
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De jaarlijske statistieken van 
de hoven en de rechtbanken 

 

Gegevens 2019 
 

 

     Rechtbank van eerste aanleg 
      Correctionele sectie 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hartelijk dank aan de directiecomités, het griffiepersoneel en de stafdienst ICT van de FOD Justitie.  
 
 
 
Het gebruik van de inhoud van deze publicatie als toelichting of bewijsvoering in een artikel of een 
boek is toegestaan, mits de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.  
 
 

 
 
College van de hoven en rechtbanken 
Steundienst 
Waterloolaan 70, 1000 Brussel 
Tel.: 02/557 46 50 
E-mail: cct.chr.stat@just.fgov.be 
Website: www.tribunaux-rechtbanken.be 



 

 Inhoud 
  

I. INLEIDING 
1.1 Statistieken van de Belgische justitie 
1.2 Statistieken van de hoven en rechtbanken 
1.3 Algemene opmerkingen betreffende de statistieken 
1.4 Methodologie aan de basis van de ontwikkeling van de statistieken 
1.5 Inhoud van de jaarlijkse publicatie 

II. STATISTISCHE VARIABELEN 

1. Basisconcepten van de statistiek 
1.1 Inhoud van de cijfers: gerechtelijke aangelegenheden behandeld door de correctionele 
rechtbanken en de raadkamers 

1.1.1 De correctionele rechtbank 
1.1.2 De raadkamer 

1.2 Het statistisch jaar is een kalenderjaar 

2. Gemeenschappelijke termen 
2.1 De preventiecodes 
2.2 Type vaststelling 
2.3 Output 

III. STATISTIEKEN 

1.  Nieuwe dossiers 

2.  Afgesloten dossiers 

3.  Beslissingen op zitting 

4.  Beroepen 

5.  Overtuiginsstukken 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 I. INLEIDING 
 
 
 
  
  



 

 

1.1 Statistieken van de Belgische Justitie 

 
De statistieken van de hoven en rechtbanken maken deel uit van de talrijke statistieken die 
geproduceerd worden binnen het Justitieorgaan in België.  
 
Op strafrechtelijk vlak 
Volgens de opeenvolgende fases van de procedure onderscheiden we: 

 De statistieken inzake de informatieverstrekking bij de strafrechtelijke zaken en de 
beslissingen van het Openbaar Ministerie, gepubliceerd door de steundienst van het College 
van de procureurs-generaal1. Deze statistieken geven informatie over de activiteiten van de 
parketten. Ze dienen eveneens om een antwoord te bieden op vragen van criminologische 
aard, zoals: “Hoeveel gevallen van diefstal met geweld registreert Justitie per jaar ?” 
 

 De statistieken omtrent de activiteiten van de hoven en rechtbanken van strafrechtelijke 
aard, geproduceerd door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken2.  
We onderscheiden: 

o de activiteiten van de rechtscolleges van het gerechtelijk onderzoek: 
onderzoeksrechters, raadkamers en kamers van inbeschuldigingstelling. 

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

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

Hierbij moet onderstreept worden dat de statistieken van de hoven en rechtbanken geen 
informatie verstrekken over de inhoud van de uitgesproken veroordelingen. 
 

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

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

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



 

 

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

 
Op burgerlijk vlak 
De statistieken inzake de activiteiten van de hoven en rechtbanken in burgerlijke materie worden 
eveneens geproduceerd door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken5. Deze 
statistieken geven informatie over de volumes zaken behandeld tijdens de vonnisfase van de 
burgerlijke geschillen en over de duurtijden die deze behandelingen vereisen: aantal zaken 
ingeschreven op de rollen, aantal zaken afgesloten door een definitief vonnis of beschikking, types 
beslissingen, duurtijden tussen de aanvang en de beslissing, enz. Men vindt er eveneens andere 
informatie over het volume burgerlijke activiteiten van de hoven en de rechtbanken: verscheidene 
akten van de rechters en de griffies (vonnissen en beschikkingen, processen-verbaal, enz.).  
 
De statistieken behandelen alle burgerlijke rechtscolleges, zowel in eerste aanleg als in beroep: 
vredegerechten, burgerlijke, familie- en jeugd secties van de rechtbanken van eerste aanleg, 
arbeidsrechtbanken, ondernemingsrechtbanken en burgerlijke kamers en jeugdkamers van de hoven 
van beroep. 

 
Omtrent het Hof van Cassatie 
De gegevens inzake de activiteiten van het Hof van Cassatie komen niet in aanmerking voor de 
statistiekprojecten in opdracht van het College van de hoven en rechtbanken. Informatie over het 
volume behandelde zaken tot en met het jaar 2013 kan teruggevonden worden in de publicatie Justitie 
in cijfers van de FOD Justitie6. Voor de jaren nadien zal verwezen worden naar het jaarlijkse rapport van 
het Hof7. 

