zaken) en pleitduur 

- Zittingsbeheer – aantal zittingen per kamer boven een kritische grens 

- Gebrek aan beheersinformatie 

- Tweetaligheid van het hof van beroep – organisatorische effecten142 

- … 

 

2.1. ZITTINGSBEHEER - VERSLAGGEVING , ONDERZOEK  TER ZITTING EN PLEITDUUR 

Beschrijving 

In strafzaken vergt de verslaggeving ter zitting, door één van de drie magistraten 

van de zetel, en het onderzoek ter zitting soms veel tijd. 

Tevens wordt soms omstandig gepleit. 

Vaststellingen 

Dat de verslaggeving ter zitting soms veel tijd in beslag neemt, wordt bevestigd in 

de interviews, maar het is geen algemeen voorkomende situatie. 

In een collegiale kamer kan het verslag ter zitting belangrijk zijn om ervoor te 

zorgen dat alle raadsheren van de kamer het dossier correct kunnen inschatten en 

is het nuttig voor het latere beraad. Evenwel kunnen de verslaggeving en het 

onderzoek ter zitting voor andere belanghebbenden  voorkomen als (te) tijdrovend 

als deze niet efficiënt verlopen. 

Het onderzoek ter zitting en, in collegiale kamers, de verslaggeving ter zitting blijft 

belangrijk  om de zaak efficiënt te laten verlopen op zitting (inkorten van de 

pleidooien van advocaten, actieve bevraging over bepaalde knelpunten).  

In sommige gevallen wordt (te) lang gepleit, niettemin is het geen algemeen 

voorkomend probleem, maar hangt het af van de kamer. 

Mogelijke impact 

Er kan aangenomen worden dat een lange verslaggeving ter zitting als tijdverlies 

beschouwd wordt door aanwezige personen die niet tot de zetel behoren (OM, 

advocaten), maar het is niet zeker in welke mate dit de finale afhandeling van de 

zaken binnen de kamer zelf vertraagt (het aantal afgehandelde zaken in de 

betrokken kamer vermindert). Niettemin is het nuttig dat ook de impact op 

externen wordt onderzocht. 

 

  

 

142 De tweetaligheid van het hof heeft ook effecten op het gemak waarmee magistraten kunnen worden aangetrokken, indien deze tweetalig moeten zijn. Dit 
wordt beschreven in het onderdeel ‘Personeel’ 
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2.2. ZITTINGSBEHEER – AANTAL ZITTINGEN PER KAMER BOVEN EEN KRITISCHE GRENS 

Beschrijving 
Het opdrijven van het aantal zittingen per kamer per week heeft tot doel meer 

zaken af te handelen. Evenwel zorgt dit voor meer druk op de zetel en op de griffie. 

Vaststellingen 

In interviews kwam naar voor dat het opdrijven van het aantal zittingen per kamer 

per week (meer dan 3 of 4 per week) de druk te veel opvoert: het is – vooral maar 

niet alleen – voor de griffie moeilijk om het ritme te volgen en het werk dat uit de 

vele zittingen voortvloeit te verwerken. 

Dergelijke situatie kan tot overbelasting en finaal tot uitval / absenteïsme van het 

personeel leiden. Deze situatie heeft zich reeds voorgedaan in de correctionele 

griffie (meer bepaald de Franstalige KI) in het voorjaar 2021 wat tot een cascade 

van uitval heeft geleid. 

Mogelijke impact De impact op de organisatie staat vast, maar het is moeilijk te bepalen waar de 

kritische grens ligt. 

 

2.3. GEBREK AAN GEDETAILLEERDE BEHEERSINFORMATIE 

Beschrijving 

Het hof van beroep Brussel en zijn onderdelen dienen te beschikken over 

beheersinformatie voor het bepalen van doelstellingen en prioriteiten, en voor het 

opvolgen van de in- en uitstroom van zaken. 

Om beheersinformatie tot stand te brengen moet men weliswaar weten waartoe 

deze moet dienen en wat het beleid van de instelling is.  Er moet dus nagedacht 

worden over een informatiebehoeftenplan van de instelling (en van de onderdelen 

ervan), om de problemen waarmee de instelling worstelt accuraat te kunnen 

beschrijven en de gegevens daarrond verzamelen. 

Bovendien moet men beschikken enerzijds over mensen die in staat zijn dergelijk 

plan te maken en anderzijds over mensen die de informatie uit de databanken 

kunnen distilleren. 

Vaststellingen 

De problemen bij het verzamelen van de informatie, nodig om de audit uit te 

voeren, illustreren de stelling: informatie over het aantal zaken, achterstand en 

personeelsmiddelen was niet zomaar beschikbaar. Er zijn weliswaar veel 

basisgegevens beschikbaar die daartoe kunnen dienen (in de toepassing HBCA die 

bijzonder veel details over de zaken bevat), maar deze worden niet uitgebaat op 
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2.3. GEBREK AAN GEDETAILLEERDE BEHEERSINFORMATIE 

een strategisch niveau, dit wil zeggen om de doelstellingen kamer-overkoepelend 

te bepalen en de uitvoering te monitoren. 

De gegevens van HBCA worden wel gebruikt voor het dagelijkse dossierbeheer 

(individuele zaken) en voor het operationeel beheer op het niveau van de 

verschillende kamers (bv. voor het plannen van het werk binnen een kamer, 

weliswaar niet altijd op volledig consistente wijze), maar niet op globaal niveau van 

het hof. 
  

Mogelijke impact 

Bij gebrek aan beheersinformatie (over zaakaanbod, achterstand, beschikbare 

middelen, …) is het niet mogelijk om prioriteiten te stellen die hof-overkoepelend 

zijn en om op basis daarvan middelen toe te kennen of te verschuiven. Tevens 

kunnen de risico’s (bv. contentieux die verminderen, andere die stijgen, …) en 

opportuniteiten (het zgn. laaghangend fruit, cfr. onderdeel ‘achterstand’) moeilijk 

worden geïdentificeerd. 

 

2.4. TWEETALIGHEID VAN HET HOF VAN BEROEP – ORGANISATORISCHE EFFECTEN 

Beschrijving 

De ontdubbeling, in de praktijk, van het hof van beroep in Nederlandstalige en 

Franstalige kamers, die uit de aard der zaken voortkomt, kan meerdere effecten 

hebben. 

Het kan een effect hebben op de ‘schaalvoordelen’ van het hof. Schaalvoordelen 

hebben (onder meer) te maken met de mogelijkheid om al dan niet een 

verregaande arbeidsspecialisatie in te voeren. Arbeidsspecialisatie bevordert in 

principe de productiviteit en is in een kleine organisatie moeilijker te organiseren 

dan in een grote. Indien de organisatie, door de ontdubbeling ervan in kamers voor 

twee talen, specialisatie bemoeilijkt (omdat elke specialiteit moet worden 

‘verdubbeld’), dan zal dit de productiviteit afremmen. 

De tweetaligheid heeft tevens een gevolg voor het management van het hof, 

minstens moeten vele officiële maar ook interne documenten die te maken hebben 

met de organisatie van het hof van beroep vertaald worden. 

Ten slotte kan de tweetaligheid tot communicatie- en interpretatieproblemen 

leiden. 

Er zijn weliswaar ook voordelen, in de zin dat het mogelijk is om, wanneer de 

expertise in één taal ontbreekt, deze zou kunnen worden aangereikt door een 

magistraat van de andere taal, die de materie wel zeer grondig kent, te laten 

zetelen in de kamer. Dit vereist weliswaar wel dat de betrokken magistraat de 

taalvoorwaarden vervult. Ook in tweetalige dossiers biedt dit een voordeel. 
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2.4. TWEETALIGHEID VAN HET HOF VAN BEROEP – ORGANISATORISCHE EFFECTEN 

Vaststellingen 

De ontdubbeling van kamers binnen het hof van beroep Brussel is een vaststaand 

gegeven. Dat dit tot een productiviteitsverlies leidt (ten aanzien van een eentalig 

hof), is aannemelijk, maar dit kan niet gemakkelijk worden becijferd. 

In het onderdeel ‘bijzondere kenmerken’ wordt aangetoond dat de 

Nederlandstalige kamers van het hof van beroep net zoals de Franstalige kamers, 

binnen alle hoven van beroep het meest aantal materies te verwerken krijgen. De 

Nederlandstalige kamers zijn bovendien, indien men ze als afzonderlijke eenheid 

bekijkt waarbinnen de specialisatie tot stand kan komen, één van de kleinste 

eenheden binnen de hoven van beroep. 

Ook op vlak van het management van het hof van beroep is de vertaalproblematiek 

van allerlei officiële en interne documenten zonder twijfel aanwezig en vergt 

bijkomende energie. 

In sommige interviews wordt ten slotte vermeld dat niet alle personen beide talen 

volledig beheersen (los van de wettelijke tweetaligheidregels) en dat dit tot 

communicatieproblemen kan leiden. 

Mogelijke impact 

Een groot aantal materies moet worden beheerst door een klein aantal personen 

waardoor specialisatie moeilijk is. 

In de werklastmeting van het College van de hoven en rechtbanken wordt 

nagedacht over een correctiefactor voor de ‘schaal’ van de rechtsinstantie143. 

Inzake het management is het moeilijk te bepalen wat de impact is, wel kan het 

tijdsinvestering ten gevolge van de noodzakelijke vertaling van alle officiële en 

interne documenten bepaald worden. 

Wat het effect op de communicatie is, is zeer moeilijk te bepalen. 

 

3. Specifiek : herschikking van zittingen/ sluiting van kamers en de zwaarte van de dossiers 

Ten slotte worden twee factoren afzonderlijk besproken. 

a) Herschikking van zittingen/ sluiting van kamers 

  

Beschrijving In sommige gevallen moeten de zittingen van bepaalde kamers herschikt worden 

of wordt een kamer zelfs gesloten ten gevolge van de onbeschikbaarheid van 

magistraten, griffiers of ander personeel, omdat deze moeten ingezet worden 

 

143 In de voorstelling die het College HR aan de korpschefs gaf (september 2021) werd bijvoorbeeld de impact van de kleine schaal van het hof te Berg en vermeld 
als extra factor die in rekening moet worden gebracht om het personeelsbestand van het hof te bepalen.  
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voor andere of prioritaire zaken die opduiken (in het bijzonder de zgn. ‘mega-

processen’). 
  

Vaststellingen Zie onderdeel ‘megaprocessen’ 

Mogelijke impact 

Er zijn (minstens) twee effecten. 

Het eerste effect bestaat er in dat de zaken die voor dergelijke kamer hangende 

zijn moeten herschikt worden, en in het slechtste geval uitgesteld. Dit effect kan 

beschreven worden op het niveau van de kamer die door de herschikking wordt 

getroffen. Dit wordt in het onderdeel ‘megaprocessen’ beschreven. 

Een tweede effect kan zich voordoen in de volledige organisatie, meer bepaald 

wanneer een kamer werkelijk moet worden gesloten. Via een redenering a 

contrario kan de impact van de sluiting van een kamer worden bekeken. 

 

In de statistische bijlage werd de evolutie van de doorlooptijd van de correctionele kamers per taalrol bepaald : 

 

De gemiddelde doorlooptijd in de Franstalige kamers evolueerde tussen eind 2019 en eind 2020 positief en nam 

met ongeveer één vijfde af (105 dagen op 577). 

Uit interviews blijkt echter dat dit (wellicht grotendeels) het gevolg was van het openen van een nieuwe kamer in 

2020 (de 16e kamer werd geopend in februari 2020), naast de reeds bestaande drie kamers, die een aantal zaken 

van deze kamers overnam. 

Het sluiten van een kamer zal derhalve een omgekeerd effect hebben. De grootte van het effect is bepaalbaar 

indien de gegevens daartoe (namelijk welke zaken in de kamer hangende zijn op het totaal van de kamers) 

worden geanalyseerd. Minstens gaat het om een relatief groot effect op de doorlooptijd. 
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b) De ‘zwaarte’ van de dossiers 

De problematiek van de zwaarte van de dossiers, hoe dit te objectiveren en wat er het eventueel effect van is op 

de productiviteit, vormt een zeer belangrijk en apart onderwerp.  Het vormt ook één van de aandachtspunten van 

de werklastmeting I-AMAI die momenteel door het College HR wordt ontwikkeld.  

Het is een exogene factor omdat het hof van beroep de aard van binnenkomende zaken niet zelf kiest144, maar 

het wel een belangrijke invloed heeft op de afwerking van de zaken, dus op de productiviteit. 

Beschrijving 

Zoals reeds aangeduid komt de zwaarte van dossiers ter sprake in de 

werklastmeting van het College HR. Daarbij werd wel opgemerkt dat – in de 

huidige stand van zaken van I-AMAI – enkel inzake penale dossiers ten gronde, 

een inschatting van het effect ervan op de werklast en dus op de productiviteit 

mogelijk bleek. 

Waar het om de zwaarte van burgerlijke dossiers gaat is daarentegen op heden 

geen concreet resultaat binnen I-AMAI voorhanden. 

Vaststellingen 

Meer bepaald wat de burgerlijke zaken betreft, kan de HRJ op huidig moment 

volgende vaststellingen doen. 

In het onderdeel ‘bijzondere kenmerken’ blijkt dat het hof van beroep Brussel 

relatief gezien weliswaar niet meer burgerlijke zaken krijgt dan de andere hoven 

van beroep (qua kwantiteit), maar dat de ‘mix’ van zaken verschilt van deze in 

andere hoven. Met mix wordt bedoeld het soort zaken, naar materie toe, die 

behandeld worden. Het hof van beroep Brussel krijgt bijvoorbeeld relatief meer 

zaken inzake intellectuele rechten, bancair recht, marktpraktijken, en ook inzake 

fiscaal recht. Er zijn redenen om aan te nemen dat dit soort zaken in het algemeen 

meer werk vergen dan andere soorten burgerlijke zaken. 

Dit betekent dat de productiviteit onvermijdelijk lager zal zijn bij het hof van 

beroep Brussel, zonder dat het hof daar een impact op heeft. 

Ten slotte is er nog het Marktenhof: inzake marktpraktijken is de behandeling van 

een aantal zaken (zie statistische bijlage) exclusief ondergebracht in het 

Marktenhof, precies omdat men bij de creatie daarvan van mening was dat 

dergelijke complexe zaken een afzonderlijke behandeling nodig hadden. De 

zwaarte van deze zaken staat dus buiten kijf. 

Mogelijke impact 
Het is niet mogelijk het effect van de voorgaande vaststelling volledig te meten. 

Zoals gezegd ontbreekt nog de werklastmeting die daartoe kan dienen145.  

 

144 Hetgeen minder het geval is bij bijvoorbeeld het openbaar ministerie dat deels een ‘strafrechtelijk beleid’ kan voeren en ook het federaal parket, dat meer 
impact lijkt te hebben op de zaken die het opneemt.  

