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1. Inleiding. 

Velen zullen het met mij eens zijn dat deze prachtige zaal toch een beetje onwennig aanvoelt voor 

een opening van een gerechtelijk jaar, zelfs als op die manier kan tegemoet gekomen worden aan 

het vriendelijk doch dringend verzoek van de stafhouders, om de eedaflegging van de aspirant - 

advocaten op een comfortabeler manier dan voorheen te laten verlopen.  

Bij uw beschikking van 20 juni 2014, Mijnheer de Eerste Voorzitter, werd bevolen dat de plechtige 

zitting ter gelegenheid van de opening van het gerechtelijk jaar 2014 - 2015  en de eedaflegging van 

de advocaten – stagiairs in de Aula van de Universiteit Gent zou plaatsgrijpen. Vandaar deze 

ongewone setting dus. 

 

Een aantal onder u zal voor het eerst misschien kennis maken met dit prachtig gebouw, dat ook 

buiten de stadsgrenzen bekendheid verwierf toen Jan Fabre in 2000 aangesproken werd om zijn 

artistieke ideeën toe te spitsen op de acht Korintische zuilen aan de ingang ervan. 

Dit gebouw kreeg destijds de benaming “ Paleis van de Universiteit” ; gebouw dat opgetrokken werd 

onder het waakzaam oog van stadsarchitect Louis Roelandt, in het begin van de 19 ° Eeuw. Diezelfde 

architect was ook de ontwerper van de Gentse Opera en van het gerechtsgebouw aan het 

Koophandelsplein, dat bij menig magistraat en advocaat nog altijd gekend staat als “ het Paleis”; 

zelfs als dit gerechtsgebouw aan de binnenkant niet kan tippen aan de plechtmatigheid en de luxus 

van dit gebouw, en veel animo verloor bij de overbrenging van een deel van de ingezetenen naar de 

site “ Opgeeïstenlaan” en “ Savaanstraat”. 

Beide gebouwen bevinden zich op de grondvesten van een klooster, een Jezuïetenklooster voor de 

Aula, het Recoletten - klooster voor het gerechtsgebouw. 

Daar stopt natuurlijk elke vergelijking. Hier wordt geen recht gesproken. 

 

* * * 

 

De wet van 22 december 1998 wijzigde in die mate artikel 345 Gerechtelijk wetboek dat de vroegere 

verplichting voor de procureur – generaal om een jaarlijkse Mercuriale te houden, afgeschaft werd.  

Alleen de uiteenzetting over de wijze waarop binnen het rechtsgebied recht is gesproken bleef, als ik 

mij een tikkeltje oneerbiedig mag uitdrukken, een verplicht nummer. 

Kort zal ik het vooraf hebben over de recente hervormingen en over de toepassing van het snelrecht 

in dit rechtsgebied. 

* * * 
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1 april 2014 zal in ons aller geheugen gegrift blijven als de dag waarop verschillende nieuwe wetten 

rond de fel besproken hervorming van de rechterlijke orde, effectief in voege zijn getreden. 

Niemand keek echt uit naar de in spoedtrein – tempo inwerkingtreding van een aantal wetteksten 

waarvan de draagwijdte niet altijd even duidelijk noch altijd eensluidend was.  

Kort voor de inwerkingtreding van de wet van 1 december 2013 “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” verscheen reeds in het Belgisch Staatsblad 

van 24 maart 2014 de wet van 21 maart 2014 houdende wijziging van de wet van 1 december 2013.  

Ook bij de coördinatiewetten “diverse bepalingen” van 8 en 12 mei 2014 werd een aantal 

anomalieën weggewerkt. 

Lacunes werden rechtgezet, of althans een poging daartoe ondernomen. 

Nieuwe korpschefs waren op 1 april 2014 niet benoemd, waardoor men diende  terug te vallen op 

tijdelijke aanwijzingen van magistraten die hun handen reeds meer dan vol hadden met eigen 

werkzaamheden en verantwoordelijkheden.  

Het einde van enkele mandaten van korpschefs, zonder dat zij die al bewezen hadden geknipt te zijn 

voor de uitoefening van dit ambt soms kans hadden om een nieuw mandaat uit te oefenen,  zette in 

een aantal gevallen kwaad bloed. 

Dit was voor ons rechtsgebied niet anders. 

 

* * * 

 

De implementatie van de wet van 1 december 2013  waarbij een nieuwe territoriale structuur voor 

de Belgische justitie werd ingevoerd ( 27 gerechtelijke arrondissementen werden teruggebracht naar 

12 entiteiten) was voor ons rechtsgebied de eerste prioriteit: de 7 bestaande parketten, werden 

teruggebracht naar 2 nieuwe parketten ( Oost - en West – Vlaanderen, met respectievelijk 3 en 4 

afdelingen).Idem voor de rechtbanken van eerste aanleg. Rechtbanken van koophandel en 

arbeidsrechtbanken werden vanaf 1 april 2014 georganiseerd per ressort. 

De wetgever beoogde daarmee de mobiliteit van magistraten en gerechtspersoneel te vergroten, en 

tegemoet te komen aan de naar mijn oordeel allernoodzakelijkste vraag naar specialisatie. 

Ook de hernieuwde vraag naar het wegwerken van de gerechtelijke achterstand en het sneller recht 

spreken bleken belangrijke doelstellingen te zijn voor regering en parlement. En dit naast het 

bereiken van een grotere slagkracht door een betere inzet van middelen, een betere 

dienstverlening, terwijl de nabijheid van justitie voor de burger niet vergeten werd. 

Omdat de vroegere korpschef van het parket Gent gedurende enkele weken de rangen van het 

parket - generaal opnieuw kwam vervoegen, kreeg ik de kans om samen met  hem en een andere 

collega de opstart van de twee nieuwe parketten grondig voor te bereiden.  
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Het geleverde werk is de waarborg geweest voor een opstart zonder zware moeilijkheden, zelfs als 

het ritme waarin alles diende te gebeuren vrij stringent was. 

Ik denk dat ik mag zeggen dat in ons ressort de overgang van oud naar nieuw meer dan behoorlijk is 

verlopen. 

 

* * * 

 

Naar de toekomst toe zal ook werk moeten gemaakt worden van de implementatie van de wet van 

18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke 

organisatie.  

Ik verheel U niet dat deze oefening mij veel meer zorgen baart omdat korpschefs op huidig ogenblik 

nog niet beschikken over allernoodzakelijkste opleiding en ondersteuning, en dit zelfs niet in een 

voorbereidende fase die er schoorvoetend zal aankomen.  