1.2 Statistieken van de hoven en rechtbanken 
 
De steundienst van het College van de hoven en rechtbanken staat in voor de jaarlijkse publicatie van 
de activiteitenstatistieken van de hoven en rechtbanken. Elke instantie beschikt over een specifieke 
publicatie die een aantal statistieken bevat.  

De steundienst stelt eveneens de publicatie “De kerncijfers van de rechterlijke activiteiten” ter 
beschikking van het grote publiek, die het aantal lopende, nieuwe en afgesloten zaken samenbrengt 
voor alle rechtscolleges sinds 2010.  

Al die documenten kan u terugvinden op onze website (www.tribunaux-rechtbanken.be), via “College” 
en vervolgens “Statistiek”. 

 

 

 

                                                      
5 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken 
6 https://justitie.belgium.be/nl/statistieken/justitie_in_cijfers 
7 
https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/jaarve
rslagen  
 



 

 

1.3 Algemene opmerkingen omtrent de statistieken 
Een groot aantal factoren beïnvloedt de kwaliteit van de statistieken. Hierbij kunnen we enkele 
voorbeelden vermelden: de kwaliteit van de registratie van de gerechtelijke gegevens in het 
informaticasysteem, het uniforme gebruik van dit informaticasysteem en van de codes die het bevat 
of zelfs de goede werking van het informaticasysteem. Daarom is een zekere voorzichtigheid altijd 
aangeraden bij de interpretatie van de statistieken. 

Hierbij moeten we vermelden dat de activiteitenstatistieken de werklast van de hoven en rechtbanken 
niet weerspiegelen. Daarvoor moet er echter met andere criteria rekening worden gehouden: het 
personeelskader, de complexiteit van de behandelde zaken of de verschillende werkmethodes binnen 
de instanties. 

Er moet eveneens rekening worden gehouden met het feit dat de statistieken van de steundienst 
bedoeld zijn om steun te bieden aan het College zelf bij het nemen van beslissingen, maar ook om 
steun te bieden bij de werking van de hoven en rechtbanken. De statistische rubrieken in de jaarlijkse 
publicaties werden dus in het kader van deze missie ontwikkeld. 

1.4 Methodologie aan de basis van de ontwikkeling van de statistieken  
Voor alle instanties worden de statistieken berekend op basis van de gerechtelijke gegevens die door 
het griffiepersoneel in een computersysteem worden ingevoerd. De stafdienst ICT van de FOD Justitie 
staat, in samenwerking met de instanties en de steundienst, in voor het onderhoud en voor de 
ontwikkeling van het computersysteem, maar ook voor de opslag van de gegevens die door het 
griffiepersoneel worden ingevoerd. 

Vervolgens gebruikt de steundienst deze ruwe gegevens om de activiteitenstatistieken van elke 
instantie te ontwikkelen. De steundienst garandeert de kwaliteit, en dus de betrouwbaarheid, van de 
gepubliceerde statistieken door middel van haar diepgaand onderzoek uitgevoerd samen met 
vertegenwoordigers van op het terrein (griffiers en magistraten). Dankzij dit overleg werden op 
nationaal niveau regels vastgelegd om de zaken te tellen. De laatste jaren is er eveneens een 
homogenisering  doorgevoerd van de registratiewijzen van de dossiers in het computersysteem.  

1.5 Inhoud van de jaarlijkse publicatie 
In het eerste hoofdstuk van deze publicatie zal u voor elke instantie en elk jaartal belangrijke 
informatie vinden omtrent de voortgang van het statistiekproject en de recente wijzigingen die een 
impact hebben op de publicatie. 

De fundamentele concepten van de statistieken en de statistiekrubrieken voor elke instantie worden 
uitgelegd en beschreven in het tweede hoofdstuk van deze publicatie. 

Het derde hoofdstuk omvat de statistische gegevens van elke instantie. U kan er hoofdzakelijk, in 
functie van de voortgang van het statistiekproject van de instantie, de statistieken van de zaken 
(nieuwe/lopende/afgesloten zaken en hun duurtijd) en/of van de akten van de rechter raadplegen, en 
dit in functie van verschillende variabelen (rechtbank/hof, aard van de zaak, enz.). 

 
Versie publicatie Mei 2020. 
Gegevensextractie  maart 2020. 
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 II. STATISTISCHE VARIABELEN 
 



 

 

1. Basisconcepten van de statistiek 

1.1 Inhoud van de cijfers: gerechtelijke aangelegenheden behandeld door de 
correctionele sectie van de rechtbanken van eerste aanleg 

1.1.1 De correctionele rechtbank 
 
De correctionele griffie maakt deel uit van de rechtbank van eerste aanleg. Er is een correctionele 
griffie in elke afdeling van een gerechtelijk arrondissement maar voor het arrondissement Brussel zijn 
er twee: een Franstalige en een Nederlandstalige. Er zijn 13 arrondissementen met in totaal 28 
afdelingen in heel het land. Die sectie van de rechtbank van eerste aanleg wordt in de omgangstaal 
evenwel “correctionele rechtbank” genoemd. 