145 Het College van de hoven en rechtbanken zou, naar verluidt, tot op het moment dat er wel volledig objectieve gegevens voorhanden zijn via een ‘forfait’ de 
impact van de zwaarte van de dossiers in rekening willen brengen.  
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5.4.3.2. Aanzet tot het identificeren van mogelijke pistes voor productiviteitsverbetering 

Behoudens de factoren die de productiviteit afremmen zijn er ook factoren of pistes die de productiviteit kunnen 

verbeteren146. Sommige ervan gaan de scope van het hof van beroep te Brussel te buiten, bijvoorbeeld waar het 

gaat om (procedure)regels die voor alle jurisdicties gelden.  Niettemin is het nuttig om deze ook hier te vermelden 

aangezien ze vanzelfsprekend ook voor het hof van beroep Brussel nuttig zijn147. Weliswaar zal bij de discussie 

over deze kwesties dan natuurlijk ook andere actoren dan louter Brussel moeten worden meegenomen. 

De HRJ geeft deze pistes – die onder andere door leden van het hof of door andere actoren zijn geopperd – mee 

zonder dat het betekent dat de HRJ ze per se als eigen voorstellen opneemt. In het kader van een verdere fase 

van de audit zal bekeken worden welke het nut van deze pistes zou kunnen zijn en dit zal, zoals gezegd, voor een 

aantal ervan wellicht ook de input van externe stakeholders vereisen of zelfs wetgevende ingrepen. Bovendien 

zijn er zonder twijfel nog meer pistes denkbaar dan deze in de korte lijst die hieronder vermeld wordt. Deze lijst 

geldt dus vooral als eerste aanzet. In een volgende fase van de audit kan een meer doorgedreven werk ter zake 

verricht worden. 

 

ONDERWERP PISTE 

1. Beperking van de lengte 

van de conclusies 

In sommige dossiers leggen de advocaten zeer lange conclusies met veel 

middelen en argumenten voor die een lange leestijd vergen, of een lang 

onderzoek, of een lang arrest. De lengte van de conclusies kan de visu 

worden vastgesteld in sommige zaken, vooral in bepaalde materies zoals 

intellectuele rechten, bankzaken, ondernemingsrecht, … Het is weliswaar 

moeilijk precies te weten hoeveel zaken dergelijke lange conclusies 

bevatten, aangezien HBCA deze gegevens slechts onvolledig bevat. 

Sommige magistraten menen dat het nuttig zou zijn het aantal pagina’s 

te beperken (bijvoorbeeld tot 50 bladzijden), en verwijzen daarvoor naar 

soortgelijke regels die ook gelden voor het Benelux-Gerechtshof. 

2. Alternatieve samenstelling 

van collegiale kamers 

Kamers waarin 4 raadsheren zijn aangeduid zouden de soepelheid 

verhogen. Dit zou toelaten om bijvoorbeeld grotere zaken sneller op te 

nemen omdat de ‘vierde’ magistraat zich daarop zou kunnen 

concentreren gedurende een tijd zonder dat het normale ritme van de 

kamer er zou onder lijden. Op die manier zouden de magistraten ook 

gemakkelijker kunnen werken en tijd hebben voor vorming of om 

assisenzaken voor te zitten zonder dat dit de kamer in zijn geheel zou 

hinderen. De ‘vierde’ magistraat zou ook een soort ‘vliegende’ kracht 

kunnen zijn die meerdere kamers ondersteunt (voor zover dit mogelijk is 

in het kader van de specialisatie). 
  

 

146 Een aantal pistes werden aangebracht tijdens de interviews door magistraten of personeelsleden van het hof. Een aantal andere werden aangebracht door de 
procureur-generaal van Brussel, in zijn brief van 9 december 2021. 

147 Ook in andere audits of bijzondere onderzoeken heeft de HRJ in het verleden kwesties meegenomen die de geauditeerde instantie te boven gingen.  
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ONDERWERP PISTE 

3. Oprichting van 

bijkomende kamers 

Voorbeeld: de kamer 6SF is een bijkomende kamer bij de kamer 6F. De 

voorzitter van de 6F zetelt systematisch in de collegiale 6SF, samen met 2 

plaatsvervangende magistraten. De 6SF behandelt bepaalde specifieke 

fiscale procedures die vóór maart 1999 zijn ingevoerd. Het gaat hier om 

een bijzondere materie waarbij het hof rechtstreeks door een 

belastingplichtige werd gevat voor bepaalde geschillen. Deze zaken 

moeten worden beoordeeld overeenkomstig de oude wetgeving en de 

wet vereist collegiale zittingen. De kamervoorzitter vindt het een goed 

idee dat de wetgever extra kamers toestaat, zoals de 6SF of zelfs kamers 

met één plaatsvervangend raadsheer, die zouden kunnen beschikken over 

modellen voor afstand van geding, akkoorden,... 

4. Verlichten of herdenken 

van de motiveringsplicht 

In navolging van een aantal jurisprudentiële stellingen kan de vraag 

worden gesteld of de motiveringsplicht bij een vonnis of arrest niet kan 

worden verlicht of herdacht. Daarbij moet vanzelfsprekend de kwaliteit 

van de rechtspraak voorop staan en moet het recht van verdediging ten 

volle behouden blijven, maar is het eventueel mogelijk tijd te winnen bij 

het antwoorden op de vele argumenten die de partijen in de loop van het 

geding opwerpen.148 

5. Wijziging van de vereiste 

om collegiaal te zetelen in 

penale zaken 

Er kan overwogen worden een alleenzetelende raadsheer in te schakelen 

wanneer het gaat om : 

• Vragen tot opheffing van beslag en vervreemding  

(art. 61 quater en 61 sexies W. Sv.) 

• Vragen voor bijkomende onderzoeksmaatregelen  

(art. 61 quinquies W. Sv.) 

• Controle op langdurige onderzoeken (art. 136 en 136bis W. Sv.) 

• Verzoek om inzage in het dossier (art. 21bis en 61ter W. Sv.) 

• Afhandelen van de burgerlijke belangen in strafzaken 

• Acteren van de afstand van rechtsvordering 

6. Verschuiven van bepaalde 

materies naar de SURB 

Niet langer het hof van beroep, maar wel de strafuitvoeringsrechtbank 

(SURB) zou bevoegd kunnen zijn voor vragen tot eerherstel, als 

‘natuurlijke’ rechter inzake de uitvoering van straffen en gevolgen die dit 

heeft. Subsidiair, indien dit toch op het niveau van het hof van beroep 

blijft, kan dit wellicht ook afgehandeld worden door een alleenzetelende 

raadsheer. 

 

148 De zogenaamde ‘positieve’ motivering, eventueel analoog aan de vorm van motivering die geldt bij de Raad van State.  In de bi jlage bij het ‘Advies over het 
voorontwerp van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand’, goedgekeurd voor de 
Algemene vergadering van de HRJ op 27 juni 2006, werd deze kwestie omstandig besproken. Toenmalig raadsheer in het Hof van Cassatie en lid van de HRJ 
G. Londers verwoordde het aldus: “Beter een goede en coherente positieve motivering, die het concrete juridische debat centraal stelt, dan een ruime 
motivering die alle kanten uitgaat in een poging een antwoord te geven op allerlei middelen die niet ter zake doen ”. Zie https://csj.be/admin/storage/hrj/a0047b.pdf  

https://csj.be/admin/storage/hrj/a0047b.pdf
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ONDERWERP PISTE 

7. Hervorming van het verzet 

in penale zaken 

De hervorming van de procedure van verzet heeft tot gevolg dat het 

merendeel van het verzet in eerste aanleg ongedaan wordt verklaard 

waardoor deze zaken veel meer in beroep komen en de correctionele 

kamers belasten. De vraag van de procureur-generaal is of de 

wetswijziging zijn doel niet heeft gemist en derhalve ter zake niet beter 

wordt teruggeschroefd. Dit geldt eventueel ook voor familiezaken. 

8. Hervorming van de 

oproepingen in penale 

zaken 

Teneinde de griffie te ontlasten kan het systeem van oproeping in 

correctionele zaken herdacht worden. Aangezien het hof van beroep 

gevat wordt door een beroepsakte waarin de grieven worden vermeld, zou 

de griffie direct bij binnenkomst dit kunnen voorleggen aan de eerste 

voorzitter ten einde aan een kamer toe te wijzen en de oproepingen voor 

een inleidingszitting onmiddellijk te verzenden via gerechtsbrief. Dit 

gebeurt reeds bij de kamer voor inbeschuldigingstelling en vermijdt dat er 

beroep moet worden gedaan op een gerechtsdeurwaarder, zodat de 

procedure verlicht wordt. 

5.4.3.3. Conclusies 

- De productiviteitsproblematiek van het hof van beroep Brussel moet verder onderzocht worden en pistes 

moeten worden uitgewerkt. 

o Binnen een gerechtelijke organisatie zijn de factoren die de productiviteit beïnvloeden niet (volledig) 

gekend of begrepen, zodat het niet realistisch is om te denken dat op korte termijn spectaculaire 

productiviteitsverhogingen kunnen worden verwacht: de hefbomen hiertoe zijn immers niet gekend 

en kunnen dus per definitie niet goed gemanipuleerd worden. 

 

o Om de output – in termen van afgehandelde zaken – van het hof van beroep Brussel op korte termijn 

te verhogen, zal dus in eerste instantie niet kunnen gerekend worden op belangrijke 

productiviteitsverhogingen binnen dit hof. Het hof van beroep laat op lange termijn (sinds 2013) wel 

een verhoging van de productiviteit zien, maar deze is beperkt en vertoont over de jaren heen een te 

wisselend beeld om er van te kunnen uitgaan dat snel grote doorbraken mogelijk zijn. Op korte 

termijn blijft dan vooral de verhoging van de productiefactor ‘arbeid’ als oplossing over. 

 

o De HRJ heeft, bij wijze van eerste benadering, een aantal factoren naar voor gebracht die in rekening 

worden gebracht om de productiviteitscijfers van het hof van beroep te benaderen. Tevens liggen 

een aantal pistes voor die een positief effect kunnen hebben. Het is van belang deze oefening verder 

te voeren en op basis daarvan zo nodig concrete plannen te ontwikkelen. 

Deze taak komt in eerste plaats de managementequipe van het hof van beroep toe149, die hiertoe 

 

149 De managementequipe is weliswaar beperkt in omvang: de eerste voorzitter, één halftijds adjunct, twee voltijdse adjuncten (sinds eind 2021) en de 
hoofdgriffier (die natuurlijk ook de griffies moet beheren). Er zijn, naast het directiecomité, wel een aantal operationele comités per sectie van het hof, maar 
deze zijn deels door dezelfde mensen bemand, hetgeen op hen een grote belasting legt.  
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ook professioneel moet bijgestaan worden. Aangezien er weinig of geen staf is die het management 

kan bijstaan inzake HR-beleid, ICT-beleid (cfr. beheersinformatie), financieel beleid, logistiek, public 

relations en communicatie, infrastructuur, … is versterking nodig. Er moet in dat verband ook 

onderzocht worden of het hof van beroep kan samenwerken met andere instanties150. 

o Gelet op de aard van het probleem – dat complex is en waarvoor geen voor de hand liggende of 

unieke oplossing bekend is – is het aangeraden ook de steun te krijgen van externe deskundigen en/of 

uit de andere rechtbanken en hoven151. Op die manier kunnen ook suggesties en innovatieve 

oplossingen naar boven komen die op andere plaatsen hun dienst hebben bewezen. 

 

- Tijdens dit voortgezet onderzoek moet in principe voor elk van de factoren en pistes die van belang zijn, 

bepaald worden in hoeverre deze de productiviteit kunnen beïnvloeden (in negatieve of positieve zin) en – 

vooral – in hoeverre bepaalde remmen kunnen worden weggewerkt en sommige factoren integendeel als 

hefbomen kunnen worden ingezet. 

 

Zolang dit niet is gebeurd kan de HRJ geen definitief antwoord geven op de vraag waarom de productiviteit in 

het hof van beroep Brussel op het eerste gezicht minder gunstig lijkt dan bij de andere hoven van beroep. 

Dit zal in een volgende fase van het onderzoek verder worden onderzocht. Het aantal factoren dat in rekening 

moet worden gebracht blijkt alvast niet gering te zijn, en de samentelling van al deze effecten kan hoe dan ook 

tot een niet onbelangrijk resultaat leiden. 

5.5. ACHTERSTAND 

Voorafgaande opmerking 

In wat volgt staat het begrip 'stock' (hangende zaken) centraal. De HRJ baseerde zich voor de cijfers hiervoor op 

de gegevensbestanden afkomstig uit de applicatie HBCA die door de hoven van beroep wordt gebruikt voor de 

registratie en opvolging van dossiers. 

Zoals blijkt uit de inleiding van het "Statistisch overzicht van de afgehandelde en lopende zaken binnen het hof 

van beroep Brussel" (zie bijlage 4) werden bij de verwerking van de gegevens inconsistente en ontbrekende 

gegevens gedetecteerd. Uiteraard kunnen we niet garanderen dat naar aanleiding van de gegevensanalyse alle 

tekortkomingen werden gedetecteerd, noch dat er tijdens de analyse zelf geen fouten werden gemaakt. 

De onderstaande resultaten worden dus gepresenteerd onder voorbehoud van de correctheid en volledigheid 

van de samengestelde gegevensbestanden en de verwerking van de gegevens. 

 

150 Sommige van deze ondersteunende functies vergen wellicht geen fulltime werk en kunnen eventueel worden gedeeld met andere instanties. Voor sommige 
domeinen trouwens – in het bijzonder infrastructuur – is samenwerking tussen de entiteiten die zich in het Justitiepaleis bevinden of in aangrenzende 
gebouwen nuttig of zelfs aangewezen. Ook aan andere stakeholders – zoals het College van de hoven en rechtbanken en de FOD Justitie – kan hulp gevraagd 
worden om de managementequipe (tijdelijk) te ondersteunen of mee te helpen uitbouwen.  

151 Deze kunnen in het kader van een ‘delphi-studie worden uitgediept. ’Een Delphi-studie (genoemd naar het orakel van Delphi) is een onderzoeksmethode waarbij 
de meningen van een groot aantal experts wordt gevraagd ten aanzien van een onderwerp waar geen  consensus over bestaat.  Door de antwoorden van de 
andere experts (anoniem) terug te koppelen wordt in een aantal rondes geprobeerd tot consensus te komen (bron : wikipedia).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Orakel_van_Delphi
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Onderzoeksmethode&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Consensus
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5.5.1. Vaststellingen 

5.5.1.1. Hangende zaken en doorlooptijden 

1. In burgerlijke zaken 

1. Het aantal hangende zaken is quasi stabiel gebleven in de periode 2016-2020. Eind 2020 waren er 11906. Het 

aantal eindbeslissingen nam licht af door een daling van het aantal eindarresten en ambtshalve weglatingen. 

 

2. De meerderheid van de hangende zaken behoort tot de categorie algemeen burgerlijke zaken (67%) en in 

tweede orde tot de fiscale zaken (20%). Juridische materies die frequent voorkomen binnen beide 

categorieën, behoren bijgevolg vaker tot de stock. De juridische materie ‘overeenkomsten’ 

vertegenwoordigt 25% van de stock. 