 

* * * 

 

Ook op andere gebieden werden trouwens nieuwe wetten uitgevaardigd en in spoedtempo in 

werking gesteld. 

Ik verwijs dienaangaande naar de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie – en 

jeugdrechtbank; wet die vandaag in werking treedt. Ook deze wet zal heel wat implicaties hebben 

voor de werking van zetel en parket. 

Vandaag treedt ook de nieuwe tuchtwet in werking. Problemen zullen zich ook daar aanbieden 

vermits er zich vooralsnog onvoldoende magistraten hebben aangeboden als kandidaat lid of 

assessor van de tuchtrechtbanken en van de tuchtrechtbank in graad van beroep. 

Een tweede oproep naar kandidaten was derhalve noodzakelijk en gebeurde in het Belgisch 

Staatsblad van vandaag. 

* * * 

 

Ik wees u er al op dat de wetgever met de wet van 1/12/2013 o.m. voor ogen had sneller recht te 

spreken. 

Dit zou u kunnen doen veronderstellen dat dit een totaal nieuwe invulling behelst. Niets is minder 

waar, natuurlijk. 
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De inperking van gerechtelijke achterstand en van doorlooptijden in de correctionele kamers van de 

rechtbanken van dit ressort en van het Hof is sedert vele jaren binnen dit rechtsgebied een prioriteit. 

Het leek mij daarom nuttig om te laten nagaan welke toepassing binnen ons rechtsgebied gemaakt 

wordt van de omzendbrief van het College van procureurs – generaal  18/2010 van 17 september 

2010 inzake strafrechtelijk beleid en snelle reactie op stadscriminaliteit, kortweg, het snelrecht. 

Snelrecht was en is nog altijd een van de afhandelingswijzen binnen het algemeen strafrechtelijk 

beleid voor de parketten, en in eerste instantie een antwoord op het strafrechtelijk gedrag van 

zogenaamde veelplegers en op het fenomeen van de  straatcriminaliteit. 

Ook de uittredende regering bleek aandacht te hebben voor deze problematiek vermits Minister van 

justitie Turtelboom op een vergadering die zij op 28 september 2012 had met het College van 

procureurs – generaal, een kaderuitbreiding aankondigde van rechters, parketmagistraten en 

griffiers met het oog op de versterking van de snelrechtcapaciteit van zetel en parket, door de 

oprichting van snelrechtkamers.  

De beloofde kaderuitbreiding kwam er effectief met de wet van 31 december 2012 houdende 

diverse bepalingen betreffende Justitie. De eerste “snelrechtrechters” werden eind augustus 2013 

benoemd; nadien volgden bijkomende parketmagistraten en griffiers.  

Tegelijk kwam ook de vraag van de Minister naar cijfers en evaluatie van de aanwending  van deze 

nieuwe capaciteit voor de snelrechtkamers. 

De toenmalige Eerste voorzitter en ikzelf waren  de mening toegedaan dat zetel en parket ( zowel 

eerste aanleg als beroep) best samen zaten om overleg te plegen over de implementatie van de 

snelrechtkamers. Dit gebeurde een eerste maal  op 26 november 2013. 

Onder de deskundige aanwijzingen van advocaat -generaal Paul Kenis slaagden de twee statistisch 

analisten van het parket - generaal Gent er in een nuttige studie te maken over het gebruik van het 

snelrecht in ons rechtsgebied. Zoals elk jaar stonden zij trouwens ook in voor de coördinatie en de 

contextualisering van de cijfers over de rechtsbedeling in het rechtsgebied, wat later in mijn 

uiteenzetting aan bod zal komen. 

 

De vraag werd gesteld of de implementatie van de omzendbrief COL 18/2010 de toepassing van het 

snelrecht al dan niet heeft gestimuleerd en of het snelrecht wel degelijk wordt toegepast op stads- 

en straatcriminaliteit zoals de wetgever dit voor ogen had.  
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2. Een evaluatie van de toepassing van de omzendbrief COL 18/2010 

betreffende het snelrecht in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent. 

 

Inleiding - Wetgevend kader. 

1. Met de wet van 11 juli 1994 “betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal 

bepalingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging” wilde de 

wetgever een snelle reactie via justitiële weg bieden op stadscriminaliteit en misdrijven die op 

heterdaad konden worden vastgesteld1. Het niet op gepaste /snelle wijze optreden bij dergelijke 

inbreuken wakkerde bij de burger een gevoel van onveiligheid aan en bij de daders een gevoel van 

straffeloosheid. De combinatie van die gevoelens bracht op dat ogenblik reeds het gerechtelijk 

apparaat menigmaal in diskrediet.  

Om deze reden werd dan ook  door regering en parlement beslist om een aantal nieuwe middelen 

ter beschikking te stellen om op een snelle en adequate manier te kunnen reageren op dergelijke 

vormen van overlast. Eén van deze nieuwe middelen was de procedure van “oproeping bij proces-

verbaal”, zoals thans omschreven in art. 216quater van het Wetboek van strafvordering . Die 

bepaling  bood aan het openbaar ministerie de mogelijkheid om een verdachte op te roepen voor de 

politierechtbank of de correctionele rechtbank door middel van een proces-verbaal waarvan de 

kennisgeving geldt als dagvaarding om te verschijnen. 

De minister van Justitie lichtte die procedure als volgt toe2:  

“De Regering heeft beslist een aantal maatregelen te nemen om een grotere waaier aan procedures 

aan de rechterlijke instanties ter beschikking te stellen teneinde een gepast antwoord te bieden op 

de verschillende vormen van zogeheten “stadsdelinquentie” naar gelang van hun ernst. 

- De bemiddeling in strafzaken: dit is het doel van de wet van 11 februari 1994 houdende 

regeling van een procedure van bemiddeling in strafzaken door de invoering van een artikel 

216ter in het Wetboek van Strafvordering. In die context wordt de betrokkene niet vervolgd 

voor een rechtbank, wanneer hij voldoet aan de voorwaarden gesteld door het openbaar 

ministerie. Het zal meer bepaald mogelijk zijn een beroep te doen op “alternatieve” vormen 

van sancties zoals dienstverlening. 

- Voor ernstiger delinquent gedrag moet een procedure van snelle verschijning van de dader 

voor een strafrechtbank worden ontwikkeld ongeacht of hechtenis voor het vonnis 

noodzakelijk wordt geacht. 