De correctionele rechtbank is hoofdzakelijk bevoegd om kennis te nemen van wanbedrijven en van het 
hoger beroep tegen vonnissen van de politierechtbank in strafzaken. 
 
Een wanbedrijf is strafbaar met een gevangenisstraf van minimum 8 dagen en maximum 5 jaar of met 
een boete van minstens 26 euro, te vermenigvuldigen met de opdeciemen. De poging tot wanbedrijf 
is ook strafbaar maar in dat geval is voorzien in lichtere straffen dan voor een wanbedrijf als zodanig. 
Wanbedrijven zijn bijvoorbeeld diefstal, misbruik van vertrouwen, slagen en verwondingen... 
 
De correctionele rechtbank neemt ook kennis van gecorrectionaliseerde misdaden. Dat zijn zeer 
ernstige misdrijven die in principe tot de bevoegdheid van het assisenhof behoren maar die berecht 
worden door de correctionele rechtbank als het gerecht meent dat er verzachtende omstandigheden 
zijn. 
 

1.1.2 De raadkamer 
 
De raadkamer maakt deel uit van de rechtbank van eerste aanleg. 
 
De raadkamer heeft als onderzoeksgerecht twee grote bevoegdheden: oordelen over het bevel tot 
aanhouding en bekijken of een zaak naar de bevoegde correctionele rechtbank wordt verwezen. 
 
Als een onderzoeksrechter een persoon in voorlopige hechtenis wil houden dan moet het bevel tot 
aanhouding iedere maand verlengd worden. De beslissing om het aanhoudingsbevel al dan niet te 
verlengen wordt genomen door de raadkamer en niet door de onderzoeksrechter.    
 
Op het einde van het gerechtelijk onderzoek (onderzoek geleid door de onderzoeksrechter) beslist de 
raadkamer of er ten aanzien van een verdachte voldoende aanwijzingen van schuld zijn. Als dat niet 
het geval is, spreekt de raadkamer de buitenvervolgingstelling van de verdachte uit. Als er 
daarentegen voldoende aanwijzingen zijn, beslist de raadkamer dat de verdachte ofwel voor de 
correctionele rechtbank ofwel voor het assisenhof zal worden gedaagd. De verwijzing gebeurt via de 
kamer van inbeschuldigingstelling, die deel uitmaakt van het hof van beroep. 
 
De raadkamer kan ook zetelen als een vonnisgerecht. Dat is het geval wanneer de internering of de 
opschorting van de uitspraak wordt gevraagd of gevorderd, op voorwaarde dat de openbaarheid van 
de debatten voor het vonnisgerecht (correctionele rechtbank) de re-integratie van de verdachte in 
gevaar zou brengen. 
 



 

 

De statistieken met betrekking tot de raadkamer vindt u terug in onze publicatie “Statistieken van 
het gerechtelijk onderzoek”. 

1.2 Het statistisch jaar is een kalenderjaar 
 
De cijfers hebben steeds betrekking op een bepaalde periode, de statistische periode genoemd. Voor 
de opmaak van de jaarcijfers wordt het kalenderjaar (januari - december) en niet het gerechtelijk jaar 
(september - augustus) als referentieperiode genomen.  

 

1.3 Teleenheden 
 
De nieuwe en afgesloten dossiers worden geteld per dossier: als nieuw op de datum van de eerste 
zitting (voor een correctionele kamer, en op basis van het type vaststelling en de preventiecode; zie 
2.1 en 2.2), en als afgesloten op de datum van de (eerste) afsluitende beslissing (voor een correctionele 
kamer, op basis van de beslissing van de zaak op zitting en de preventiecode; zie 2.1 en 2.3). De 
beslissingen worden geteld per beslissing van de zaak op zitting (bv. 3x voor een dossier dat op drie 
verschillende zittingen werd behandeld). De beroepen worden geteld per akte (meerdere partijen 
kunnen beroep aantekenen tegen eenzelfde beslissing van de rechter) op de datum dat de akte in het 
repertorium wordt ingeschreven, en ook per dossier (waarbij een dossier geteld wordt zodra er 
minstens één akte van hoger beroep werd opgemaakt). De overtuigingsstukken worden geteld per 
neergelegd stuk op de datum van neerlegging (een enkel “stuk” kan meerdere voorwerpen omvatten). 



 

 

2. Gemeenschappelijke termen 

2.1 De preventiecodes 
 
In het initiële pv van de zaak kent de politie een preventiecode toe aan het dossier. Die code zal (bij de 
start van de procedure) worden ingevoerd in het informaticasysteem. Op basis van deze preventiecode 
wordt een dossier geteld als beroep tegen een beslissing van de politierechtbank, als sociaal strafrecht, 
of als correctionele of gecorrectionaliseerde zaak. 