 

3. De jaarlijkse uitstroom is ontoereikend om de historische stock aan zaken, die haar oorsprong niet vindt in 

de onderzochte periode, op constructieve wijze aan te pakken en binnen een afzienbare termijn weg te 

werken. 

 

4. De globale doorlooptijd van de afgehandelde zaken via een eindarrest is toegenomen in de periode 2016-

2020. Eind 2020 bedroeg die iets meer dan 2 jaar en 9 maanden (1031 dagen). Van de hangende zaken wacht 

meer dan één derde reeds meer dan 3 jaar op afhandeling. 

De doorlooptijd van de fiscale zaken (vooral zaken van indirecte fiscaliteit en directe belastingen) is het langst 

(3,8 jaar). Vorderingen ten aanzien van minderjarige kinderen daarentegen gaan veruit het snelst (312 dagen 

of 10 maanden). 

2. In penale zaken 

1. Het aantal hangende zaken is gestegen in de periode 2016-2020. Eind 2020 waren er 3426. De stijging vindt 

voornamelijk haar oorsprong in 2017, toen de stock met 41% steeg. Het aantal eindbeslissingen nam toe, 

vooral door een toename van het aantal eindarresten. Het aantal ambtshalve weglatingen varieerde zeer 

sterk naargelang het jaar. 

 

2. De meerderheid van de hangende zaken zijn gewone correctionele zaken (83%). De meest voorkomende 

materies zijn misdrijven tegen eigendommen (21%) en misdrijven tegen personen (18%). 

 

3. De jaarlijkse uitstroom is de meeste jaren ontoereikend om de jaarlijkse instroom van nieuwe zaken, die in 

de periode 2016-2020 bijna altijd stabiel gebleven, te verwerken. 

 

4. De globale doorlooptijd van de afgehandelde zaken via een eindarrest is gestegen met 57% in de periode 

2016-2020. Eind 2020 bedroeg die iets minder dan 7 maanden (201 dagen). Het grote verschil met de 

mediaan (19 dagen) toont aan dat er grote verschillen zijn naargelang de zaak. Gewone correctionele zaken 

en sociale strafzaken worden gemiddeld genomen in 1,4 jaar behandeld, een protectionele jeugdzaak binnen 

de 2 maanden. Zaken voor de kamer van inbeschuldigingstelling – 59 % van het totaal – gaan logischerwijze 

veel sneller dan een penale zaak ten gronde: gemiddeld wordt deze binnen de maand (30 dagen) 

uitgesproken. 
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De doorlooptijd ligt het hoogst bij de niet-gemeenrechtelijke materies, zoals douane en accijnzen, 

stedenbouw en ruimtelijke ordening, ‘sociale documenten’ en de afhandeling van burgerlijke belangen. Zij 

vertegenwoordigen echter een klein aandeel binnen de correctionele kamers. 

5.5.1.2. Achterstand 

1. Er is geen vaststaande definitie van achterstand. In het kader van deze audit moet hieronder worden 

verstaan: het aantal zaken dat het hof van beroep Brussel ‘achter staat’ op de andere hoven van beroep. De 

maatstaf die daarbij wordt gehanteerd is die van de stockratio: aantal hangende zaken op het eind van het 

jaar (=stock of voorraad) gedeeld door de gemiddelde jaarlijkse uitstroom. 

 

2. In burgerlijke zaken bedraagt de stockratio van de andere hoven gemiddeld 139%, die van Brussel 329%. In 

strafzaken bedraagt de stockratio van de andere hoven gemiddeld 45%, die van Brussel 72%. 

 

3. Om achterstand in te lopen moet het hof van beroep Brussel een inhaalplan opstellen, waarbij het zelf de 

doelstellingen moet bepalen en hiervoor een geloofwaardige termijn voorzien. De inhaaloperatie moet ook 

gepaard gaan met het stellen van prioriteiten en identificeren van opportuniteiten door het hof.  

Er zijn een aantal organisatorische voorwaarden verbonden aan het inhaalplan: starten met een juiste lei 

(correct vertrekbeeld door de uitzuivering van de HBCA databank), een doorgedreven statistische analyse 

(meten is weten) en een aangepast management en opvolging (afzonderlijk project met jaarlijkse 

rapportering van de resultaten). 

Het aantrekken van middelen zal niet evident zijn. Er zullen dus verschillende pistes moeten worden 

bewandeld waarbij creatief uit de hoek moet worden gekomen. Het is voor de HRJ in de huidige stand van de 

audit niet mogelijk zich reeds definitief uit te spreken over de verschillende pistes en wat die zouden kunnen 

opleveren. In de volgende fase van de audit zal er daarom een overleg worden gevoerd met zeer veel 

belanghebbenden.  

4. Voor de HRJ moet de doelstelling zijn dat de Brusselse rechtzoekende (gemiddeld) moet kunnen rekenen op 

eenzelfde dienstverlening als in de andere ressorten van het land. De stock zou dan dusdanig moeten worden 

weggewerkt dat de doorlooptijd in Brussel wordt teruggebracht tot het (gemiddeld) niveau van de andere 

hoven van beroep. 

 

- In burgerlijke zaken betekent dit dat de stockratio van Brussel zou moeten dalen met 190% (329% - 139%); 

- In penale zaken betekent dit dat de stockratio van Brussel zou moeten dalen met 27% (72% - 45%). 

Een termijn van 4 jaar in burgerlijke zaken en 2 jaar in penale zaken voor het wegwerken van de achterstand 

is ambitieus maar mogelijk. Dit zou betekenen dat er: 

 

- In burgerlijke zaken 4 jaar lang 20,5 magistraten extra nodig zijn; 

- In penale zaken 2 jaar lang 3,2 magistraten extra nodig zijn. 

Logischerwijs dienen ook de griffie en de ondersteunende functies in dezelfde mate te worden versterkt. 
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5.5.2. Analyse 

5.5.2.1. Inleiding 

In dit onderdeel van het verslag wordt de ‘achterstand’ besproken. Tijdens de bespreking zal blijken dat we de 

term ‘achterstand’ uitdrukken in een nieuw concept, dat van de ‘stockratio’. Er zal uitgelegd worden dat men via 

dit concept de problematiek van de doorlooptijd kan benaderen. Immers, wat de rechtzoekenden belangrijk 

vinden is niet zozeer het absolute aantal van de zaken bij het hof van beroep dat hangende is, maar wel hoe het 

zit met de doorlooptijd van deze zaken en – vooral – hoe die doorlooptijd kan worden verbeterd. Om dat te doen 

bouwen we een bepaalde redenering op, via het concept van de stockratio. 

Deze benaderingswijze is gebaseerd op een zeer doorgedreven statistisch overzicht van de zaken die bij het hof 

van beroep binnenkomen, uitgaan en hangende zijn. Men vindt een uitgebreid overzicht in bijlage 4. Hierna vindt 

men echter wel de kerncijfers. 

Als men de huidige en de voorgaande audits bekijkt (de eerste die de HRJ verrichte bij het hof van beroep te 

Brussel dateert reeds van 2004!) zal men merken dat de achterstand niet enkel van vandaag is. Men kan zich 

afvragen hoe die achterstand in feite gegroeid is, dus welke de oorzaken ervan zijn. Evenwel sleept de 

achterstand al (minstens) twee decennia aan en is het niet meer mogelijk om exact te bepalen wat in die twee 

decennia, of zelfs langer, allemaal historisch gebeurd is. 

Kort gezegd is de achterstand het gevolg van het feit dat er minder zaken buiten gingen dan er binnen kwamen, 

hetzij omdat er eventueel niet voldoende productiecapaciteit (mensen) was omdat er op een bepaald moment 

een (sluipende) afnemende productiviteit was of omdat het aantal inkomende zaken eventueel op een bepaald 

moment evolueerde. Al deze elementen zijn in de voorgaande onderdelen besproken. Belangrijkste feit is echter 

dat thans nog steeds een zeer groot aantal zaken aanslepen, als gevolg van de historiek van vele jaren, en dat 

men moet pogen dit vandaag kordaat aan te pakken. 

Ten slotte moet nog worden geduid dat de HRJ in dit verslag een aantal elementen naar voor schuift, onder de 

titel ‘naar een inhaalplan’. Het moet duidelijk zijn dat dit gebaseerd is op een aantal aannames en hypotheses die 

redelijkerwijze gemaakt kunnen worden op basis van de situatie zoals deze op heden gekend is. Het is echter – 

na ontvangst van dit verslag – aan het hof van beroep zelf om in alle onafhankelijkheid over een inhaalplan te 

beslissen en de basisuitgangspunten finaal te bepalen. De HRJ kan wel aanduiden hoe, volgens hem, een dergelijk 

plan zou kunnen worden vormgegeven. 

5.5.2.2. Kerncijfers 

De kerncijfers die de toestand van het hof van beroep Brussel weergeven, inzake de hangende zaken, het 

jaarlijkse aantal nieuwe zaken en de zaken die in de voorgaande 5 jaar zijn afgewerkt, worden hierna besproken. 

Een toelichting en een meer gedetailleerde weergave van deze kerncijfers werd ondergebracht in bijlage 4 van 

dit rapport. 
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De bronnen van de kerncijfers zijn: 

- de gegevensbestanden betreffende de afgesloten zaken uit de applicatie HBCA152 aangevuld met : 

- de cijfers van de werkingsverslagen van het hof voor de periode 2016 tot en met 2018 en 

- de gepubliceerde statistieken van het College van de hoven en rechtbanken.153 

 

De cijfers tussen deze bronnen kunnen onderling licht verschillen gezien de gehanteerde definities of periodes 

waarop ze betrekking hebben afwijken. Deze verschillen zijn echter beperkt en niet van die aard dat de cijfers als 

onderling niet vergelijkbaar beschouwd kunnen worden en hebben daarenboven geen invloed op de 

vaststellingen, tendensen en conclusies. 

Volgende grafieken geven een overzicht van de nieuwe zaken (instroom), de afgesloten zaken (uitstroom), de 

hangende zaken (stock of voorraad) en de globale doorlooptijden (duurtijd tussen inschrijving en eindarrest) voor 

de periode 2016 - 2020 voor de burgerlijke en penale sectie van het hof. 

1. Burgerlijke sectie 

a) Overzicht 

Overzicht van de nieuwe, afgehandelde en hangende zaken van de burgerlijke sectie voor periode 2016-2020 

  

 

152 De gegevensbestanden vanuit de applicatie HBCA bevatten gegevens die niet steeds volledig correct zijn. De oorzaken zijn divers: onderling verschillende 
werkwijzen met een andere registratiewijze tot gevolg, technische beperkingen in de applicatie, menselijke fouten en verschil lende werkwijzen die worden 
toegepast. Dit heeft niet tot gevolg dat de gegevens als niet valabel of betrouwbaar beschouwd moeten worden. De beperkt gedetecteerde anomalieën in de 
omvangrijke gegevensbestanden laten toe om tendensen, vaststellingen en conclusies te kunnen doen. 

153 College van de hoven en rechtbanken, De jaarlijkse statistieken van de hoven en rechtbanken en de kerncijfers 2012-2020, 
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-de-hoven-en-rechtbanken#statistiek. 

Evolutie instroom, uitstroom en stock binnen de burgerlijke sectie 
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Overzicht van de gemiddelde- en mediane globale doorlooptijd154 van de afgehandelde burgerlijke zaken via een 

eindarrest in de periode 2016-2020 

 

Er zijn inzake globale doorlooptijden (op basis van de gegevens van de in de voorbije jaren afgehandelde zaken 

met een eindarrest) weliswaar grote verschillen per materie155 op te merken: 

Tabel 1 – aantal burgerlijke eindarresten en globale gemiddelde doorlooptijd per materie (periode 2016-2020)156 

  

 

154 Het gemiddelde is de gemiddelde waarde van de gegevensreeks, die men bekomt door de cijfers van alle gevallen op te tellen en dan te delen door het totaal 
aantal gegevens. De mediaan daarentegen is de middenste waarde in een gegevensreeks : boven de mediaan en er onder bevinden zich telkens de helft van 
de gevallen. 

155 De materie waartoe een zaak behoort wordt vastgesteld op het ogenblik van de beroepsakte.  Op een keuzelijst duidt de advocaat aan welke de materie(s) is 
(zijn) waarbinnen het geding valt, dit wordt naderhand door de griffie gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd. 

156 Tabel gesorteerd op doorlooptijd; enkel materies met een doorlooptijd van +3 jaar werden in de verkorte tabel opgenomen.  

Type 'aard van zaak' materie

Aantal 

eindarresten 

2016-2020

Gemiddelde 

globale 

doorlooptijd in 

dagen

TUCHTZAKEN 3 1858

INDIRECTE BELASTINGEN 648 1552

NATUURRAMP 8 1449

ZEERECHT 7 1422

VERZEKERINGEN 374 1334

OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak,pacht,transp,verzek 2819 1330

DIRECTE BELASTINGEN 959 1286

BOUWZAKEN uitgezonderd openbare aanbestedingen 1061 1265

BETWISTINGEN MET OVERHEID 761 1255

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 259 1229

BANKWEZEN 267 1207

ZAKENRECHT 410 1195

LOUTER SCHADE EN SCHADELOOSSTELLING 131 1193

TRANSPORT VAN GOEDEREN 42 1170

HERROEPING GEZAG VAN GEWIJSDE 10 1170

MILIEUZAKEN 19 1156

AANSPRAKELIJKHEID ONRECHTMATIGE DAAD (art1382 BW) 754 1136

Evolutie gemiddelde en mediane globale doorlooptijd burgerlijke sectie 
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De achterstand kan in kaart worden gebracht via een overzicht van de hangende zaken op datum van 31.12.2020: 

Tabel 2 – aantal hangende burgerlijke zaken per materie en categorie (31.12.2020)157 

 

Meer dan één derde van deze zaken is meer dan 3 jaar hangende (dus ingeschreven voor 31 december 2017)158: 

Tabel 3 – burgerlijke zaken meer dan 3 jaar hangende ; onderverdeeld naar materie en categorie (31.12.2020)159 

 
 

  

 

157 Tabel gesorteerd op % aandeel aantal zaken; tabel bevat enkel de materies waarvan het aantal zaken minimum 5% van het totaal van de hangende zaken 
uitmaakt. 

158 Drie jaar gerekend tot en met de datum van de gegevens, 31 december 2020. 
159 Tabel gesorteerd op % aandeel aantal zaken; tabel bevat enkel de materies waarvan het aantal zaken minimum 5% van het totaal van de hangende zaken DLT 

+3jaar uitmaakt – info eventueel via voetnoot in nota opnemen. 