- Wanneer vrijheidsbeneming tot op het ogenblik van het vonnis niet nodig is, moet de 

procedure van convocatie bij proces-verbaal het openbaar ministerie toelaten om de dader 

op het ogenblik van zijn invrijheidstelling aan het eind van het “voorarrest” op te roepen om 

voor een vroegere datum voor de rechtbank te verschijnen. 

                                                             
1 Parl. bescheiden Senaat B.Z. 91-92, 209-2, p 49 - 50. Voor de uitbreiding van de personeelsformatie van de 
rechtbanken van eerste aanleg werd volgens de minister rekening gehouden met het aantal opgehelderde 
misdrijven in de arrondissementen die een aanzienlijke stadscriminaliteit kenden, namelijk meer dan 1500 
opgehelderde feiten in 1992. De volgende lijst van misdrijven werd in aanmerking genomen: exhibitionisme, 
slagen en verwondingen, drughandel, gewone diefstal, gekwalificeerde diefstal, diefstal met geweldpleging, 
autodiefstal, motordiefstal, bromfietsdiefstal, diefstal in wagens, vandalisme. 
2 Parl. bescheiden Senaat B.Z. 91-92, 209 – 2, p 10 tot 13 
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- In tegenstelling tot de buurlanden kent België geen systeem dat een versnelde procedure 

koppelt aan een bijzondere procedure van vrijheidsberoving  vóór het vonnis, met 

betrekking tot ernstige feiten, die een vrijheidsberoving zouden rechtvaardigen in 

afwachting van een behandeling binnen zeer korte termijn, maar waarvoor geen gerechtelijk 

onderzoek moet worden gevorderd. Om in die leemte te voorzien wordt een procedure van 

onmiddellijke verschijning, onder hechtenis uitgewerkt. 

 

In het kader van een progressieve uitvoering van deze ontwerpen is het aangewezen om op de 

eerste plaats een procedure van oproeping bij proces-verbaal in te voeren die minder juridische 

en organisatorische moeilijkheden met zich meebrengt dan een procedure van onmiddellijke 

verschijning  onder hechtenis.” 

 

Het toepassen van die bepaling bracht een bijkomende belasting van de parketmagistraten met zich 

mee. Zij dienden steeds klaar te staan om instructies te geven aan de politiediensten en zo spoedig 

mogelijk een dossier samen te stellen dat dadelijk overgemaakt  werd aan de rechtbank , en dit 

binnen de door de wet voorziene termijnen. Ook vergde de toepassing van dit artikel een 

reorganisatie van de rechtbank vermits het aangewezen was om over correctionele kamers te 

beschikken  die dergelijke zaken op korte termijn konden afhandelen.  

In ons rechtsgebied werd op 12 september 1994 de omzendbrief R 35/1994 verspreid waarin de 

nieuwe procedure toegelicht werd en richtlijnen werden gegeven. 

2. Naar aanleiding van het voetbalgebeuren “Euro 2000” en  de bijhorende toestroom van 

buitenlandse supporters naar België, groeide de noodzaak om op een snelle manier te kunnen 

optreden tegen hooliganisme en straatcriminaliteit, zodat de verdachte aangehouden voor de 

rechtbank kon gebracht worden. Op een al even “snelle” manier werd hieraan tegemoet gekomen 

door de wet van 28 maart 2000 die de reeds in 1994 aangekondigde procedure van onmiddellijke 

verschijning in strafzaken in het Wetboek van strafvordering invoerde (art.216quinquies Sv.).  

Bedoeling was dat de parketmagistraat, aanwezig in het stadion, bij inbreuken vastgesteld op 

heterdaad de arrestatie van de verdachte kon bevestigen en, eens aangehouden door de 

onderzoeksrechter, hem/haar kon oproepen bij proces-verbaal om aangehouden  te verschijnen 

voor de correctionele rechtbank. Essentieel bij deze procedure is dat het bevel tot aanhouding van 

beperkte duur is (maximaal 7 dagen) en niet moet gehandhaafd worden door de raadkamer. Deze 

vrijheidsberoving was een essentiële voorwaarde om deze vorm van snelrecht te kunnen toepassen. 

Artikel 20 § 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis luidde:” De procureur 

des Konings kan overeenkomstig artikel 216quinquies van het Wetboek van strafvordering een bevel 

tot aanhouding met het oog op onmiddellijke verschijning vorderen indien aan de volgende 

voorwaarden is voldaan :  1° het feit wordt gestraft met een correctionele hoofdgevangenisstraf van 

een jaar die overeenkomstig de wet van 4 oktober 1867 inzake de verzachtende omstandigheden 

tien jaar niet te boven gaat; 2° het gaat om een op heterdaad ontdekt misdrijf of de bezwaren 

aangevoerd binnen de maand volgend op het plegen van het misdrijf zijn toereikend om de zaak aan 

de rechter ten gronde voor te leggen”. Artikel 216quinquies van het Wetboek van strafvordering en 

artikel 20bis van de wet betreffende de voorlopige hechtenis werden gedeeltelijk vernietigd door 

het  arrest nr. 56/02 van 28 maart 2002 van het Grondwettelijk Hof.  
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3. Door de wet van 13 april 2005 “tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot 

het strafrecht en de strafrechtspleging, teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken” werd 

artikel 216quater van het Wetboek van strafvordering vervangen. Het vervangend artikel bepaalde 

onder meer dat een vonnis binnen twee maanden na de eerste zitting moest uitgesproken worden. 

 De tweede paragraaf van dat vervangend artikel luidde: “Een vonnis wordt binnen twee maanden 

na de in § 1 bedoelde zitting uitgesproken. Zo niet, wordt het proces-verbaal onontvankelijk 

verklaard en worden de vervolgingen die opnieuw worden ingesteld, ingesteld overeenkomstig de 

artikelen 145 tot 147 en 182 tot 184, in welk geval de in de artikelen 216quater en 216quinquies 

bedoelde wijzen van aanhangig making niet van toepassing zijn.” 

  In geval van verzet wordt het vonnis uitgesproken binnen twee maanden na de in de artikelen 151, 

tweede lid, en 188 bedoelde zitting. 

De implementatie van deze bijkomende regelgeving (“onontvankelijkheid”) maakte het openbaar 

ministerie terughoudend om artikel 216quater van het Wetboek van strafvordering nog toe te 

passen waardoor eerder gekozen werd voor dagvaarding via de politiediensten overeenkomstig 

artikel 16 van de wet van 1 juni 1849 op de herziening van de tarieven in strafzaken. Die wet werd 

echter opgeheven door de wet van 27 december 2006.  