Strafzaken hebben ook “kwalificaties” die gekoppeld zijn aan iedere verdachte afzonderlijk en 
specifieke wetsartikelen omvatten.  

De voornaamste strafrechtelijke hoofdrubrieken zijn: 
 

Rubriques pénales (FR) Strafrechtelijk rubrieken (NL) 
Association de malfaiteurs, Prise d'otages Bendevorming en criminele organisatie; 

gijzeling 
Vol à l'aide de violences ou de menaces; vol, des 
armes ayant été montrées ou employées 

Diefstal door middel van geweld of 
bedreiging; diefstal waarbij wapens werden 
gebruikt 

Vol à l'étalage Winkeldiefstal 
Carte d'identité (non porteur, défaut); non 
changement de domicile; carte d'identité ou 
permis de conduire détérioré 

Identiteitskaart (niet drager, geen kaart), niet 
wijzigen woonplaats; beschadigde 
identiteitskaart of beschadigd rijbewijs 

Vol domestique Huisdiefstal 
Fausse monnaie Valsmunterij 
Évasion de détenus; complicité d'évasion; recel 
de criminels; fautes commises par les personnes 
préposées à la conduite ou à la garde de détenus 

Ontvluchting van gevangenen; 
medeplichtigheid aan ontvluchting; verberging 
van misdadigers; fouten van personen die 
aangesteld zijn om de gevangenen te 
begeleiden of te bewaken 

Vol à l'aide d'escalade, d'effraction ou de fausses 
clés; tentative de vol à l'aide d'escalade, 
d'effraction ou de fausses clés 

Diefstal door middel van braak, inklimming of 
valse sleutels; poging tot diefstal door middel 
van braak, inklimming of valse sleutels 

Vol simple; vol à la tire; maraudage qualifié; 
raccordement illicite (TV, gaz ou électricité) 

Gewone diefstal; zakkenrollerij; velddiefstal 
(moeskopperij) met verzwarende 
omstandigheden; ongeoorloofde aansluiting 
(tv, gas of elektriciteit) 

Emission de chèque ou de virement sans 
provision par particulier 

Uitgifte van cheque of overschrijving zonder 
dekking door particulier 

Détournement (successions, biens de la 
communauté etc.); abus de confiance; 
détournement d'objets saisis; escroquerie 

Verduistering (nalatenschappen, goederen 
van de gemeenschap enz.); misbruik van 
vertrouwen; wegmaken van inbeslaggenomen 
voorwerpen, oplichting 

Faux en écritures par particuliers; fausse 
déclaration 

Valsheid in geschriften door particulieren; 
valse verklaring 

Faux nom Valse naam 
Faux témoignage; faux serment; subornation de 
témoins 

Valse getuigenis; meineed; verleiding van 
getuigen 



 

 

Contrefaçon de timbres, sceaux et marques (sauf 
audio-visuel et marques protégées-code 68) 

Namaken van zegels, stempels en merken 
(behalve audiovisueel en beschermde merken 
- code 68) 

Concussion; corruption; suppression d'envoi 
postaux; détournement ou vol par fonctionnaire 

Knevelarij; omkoping; wegmaken van 
postzendingen; verduistering of diefstal door 
ambtenaar 

Grivèlerie Afzetterij 
Recel (objets volés ou détournés); blanchiment Heling (gestolen of verduisterde voorwerpen); 

witwassen 
Cel frauduleux (objets perdus, objets trouvés) Bedrieglijke verberging (verloren voorwerpen, 

gevonden voorwerpen) 
Vagabondage qualifié; mendicité qualifiée; 
citation directe du ministère des Finances 

Landloperij onder verzwarende 
omstandigheden; bedelarij onder 
verzwarende omstandigheden 

Assassinat; meurtre; meurtre pour faciliter le vol; 
tentative d'assassinat ou de meurtre 

Moord; doodslag; doodslag om diefstal te 
vergemakkelijken; poging moord of poging 
doodslag 

Suicide; tentative de suicide Zelfmoord; poging tot zelfmoord 
Malade sur la voie publique; décès autres que 
ceux résultant d'un crime, délit ou suicide 

Ongesteldheid op de openbare weg; 
overlijden anders dan ten gevolge van een 
misdaad, een wanbedrijf of zelfmoord 

Privation arbitraire de liberté Willekeurige vrijheidsberoving 
Actes arbitraires commis par l'autorité (par 
exemple: refus d'acter une plainte, perquisition 
sans consentement) 

Daden van willekeur gepleegd door de 
overheid (bijvoorbeeld: weigering akte te 
verlenen van een klacht, huiszoeking zonder 
toestemming) 

Offenses à la Famille Royale; atteinte à la Sûreté 
de l’État; terrorisme; milices privées 

Beledigingen aan de Koninklijke Familie; 
aanslag op de veiligheid van de Staat; private 
milities 