Aard van de zaak (materie) Aantal zaken % 

OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak,pacht,transp,verzek 2907 25%

BOUWZAKEN uitgezonderd openbare aanbestedingen 948 8%

AANSPRAKELIJKHEID ONRECHTMATIGE DAAD (art1382 BW) 793 7%

BETWISTINGEN MET OVERHEID 667 6%

DIRECTE BELASTINGEN 1217 10%

INDIRECTE BELASTINGEN 977 8%
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Aard van de zaak (materie) Aantal zaken % 

OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak,pacht,transp,verzek 1318 30%

BOUWZAKEN uitgezonderd openbare aanbestedingen 368 8%

AANSPRAKELIJKHEID ONRECHTMATIGE DAAD (art1382 BW) 313 7%

BETWISTINGEN MET OVERHEID 286 7%

DIRECTE BELASTINGEN 457 10%
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Ten slotte is het ook van belang na te gaan hoeveel rechtzoekenden in de hangende zaken betrokken zijn:  

 
Er kan vastgesteld worden dat de overheid in een aantal zaken betrokken partij is. De overheid – vooral de 

federale overheid – is geïntimeerde in 1.200 hangende zaken (waarvan bijna 60% fiscaal) en is appellant in 

641 zaken (waarvan de helft fiscaal). 

b) Analyse 

In de burgerlijke sectie van het hof is het aantal hangende zaken quasi stabiel gebleven in de beschouwde periode. 

Het aantal eindbeslissingen nam systematisch licht af en kende een sterke (tijdelijke) daling in 2020, mogelijk te 

verklaren door de impact van de covid-19-crisis. De oorzaak hiervoor kan gevonden worden in een daling van het 

aantal eindarresten en ambtshalve weglatingen160. 

De jaarlijkse uitstroom is ontoereikend om de historische stock aan zaken, die haar oorsprong niet vindt in de 

 

160  Artikel 730 Ger.W,  § 2. a) Elk jaar wordt, binnen de eerste vijftien dagen van de maand december, door de voorzitters van de hoven en de rechtbanken een 
oproeping gehouden van alle zaken die sinds meer dan drie jaar op de rol zijn ingeschreven en waarvan de debatten geen aanvan g hebben genomen of die 
sinds meer dan drie jaar niet zijn voortgezet. (…)  Alle zaken waarvoor geen verzoek tot handhaving op de algemene rol is gedaan, worden ambtshalve 
weggelaten. Een zaak die van de algemene rol werd weggelaten, kan terug ingeschreven worden op verzoek van de meest gerede partij.  
b) Indien bij de behandeling blijkt dat een zaak abnormaal lang aansleept, kan de zaak ambtshalve van de zittingsrol  of van de algemene rol1 worden 
weggelaten.  (…) 

§ 3. Weglating van de rol doet noch het recht noch het geding vervallen. Doorhaling doet het geding vervallen.  

Materie Totaal aantal 

partijen voor 

alle zaken van 

deze materie

Gemiddeld 

aantal 

partijen per 

hangende 

zaak

Totaal aantal 

partijen voor 

alle zaken van 

deze materie 

(19 zaken met 

meer dan 200 

partijen 

uitgezonderd

)

Gemiddeld 

aantal 

partijen per 

hangende 

zaak (19 

zaken met 

meer dan 200 

partijen 

uitgezonderd

)

Aantal 

partijen in 19 

zaken met 

meer dan 200 

partijen

OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak,pacht,transp,verzek 22.819 7,8 21.625 7,4 1.194

BETWISTINGEN MET OVERHEID 11.568 17,2 6.456 9,6 5.112

AANSPRAKELIJKHEID ONRECHTMATIGE DAAD (art1382 BW) 9.721 12,1 7.606 9,5 2.115

BOUWZAKEN uitgezonderd openbare aanbestedingen 9.688 10,2 9.688 10,2

INDIRECTE BELASTINGEN 7.881 8,1 6.588 6,7 1.293

DIRECTE BELASTINGEN 7.752 6,4 7.553 6,2 199

BANKWEZEN 4.315 18,7 1.685 7,3 2.630

VORDERINGEN TEN AANZIEN VAN MINDERJARIGE KINDEREN 4.290 6,1 4.290 6,1

VERZEKERINGEN 3.864 11,2 3.180 9,2 684

ZAKENRECHT 3.343 10,6 3.119 9,9 224

VENNOOTSCHAPPEN 3.259 8,9 3.259 8,9

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 2.416 9,7 2.416 9,7

ECHTSCHEIDING/SAMENWONENDEN 2.100 6,2 2.100 6,2

ERFENISSEN, SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN 2.077 10,4 2.077 10,4

BESLAGPROCEDURE 1.578 8,9 1.578 8,9

INTELLECTUELE RECHTEN 1.452 9,5 1.452 9,5

LOKALE BELASTINGEN 1.362 8,6 1.110 7,0 252

MILIEUZAKEN 1.235 38,6 429 13,4 806

FAILLISSEMENT 1.221 7,6 1.221 7,6

STAAT DER PERSONEN 1.218 6,5 1.218 6,5

LOUTER SCHADE EN SCHADELOOSSTELLING 1.076 10,2 1.076 10,2

HUURCONTRACT 639 6,9 639 6,9

MARKTPRAKTIJKEN EN MEDEDINGING 576 9,8 576 9,8

VERZOEK TOT RECHTSBIJSTAND 570 3,1 570 3,1

EXCLUSIEVE BEVOEGDHEDEN BRUSSEL/MARKTENHOF 382 10,3 382 10,3

FAMILIAAL VERMOGENSRECHT 341 8,3 341 8,3

TRANSPORT VAN GOEDEREN 334 8,8 334 8,8

KORTGEDING (excl. A.2.a) 243 9,0 243 9,0

PROCEDURE VAN GERECHTELIJKE REORGANISATIE 116 7,3 116 7,3

Eindtotaal 107.436 9,1 92.927 7,9 14.509

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1967101004&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#t
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onderzochte periode, op constructieve wijze aan te pakken en binnen een afzienbare termijn weg te werken. De 

jaarlijkse instroom afhandelen, via een naar eenheden toe, even grote jaarlijkse uitstroom vormt reeds een 

uitdaging indien beide gegevens over de diverse jaren worden vergeleken met elkaar. 

De meerderheid van de voorraad van zaken van 31 december 2020 behoort tot de algemeen burgerlijke zaken 

(67%) en in tweede orde tot de fiscale zaken (20%). Juridische materies die frequent voorkomen binnen beide 

categorieën behoren bijgevolg vaker tot de stock. De juridische materie ‘overeenkomsten’ vertegenwoordigt 

25% van de stock. 

De globale doorlooptijd is eind 2020 opgelopen tot iets meer dan 2 jaar en 9 maanden (1031 dagen). De 

doorlooptijd kende in de voorbije jaren een stijgende trend.  Van de hangende zaken wacht meer dan één derde 

reeds meer dan 3 jaar op afhandeling. 

Er zijn tussen de categorieën binnen de burgerlijke sectie duidelijke verschillen in doorlooptijd op te merken. 

Enkele frequent voorkomende juridische materies, zoals overeenkomsten, bouwzaken en betwistingen met de 

overheid zijn onder meer verantwoordelijk voor de langere doorlooptijden, zeker ook omdat er veel zaken van 

voorkomen. 

De duurtijd van de fiscale zaken is het langst (3,8 jaar). Het gaat in hoofdzaak om 648 zaken van indirecte 

fiscaliteit en 959 zaken van directe belastingen. 

Vorderingen ten aanzien van minderjarige kinderen daarentegen gaan veruit het snelst (312 dagen of 

10 maanden). 

De Nederlandstalige fiscale kamer kent een langere doorlooptijd dan haar Franstalige zusterkamers. Het 

omgekeerde is zichtbaar bij de familie- en jeugdkamers. De Nederlandstalige familie- en jeugdkamers slagen erin 

hun doorlooptijd te verminderen, terwijl de Franstalige kamers een toename van de gemiddelde duurtijd kennen. 
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2. Penale sectie 

a) Overzicht 

Overzicht van de nieuwe, afgehandelde en hangende zaken van de penale sectie voor periode 2016-2020 

 

 

Overzicht van de gemiddelde- en mediane globale doorlooptijd161 van de afgehandelde penale zaken via een 

eindarrest in de periode 2016-2020 

 

161 In tegenstelling tot de burgerlijke zaken, is er bij de penale zaken een zeer groot verschil tussen de gemiddelde doorlooptijd en de mediaan.  De mediaan is de 
middelste waarde in een gegevensreeks: boven de mediaan en er onder bevinden zich telkens de helft van de gevallen. Het grote verschil tussen gemiddelde 
en mediaan heeft hier te maken met de KI-zaken, die een zeer groot deel van het contentieux uitmaken (59 %) en die een zeer snelle doorlooptijd hebben.  

Evolutie instroom, uitstroom en stock binnen de penale sectie 
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Overzicht van het aantal eindarresten per juridische materie in de periode 2016-2020:  

Tabel 1 - Aantal eindarresten per materie (2016-2020)162 

 
 

De gedetailleerde doorlooptijden van de eindarresten uitgesproken in de correctionele kamers ten gronde 

(inclusief sociaal strafrecht en jeugdzaken) per juridische materie waren als volgt: 

Tabel 2 – gemiddelde globale doorlooptijd penale eindarresten correctionele kamers ten gronde (inclusief sociaal 

strafrecht en jeugdzaken) per juridische materie (2016-2020) + % aandeel aantal eindarresten).163 

 
 

De toestand van de hangende zaken op 31 december 2020 onderverdeeld naar juridische materie ten slotte was 

als volgt:  

Tabel 3 – aantal hangende penale zaken per materie en categorie (31.12.2020)164 

 

 

162 Tabel gesorteerd op % aandeel aantal zaken per materie; tabel bevat enkel de materies waarvan het aantal zaken minimum 5% van het totaal van de 
afgehandelde zaken (via eindarrest) uitmaakt.  

163 Tabel gesorteerd op gemiddelde doorlooptijd 2016-2020; tabel bevat enkel de materies waarvan de doorlooptijd +2 jaar bedraagt. 
164 Tabel gesorteerd op % aandeel aantal zaken; tabel bevat enkel de materies waarvan het aantal zaken minimum 5% van het totaal van de hangende zaken 

uitmaakt. 

Juridische materie 2016 2017 2018 2019 2020 Trend 2016-2020 Totaal %

Hoger beroep voorlopige hechtenis 1153 1210 1395 1465 1401 6624 31%

Misdrijven tegen eigendommen 393 422 422 419 493 2149 10%

Franchimont 298 315 303 329 290 1535 7%

Eerherstel 272 192 201 358 398 1421 7%

VOS-zaak 288 248 287 280 299 1402 7%

Misdrijven tegen personen 225 263 241 231 295 1255 6%

Vreemdelingenwet 240 233 228 184 165 1050 5%

Type 'aard van zaak'

(juridische materie)
2016 2017 2018 2019 2020 Trend 2016-2020

Gemiddelde per 

materie 2016-2020

Totaal aantal per 

materie 2016-2020

% 

2016-2020

Afhandeling burgerlijke belangen 909 946 1022 1136 1199 1032 290 3%

Douane en accijnzen 613 1255 1062 947 1069 968 51 1%

Sociale documenten 595 913 839 2946 1678 925 15 0%

Vlaamse wooncode 0 384 725 362 1253 914 13 0%

Stedenbouw en ruimtelijke ordening (codex RO) 495 720 904 1025 1117 894 115 1%

Hormonenmisdrijven (o.a.W.15.07.1985) 73 0 624 601 1571 888 5 0%

Loon 535 707 0 792 1173 812 8 0%

Arbeidsongevallen 645 0 617 1461 0 802 5 0%

Misdr.openb.orde door ambtenaar tijdens bediening 461 1074 1554 0 469 796 7 0%

Fiscale fraude 548 620 1330 853 602 789 18 0%

Milieu 367 536 579 0 1099 786 13 0%

Aard van de zaak (materie) Aantal zaken % 

Misdrijven tegen eigendommen 714 21%

Misdrijven tegen personen 620 18%

Afhandeling burgerlijke belangen 316 9%

Drugsmisdrijven 290 8%

Misdrijven tegen de openbare trouw 274 8%
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b) Analyse 

Binnen de penale sectie is de instroom van nieuwe zaken in de periode 2016-2020 bijna altijd stabiel gebleven. 

Het aantal nieuwe zaken bedroeg op jaarbasis meestal meer dan het aantal zaken die in datzelfde jaar 

afgehandeld werden of met andere woorden de jaarlijks uitstroom houdt geen gelijke tred met de instroom. 

De voorraad aan zaken is gestegen. De stijging vindt voornamelijk haar oorsprong in 2017, toen de stock met 41% 

steeg (van 2433 op eind 2016 tot 3426 op eind 2017). Dit werd in 2018 deels terug naar beneden gebracht, maar 

de hogere uitstroom in het jaar 2018 is vooral te verklaren vanuit een duidelijk hoger aantal ambtshalve 

weglatingen die uitgevoerd werden ten opzichte van de andere jaren165. Voor de duidelijkheid : de weglatingen 

betreffen vanzelfsprekend geen penale zaken op zich, maar enkel de afhandeling van de burgerlijke belangen. 

Binnen de afgehandelde zaken is er de laatste jaren wel een gestage toename van het aantal eindarresten op te 

merken. Ze bedraagt 11% tussen 2016 en 2020. De stijging is het meest zichtbaar bij de kamer van 

inbeschuldigingstelling en de correctionele kamers. 

Een beperkt aantal courant voorkomende juridische materies is verantwoordelijk voor de meeste eindarresten 

binnen de sectie. De materies kunnen teruggebracht worden op alle drie de categorieën van de sectie, met name 

de kamer van inbeschuldigingstelling (bv. hoger beroep voorlopige hechtenis), de jeugdkamers (bv. VOS-zaak) 

en de correctionele kamers (bv. misdrijven tegen personen). 

83% van de voorraad van 2020 zijn gewone correctionele zaken. De juridische materies die het meest frequent 

voorkomen in de stock behoren ook tot die categorie van zaken. De materies misdrijven tegen eigendommen en 

misdrijven tegen personen staan in voor respectievelijk 21% en 18% van de voorraad.  10% van de dossiers die 

minstens drie jaar tot de stock behoren hebben minstens drie jaar geen aanpassing van hun status gekregen, wat 

betekent dat er sindsdien geen beweging meer is geweest. 

De globale doorlooptijd binnen de correctionele sectie is gestegen met 57% tussen 2016 en 2020. Zij is zichtbaar 

in alle categorieën binnen de sectie, dit weliswaar behoudens de KI-zaken (zie verder). De stijging is aanwezig bij 

beide taalrollen, maar de Franstalige correctionele kamers doorbreken in 2020 plots de stijgende trend. 

Een zaak wordt binnen de penale sectie gemiddeld genomen in iets minder dan 7 maanden afgehandeld (201 

dagen), maar zoals het grote verschil tussen het gemiddelde en de mediaan reeds aangeeft, zijn er grote 

verschillen in doorlooptijd binnen de sectie. Gewone correctionele zaken en sociale strafzaken worden gemiddeld 

genomen in 1,4 jaar behandeld, een protectionele jeugdzaak binnen de 2 maanden. 

Weliswaar gaat een zaak voor de kamer van inbeschuldigingstelling – 59 % van het totaal – logischerwijze veel 

sneller dan een penale zaak ten gronde: gemiddeld wordt deze in 30 dagen uitgesproken. Dit geeft het grote 

verschil tussen de gemiddelde doorlooptijd en de mediane doorlooptijd in de penale sectie (zie supra punt A). 