4. In de wet houdende diverse bepalingen (I) van 24 juli 2008 bleef de termijn van 2 maanden 

waarbinnen het vonnis diende uitgesproken te worden behouden, maar leidde de overschrijding 

ervan niet langer tot “onontvankelijkheid” van het proces-verbaal .  

Door dezelfde wet werd een artikel 645 opgenomen in het Wetboek van strafvordering dat luidt als 

volgt: ”De politieambtenaren, de directeurs van de penitentiaire inrichtingen en de 

vertegenwoordigers van de directeurs van de penitentiaire inrichtingen, kunnen, net als de 

gerechtsdeurwaarders, maar zonder kosten, door het openbaar ministerie worden belast met de 

betekening of kennisgeving van alle gerechtelijke akten in strafzaken.” Hoewel dit artikel ook de 

betekening van de dagvaarding door directeurs van penitentiaire inrichtingen of door hun 

vertegenwoordigers mogelijk maakt, spreekt het voor zich dat de betekening van de dagvaarding in 

snelrecht door politieambtenaren geschiedt3.   

De toenmalige minister van Justitie drong er in oktober 2008 op aan om de procedure 

overeenkomstig artikel 216quater van het Wetboek van strafvordering onder de vernieuwde 

aandacht van de parketten te brengen. Om aan deze verzuchting tegemoet te komen verspreidde 

mijn ambt onmiddellijk een dienstbrief. Enerzijds werd eraan herinnerd dat artikel 216quater van 

het Wetboek van strafvordering inzake de oproeping bij proces-verbaal nog steeds de mogelijkheid 

biedt om de beklaagde, op het ogenblik van zijn invrijheidstelling aan het eind van de 

vrijheidsberoving van hoogstens 24 uur of wanneer hij zich vrijwillig aanbiedt, op te roepen om op 

een nabije datum voor de rechtbank te verschijnen. De procureur des Konings overhandigt aan de 

beklaagde een oproeping om te verschijnen binnen een termijn die niet korter mag zijn dan tien 

dagen noch langer dan twee maanden. Anderzijds wijst de dienstbrief ook op het relatief nieuw 

                                                             
3 In de bevraagde parketten blijkt de dagvaarding via de gevangenisdirecteur of zijn vertegenwoordiger 
geregistreerd te worden als ‘rechtstreekse dagvaarding door het openbaar ministerie’ en niet als “Dagvaarding 
via politiediensten of penitentiaire instelling (art. 645 Sv.)’. 
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artikel 645 van het Wetboek van strafvordering, waardoor de politieambtenaar kan overgaan tot de 

betekening van een  dagvaarding op bevel van het openbaar ministerie.  

Het College van procureurs-generaal verspreidde op 17 september 2010 de omzendbrief 

COL18/2010 inzake “een snelle reactie op stadscriminaliteit”, waarin beide procedures toegelicht 

werden en aanbevolen werd om een snelrechtprocedure voor bepaalde misdrijven te overwegen. 

In de praktijk blijken de voordelen bij de toepassing van artikel 645 van het Wetboek van 

strafvordering ten opzichte van de toepassing van artikel 216quater van het Wetboek van 

strafvordering niet onbelangrijk: 

1° een zeer aanzienlijke tijdsbesparing voor de politiediensten en voor het parket. De verdachte 

moet niet onder politiebegeleiding naar het parket overgebracht worden. De dagvaarding wordt 

hem/haar betekend op het politiekantoor. Voor verdachten die gearresteerd worden in een 

politiezone die ver van de rechtbank ligt, betekent dit een behoorlijke tijdsbesparing. De 

parketmagistraat moet de verdachte zelf niet ontvangen en niet zelf een proces-verbaal opstellen.  

2° Bovendien wordt daardoor het veiligheidsrisico aanzienlijk beperkt vermits de verdachte niet voor 

de parketmagistraat moet geleid worden.  

3° De verplaatsingskosten worden aanzienlijk verminderd. 

Tegelijk blijven de voordelen ten opzichte van een klassieke dagvaarding via gerechtsdeurwaarder 

behouden: 

1° Op het vastgesteld misdrijf komt een onmiddellijke reactie. Dit vermijdt het gevoel van 

straffeloosheid bij de verdachten terwijl de slachtoffers dadelijk vernemen dat aan hun klacht gevolg 

wordt gegeven. Dit werkt ook heel motiverend voor de politie. 

2° De kosten van dagvaarding bij gerechtsdeurwaardersexploot worden vermeden. 

3° De verdachte ontvangt persoonlijk de dagvaarding. Die dagvaarding kan eventueel onmiddellijk 

vertaald worden door de tolk die bij het verhoor van de verdachte bijstand heeft verleend. Er is dus 

ook meer duidelijkheid voor de verdachte, die minder verstek lijkt te laten gaan. 

 

Onderzoeksvraag 

Na deze korte historische schets van de snelrechtprocedure, kan de vraag gesteld worden of de 

implementatie van de omzendbrief COL 18/2010 de toepassing van het snelrecht heeft gestimuleerd 

en of het snelrecht wel degelijk wordt toegepast voor stads- en straatcriminaliteit zoals de wetgever 

dit voor ogen had.  

Daarom een evaluatie van de omzendbrief COL18/2010  voor het rechtsgebied van het hof van 

beroep te Gent, waarbij de aandacht in hoofdzaak gaat naar volgende vragen: 

Wordt het art. 645 van het Wetboek van strafvordering meer of even vaak toegepast na de 

implementatie van de omzendbrief COL18/2010 of blijft men vasthouden aan de toepassing van art. 
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216quater van het Wetboek van strafvordering waarbij de parketmagistraat de verdachte dient op 

te roepen bij proces-verbaal? 

Wordt de snelrechtprocedure aangewend voor de tenlasteleggingen zoals beschreven in de 

omzendbrief COL18/2010? 

Is snelrecht effectief “snel” en kan men binnen de snelrechtprocedure korte doorlooptijden 

terugvinden? 

Cijfergegevens 

Onderstaande tabellen en grafieken worden gepresenteerd op verdachtenniveau. In een strafdossier 

kunnen immers meerdere verdachten betrokken zijn, maar de kans bestaat dat niet alle verdachten 

binnen vierentwintig uur gekend zijn of aangetroffen kunnen worden en dat dus niet voor alle 

verdachten een beroep kan gedaan worden op de snelrechtprocedure om voor de correctionele 

rechtbank te verschijnen. 