Armes (port illégal, détention illicite, etc.); 
explosifs; munitions; dénonciation d'armes 
(trouvées, héritées) 

Wapens (wederrechtelijk dragen, onwettig 
bezitten, enz.); springstoffen; munitie; 
aangeven van wapens (gevonden, geërfd) 

Affaires de mœurs (viol, attentat à la pudeur, 
outrage aux mœurs, voyeurisme, incitation à la 
débauche) 

Zedenfeiten (verkrachting, aanranding 
eerbaarheid, zedenschennis, voyeurisme, 
aanzetten tot ontucht) 

Non déclaration de naissance; juré défaillant; loi 
électorale (assesseur défaillant) 

Niet-aangifte van een geboorte; niet opdagen 
van een gezworene; Kieswet (bijzitter die 
verstek laat gaan) 

Avortement Vruchtafdrijving 
Séquestration; enlèvement de majeurs et de 
mineurs; disparition 

Wederrechtelijke opsluiting; ontvoering van 
meerderjarigen en van minderjarigen; 
verdwijning 

Outrage; coups a une personne ayant un 
caractère public; rébellion envers autorités 

Smaad; slagen aan een persoon met een 
openbare hoedanigheid; weerspannigheid 
tegenover overheid 

Bigamie; abandon du toit conjugal; abandon du 
toit parental; abandon de famille; abandon 
d'enfants 

Bigamie; verlaten van de echtelijke woning; 
verlaten van de ouderlijke woning; 
familieverlating, verwaarlozing van kinderen 

Coups et blessures volontaires; abstention 
coupable de porter secours; agression 

Opzettelijke slagen en verwondingen; schuldig 
verzuim hulp te verlenen; aanranding 



 

 

Homicide involontaire (sauf 87) Onopzettelijke doding (uitgezonderd 87) 
Fausse alerte à la bombe; Fausse annonce 
d'attentat; menaces; plainte de quelqu'un qui se 
sent menacé 

Vals bomalarm; valse melding van een 
aanslag; bedreigingen; klacht van iemand die 
zich bedreigd voelt 

Coups et blessures involontaires; morsures de 
chiens 

Onopzettelijke slagen en verwondingen; 
hondenbeten 

Incendie volontaire Opzettelijke brandstichting 
Incendie involontaire; explosion; inondation; 
effondrement 

Onopzettelijke brandstichting; ontploffing; 
overstroming; instorting 

Immixtion dans les fonctions publiques; port 
illégal d'uniformes, de décorations 

Inmenging in openbare ambten; onrechtmatig 
dragen van uniformen of eretekens 

Bris de clôtures; dégradation (destruction en 
général); inscriptions sur la voie publique ou sur 
les bâtiments publics 

Vernieling van afsluiting; beschadigingen 
(vernielingen in het algemeen); opschriften op 
de openbare weg of op openbare gebouwen 

Délit de presse; droit de réponse Persmisdrijf; recht op antwoord 
Injures; calomnies; diffamation; violation du 
secret professionnel; violation du secret des 
lettres 

Beledigingen; laster; eerroof; schending van 
het beroepsgeheim; schending van het 
briefgeheim 

Violation de domicile; atteintes à la vie privée; 
violation de sépulture 

Woonstschennis; aanslag op de persoonlijke 
levenssfeer; grafschennis 

Manifestation; grèves; entrave à la circulation y 
compris ferroviaire; loi sur le football - 
hooliganisme 

Betogingen; stakingen; belemmering van het 
verkeer inbegrepen het spoorwegverkeer; 
Voetbalwet - hooliganisme 

Loi sur les étrangers; séjour illégal - traite et trafic 
d'êtres humains 

Vreemdelingenwet; onwettig verblijf - 
mensenhandel en mensensmokkel 

Racisme; xénophobie Racisme; xenofobie 
Sectes; affaires religieuses; cultes Sekten; godsdienstige aangelegenheden; 

erediensten 
Jeux de hasard; pronostiques; loteries et 
tombolas non autorisées; combats de coqs 

Kansspelen; pronostieken; niet toegelaten 
loterijen en tombola's; hanengevechten 

Art de guérir; médicaments; maladies 
vénériennes; non vaccination humaine; 
prélèvements et donations d'organes 

Geneeskunde; geneesmiddelen; 
geslachtsziekten; niet inenting van mensen; 
wegnemen en schenken van organen 

Stupéfiants; dopage Verdovende middelen; doping 
Matières économiques Economische aangelegenheden 
Santé publique Volksgezondheid 
Agriculture (y compris pêche) Landbouw (visvangst inbegrepen) 
Environnement Milieu 
Accident du travail; Règlement général sur la 
protection du travail 

Arbeidsongeval; Algemeen Reglement op de 
Arbeidsbescherming 

Urbanisme Stedenbouw 
Communications radiophoniques; publicité illicite 
à la radio ou à la TV; radiotéléphonie (C.B.); 
appareils de détection de radar 