De juridische materies die de hoogste gemiddelde doorlooptijden bezitten, zijn vaak niet-gemeenrechtelijke 

materies, zoals douane en accijnzen, stedenbouw en ruimtelijke ordening, sociale documenten en de afhandeling 

van burgerlijke belangen. Zij vertegenwoordigen echter een klein aandeel binnen de correctionele kamers. 

 

165 In 2018 werden er 750 zaken meer afgehandeld dan in 2017. 70% van deze 750 zaken zijn ambtshalve weglatingen en 30% zijn eindarresten. Deze operatie 
zorgt voor een éénmalige daling van de stock. In de jaren 2016 en 2017 zijn er geen ambtshalve weglatingen van de rol gebeurd  en in de jaren 2019 en 2020 
was het aantal weglatingen duidelijk lager.  
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5.5.2.3. Concepten 

1. Geen vaststaande definitie van ‘achterstand’ 

De audit heeft tot doel de ‘achterstand’ bij het hof van beroep in kaart te brengen.  Met achterstand zou dan 

bedoeld worden het aantal zaken dat het hof ‘achter staat’. 

Er bestaat geen wettelijke of vaststaande definitie van ‘achterstand’. Het gerechtelijk wetboek bepaalt wel dat 

er een bepaalde termijn bestaat voor het beraad, – termijn die in het kader van dit onderzoek inbegrepen is in de 

totale doorlooptijd – maar niet voor de totale doorlooptijd. Er is dus geen maatstaf om te bepalen of een zaak 

‘achter staat’ of niet166. 

Er bestaat wel – in strafzaken – de juridische notie van de ‘redelijke termijn’ waarvan de overschrijding er toe leidt 

dat de rechter een minder zware of zelfs geen straf zal opleggen omdat de rechtsgang te traag was. Evenwel gaat 

het steeds om een oordeel geval per geval of met andere woorden er is dus geen norm uit af te leiden.   

In burgerlijke zaken kan dit concept ook moeilijk worden gehanteerd omdat de wijze waarop zaken voor de 

rechter komen anders is. In principe zijn het de partijen die verantwoordelijk zijn voor de vooruitgang van het 

proces. Het zijn zij die er moeten voor zorgen dat de zaak ‘in staat’ wordt gesteld, dit wil zeggen op een bepaald 

moment klaar is om aan de rechter voor oordeel te worden voorgelegd. 

Dit is echter niet evident, zoals de HRJ reeds in 2006 kon vaststellen. In zijn advies dat specifiek over maatregelen 

ter bestrijding van de gerechtelijke achterstand ging, schreef de HRJ indertijd: “Welnu, elk systeem van instaat 

stelling, hoe perfect ook, kan slechts goed werken voor de rechtscolleges waarin alle zaken waarvoor de instaat 

stelling wordt gevraagd, binnen een redelijke termijn een plaats kunnen krijgen op de zittingsrollen om 

daadwerkelijk ten gronde te worden behandeld”.167 

De HRJ was trouwens reeds in zijn allereerste audit over het hof van beroep Brussel tot de vaststelling gekomen 

dat de omstandigheden het niet toelieten de instaatstelling als maatstaf te gebruiken168, en thans is de toestand 

niet anders. 

Los van de theoretische beschouwingen – onder andere dat de snelheid van de instaatstelling ook door onwillige 

partijen kan worden beïnvloed – zijn er trouwens ook praktische problemen die het onmogelijk maken om op die 

manier de achterstand (of vertraging) in kaart te brengen. De gegevens inzake de instaatstelling zijn in HBCA niet 

of niet steeds correct ingevuld. De HRJ zal derhalve in het huidige onderzoek het begrip instaatstelling niet 

gebruiken om een vorm van ‘normale’ doorlooptijd te bepalen. 

Dit betekent echter niet dat het onmogelijk is een streefdoel te bepalen. 

 

166 In het PV van de vergadering van het College van de hoven en rechtbanken van 8 november 2021 is vermeld : “Het College verkla art zich inzake gerechtelijke 
achterstand akkoord met de krachtlijnen van de verdere stappen en stemt in om, vooreerst, met het oog op de nulmeting een volledige diagnose te realiseren 
per rechtbank en rechtbank op basis van volgende indicatoren: 
• gemiddelde doorlooptijd  
• percentage afgesloten zaken met doorlooptijd minder dan 2 jaar 
• leeftijd hangende zaken (mediaan) 
• hangende zaken versus output 
• hangende zaken meer dan 2 jaar 
• hangende zaken & geen activiteit meer dan 3jaar”.  

167 Advies over het voorontwerp van wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, 
27 september 2006, blz. 3. https://hrj.be/admin/storage/hrj/a0047b.pdf 

168 In het verslag van de audit van het hof van beroep Brussel van 2004 heeft de HRJ wel overwogen (blz. 7) : “Traditioneel wordt in burgerlijke zaken de 
gerechtelijke achterstand enkel bepaald aan de hand van de duur van de fixatietermijn en de beraadtermijn”, maar de HRJ heeft die maatstaf niet gebruikt: 
“De werkgroep heeft niet onderzocht wat een optimale doorlooptermijn (van de datum van instaat stelling tot de datum van uitspraak) is voor de 
behandeling van burgerlijke en correctionele procedures in hoger beroep” (https://hrj.be/admin/storage/hrj/o0001n.pdf). 

https://hrj.be/admin/storage/hrj/a0047b.pdf
https://hrj.be/admin/storage/hrj/o0001n.pdf
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Hierna zal dit in meer detail worden uiteengezet, maar de HRJ gaat er vanuit dat wat ‘normaal’ (of ‘gemiddeld’) 

is bij de vier andere hoven van beroep, op dit moment als streefdoel kan worden gehanteerd. 

Zonder zich uit te spreken over de vraag of wat gemiddeld is bij de andere hoven, per definitie de ultiem 

aanvaardbare doorlooptijd is, betekent het wel dat het nastreven van dit niveau minstens zou leiden tot een 

gelijkheid tussen alle rechtzoekenden over het geheel van de ressorten van het Rijk.  De Brusselse rechtzoekende 

zou op dat moment weten dat hij eenzelfde behandeling kan verwachten te Brussel als elders. Dit is de minimale 

verwachting die de rechtzoekenden kunnen koesteren. 

Momenteel heeft het dus enkel (en vooral) zin om zich te buigen over het hoge aantal hangende zaken (die we 

ook ‘stock’ noemen) en de manier waarop dit aantal kan worden teruggedrongen. 

2. Een operationele maatstaf : de stockratio 

a) De stockratio 

Om een operationele maatstaf tot stand te brengen te brengen, is het mogelijk om een andere weg te volgen dan 

deze van de instaatstelling of de ‘redelijke’ termijn. Deze operationele graadmeter moet het mogelijk maken in 

te schatten hoe lang het voor het hof van beroep zou nemen om tot een bepaald niveau van doorlooptijd te 

komen. 

We gebruiken hiervoor een notie die we ‘stockratio’ noemen. 

De stockratio is het aantal hangende zaken (‘stock’) gedeeld door de jaarlijkse productie van het hof van 

beroep.169 

Naar analogie met de ‘schuldratio’ van de Staat, waar het om de openbare schuld gaat die moet worden 

terugbetaald aan de schuldeisers vanuit de jaarlijkse opbrengsten van het land (BBP - terugbetalingscapaciteit), 

gaat het bij de stockratio om de voorraad van hangende zaken die moet worden afgewerkt via de uitstroom van 

het hof (productiecapaciteit). 

De stockratio is dus : 

 

aantal hangende zaken op eind van het jaar (= stock) 

Gemiddeld aantal zaken dat in een jaar wordt afgehandeld 

 

De voorraad van hangende zaken en de jaarlijkse uitstroom van het hof zijn in die zin innig met elkaar verbonden: 

wanneer de uitstroom omhoog gaat, doet het– bij gelijke instroom – de stock dalen, en vice versa. 

Een graadmeter moet voldoen aan volgende voorwaarden : 

 

169 Dit komt overeen met hetgeen in het PV van de vergadering van het College van Hoven en Rechtbanken van 8 november 2021 is vermeld (onze onderlijning): 
“Het College verklaart zich inzake gerechtelijke achterstand akkoord met de krachtlijnen van de verdere stappen en stemt in om, vooreerst, met het oog op de 
nulmeting een volledige diagnose te realiseren per rechtbank en rechtbank op basis van volgende indicatoren:  
• gemiddelde doorlooptijd  
• percentage afgesloten zaken met doorlooptijd minder dan 2 jaar  
• leeftijd hangende zaken (mediaan)  
• hangende zaken versus output  
• hangende zaken meer dan 2 jaar  
• hangende zaken & geen activiteit meer dan 3jaar” 
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- Het moet een duidelijk doel (perspectief) stellen dat kan worden nagestreefd, dat relevant is voor de 

rechtzoekende; 

- het moet ‘geijkt’ zijn;170 

- het moet, bij voorkeur, gaan om een instrument dat voor het geheel van het hof (burgerlijk en penaal) kan 

worden toegepast; 

- het moet het mogelijk te maken te bepalen welke middelen in plaats moeten worden gesteld om het doel 

te bereiken. 

 

Het doel of perspectief wordt best uitgedrukt vanuit het standpunt van de rechtzoekende. Het doel moet zijn dat 

de Brusselse rechtzoekende (gemiddeld) kan rekenen op eenzelfde dienstverlening als in de andere ressorten van 

het land. Dit komt er op neer dat het aantal hangende zaken (‘stock’) zodanig wordt weggewerkt dat, ultiem in 

termen van verwachte doorlooptijd van begin tot einde van een procedure bij het hof van beroep Brussel, er voor 

de rechtzoekenden een gelijkberechtiging tot stand komt op het niveau van de ressorten in het gehele land. 

Deze benadering laat toe om een externe ‘ijking’ te bepalen, met name dat wat gemiddeld het geval is voor de 

rechtzoekenden bij de andere hoven van beroep van het land. Dit gemiddelde moet niet als een vaste 

waardenorm worden beschouwd, maar is wel ‘normaal’, dit wil zeggen dat wat in de meerderheid van het land 

het geval is.171 Alhoewel niet per definitie een waardeoordeel kan worden uitgesproken over de (gemiddelde) 

prestaties van de andere hoven, betekent dit niettemin dat Brussel ‘op achterstand’ (notie die we dus op deze 

manier hier terugvinden) staat ten aanzien van wat bij de andere hoven gangbaar is. Men kan het beeld nemen 

van het peloton en diegenen – de achtervolgers – die een achterstand hebben. 

Ten slotte zal verder blijken dat de stockratio voor het geheel van het hof, dus zowel in de burgerlijke als in de 

penale sectie, kan gebruikt worden. Bijkomend is het via de stockratio ook mogelijk om te bepalen welke 

middelen (qua personeelsinzet, dit minstens inzake het aantal magistraten) nodig zijn om het doel te bereiken. 

b) Toepassing in burgerlijke zaken 

De stockratio inzake burgerlijke zaken is eenvoudig te berekenen door het aantal hangende zaken te delen door 

de gemiddelde uitstroom. De ratio bedroeg voor het hof van beroep Brussel 329 % van de jaarlijkse uitstroom. 

Dit kan worden geijkt. Indien het aantal hangende zaken van de vier andere hoven van beroep wordt bekeken in 

verhouding tot de jaarlijkse uitstroom van die hoven, dan blijkt de gemiddelde voorraad van hangende zaken van 

de andere hoven gelijk te staan aan 139 % van de gemiddelde jaarlijkse uitstroom van deze hoven, in vergelijking 

met 329 % te Brussel. 

HOF 
HANGENDE ZAKEN 

EIND 2020-2021172 

GEMIDDELD AANTAL 

AFGEHANDELDE 

ZAKEN/ JAAR 173 

STOCKRATIO 

Antwerpen 4602 4273 108 % 

Gent 5967 3991 150 % 

 

170 Het woord ‘ijking’ is de Nederlandstalige term voor ‘benchmarking’.  
171 We putten hierbij dus inspiratie uit de statistische notie ‘normale distributie’ (Gausscurve).  
172 Voor het hof van beroep Brussel is het cijfer op 31 december 2021 opgenomen, voor de andere hoven waren op het ogenblik van het opstellen van het verslag 

slechts de gegevens van 31 december 2020 beschikbaar. 
173 Voor het hof van beroep Brussel zijn de gegevens van de vorige 5 jaar (2017-2021) beschikbaar, voor de andere hoven slechts deze van 2017-2020. 
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HOF 
HANGENDE ZAKEN 

EIND 2020-2021172 

GEMIDDELD AANTAL 

AFGEHANDELDE 

ZAKEN/ JAAR 173 

STOCKRATIO 

Liège 3708 2641 140 % 

Mons 3117 1619 192 % 

Gemiddelde behoudens 

Brussel 
4349 3131 139 % 

Brussel 11883 3608 329 % 

 

Dit betekent dat indien het hof van beroep Brussel zou willen aansluiten bij het peloton van de andere hoven, de 

stockratio van Brussel zou moeten dalen met 190 % (329 % - 139 %). 

Op die manier zou de stock te Brussel dalen tot 5015 zaken (139 % van 3608), of een afname met 6.791 zaken ten 

aanzien van 11.806 op 31 december 2021. 

c) Toepassing in strafzaken 

Ook hier is de berekening eenvoudig. Hieronder worden de noodzakelijke gegevens voor de berekening 

meegedeeld: 

HOF 
HANGENDE ZAKEN 

EIND 2020-2021174 

GEMIDDELD AANTAL 

AFGEHANDELDE 

ZAKEN/ JAAR175 

STOCKRATIO 

Antwerpen 1417 4641 31 % 

Gent 1298 3672 35 % 

Liège 2557 2962 86 % 

Mons 724 2092 35 % 

Gemiddelde behoudens 

Brussel 
1499 3342 45 % 

Brussel 3333 4644 72 % 

 

Eind 2021 bedroeg het aantal hangende penale zaken te Brussel 3333 zaken, of 72 % van de jaarlijkse uitstroom 

van 4.644 zaken (het gemiddelde van de laatste 5 jaar). Het gemiddeld aantal hangende zaken in de andere hoven 

vergeleken met hun jaarlijkse uitstroom bedraagt 45 %. 

 

174 Voor het hof van beroep Brussel is het cijfer op 31 december 2021 opgenomen, voor de andere hoven waren op het ogenblik van het opstellen van het verslag 
slechts de gegevens van 31 december 2020 beschikbaar. 

175 Voor het hof van beroep te Brussel zijn de gegevens van de vorige 5 jaar (2017-2021) beschikbaar, voor de andere hoven slechts deze van 2017-2020. 
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Om naar dit gemiddelde af te dalen, zou Brussel dus 27 % van het aantal hangende zaken moeten inhalen 

(72 % - 45 %), en zodoende tot een voorraad van 2.090 hangende zaken komen (= 45 % van 4644). Dit vormt een 

verschil van ongeveer 1.243 zaken ten opzichte van 3.333 op eind 2021. 

3. Verband tussen de stockratio en de doorlooptijd 

De stockratio is niet identiek aan de doorlooptijd, maar er is wel een zeer nauw verband tussen beide.  De hoogte 

van de voorraad van hangende zaken en de capaciteit van een organisatie om deze weg te werken bepaalt 

immers de gemiddelde doorlooptijd van de zaken.  Het vormen de twee zijden van dezelfde medaille. 