De toepassing van het snelrecht wordt voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent 

besproken voor de referentieperiode 2010-2013. Onderstaande tabellen en grafieken hebben 

betrekking op alle verdachten waarvoor de snelrechtprocedure werd opgestart tussen 1 januari 

2010 en 31 december 2013 ongeacht de datum van de feiten en ongeacht de datum van 

binnenkomst van het dossier op het parket. 

De interpretatie van het hierna vermeld cijfermateriaal moet evenwel met enige omzichtigheid 

geschieden en geeft geen volledig uitsluitsel over de invloed van de omzendbrief COL 18/2010 op de 

frequentie van de toepassing van beide artikelen. Enerzijds geschiedde de registratie, vooral in de 

periode van 2008 tot 2011, niet steeds uniform, waarbij niet altijd het onderscheid gemaakt werd 

tussen de beide wijzen van aanhangigmaking en blijken de manueel bijhouden cijfergegevens te 

verschillen van de digitaal bijgehouden gegevens. Anderzijds was er reeds een vernieuwde aandacht  

voor deze procedure door de ressortelijke dienstbrief, die van een vroegere datum was dan de 

collegiale  omzendbrief. 

Snelrecht binnen het globale afhandelingsbeleid in het rechtsgebied Gent 

Tussen 1 januari 2010 en 31 december 2013 werd voor 468.836 verdachten een eindbeslissing 

geregistreerd. Het kan gaan om verdachten die een minnelijke schikking hebben betaald of de 

bemiddeling in strafzaken hebben voltooid, die na een gerechtelijk onderzoek opgeroepen werden 

voor de raadkamer of die na een opsporingsonderzoek werden gedagvaard of van wie de zaak 

zonder gevolg, gevoegd of ter beschikking werd gesteld naar een ander parket of naar een 

administratieve overheid.  

In 2010 werden deze beslissingen genomen voor 116.446 verdachten, in 2011 voor 117.565 

verdachten, in 2012 voor 118.208 verdachten en in 2013 voor 116.617 verdachten. Voor de gehele 

referentieperiode blijft de globale uitstroom op parketniveau dus nagenoeg status quo. De 

dagvaarding na een opsporingsonderzoek bekleedt binnen deze uitstroom gemiddeld 6,79%. Het 

merendeel van de dagvaardingen gebeurt op de traditionele manier, met name rechtstreeks door 
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het openbaar ministerie (5,95%), gevolgd door de snelrechtprocedure (0,43%) en correctionalisatie 

(0,29%)45.  

In 2010, dus gedeeltelijk vóór de inwerkingtreding van de omzendbrief COL18/2010, bekleedde de 

snelrechtprocedure ongeveer 0,34%  van de totale uitstroom. In 2011 nam dit aandeel proportioneel 

toe en bekleedde deze procedure reeds 0,50% om in 2012 en 2013 opnieuw proportioneel af te 

nemen tot respectievelijk 0,45% en 0,43%. In 2010 werd nog 6,51% van de totale uitstroom 

rechtstreeks gedagvaard door het openbaar ministerie, in 2011 ging het om 5,58% om vervolgens in 

2012 en 2013 respectievelijk te stijgen tot 5,82% en 5,88%. 

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de snelrechtprocedure weer door de jaren heen aan de 

hand van een indexcijfer. De index is een verhoudingscijfer dat volgens het jaar waarin de beslissing 

werd genomen een daling of stijging presenteert tegenover het referentiejaar 2010 (=100%). 

Concreet geeft dit percentage aan of het aantal verdachten waarop snelrecht werd toegepast 

doorheen de jaren toe- of afnam. Op deze manier kan aangetoond worden of de omzendbrief 

COL18/2010, met als doel een snelle reactie op stadscriminaliteit, de parketten al dan niet 

voldoende heeft gesensibiliseerd om meer gebruik te maken van de snelrechtprocedure. Het aantal 

verdachten waarvoor het snelrecht werd toegepast wordt weergegeven vanaf 2010, dus grotendeels 

voor de inwerkingtreding van de collegiale omzendbrief van 17 september 2010, tot 2013. De 

evolutie inzake de snelrechtprocedure wordt in de grafiek vergeleken met de evolutie van het aantal 

rechtstreekse dagvaardingen door het openbaar ministerie en de totale uitstroom van het aantal 

verdachten voor de referentieperiode 2010-2013. 

Grafiek 1: Evolutie van de toepassing van het snelrecht versus de toepassing van de rechtstreekse 

dagvaarding door het openbaar ministerie voor de referentieperiode 2010-2013 (index) 

 

                                                             
4 Deze cijfergegevens zijn uiteraard afhankelijk van een correcte registratie. Bij navraag in 2012 bleek dat niet 
in elk parket duidelijk het onderscheid gemaakt werd tussen de verschillende wijzen om een zaak bij de 
rechtbank aanhangig te maken of dat de statistiek getrokken uit de nationale gegevens soms licht verschilde met 
de plaatselijk genoteerde aantallen.  
5 Een zaak kan via correctionalisatie voor de correctionele rechtbank gebracht worden. Indien voor dergelijke 
zaken de wijze van dagvaarding, hetzij via “rechtstreekse dagvaarding door het openbaar ministerie”, hetzij via 
de snelrechtprocedure, als dusdanig geregistreerd werd in het informaticasysteem zullen deze zaken opgenomen 
zijn in de tabellen. Indien enkel “correctionalisatie” werd geregistreerd zonder verdere specificatie inzake de 
wijze van dagvaarding, zullen de zaken niet opgenomen zijn in deze tabellen/grafieken. De weergegeven 
percentages inzake “rechtstreekse dagvaarding via openbaar ministerie” of “dagvaarding via snelrecht” zullen 
dus een onderschatting zijn op de reële toepassingsgraad.  
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Bron: Gegevensbank van het College van Procureurs-generaal – statistisch analisten 