Radioverbindingen; ongeoorloofde reclame op 
radio en tv; radiotelefonie (C.B.), 
radardetectortoestellen 

Contrefaçon; droits d'auteur; appellation 
d'origine; tromperie; concurrence déloyale 

Namaking; auteursrechten; 
oorsprongsbenaming; bedriegerij; oneerlijke 
mededinging 

Travail Arbeid 



 

 

Infractions commises par des dirigeants de 
sociétés ou agents de change; chèque sans 
provision 

Misdrijven gepleegd door leiders van 
vennootschappen en wisselagenten; cheque 
zonder dekking 

Infractions au Code des sociétés; comptes 
annuels; arrêté royal no 22 du 24/10/1934 

Inbreuken op het Wetboek van 
Vennootschappen; jaarrekeningen; KB nr. 22 
van 24 oktober 1934 

Insolvabilité frauduleuse Bedrieglijk onvermogen 
Infractions spéciales; appel public à l'épargne; 
arrêté royal no 71 du 30/11/1939; Trafic de 
devises 

Bijzondere misdrijven; openbaar aantrekken 
van spaargelden; KB nr. 71 van 30 november 
1939; deviezensmokkel 

Bourse de Bruxelles et d'Anvers; contrôle des 
changes 

Beurzen van Brussel en Antwerpen; 
wisselcontrole 

Faillites; concordats/réorganisation judiciaire Faillissementen; gerechtelijk 
akkoord/gerechtelijke reorganisatie 

Banques; plaintes contre banques et infractions 
commises par celles-ci 

Banken; klachten tegen banken en inbreuken 
door banken gepleegd 

A.S.B.L.; constitution; homologation d'assemblée 
générale; non dépôt de liste de membres 

VZW; oprichting; homologatie van algemene 
vergadering; niet neerlegging ledenlijst 

Fraude fiscale (contributions, TVA, droits de 
timbre); trafic de diamants; d’or 

Fiscale fraude (belastingen, BTW, zegelrecht); 
diamanthandel; goudhandel 

Distillerie clandestine; détention de boissons 
spiritueuses; débits de boissons spiritueuses 

Sluikstokerij en geheime stokerij; bezit van 
sterke dranken; fiscaal niet toegelaten 
drankgelegenheid 

Appel de Police Hoger beroep tegen vonnis politierechtbank 
 
 

2.2 Type vaststelling 
 
Het type vaststelling is belangrijk voor de statistieken omdat het de startdatum van het dossier 
bepaalt. 
 
Iedere zitting is gekenmerkt door een bepaald type zitting (bijvoorbeeld raadkamer of correctionele 
kamer) maar ook, voor iedere zaak die op die zitting wordt behandeld, door een type vaststelling. 
Voor zittingen van een correctionele kamer worden de vaststellingen “eerste vaststelling”, “verzet”, 
en “burgerlijke belangen” beschouwd als de start van het dossier. 
De andere types vaststelling die worden geregistreerd, zoals bv. wanneer de zaak wordt ingepland 
voor uitspraak van het vonnis, of deze voor de raadkamer, worden niet in rekening gebracht voor de 
statistieken van de aantallen nieuwe zaken van de correctionele kamers. 
 

Type de fixation (FR) Type vaststelling (NL) 
Première fixation Eerste vaststelling 
Opposition Verzet 
Intérêts civils Burgerlijke belangen 

 
 
 
 
 



 

 

2.3 Output 
 
Deze variabele geeft weer met welk type beslissing een strafzaak ten gronde wordt afgesloten. De 
andere beslissingscodes, die het dossier niet afsluiten, worden hierbij niet in rekening gebracht. 
 

Type Output (FR) Type Output (NL) 
Ordonnance du tribunal de première instance Beschikking van de rechtbank van eerste aanleg 
Jugement intérêts civils Vonnis burgerlijke belangen 
Ordonnance règlement de procédure 
(Chambre du conseil) 

Eindbeschikking raadkamer 

Jonction Samenvoeging 
Jugement opposition Verzetvonnis 
Jugement d'opposition et remise sine die Verzetvonnis + uitstel sine die 
Jugement Vonnis 
Jugement + remise sine die Vonnis + uitstel sine die 

 
 

 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 III. STATISTIEKEN 
 



burgerlijke 
belangen

eerste 
vaststellingen

verzetten
burgerlijke 
belangen

eerste 
vaststellingen

verzetten
burgerlijke 
belangen

eerste 
vaststellingen

verzetten

Antwerpen 1 773 11 60 3906 494 0 73 9 5327
Mechelen 2 194 4 13 811 110 0 35 0 1169
Turnhout 2 170 0 54 1134 124 0 22 0 1506
Hasselt 0 292 1 2 1246 115 0 4 0 1660
Tongeren 2 209 1 30 720 79 0 6 0 1047