Immers, wanneer er voor een bepaalde materie veel wachtenden zijn, dan duren de zaken gemiddeld lang, en 

omgekeerd wanneer de zaken gemiddeld lang duren, dan is dat omdat er veel wachtenden voor zijn. Ook bij 

wachtrijen is dit zo. 

Een statistische vergelijking van de gegevens inzake doorlooptijd en stockratio van de zaken die bij het hof van 

beroep Brussel hangende zijn, per soort juridische materie, bewijst deze stelling. De volgende figuur toont het 

quasi parallelle verband aan tussen de doorlooptijd en de stockratio (per soort materie): de stockratio (blauwe lijn 

= aantal hangende zaken gedeeld door de jaarlijkse uitstroom; stippellijn = trend) en de cijfers inzake de 

(historisch gemiddelde) duurtijd (rode lijn; stippellijn = trend) van de zaken per materie lopen in significante mate 

gelijk. 
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Dit is van belang omdat op die manier kan gesteld worden dat indien men de stockratio omlaag kan halen ook de 

gemiddelde doorlooptijd zal dalen.  Deze vaststelling opent een belangrijk uitgangspunt om een inhaalplan op te 

stellen (zie hierna). 

5.5.3. Beoordeling door de HRJ 

De HRJ is van oordeel dat het hof van beroep Brussel een plan moet opstellen om de achterstand in te lopen. 

Op de volgende pagina’s wordt beschreven hoe zo’n inhaalplan kan worden opgesteld. 

5.5.3.1. Naar een inhaalplan: inleiding 

In wat volgt wordt vertrokken van de gegevens zoals deze op dit moment gekend zijn. Eén van de uitgangspunten 

betreft de productiviteit binnen het hof van beroep. Daarover wordt in een vorig hoofdstuk meer in detail 

geschreven en worden bijvoorbeeld een aantal pistes tot verbetering van de productiviteit aangeduid. 

In de volgende hoofdstukken wordt het inhaalplan evenwel ‘rebus sic stantibus’ benaderd. Dit wil zeggen dat bij 

de berekening van welke middelen zouden nodig zijn om de stockratio naar een bepaald niveau terug te brengen, 

rekening wordt gehouden met de productiviteit zoals ze vandaag wordt vastgesteld en tot uiting komt in het 

aantal zaken dat het hof van beroep in zijn geheel jaarlijks afwerkt. 

Er liggen natuurlijk wel pistes voor om de productiviteit te verbeteren (zie het vorige hoofdstuk), maar er wordt 

in de huidige benadering niet met de mogelijke positieve effecten daarvan rekening gehouden. Anders verkoopt 

men het vel van de beer vooraleer hij geschoten is, en zelfs vooraleer de jacht begonnen is. Bovendien bleek in 

het vorige hoofdstuk dat er inzake productiviteit geen instant-wonderen mogen verwacht worden, zodat het niet 

verstandig zou zijn om een beleid op dergelijke verwachtingen te gaan baseren.  

Als er op (middellange) termijn inderdaad productiviteitsverbeteringen te zien zijn – waarnaar volop moet 

worden gestreefd – dan zullen die in rekening worden gebracht en in het inhaalplan moeten worden 

ingecalculeerd. Vandaar de nood aan een doorgedreven monitoring van het plan. Maar meer nog dan dat zullen 

dergelijke successen bovendien een bijkomende motivatie vormen om het inhaalplan onverdroten verder te 

zetten. 

In datzelfde verband moet worden duidelijk gemaakt dat, bij de berekeningen die de HRJ hierna doet, rekening 

is gehouden met de aantallen dossiers (stock) zoals ze blijken uit de statistieken die thans ter beschikking zijn. 

Men mag vermoeden dat dit een (al dan niet kleine of grote) overschatting is omdat een aantal van deze zaken 

misschien niet meer ‘actueel’ zijn, dit wil zeggen dat ze eventueel ambtshalve kunnen worden weggelaten of op 

een alternatieve wijze (bv. via verzoening of akkoord tussen partijen) afgehandeld. Dit is iets wat vóór de start 

van de inhaaloperatie verder praktisch moet worden uitgevlooid in de databanken, archieven en dossiers. Maar 

aangezien dit nog niet is gebeurd – het is immers de taak van het hof van beroep zélf en niet van de HRJ – kan de 

HRJ niet anders dan rekening houden met de gegevens zoals ze voor het ogenblik bekend zijn. 

Dat uitvlooien kan tot bepaalde ‘meevallers’ leiden die het inhaalplan extra vaart kunnen geven. 
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Met andere woorden is de rebus sic stantibus-aanpak de meest aangewezen aanpak, te meer er naast de 

meevallers ook tegenvallers kunnen zijn: de coronacrisis was er zo één en dat het risico op een ‘perfect storm’ in 

de toekomst blijft bestaan, wordt in het onderdeel ‘megaprocessen’ uiteengezet. 

De HRJ pleit dus voor een realistisch plan, want een plan dat onrealistisch is – omdat het rekening houdt met nog 

niet vaststaande gegevens – is een plan dat niet kan werken. 

5.5.3.2. Verwachte effect 

Zoals gezegd vormen de stockratio en de gemiddelde doorlooptijd twee zijden van dezelfde medaille. Het is dus 

mogelijk om via de beheersing van de stockratio de gemiddelde doorlooptijden te beheersen en op basis daarvan 

een inhaalplan op te stellen. Voordeel is dat we op die manier het effect van de vermindering van de stockratio 

op de gemiddelde doorlooptijd kunnen inschatten. 

Concreet: indien het hof van beroep zijn (burgerlijke) voorraad zou terugdringen tot het gemiddeld niveau van de 

andere hoven (139 % van de jaarlijkse uitstroom) dan zou de gemiddelde doorlooptijd van de zaken in principe 

ook moeten dalen tot het gemiddelde niveau van de doorlooptijd in de andere hoven. 

Dit gemiddeld niveau van doorlooptijd is ongeveer 500 dagen (512), of iets minder dan 1 jaar en 5 maanden176. 

Dit zou, ten aanzien van de huidige situatie, een verbetering van de gemiddelde doorlooptijd van Brussel moeten 

teweegbrengen van bijna 1 jaar en 4 maanden. 

 

176 Dit is trouwens niet ver verwijderd van wat de HRJ in het auditverslag van 2004, gecit, blz. 7, ooit voor ogen had : ‘Voor de burgerlijke procedures heeft de 

werkgroep aan de hand van het huidige (en te verwachten) daadwerkelijk inzetbaar aantal magistraten proberen te berekenen welke verkorting van de wachttijden 
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In penale zaken geldt dezelfde redenering. 

5.5.3.3. Vereiste middelen gelet op het gestelde doel 

- Indien men – bij wijze van hypothese om de berekeningswijze te illustreren – zou uitgaan van de 

doelstelling om, zoals gezegd, het hof van beroep Brussel te doen aansluiten bij het ‘peloton’ van de andere 

hoven van beroep en dus te streven naar een gelijkaardige doorlooptijd voor de rechtzoekenden over alle 

ressorten, inclusief Brussel, dan kan een berekening worden gemaakt mits een paar bijkomende 

noodzakelijke gegevens. 

 

Enerzijds moet men weten wat de huidige verdeling is van magistraten over de burgerlijke en de penale 

secties. We willen immers de inspanning die nodig is om de stockratio te doen dalen, opsplitsen naargelang 

het om burgerlijke of penale zaken gaat. De stockratio is immers in beide secties verschillend. 

Deze gegevens zijn beschikbaar in de ‘allocatietabel’ die door het hof ter beschikking werd gesteld op 

4 augustus 2021. Hieruit blijkt dat de burgerlijke sectie kan rekenen op de inzet van 43,2 fulltime-equivalent 

magistraten, inclusief 1,5 voor jeugdzaken, en de penale sectie op de inzet van 23,6 fulltime-equivalent 

magistraten177. 

Anderzijds moet bepaald worden wat de termijn is waarbinnen men de doelstelling wil bereiken. Ook dit 

komt het hof van beroep toe, niet de HRJ, maar minstens moet de gestelde termijn geloofwaardig zijn. 

Aangezien het hof van beroep Brussel bijna 20 jaar met dit probleem kampt, moet nu een krachtig signaal 

worden gegeven dat dit met bekwame spoed zal worden aangepakt. 

De HRJ meent dat er kan naar gestreefd worden om de voorraad van hangende zaken terug te brengen tot 

een niveau (uitgedrukt in stockratio, wat dan een effect heeft op de gemiddelde doorlooptijd) binnen een 

termijn van 4 jaar voor de burgerlijke zaken178 en 2 jaar voor de penale zaken. Dit is een ambitieuze 

doelstelling, maar gelet op het feit dat de Brusselse situatie zoals gezegd al decennialang aansleept, 

kunnen slechts ambitieuze doelstellingen geloofwaardigheid aan het plan verschaffen. 

- Eens deze uitgangspunten bekend zijn, is het zeer eenvoudig om de middelen te berekenen die nodig zijn 

om de doelstelling te bereiken: gelet op de bovenstaande hypothesen is er nood aan de inzet van 

20,5 magistraten gedurende 4 jaar in de burgerlijke sectie en 3,2 magistraten gedurende 2 jaar in de penale 

sectie om het hof van Brussel op het gemiddelde niveau te krijgen als dit van de andere hoven van beroep 

van het land. 

 

 

(tussen de datum van instaat stelling en de datum van pleidooien) mogelijk is en, bij wijze van voorbeeld, bekeken welke omkadering nodig is om de wachttijd van 

28 maanden tot 12 maanden terug te brengen en de gemiddelde termijn van beraad tot maximum drie maanden te beperken’.  
177 In de allocatietabel komt de samentelling van de cijfers omtrent de ingezette magistraten hoger uit dan het absoluut aantal magistraten. In de allocatietabel 

werd aangegeven dat er 75,3 fulltime-equivalent magistraten ingezet waren (terwijl er 70,8 magistraten aanwezig waren, inclusief gedelegeerde raadsheren.  

Sommige magistraten werden voor meer dan één fulltime-equivalent opgegeven, waardoor voor de huidige berekening de cijfers gecorrigeerd werden om tot 

correcte aantallen te komen. 
178 Merk op dat het plan voor het inhalen van de achterstand dat in de jaren ’90 voor de Raad van State werd uitgewerkt eveneens een tijdshorizon van 4 jaar had. 
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  BURGERLIJK PENAAL 
TOTALE 

INZET 

A 
Huidige inzet magistraten 

(= jaarlijks ingezette mensjaren) 
43,2 23,6 66,4 

B 
… die per jaar aantal zaken 

afhandelen 
3637 4385 8022 

C Voorraad Brussel eind 2020 11883 3333 15327 

D = C / B 
Voorraad Brussel in verhouding tot 

gemiddelde uitstroom 
329% 72%  

E 
Gemiddelde voorraad andere 

hoven 
139% 45%  

F = D - E 
In te halen stock Brussel ten 

aanzien van andere hoven 
190% 27%  

G = A * F In te halen uitgedrukt in mensjaren 82,1 6,3 88,4 

H1 - burgerlijk 
Achterstand in te halen per jaar 

over 4 jaar, in mensjaren 
20,5 -  

H2 - penaal 
Achterstand in te halen per jaar 

over 2 jaar, in mensjaren 
- 3,2 23,7 

J Voorraad op eind van inhaalplan 5015 2090 7105 

 

De HRJ stelt dat het ultiem aan het hof van beroep is om aanvaardbare doelstellingen te bepalen. Deze 

zullen weliswaar moeten afgetoetst worden met de verschillende belanghebbenden (balie, OM, minister 

van Justitie, …). De doelstellingen moeten ambitieus zijn maar ook realistisch. 

- Bij dit alles mag natuurlijk ook niet vergeten worden dat de werking van een rechtsinstantie niet enkel de 

inzet van magistraten vereist, maar ook van griffiers, griffiepersoneel en ander ondersteunende 

personeelsleden zoals referendarissen en juristen. 

 

Naast het in plaats stellen van magistraten moet dus ook het ganse apparaat worden versterkt, inclusief 

de logistieke aspecten ervan; er zullen onder andere veel meer zittingen nodig zijn en ook de verschillende 

budgetposten zullen navenant moeten stijgen. Indien deze algemene versterking van het hof niet gebeurt 

kan het inhaalplan niet worden uitgevoerd. 

Een bijkomende inzet binnen een inhaalplan van 24 fulltime-equivalenten magistraten vertegenwoordigt 

36 % tegenover het huidige ingezette effectief (66,4). Het is logisch om dus ook de griffie en 

ondersteunende functies in dezelfde mate te versterken. In het onderdeel ‘Personeel’ vind men de huidige 

aantallen ter zake. 
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5.5.3.4. Prioriteiten stellen en opportuniteiten identificeren 

Vanzelfsprekend kan een grootschalige inhaaloperatie niet op alle fronten tegelijkertijd worden gevoerd. De 

reeds vermelde gegevens tonen trouwens ook aan dat de lange doorlooptijden zich niet overal en in dezelfde 

mate voordoen. Er moeten dus prioriteiten gesteld en opportuniteiten geïdentificeerd worden. 

1. Prioriteiten stellen 

Ook hier is het niet de HRJ die prioriteiten moet stellen, maar wel het hof van beroep zelf, eventueel daarin 

ondersteund door de verschillende belanghebbenden (rechtzoekenden, balie, OM, …). Bij het bepalen van de 

prioriteiten moet men wel steeds het belang van de rechtzoekenden in rekening brengen. 

2. Opportuniteiten identificeren 

Bij het inhaalplan kan het hof actief op zoek gaan naar opportuniteiten en alternatieven om zaken snel(ler) af te 

handelen en waar de meeste slaagkans is om dat te doen, het zogenaamd ‘laaghangend fruit’. 

Tijdens de audit werden alvast twee bemoedigende praktijken geïdentificeerd: 

- In de voormalige kamer 18N van het hof werden in 2020 een 150-tal zaken, met een gelijkaardige 

problematiek179 en die reeds enige jaren hangende waren bij verschillende kamers, geselecteerd om samen 

te worden behandeld in bijzondere themazittingen. Het betrof een materie waarin onder andere twee 

arresten waren geveld met een hoge precedentswaarde. Uit deze arresten bleek dat in de stand van de 

gewijzigde wetgeving (na een vernietiging van een welbepaalde wetgevende bepaling door het 

Grondwettelijk hof) de eisende partijen nog maar weinig kans hadden om hun zaak te winnen. Tijdens deze 

zittingen stelde het hof aan de partijen de vraag wat hun intenties waren, gelet op de situatie. De federale 

overheid was bij deze zaken meestal een partij. 

Na drie zittingen bleek dat al in 41 zaken een eindarrest kon worden uitgesproken. 