Uit de grafiek lijkt de omzendbrief COL18/2010 wel degelijk zijn invloed gehad te hebben binnen het 

rechtsgebied Gent. In 2011 kan er een stijging van 46,85% vastgesteld worden wat betreft 

verdachten waarop de snelrechtprocedure werd toegepast. Het aantal snelrechtprocedures steeg 

van 397 in 2010 naar 583 in 2011. Vervolgens daalt het aantal verdachten waarvoor die procedures 

worden toegepast naar 502 in 2013. Globaal is er over de gehele referentieperiode dus sprake van 

een stijging van ongeveer 26,44%. Hoewel de uitstroom voor nagenoeg de gehele referentieperiode 

status quo blijft, kan er vastgesteld worden dat het aantal rechtstreekse dagvaardingen door het 

openbaar ministerie voor diezelfde periode met 9,61% daalt. Toch dient opgemerkt te worden dat 

de stijging van het aantal snelrechtprocedures zich in het rechtsgebied Gent reeds manifesteerde 

voor de inwerkingtreding van de omzendbrief van het College van procureurs - generaal van 2010 en 

dit grotendeels in het parket Kortrijk
6
. Voor het gehele rechtsgebied werd in 2008 de 

snelrechtprocedure toegepast voor 175 verdachten en in 2009 voor 252 verdachten7  

Snelrecht wordt tijdens de referentieperiode binnen het rechtsgebied Gent vrij vaak toegepast in het 

arrondissement Gent (n=849) en in het arrondissement Kortrijk (n=856). In het parket Gent werd de 

snelrechtprocedure in 2010 voor 63 verdachten toegepast en neemt het gebruik ervan toe tot 291 

verdachten in 2011 om vervolgens af te nemen in 2012 en 2013 naar respectievelijk 249 en 246 

verdachten. Binnen het parket Kortrijk daarentegen neemt het aantal verdachten waarvoor de 

snelrechtprocedure werd opgestart gestaag af. In 2010 ging het om 283 verdachten, terwijl het in 

2013 nog slechts om 166 verdachten ging. In de overige  parketten wordt de snelrechtprocedure 

voor de referentieperiode niet frequent toegepast. Voor de gehele referentieperiode werd de 

snelrechtprocedure in het arrondissement Dendermonde 80 keer opgestart en in het 

arrondissement Oudenaarde 81 keer. In het arrondissement Brugge gaat het om 131 verdachten, 

gevolgd door  het arrondissement Veurne waar de procedure slechts 5 keer werd opgestart binnen 

                                                             
6 Gezien het overzicht betrekking heeft op de periode 2010 -2013, dus vóór de gerechtelijke hervorming, 
inwerking getreden op 1 april 2014, worden nog de toenmalige benamingen gebruikt. 
7 Deze cijfergegevens dienen mits enig voorbehoud geïnterpreteerd te worden. De code bestemd voor de 
toepassing van het snelrecht via art.645 van het Wetboek van strafvordering werd pas in het REA/TPI-systeem 
aangemaakt bij de implementatie van de omzendbrief in 2010. 
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de referentieperiode (2013) en het arrondissement Ieper waar de procedure slechts 2 keer werd 

opgestart binnen de referentieperiode (2010). 

In die laatste arrondissementen wordt immers opgemerkt dat een zaak op korte termijn snel op een 

gewone wijze voor een nabije zitting, op minder dan twee maanden na het bevel tot dagvaarden, 

kan vastgesteld worden, zodat er geen noodzaak bestond om gebruik te maken van de 

snelrechtprocedure. 

Welk artikel wordt het frequentst toegepast nu de betekening ook via de politiediensten kan 

gebeuren? 

De omzendbrief laat toe om in het kader van snelrecht ofwel toepassing te maken van de oproeping 

bij proces-verbaal door de parketmagistraat (art. 216quater Sv.) of van de dagvaarding door de 

politiediensten (art. 645 van het Sv.).  

Voor verdachten waarvoor de snelrechtprocedure tussen 1 januari 2010 en 31 december 2013 werd 

opgestart, kunnen we vaststellen dat het merendeel van de zaken werd aanhangig gemaakt via 

dagvaardingen door de politiediensten. Verhoudingsgewijs gaat het om 68,52% waarbij het art. 645 

van het Wetboek van strafvordering wordt toegepast en 31,48% waarbij gebruik gemaakt wordt van 

art. 216quater van het Wetboek van strafvordering. Onderstaande tabel presenteert per parket voor 

alle verdachten opgeroepen of gedagvaard via de snelrechtprocedure tussen 1 januari 2010 en 31 

december 2013 het  toegepast artikel , hetzij art. 216quater van het Wetboek van strafvordering, 

hetzij art. 645 van het Wetboek van strafvordering. 

Tabel 1: Aantal verdachten waarvoor de snelrechtprocedure werd opgestart tijdens de periode 1 

januari 2010 en 31 december 2013, per parket en volgens type snelrecht (n en rij%) 

 

Oproeping bij 
proces-verbaal 
(art. 216quater 

Sv.) 

Dagvaarding 
via 

politiediensten 
(art. 645 Sv.) Totaal 

n % n % n % 

GENT 4 0,47 845 99,53 849 100,00 

DENDERMONDE 60 75,00 20 25,00 80 100,00 

OUDENAARDE 73 90,12 8 9,88 81 100,00 

BRUGGE 54 41,22 77 58,78 131 100,00 

KORTRIJK 406 47,43 450 52,57 856 100,00 

IEPER 2 100,00 . . 2 100,00 

VEURNE 1 20,00 4 80,00 5 100,00 

Ressort Gent 600 29,94 1.404 70,06 2.004 100,00 

Bron: Gegevensbank van het College van Procureurs-generaal – statistisch analisten 

 

In de arrondissementen Brugge en Kortrijk gaat het in iets minder dan de helft van de gevallen om 

een oproeping bij proces-verbaal (art.216quater Sv.), respectievelijk 41,22% en 47,43%, en in de 

andere helft van de gevallen om een dagvaarding via politiediensten (art. 645 Sv), met 

respectievelijk 58,78% en 52,57%. In het arrondissement Gent daarentegen wordt voor bijna alle 

verdachten de snelrechtprocedure opgestart via een politiedienst (art. 645 Sv.) (99,53%). Voor de 
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overige arrondissementen waar snelrecht in mindere mate wordt toegepast, met name 

Dendermonde, Oudenaarde en Ieper gebeurt dit grotendeels via oproeping bij proces-verbaal (art. 

216quater Sv.). Rekening houdend met het beperkte absolute aantal verdachten waarop snelrecht 

werd toegepast in het arrondissement Veurne, kan er gesteld worden dat vier op vijf verdachten 

gedagvaard worden via de politiediensten (art. 645 Sv.). 