7 1638 17 159 7817 922 0 140 9 10709

Brussel Franstalig Brussel Franstalig 4 1531 35 99 3622 655 2 62 10 6020

Brussel Nederlandstalig Brussel Nederlandstalig 0 1143 28 26 1579 207 0 42 5 3030

Leuven Leuven 1 465 6 22 1436 152 0 31 2 2115

Waals-Brabant Nijvel 9 171 3 45 748 85 0 24 1 1086
14 3310 72 192 7385 1099 2 159 18 12251

Dendermonde 25 940 12 50 1558 178 5 30 3 2801
Gent 3 704 11 84 1900 164 2 60 6 2934
Oudenaarde 8 272 0 35 526 34 0 19 2 896
Brugge 4 816 5 50 1192 109 1 72 4 2253
Ieper 3 81 0 5 378 11 0 0 0 478
Kortrijk 2 329 1 25 1044 59 0 1 0 1461
Veurne 6 185 0 2 263 16 0 0 0 472

51 3327 29 251 6861 571 8 182 15 11295

Eupen Eupen 5 109 0 9 131 7 0 7 0 268
Hoei 1 50 1 15 324 31 0 0 0 422
Luik 14 406 3 64 2261 303 3 83 13 3150
Verviers 27 84 1 19 508 54 0 0 0 693
Aarlen 4 116 2 28 256 22 0 2 0 430
Marche-en-Famenne 6 53 0 23 169 12 1 10 0 274
Neufchâteau 8 174 0 16 311 17 0 0 1 527
Dinant 6 45 1 29 253 30 0 0 0 364
Namen 5 66 4 30 503 65 0 33 3 709

76 1103 12 233 4716 541 4 135 17 6837
Charleroi 10 258 4 78 1597 383 0 86 18 2434
Bergen 8 284 4 34 1178 225 1 5 1 1740
Doornik 10 156 1 45 434 83 0 81 5 815

28 698 9 157 3209 691 1 172 24 4989

176 10076 139 992 29988 3824 15 788 83 46081

afgesloten door 
(ander) 

eindvonnis

afgesloten door 
verzetsvonnis

afgesloten door 
vonnis burgerlijke 

belangen

afgesloten 
door (ander) 
eindvonnis

afgesloten 
door 

verzetsvonnis

afgesloten 
door vonnis 
burgerlijke 
belangen

afgesloten door 
(ander) 

eindvonnis

afgesloten 
door 

verzetsvonnis

afgesloten 
door vonnis 
burgerlijke 
belangen

Antwerpen 826 10 15 4138 474 74 78 9 0 5624
Mechelen 211 5 5 1012 101 22 24 0 0 1380
Turnhout 186 0 6 1436 113 44 20 0 0 1805
Hasselt 242 0 9 1252 93 13 9 0 0 1618
Tongeren 222 1 0 833 64 17 5 0 0 1142

1687 16 35 8671 845 170 136 9 0 11569

Brussel Franstalig Brussel Franstalig 1721 32 8 3523 610 82 51 4 0 6031

Brussel Nederlandstalig Brussel Nederlandstalig 1142 0 2 1795 66 10 46 0 0 3061

Leuven Leuven 442 4 5 1530 152 24 31 0 1 2189

Waals-Brabant Nijvel 178 1 4 797 68 12 24 1 0 1085
3483 37 19 7645 896 128 152 5 1 12366

Dendermonde 1021 1 14 1916 137 63 44 3 2 3201
Gent 696 6 37 2289 150 119 72 2 2 3373
Oudenaarde 255 1 6 634 30 33 17 1 0 977
Brugge 848 1 0 1538 105 15 80 2 0 2589
Ieper 67 0 4 433 8 3 0 0 0 515
Kortrijk 321 0 3 1185 20 28 6 0 1 1564
Veurne 183 0 2 291 8 1 0 0 0 485

3391 9 66 8286 458 262 219 8 5 12704

Eupen Eupen 100 0 6 127 8 10 8 0 0 259
Hoei 52 1 3 359 26 10 0 0 0 451
Luik 448 2 27 2397 98 32 110 1 1 3116
Verviers 95 0 1 518 37 17 0 0 0 668
Aarlen 127 1 9 315 5 27 6 0 0 490
Marche-en-Famenne 59 0 5 192 11 18 3 0 0 288
Neufchâteau 223 0 8 335 0 3 0 0 0 569
Dinant 58 3 6 212 19 22 0 0 0 320
Namen 64 0 6 539 33 19 49 3 0 713

1226 7 71 4994 237 158 176 4 1 6874
Charleroi 251 2 28 1700 296 73 119 17 0 2486
Bergen 330 0 14 1434 189 17 7 0 0 1991
Doornik 123 0 10 550 84 36 75 10 0 888