 

- De nieuwe kamers 21F en 21N van het hof zijn sinds begin 2021 operationeel. Bij deze kamers worden 

zaken op de rol gezet die tijdens de inleidingszittingen van andere burgerlijke kamers geïdentificeerd 

werden als mogelijk af te handelen via verzoening. Deze manier van werken zou  begin 2022 worden 

geëvalueerd en lijkt alleszins nu reeds een versnelling van de afhandeling van de zaken teweeg te brengen. 

 

De HRJ meent dat dit goede praktijken zijn en er zijn er wellicht nog andere te vinden. 

Het is een zeer belangrijke taak van het eerste voorzitterschap en haar directe adjuncten en medewerkers om 

dergelijke praktijken te stimuleren en te evalueren, maar het zijn ook en vooral de kamervoorzitters die het meest 

aangewezen zijn om dit type van opportuniteiten in te schatten en aan te grijpen. Binnen het hof van beroep kan 

men van elkaar leren en de goede praktijken tussen de verschillende kamers overnemen, maar wellicht kan men 

ook leren van collega’s uit andere hoven en rechtbanken. Het hof van beroep kan dergelijke hulp en de solidariteit 

van de andere hoven van beroep inroepen. Dergelijke kennisdeling op gang brengen vormt een belangrijk 

managementopdracht voor alle verantwoordelijken binnen het hof van beroep en op alle managementniveaus. 

 

179 Het zogenaamd sanitair fonds. 
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5.5.3.5. Organisatorische voorwaarden 

1. Starten met een correcte basis 

- Om de definitieve doelstellingen te kunnen bepalen, moet het hof precies weten hoeveel zaken er 

hangende zijn, waar ze zich bevinden en hoe lang ze reeds hangende zijn. Op dat moment kunnen de 

kwantitatief te bereiken stockratio’s, de precieze prioriteiten en de in te zetten personele middelen worden 

bepaald. 

 

Zoals gezegd zijn er aanwijzingen dat van alle zaken die in de gegevensbestanden ‘hangende’ zijn, er in 

feite een aantal niet meer hangend zijn omdat ze al afgewerkt zijn (bijvoorbeeld: zaken waarin voorziening 

in Cassatie is of die van de rol werden afgevoerd maar zonder dat dit correct werd geregistreerd). Door de 

verandering of herindeling van de kamers in het hof zijn er wellicht ook zaken die niet meer aan de juiste 

kamer zijn toegekend. Ook hiervan zijn er aanwijzingen in de gegevensbestanden. 

Bij de start van de operatie moeten dus de juiste gegevens over de voorraad beschikbaar zijn zodat een 

correct ‘vertrekbeeld’ kan ontstaan dat nodig is om er een concreet plan van aanpak mee uit te werken. De 

databank HBCA moet uitgezuiverd worden zodat men bij de start van het inhaalplan met een juiste lei kan 

starten en om ook een juiste opvolging van het inhaalplan mogelijk te maken. 

Tijdens deze uitzuivering kan men ook die (burgerlijke) zaken opsporen die klaarblijkelijk sinds enige tijd 

nog maar weinig beweging kennen. Alhoewel men zou kunnen zeggen dat deze zaken de werkzaamheden 

van het hof niet belasten – aangezien ze bijvoorbeeld niet langer relevant zijn voor de partijen die van het 

hof niets meer verwachten – is dit niet volledig juist. Het is wel degelijk van belang bij het bepalen van de 

concrete prioriteiten. Bijvoorbeeld of er binnen een bepaalde materie zeer veel zaken snel kunnen worden 

afgevoerd of nog in grote mate de interesse van de partijen wegdragen, is wel degelijk van belang. 

Wanneer men bijkomende middelen moet toekennen aan een kamer, is het aangewezen dit te doen aan 

een kamer waar dit laatste het geval is. Men kan natuurlijk ook middelen toekennen aan een kamer waar 

veel aanslepende zaken zijn, hetgeen vanzelfsprekend op een bepaald moment zou blijken, maar dit levert 

hoe dan ook tijdverlies op aangezien de middelen nadien toch moeten worden geheroriënteerd naar 

andere kamers. 

- Men dient er zich van bewust te zijn dat in deze fase de gemiddelde doorlooptijd stijgende cijfers zal 

vertonen. Dit is een louter statistisch fenomeen dat het gevolg kan zijn wanneer door de ‘opkuis’ een aantal 

(zeer) oude zaken naar boven komen en kunnen worden afgesloten. Bij de afsluiting zal als startdatum van 

deze zaken natuurlijk de datum van de inschrijving van de zaak op de rol in de cijfers terechtkomen, en 

aangezien die wellicht relatief ver in het verleden kan liggen, zal dit de gemiddelde doorlooptijd van de 

afgehandelde zaken beïnvloeden en in feite doen stijgen. Dit is een louter tijdelijk fenomeen dat volgt uit 

de manier waarop de statistieken worden opgemaakt en waardoor men zich niet mag laten afschrikken. 

2. Beheer op basis van soliede cijfers en gegevens 

Om efficiënt te werk te gaan en om opportuniteiten en alternatieven te identificeren om zaken snel af te 

handelen, kan een doorgedreven statistische analyse hulp bieden: meten is weten. Zijn er bepaalde ‘reeksen’ van 

zaken te onderscheiden? Welke zaken hangen reeds lang en zijn van die aard dat de partijen wellicht ondertussen 
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tot nieuwe inzichten zijn gekomen? Bij welke soort zaken is de slaagkans op bemiddeling of minnelijke 

afhandeling het grootst? 

Het gaat om belangrijke vragen die niet enkel het eerste voorzitterschap van het hof en haar directe medewerkers 

aanbelangen, maar ook opgenomen moeten worden binnen elke afzonderlijke kamer. Het zijn de 

kamervoorzitters en leden van de kamers die het best hun zaken kennen en dus het best kunnen inschatten waar 

de mogelijkheden liggen. Wel moet dit ondersteund worden door een zeer gedegen informatiebeheer, wat dus 

zal moeten versterkt worden binnen het hof. 

3. Aangepast management en opvolging 

De HRJ is van mening dat het terugdringen van de achterstand beschouwd moet worden als een afzonderlijk 

project met een afzonderlijke managementstructuur én afzonderlijke middelen, los van de normale operaties van 

het hof. 

Indien de middelen in één pot zouden worden geplaatst met de ‘gewone’ middelen van het hof, dan is het niet 

mogelijk te bepalen welke middelen voor wat worden ingezet, en is het bijgevolg ook niet mogelijk een precieze 

opvolging te doen. 

Het uit te werken plan is trouwens van een dergelijke magnitude dat het in werking stellen ervan de normale 

managementstructuren onmiddellijk en onvermijdelijk zou overbelasten en dus zowel het plan als de normale 

operaties van het hof in gevaar zou brengen. Het vergt bovendien een zeer specifieke aanpak, die ‘data-driven’ is 

en waarbij onder andere naar opportuniteiten moet worden gezocht in het pakket van hangende zaken. Dit vergt 

een zeer specifiek management. Het plan om de achterstand terug te dringen kan dus niet anders dan los staan 

van de normale operaties van het hof. 

Ten slotte moet ook een opvolgingssysteem worden uitgewerkt: hoe ver staat men met de realisatie van de 

doelstellingen? Hoe verhouden de bestaande middelen zich tot de taakstelling en moet er worden bijgestuurd? 

Een goede rapportering is belangrijk, via een jaarlijks overzicht van de resultaten van het inhaalplan.  Het zal niet 

alleen de rechtzoekenden en de verschillende belanghebbenden ervan overtuigen dat het plan in werking is en 

werkt, maar indien de monitoring inderdaad naar behoren functioneert, zal het de magistraten en het 

griffiepersoneel een hart onder de riem steken als men vaststelt dat de gezamenlijke inspanning haar vruchten 

afwerpt. 

5.5.3.6. Mobiliseren van de middelen 

1. Twee fasen 

Het op poten zetten van een inhaalplan met de magnitude als dit waar het hof van beroep Brussel voor staat, kan 

niet van de ene op de andere dag gebeuren. 

Er mag verwacht worden dat tussen het moment van de beslissing om inderdaad een inhaalplan uit te voeren en 

het moment waarop de middelen – in het bijzonder de magistraten – werkelijk ter beschikking zullen zijn, enige 

maanden zullen voorbij gaan. Deze tijd hoeft niet verloren te gaan. 
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In deze eerste fase kan het plan in detail worden opgemaakt en goedgekeurd door de betrokken organen van het 

hof, met andere woorden het uitwerken van de doelstellingen, prioriteiten, opportuniteiten, 

managementstructuur, enz. 

Dit moet zo breed mogelijk worden overlegd, zowel extern met alle belanghebbenden als intern, onder andere 

met alle kamervoorzitters. Het uitwerken van een dergelijk plan kan een aantal maanden in beslag nemen. 

2. Hoe de middelen aan te trekken ? 

De HRJ is van mening dat het aantrekken van middelen (magistraten, griffiepersoneel, andere ondersteunende 

profielen) op de schaal zoals dit nodig zal zijn, niet evident is. 

Er zullen dus verschillende pistes moeten worden bewandeld waarbij zonder twijfel creatief uit de hoek moet 

worden gekomen. 

In het onderdeel ‘Personeel’ wordt aangeduid uit welke hoeken het personeel op dit moment reeds komt en hoe 

dit wordt aangetrokken. 

Men kan op een aantal van deze pistes (plaatsvervangende raadsheren, plaatsvervangende magistraten, 

delegaties) doorgaan en zo nodig ook de wettelijke regels evalueren die het aantrekken van personeelsmiddelen 

zouden kunnen vergemakkelijken. 

Eén van de pistes behelst de hulp van andere hoven van beroep, die eventueel mogelijkheden hebben om de 

zuster-instantie ter hulp te komen. Dit moet met de andere hoven worden bekeken. 

En zoals gezegd zijn het niet enkel magistraten die het hof van beroep doen draaien, ook de andere 

personeelscategorieën (griffiers, griffiepersoneel, referendarissen, juristen, …) moeten aangetrokken worden. 

De HRJ meent dat het niet mogelijk is in de huidige stand van de audit zich reeds definitief uit te spreken over de 

verschillende pistes en wat die zouden kunnen opleveren. 

Bij dit alles moet men er wel voor waken dat de oplossing van de problemen die zich in het hof van beroep Brussel 

stellen, niet gepaard gaat met het creëren van problemen op andere plaatsen (bijvoorbeeld door het ‘leegvissen’ 

van de rechtbank van eerste aanleg). 

Om die reden moet in de volgende fase van de audit – en terwijl alles in gereedheid gebracht wordt om het 

inhaalplan te starten – een overleg worden gevoerd met zeer veel belanghebbenden: het College van de hoven 

en rechtbanken, de andere hoven van beroep, het openbaar ministerie, de balie, de minister van Justitie. Er moet 

een evenwichtig plan worden opgesteld waarin elkeen zich kan vinden, maar waarin elkeen wellicht ook een 

inspanning zal moeten doen. 
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6. AANBEVELINGEN 

Het geheel van aanbevelingen wordt geordend volgens belangrijkheid (belangrijk, gemiddeld, niet-prioritair) 

en gegroepeerd volgens thema. 

- Belangrijke aanbevelingen zijn aanbevelingen die het meest essentieel zijn. Ze vloeien voort uit bevindingen 

die een mogelijk grote impact hebben op de geauditeerde entiteit. Dit soort aanbevelingen vereist de 

uitvoering van een of meer duidelijke, prioritaire actie(s). 

- Gemiddelde aanbevelingen zijn die welke noodzakelijk worden geacht voor een betere werking van de 

geauditeerde entiteit. Zij vereisen de uitvoering van één of meerdere acties. 

- Niet-prioritaire aanbevelingen zijn aandachtspunten. Ze vragen niet noodzakelijkerwijs om concrete acties, 

maar het is toch raadzaam deze aandachtspunten op te volgen. 

In deze audit worden 19 aanbevelingen geformuleerd waarvan 8 belangrijke, 7 gemiddelde et 4 niet-prioritaire. 

De aanbevelingen zijn gericht aan het hof van beroep Brussel, de minister van Justitie, de FOD Justitie, het 

College van de hoven en rechtbanken, het parket-generaal Brussel, de federale procureur, de balies en de 

wetgever. 

In de rechterkolommen van onderstaande tabel wordt aangegeven aan wie de aanbeveling wordt gericht. 

De aanbevelingen moeten worden gelezen in de context van de rest van het verslag. 

6.1. ALGEMEEN 
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AANBEVELING 1 : 

Gebruik de gegevens van applicatie HBCA, die een waardevolle 

bron van managementinformatie vormen, als hulpmiddel om een 

efficiënt zaakbeheer in de praktijk te brengen. Bouw zo een 

dashboard op met relevante beheersinformatie. 
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AANBEVELING 2: 

Uniformeer en documenteer de registratie van zaken in HBCA om 

de correctheid, volledigheid en consistentie van de gegevens te 

garanderen op het niveau van de secties en de kamers van het hof. 

     

6.2. PERSONEELSPROBLEMATIEK 
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AANBEVELING 1 : 

Respecteer, in afwachting van het op punt stellen en de 

resultaten van het instrument van werklastmeting, de door de 

wet vastgelegde personeelsformaties van het hof van beroep 

Brussel en zorg ervoor dat deze worden ingevuld. 

     

 

AANBEVELING 2 : 

Neem maatregelen om de aantrekkelijkheid van het hof als 

werkplaats te bevorderen, onder meer door een gepaste 

werkomgeving te creëren (voldoende en beter uitgeruste 

burelen, renovatie van de versleten en onaangepaste 

zittingszalen, burelen en andere lokalen). 

     

 

AANBEVELING 3 : 

Neem bijkomende maatregelen indien het probleem van het 

vinden van voldoende en geschikte kandidaten voor het hof 

(magistraten, griffiers en griffiepersoneel, voornamelijk langs 
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Nederlandstalige kant) aanhoudt en de personeelsformaties 

daardoor niet ingevuld geraken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden 

gedacht aan een ‘Brusselpremie’, een actieve promotie voor de 

taalexamens, … 

AANBEVELING 4 : 

Hou de informatie die in de jaarlijkse werkingsverslagen moet 

worden opgenomen, systematisch bij. Maak hierover intern 

afspraken en duidt verantwoordelijken aan. 

Verzend de werkingsverslagen binnen de wettelijke termijn naar 

de wettelijke bestemmelingen. 

     

 

AANBEVELING 5 : 

Vraag, gezien de vele afwezigheden om medische redenen, dat 

er een psychosociale risicoanalyse zou worden uitgevoerd bij het 

hof door de interne dienst voor preventie en bescherming op het 

werk (IDPB) van de FOD Justitie. 

Moedig alle initiatieven aan om het welzijn op het werk te 

bevorderen. 

     

 

AANBEVELING 6 : 

Bepaal de precieze behoeften van de kamers, alsook de impact 

en de toegevoegde waarde die de inzet van de 

referendarissen/juristen, de plaatsvervangende raadsheren (art. 

102 van het gerechtelijk wetboek) en de plaatsvervangende 

magistraten (art. 383§2 van het gerechtelijk wetboek) kunnen 

hebben. 