Aangezien in bovenstaande gegevens ook het jaar 2010 vervat zit en dit de cijfergegevens aldus 

enigszins kan vertekenen wegens de late implementatie van de omzendbrief en de hierbij horende 

systeemcode voor het art. 645 van het Wetboek van strafvordering, zal onderstaande grafiek 

dezelfde cijfergegevens presenteren volgens het jaar waarin de snelrechtprocedure werd opgestart. 
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Grafiek 2: Procentuele verhouding van art. 216quater Sv. en art. 645 Sv. voor de referentieperiode 1 

januari 2010 en 31 december 2013, per parket en volgens jaar waarin de snelrechtprocedure werd 

opgestart (n en %) 

 

Bron: Gegevensbank van het College van Procureurs-generaal – statistisch analisten 

 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat het arrondissement Oudenaarde na de inwerkingtreding van de 

omzendbrief binnen het snelrecht meer en meer de dagvaarding via politie (art. 645 Sv.) toepast. De 

parketten van Brugge en Kortrijk opteerden ook meer en meer voor de toepassing van dit artikel. 

Het valt op dat het parket Gent in 2010 reeds toepassing maakte van de dagvaarding via een 

politiedienst. Binnen het arrondissement Dendermonde kan er na de implementatie van de 

omzendbrief COL18/2010 in vergelijking met 2010 geen toename vastgesteld worden van de 

toepassing van het snelrecht op deze wijze. In tegendeel: zelfs na de inwerkingtreding van de 

omzendbrief COL18/2010 nam de oproeping bij proces-verbaal door de parketmagistraat (art. 

216quater Sv.) procentueel toe in vergelijking met 2010. 

Voor welke tenlasteleggingen wordt de snelrechtprocedure toegepast? 

In de omzendbrief COL18/2010 inzake de snelrechtprocedure, wordt een opsomming gegeven van 

tenlasteleggingscodes waarvoor het aan te bevelen is om een snelrechtprocedure te overwegen 

indien de ‘daders’ gekend zijn. Het gaat om inbreuken met de volgende tenlasteleggingscodes: 

(11A)- Diefstal door middel van geweld of bedreigingen, (11C)- Afpersing, (12)- Winkeldiefstal, (14)- 

Huisdiefstal, (15)- Valsmunterij, (17A)- Diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels, 

(17B)- Diefstal met inbraak in woningen, (17C)- Poging tot diefstal door middel van braak, inklimming 

of valse sleutels, (17D)- Autodiefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels, (17E)- 

Diefstal van fiets of moto door middel van braak, inklimming of valse sleutels, (17F)- Garagediefstal, 

(17H)- Diefstal in wagen, (18A)- Gewone diefstallen, (18B)- Zakkenrollerij, (18E)- Gewone fiets- en 

motodiefstal, (18F)- Poging tot gewone diefstal, (18G)- Gewone diefstal van auto, (20B)- Misbruik 

van vertrouwen, (20D)- Oplichting, (20I)- Computermisdrijven, (26)- Afzetterij, (37F)- Ontucht 

minderjarigen, (37G)- Ontuchthuis, (37H)- Prostitutie, (37J)- Schunnige films, (37R)- Ongewenste 
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intimiteiten, (41A)- Smaad, (41B)- Slagen aan personen met een openbare hoedanigheid, (43A)- 

Opzettelijke slagen en verwondingen, (50A)- Vernieling van afsluiting, (50B)- Beschadigingen en 

vernielingen, (50C)- Opschriften op de openbare weg of op openbare gebouwen, (50F)- Graffiti en 

beschadiging van onroerende eigendommen en (53D)- Belaging/stalking. 

De aanbeveling van de omzendbrief bestaat dus hoofdzakelijk uit de toepassing van het snelrecht 

voor eigendomsdelicten, aangevuld met een gering aantal persoonsdelicten. Aangezien beide 

rubrieken zowel wat betreft de in- als uitstroom het grootste aandeel van alle misdrijven die bij de 

correctionele rechtbank aanhangig gemaakt worden, bevatten, wordt ook hier per 

tenlasteleggingsrubriek een onderscheid gemaakt tussen het percentage rechtstreekse dagvaarding 

door het openbaar ministerie en het percentage dagvaardingen/oproepingen via een 

snelrechtprocedure. Een rechtstreekse dagvaarding door het openbaar ministerie gebeurt in 

ongeveer 30,20% van het totale aantal voor eigendomsdelicten, in 24,86% voor persoonsdelicten en 

in 10,67% voor zaken drugs en doping. Snelrecht daarentegen wordt eerder toegepast voor 

eigendomsdelicten (62,43%) en dan meer bepaald voor zaken diefstal en afpersing (58,98%) en in 

mindere mate voor persoonsdelicten (16,17%). Procentueel wordt er iets vaker overgegaan tot een 

rechtstreekse dagvaarding door het openbaar ministerie in het kader van inbreuken inzake 

openbare veiligheid en openbare orde (15,09%) in tegenstelling tot de toepassing van het snelrecht 

voor dergelijke inbreuken (11,33%). Ook in het kader van inbreuken ”drugs & doping” wordt er 

proportioneel iets minder gedagvaard of opgeroepen via snelrecht (7,93%) dan rechtstreeks 

gedagvaard door het openbaar ministerie (10,67%). 

Doorheen de gehele referentieperiode is de aanhangig making via de snelrechtprocedure het sterkst 

toegenomen voor de rubriek “diefstal met geweld”. Het gaat om een toename van 141,94%. Deze 

rubriek wordt gevolgd door de rubriek “openbare veiligheid & openbare orde” (+64,86%), “zware 

diefstal” (+57,78%), “drugs & doping” (+17,85%) en “gewone diefstal” (+16,42%). Voor diezelfde 

rubrieken waarin rechtstreeks gedagvaard wordt door het openbaar ministerie kan een daling 

vastgesteld worden. Zo daalt de rubriek “diefstal met geweld” met 41%, de rubriek “gewone 

diefstal” met 19%. Ook de rubrieken “openbare veiligheid & openbare orde” en “drugs & doping” 

dalen met respectievelijk 4,7% en 3%. Binnen de eigendomsdelicten neemt enkel het aantal 

rechtstreekse dagvaardingen door het openbaar ministerie toe voor de rubriek “zware diefstal” 

(+9,73%).  

Onderstaande grafiek toont de verhoudingspercentages inzake de tenlasteleggingsrubrieken voor de 

rechtstreekse dagvaarding door het openbaar ministerie, de snelrechtprocedure volgens art. 