704 2 52 3684 569 126 201 27 0 5365

10491 71 243 33280 3005 844 884 53 7 48878

Bergen
Henegouwen

Totaal ressort
Het Rijk

Luik

Luik

Luxemburg

Namen

Totaal ressort

Brussel

Totaal ressort

Gent

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Totaal ressort

beroep politierechtbank correctioneel of gecorrectionaliseerd sociaal strafrecht

Totaal

Antwerpen

Antwerpen

Limburg

Totaal ressort

Bergen
Henegouwen

Totaal ressort
Het Rijk

AFGESLOTEN DOSSIERS 2019

Gent

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Totaal ressort

Luik

Luik

Luxemburg

Namen

Totaal ressort

sociaal strafrecht
Totaal

Antwerpen

Antwerpen

Limburg

Totaal ressort

Brussel

Totaal ressort

NIEUWE DOSSIERS 2019
beroep politierechtbank correctioneel of gecorrectionaliseerd



eindvonnis of -
beschikking

tussenvonnis of -
beschikking

Totaal per akte per dossier

Antwerpen 5634 8610 14244 Antwerpen 2679 1230
Mechelen 1382 2585 3967 Mechelen 487 263
Turnhout 1812 2554 4366 Turnhout 627 327
Hasselt 1628 2680 4308 Hasselt 661 330
Tongeren 1151 1763 2914 Tongeren 547 249

11607 18192 29799 5001 2399

Brussel Franstalig Brussel Franstalig 6105 13563 19668 Brussel FR Brussel FR 2560 1330

Brussel Nederlandstalig Brussel Nederlandstalig 3071 5099 8170 Brussel NL Brussel NL 958 489

Leuven Leuven 2197 3581 5778 Leuven Leuven 785 397

Waals-Brabant Nijvel 1102 2286 3388
Waals-

Brabant
Nijvel

367 185
12475 24529 37004 4670 2401

Dendermonde 3234 6723 9957 Dendermonde 1019 527
Gent 3392 5943 9335 Gent 1196 585
Oudenaarde 984 1513 2497 Oudenaarde 355 173
Brugge 2637 4231 6868 Brugge 706 369
Ieper 520 815 1335 Ieper 153 82
Kortrijk 1592 2596 4188 Kortrijk 424 228
Veurne 501 807 1308 Veurne 234 112

12860 22628 35488 4087 2076

Eupen Eupen 259 61 320 Eupen Eupen 69 42
Hoei 487 1003 1490 Hoei 180 85
Luik 3305 7366 10671 Luik 1444 778
Verviers 703 1495 2198 Verviers 267 163
Aarlen 495 724 1219 Aarlen 112 61

Marche-en-Famenne 290 530 820
Marche-en-
Famenne 66 38

Neufchâteau 579 1166 1745 Neufchâteau 115 71
Dinant 333 1017 1350 Dinant 191 103
Namen 744 2052 2796 Namen 433 245

7195 15414 22609 2877 1586
Charleroi 2496 5622 8118 Charleroi 1131 525
Bergen 2002 4140 6142 Bergen 706 366
Doornik 897 1725 2622 Doornik 336 162

5395 11487 16882 2173 1053

49532 92250 141782 18808 9515

Antwerpen 47497
Mechelen 9953
Turnhout 7841
Hasselt 12226
Tongeren 13283

90800

Brussel Franstalig Brussel Franstalig 34232
Brussel Nederlandstalig Brussel Nederlandstalig 9196

Leuven Leuven 16434
Waals-Brabant Nijvel 6982

66844

Dendermonde 10015
Gent 11110
Oudenaarde 4168
Brugge 8128
Ieper 1260
Kortrijk 6404
Veurne 1665

42750

Eupen Eupen 2396
Hoei 3152
Luik 17894
Verviers 4442
Aarlen 4772
Marche-en-Famenne 1875
Neufchâteau 3049
Dinant 3033
Namen 11841

52454

Charleroi 15715
Bergen 12664
Doornik 7672

36051

288899

Bergen
Henegouwen

Totaal ressort
Het Rijk

West-Vlaanderen

Totaal ressort

Luik

Luik

Luxemburg

Namen

Totaal ressort

Bergen
Henegouwen

Totaal ressort
Het Rijk

Luik

Luik

Luxemburg

Namen

Totaal ressort

Brussel

Totaal ressort

Gent

Oost-
Vlaanderen

West-
Vlaanderen

Totaal ressort

BEROEPEN 2019

Antwerpen

Antwerpen

Limburg

Totaal ressort

OVERTUIGINGSSTUKKEN 2019

Antwerpen

Antwerpen

Limburg

Totaal ressort

Brussel

Totaal ressort

Gent

Oost-Vlaanderen

Bergen
Henegouwen

Totaal ressort
Het Rijk

Gent

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Totaal ressort

Luik

Luik

Luxemburg

Namen

Totaal ressort

Antwerpen

Antwerpen

Limburg

Totaal ressort

Brussel

Totaal ressort

BESLISSINGEN OP ZITTING 2019
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