Bepaal hoe deze personen binnen de kamers op een efficiënte 

manier kunnen worden ingezet, rekening houdend met zowel de 

wettelijke (taakomschrijving, …) als organisatorische 

(wachtdienst, …) voorschriften. 

     

 

AANBEVELING 7 : 

Besteed de nodige aandacht aan een gedegen interne opleiding, 

begeleiding en het beschikbaar stellen van vademecums en 
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sjablonen, wanneer personeelsleden in dienst treden of van 

functie (sectie) veranderen. 

AANBEVELING 8 : 

Beheers het negatieve effect van het invullen van vacatures bij het 

hof van beroep waardoor in andere rechtscolleges, in het bijzonder 

bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, personele 

middelen worden weggetrokken. 

     

 

AANBEVELING 9 :  

Herzie het budgettair mechanisme, waarbij het open verklaren van 

een plaats budget vastzet dat niet voor andere doeleinden kan 

worden gebruikt. 

     

 

6.3. PRODUCTIVITEIT EN BIJZONDERE KENMERKEN 
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AANBEVELING 1 :  

Onderzoek de factoren die in het verslag zijn vermeld en de 

productiviteit beïnvloeden om, samen met alle betrokken 

actoren, verbeteringspistes uit te tekenen en concreet in het 

inhaalplan (zie aanbeveling 6.5.1) te integreren. 

     

 

AANBEVELING 2 : 

Onderzoek, in het kader van het werklastmetingsproject van 

het College van de hoven en rechtbanken, welke eventuele 
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bijzondere kenmerken een invloed hebben op de werklast en 

productiviteit van het hof. Breng deze vervolgens in rekening 

bij het bepalen van de personeelsbehoeften van het hof. 

AANBEVELING 3 : 

Pas de ambtshalve weglatingen van de algemene rol meer 

systematisch toe, overeenkomstig art. 730, §2 van het 

Gerechtelijk Wetboek. 

     

 

6.4. MEGADOSSIERS/MEGAPROCESSEN 
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AANBEVELING 1 : 

Volg het effect van deze dossiers (en ‘dossiergolven’) nauw op ten 

einde aankomende problemen tijdig op te pikken en preventief 

maatregelen te nemen – intern binnen het hof en desnoods ook 

door escalatie naar de externe actoren die een greep kunnen 

hebben op deze dossiers (en ‘dossiergolven’) of ze kunnen helpen 

opvangen, ten einde destabilisatie te voorkomen. 

     

AANBEVELING 2 : 

 Wijs een beperkt aantal magistraten aan om de assisenzaken voor 

te zitten. Zorg ervoor, in de mate van het mogelijke, dat deze 

enkel hiermee zijn belast. Indien dit niet mogelijk is, manage de 

onverenigbaarheden. 
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6.5. ACHTERSTAND 
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AANBEVELING 1 : 

Stel een inhaalplan op om de doorlooptijd van de zaken, in 

het belang van de rechtzoekenden, te verbeteren. 

Dit plan bevat volgende elementen : 

a) Een kwantitatieve doelstelling, dit wil zeggen het niveau 

tot waar het aantal hangende zaken zal worden 

verminderd, gebaseerd op de stockratio. 

Om de rechtzoekenden binnen alle ressorten een gelijke 

behandeling qua doorlooptijd te garanderen, is het 

belangrijk dat het hof eenzelfde niveau qua stockratio 

bereikt als de andere hoven van beroep. 

Om dit niveau op een juiste manier te bepalen, moet van 

een juiste basis vertrokken worden: men moet een 

gedetailleerde uitzuivering verrichten van de stock, 

dossier per dossier, om te bepalen welke hangende 

zaken ambtshalve kunnen worden weggelaten en welke 

nog ten onrechte als hangend zijn opgenomen. Het hof 

kan daartoe het statistische werk dat door de HRJ is 

verricht als basis gebruiken voor de uitzuivering. 

b) Een doelstelling in de tijd, dit wil zeggen tegen wanneer 

het gewenste niveau van het aantal hangende zaken 

bereikt moet worden. De doelstelling kan verschillen 

naargelang het soort van zaken (bv. burgerlijk of 

strafrechtelijk). De doelstelling moet realistisch zijn 

(gelet op de middelen die beschikbaar zijn) en 

aanvaardbaar voor de rechtzoekende. 

 

     

 

c) De prioriteiten, waarbij het belang van de 

rechtzoekende bepalend moet zijn. In strafzaken moet, 

in overleg met het openbaar ministerie, een risicotaxatie 

van de dossiers worden uitgevoerd. 
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De FOD Justitie en de steundienst van het College van de 

hoven en rechtbanken kunnen meewerken aan het realiseren 

van deze doelstellingen en hun expertise aanbieden. 

     
 

AANBEVELING 2 : 

Koppel de uitvoering van het inhaalplan beheersmatig los 

van het beheer van de nieuw binnenkomende zaken. 

Dit betekent dat er een versterkte managementploeg moet 

zijn die zich specifiek daarop concentreert en dat de 

uitvoering en effecten van het plan het voorwerp moeten zijn 

van een strikte monitoring. 

     

 

AANBEVELING 3 : 

a) Voorzie, indien nodig, tijdelijk extra middelen om het 

inhaalplan uit te voeren (zowel in de magistratuur als bij 

de griffie, de logistiek en de ondersteunende diensten). 

Leg vast hoe en wanneer deze worden aangetrokken en 

ingezet. 
 

Onderzoek bij het aantrekken en in plaats stellen van 

middelen alle mogelijke pistes. Zoek samen met alle 

actoren die een bijdrage kunnen leveren (het hof zelf, de 

minister van Justitie, het College HR, de andere hoven 

van beroep, het openbaar ministerie en de balie) op 

creatieve wijze naar oplossingen, waarbij onderlinge 

solidariteit voorop moet staan. 

b) Gebruik de tussenliggende periode (aangezien het 

aantrekken van de extra middelen, in het bijzonder qua 

magistraten, een bepaalde tijd zal vergen) om actief 

opportuniteiten te identificeren. Dit wil zeggen 

identificeer de soorten van zaken die via een andere 

manier dan het volgen van de gewone procedure kunnen 

worden afgehandeld (bv. via de versterking van de 

toepassing van de alternatieve geschillenbeslechting, 

het in aanmerking nemen van precedenten in reeksen 
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gelijksoortige zaken, zaken waar de partijen afstand van 

geding of van hoger beroep willen doen, …). Dit kan 

gebeuren in samenwerking met de diverse actoren en 

alleszins met de balie en, wat betreft de strafzaken, met 

het openbaar ministerie. 
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7. OPMERKINGEN OP HET ONTWERPVERSLAG 

Op 4 april 2022 werd het ontwerpverslag van de audit verzonden aan het hof van beroep en diverse 

belanghebbenden (de samenvatting en eindbeschouwing maakten nog geen deel uit van dit ontwerpverslag). 

De opmerkingen van het directiecomité van het hof van beroep, ontvangen op 31 mei 2022, worden integraal 

opgenomen als bijlage aan het verslag, op uitdrukkelijke vraag van het directiecomité (zie bijlage 6). Dat heeft 

alvast het voordeel dat de lezer in alle openheid kennis kan nemen van de standpunten van het hof m.b.t. de 

analyses, vaststellingen en aanbevelingen die door de HRJ in het verslag zijn gedaan. Tevens bevatten de 

opmerkingen de meest recente ontwikkelingen binnen de besproken thema’s.  

Een aantal van de opmerkingen en de vragen om toelichting wordt kort beantwoord (zie bijlage 7). Voor de 

overige opmerkingen meent de HRJ dat het verslag reeds voldoende antwoorden bevat.  

De opmerkingen van de procureur-generaal van Brussel, federale procureur, College van de hoven en 

rechtbanken, minister van Justitie en FOD Justitie, ontvangen tussen 26 april en 14 juni 2022, worden met hun 

akkoord eveneens integraal opgenomen als bijlage (zie bijlage 8)  

Een aantal van de opmerkingen worden kort beantwoord (zie bijlage 9). Voor de overige opmerkingen meent de 

HRJ dat het verslag reeds voldoende antwoorden bevat.  

In de opmerkingen van het hof en de belanghebbenden wordt meestal verwezen naar paginanummers. Dit zijn 

de paginanummers van het ontwerpverslag. De paginanummering van het definitief verslag kan hier mogelijk 

licht van afwijken. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. EINDBESCHOUWING 
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8. EINDBESCHOUWING 

Het rapport dat wordt voorgesteld is een werk van veel personen.  Alle leden van de verenigde advies- en 

onderzoekscommissie (VAOC) – 16 in totaal, waarvan de helft magistraten en de andere helft leden die door de 

Senaat zijn aangeduid, gelijk verdeeld over beide taalrollen - alsmede vijf auditeurs van de HRJ hebben er 

intensief aan gewerkt, om tot een gedragen rapport te komen.   

Op het einde van het rapport is het aangewezen om een aantal belangrijke boodschappen die vervat zitten in het 

rapport nog eens goed te benadrukken.       

De eerste boodschap betreft de aanzet tot verandering.   

De HRJ toont door zijn analyses en gevolgde methodiek de wegen die tot verandering en verbetering kunnen 

leiden en het verslag is vanzelfsprekend concreet opgevat, maar niet alle te nemen maatregelen zijn per se in 

detail uitgewerkt. Zoiets is goed om op korte termijn een discussie los te maken, maar het biedt geen garantie 

op verandering op lange termijn. Dit bleek reeds tijdens de opvolgingsaudits in 2009 en 2015 die volgden op de 

audits van het hof van beroep Brussel die in 2004 en 2006 zijn uitgevoerd en die dikwijls dode letter bleven. 

Bij wijze van voorbeeld: de HRJ bepaalt in zijn aanbevelingen dus niet voor eens en altijd hoeveel middelen 

moeten ingezet worden om de grote uitdagingen waarmee het hof van beroep kampt aan te pakken. Inzake de 

grote historische achterstand is het aantal middelen dat nodig is om deze af te bouwen immers afhankelijk van 

de tijdshorizon waarop men mikt. Die bepaalt immers de benodigde middelen. De HRJ maakt wel een analyse en 

toont de mogelijke weg, maar de HRJ kan het te bereiken doel niet opleggen, dat behoort tot de onafhankelijke 

taak van het hof van beroep, die hierbij ook rekening moet houden met, of afhankelijk is van, andere bevoegde 

autoriteiten. Idem met de komende golf van zeer grote processen die een ‘perfect storm’ dreigen te veroorzaken. 

Indien, ingevolge een gebrek aan middelen, er eventueel keuzes moeten worden gemaakt over welke processen 

voorrang krijgen en wat dan de impact is op de rest van de organisatie, dan kan de HRJ dit wel analyseren, maar 

die keuzes behoren de HRJ niet toe.  

Dit geldt voor alle onderwerpen die in het rapport aan bod komen. De veranderingen en keuzes moeten van 

binnenuit komen. 

Men zal natuurlijk wel opmerken dat de meeste aanbevelingen gericht zijn aan het hof van beroep. Dat is normaal 

aangezien het gaat om een audit van datzelfde hof van beroep, maar men mag zich daarop niet verkijken: voor 

het bereiken van de doelstellingen moet het ganse systeem van Justitie aan de kar duwen en het hof van 

beroep steunen. Dat vormt de tweede boodschap. Het gaat om het hof van beroep, maar evenzo om de minister 

van Justitie en zijn administratie, het parket-generaal, het federaal parket, het College van de hoven en 

rechtbanken, en trouwens ook om de balie die dan toch dagelijks met het hof omgaat. Actieve betrokkenheid 

en solidariteit van alle stakeholders is nodig.  

Trouwens, ook de HRJ laat het hof van beroep niet los. De HRJ plant nog een tweede, meer operationele, fase in 

de audit. Op initiatief van het hof moet actief op zoek worden gegaan naar verbeteringen, naar goede praktijken 

die kunnen worden uitgerold en naar alles wat de productiviteit – een belangrijk aandachtspunt - kan verhogen. 

Daar moeten alle geledingen van het hof bij betrokken worden: het management, de kamervoorzitters, de 
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individuele magistraten, maar ook – en in die fase zeer belangrijk – de griffie en alle personeelsleden die de 

allernoodzakelijkste steun vormen voor de ganse organisatie.  

Een derde boodschap is dat er in de huidige situatie geen mirakeloplossingen bestaan. Elke organisatie moet 

manieren zoeken om de productiviteit te verhogen, ook het hof van beroep Brussel. Maar dat is een werk van 

lange adem en buitenlandse voorbeelden tonen aan dat ter zake geen gemakkelijke oplossingen bestaan. Ook 

de werklastmeting waarnaar wordt uitgekeken en die de werklast en vereiste middelen moet objectiveren, vormt 

slechts een – weliswaar noodzakelijk en langverwacht – middel om tot een oplossing te komen.  

Hoe moeilijk het ook is om de lasten van het verleden te moeten dragen, indien men het hof van beroep Brussel 

wil helpen, dan zal dit nù inspanningen en investeringen vereisen, niet eergisteren en niet overmorgen, én de 

creatieve hulp van iedereen.  

Tot slot: voor de lezer die na het lezen van het verslag zich toch nog zou afvragen hoe het nu werkelijk met het 

hof van beroep te Brussel gesteld is een oude beeldspraak: “For the want of a nail the shoe was lost, For the want 

of a shoe the horse was lost, For the want of a horse the rider was lost, For the want of a rider the battle was lost, For 

the want of a battle the kingdom was lost”180. 

Welnu, de lezer van het rapport zal kunnen vaststellen dat de ruiter – het hof van beroep – wellicht geen paard 

meer heeft. Hij vecht door met de middelen waarover hij nu beschikt, omkijkend naar dat andere beeld dat in het 

verslag is gebruikt en dat de ‘perfect storm’ is. Het is belangrijk – voor iedereen en finaal voor de rechtzoekenden 

– dat het gevecht niet verloren wordt. 

  

 

180 Omdat een hoefnagel ontbrak, viel het hoefijzer af; omdat het hoefijzer ontbrak, ging het paard teloor; omdat het paard onder  hem wegviel, viel de ruiter; 
omdat er een ruiter tekort was, werd het gevecht verloren; omdat het gevecht werd verloren, ging het Koninkrijk ten onder.”  
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BIJLAGEN 

Bijlage 1 : Spécificités de la cour d’appel de Bruxelles181 

Bijlage 2 : Hof van beroep Brussel – Exclusieve bevoegdheden 

Bijlage 3 : Materiemix 

Bijlage 4 : Statistieken 

Bijlage 5 : Materiële infrastructuur (Justitiepaleis) 

Bijlage 6 : Opmerkingen van het directiecomité van het hof van beroep Brussel 

Bijlage 7 : Antwoorden van de HRJ op opmerkingen van het hof van beroep Brussel 

Bijlage 8 : Opmerkingen van enkele stakeholders 

Bijlage 9 : Antwoorden van de HRJ op opmerkingen van de stakeholders 

 

 

 

181 Document meegedeeld door het hof ter voorbereiding van de vergadering van de eerste voorzitter en haar adjunct met de 2 voorzitters van de verenigde 
advies- en onderzoekscommissie op 26 april 2021.Enkel meegedeeld in het Frans. 
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