216quater van het Wetboek van strafvordering en de snelrechtprocedure volgens art. 645 van het 

Wetboek van strafvordering voor de gehele referentieperiode. 
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Grafiek 3: Verhouding van de tenlasteleggingsrubrieken, volgens het type dagvaarding (hetzij 

rechtstreekse dagvaarding door het openbaar ministerie, hetzij snelrechtprocedure volgens 

art.216quater Sv., hetzij snelrechtprocedure volgens art.645 Sv.) 

 

Bron: Gegevensbank van het College van Procureurs-generaal – statistisch analisten 

 

De verdachten inzake gewone diefstal, diefstal met geweld en zware diefstal worden vaker 

gedagvaard via politie (art. 645 Sv.) dan opgeroepen  bij proces-verbaal (art. 216quater Sv.). Ook zijn 

zij procentueel minder sterk aanwezig binnen het geheel van de rechtstreekse dagvaardingen door 

het openbaar ministerie. De verdachten die een persoonsdelict hebben gepleegd of de verdachten 

betrokken bij een zaak inzake openbare veiligheid en openbare orde zullen procentueel eerder 

worden opgeroepen via een proces-verbaal (art. 216quater Sv.) of rechtstreeks gedagvaard door het 

openbaar ministerie. Dit terwijl verdachten betrokken in zaken “drugs & doping” eerder zullen 

gedagvaard worden via politie (art. 645 Sv) of rechtstreeks gedagvaard door het openbaar 

ministerie. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende 

tenlasteleggingscodes in het kader van snelrecht. Het gaat hier om de tenlasteleggingscodes 

waarvoor in absolute aantallen het vaakst een snelrechtprocedure wordt opgestart. Een 

tenlasteleggingscode die vaak in- of uitstroomt zal in deze tabel dan ook logischerwijze hoger scoren. 

Indien de tenlastelegging meer dan 20 observaties bevat wordt ze als dusdanig opgenomen in de 
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tabel. De overige tenlasteleggingen worden gegroepeerd in de restcategorie. Het aantal verdachten 

wordt weergegeven naargelang de voornaamste tenlasteleggingscode in de zaak waarin ze 

betrokken waren.  

Tabel 2: Meest voorkomende tenlasteleggingscodes in het kader van snelrecht (n en kolom%)  

Code  N % 

12 Winkeldiefstal 340 16,97

43A Opzettelijke slagen & verwondingen 291 14,52

11A Diefstal door middel van geweld of bedreiging 218 10,88

18A Gewone diefstal 218 10,88

17A Diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels 157 7,83

60A Verdovende middelen 77 3,84

41C Weerspannigheid tegenover overheid of personen met openbare hoedanigheid 62 3,09

17B Diefstal met inbraak in woningen 52 2,59

17C Poging tot diefstal  door middel van braak, inklimming of valse sleutels 50 2,50

41B Slagen aan persoon met openbare hoedanigheid 50 2,50

60D Verdovende middelen: dealer 46 2,30

45C Bedreigingen 44 2,20

36A Wapens 38 1,90

18B Zakkenrollerij 30 1,50

20D Oplichting 24 1,20

Rest 307 15,32

Totaal 2.004 100%

Bron: Gegevensbank van het College van Procureurs-generaal – statistisch analisten 

 

Bovenstaande tabel presenteert de meest voorkomende tenlasteleggingscodes voor de toepassing 

van snelrecht, zowel volgens art. 216quater van het Wetboek van strafvordering  als volgens art. 645 

van het Wetboek van strafvordering. Het percentage in de rechterkolom geeft het aandeel van 

verdachten met de specifieke tenlasteleggingscode op het totale percentage verdachten waarvoor 

tijdens de referentieperiode het snelrecht werd opgestart. Het hoogste aandeel bestaat uit 

verdachten inzake “12- Winkeldiefstal”. Deze tenlastelegging beslaat 16,97% of meer dan een zesde 

van het totaal aantal verdachten waarvoor de snelrechtprocedure werd opgestart. Deze 

tenlasteleggingscode wordt gevolgd door “43A- Opzettelijke slagen en verwondingen” (14,52%), 

“11A-Diefstal door middel van geweld of bedreigingen” (10,88%) en “18A- Gewone diefstal” 

(10,88%). De overige inbreuken situeren zich onder de 10%. 

Het merendeel van de tenlasteleggingen die opgenomen zijn in tabel 2 stemmen overeen met de 

tenlasteleggingscodes voorgesteld in de omzendbrief COL18/2010. Ook kan vastgesteld worden dat, 

ondanks het feit dat in de desbetreffende omzendbrief niet aanbevolen werd druggerelateerde 

inbreuken op die wijze te behandelen ook tenlasteleggingen “60A- Verdovende middelen” en “60D- 

Verdovende middelen: dealer” samen meer dan 5% uitmaken van het totaal aantal inbreuken 

waarvoor opgeroepen of gedagvaard werd via de snelrechtprocedure. Het opstarten van de 

snelrechtprocedure voor deze materie komt het vaakst voor in het arrondissement Gent en gebeurt 

steeds volgens het art. 645 van het Wetboek van strafvordering. In 2010 werd deze procedure 

opgestart voor 5 verdachten, in 2011 voor 20 verdachten, in 2012 voor 17 verdachten en in 2013 
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voor 28 verdachten. Binnen het arrondissement Kortrijk, waar snelrecht het vaakst wordt toegepast, 

kan er voor diezelfde tenlasteleggingscodes een dalende tendens vastgesteld worden. In 2010 werd 

nog voor 17 dergelijke verdachten het snelrecht ingeroepen, terwijl dit in 2013 slechts voor 11 

verdachten nog het geval was. Nazicht leerde dat het merendeel van deze verdachten reeds eerder 

betrokken was in een proefzorgproject, vrij was onder voorwaarden of zich onder elektronisch 

toezicht bevond.  

Voor de hierboven  vermelde tenlasteleggingscodes waarvoor de snelrechtprocedure het vaakst 

werd opgestart, wordt in onderstaande tabel de algemene gevolgverlening weergegeven voor de 

referentieperiode 2010-2013. De verhouding inzake de types gevolgverlening wordt via relatieve 

rijpercentages gepresenteerd.  Dit maakt het mogelijk om de tenlasteleggingscodes onderling te 

vergelijken ongeacht het aantal afgehandelde zaken voor de tenlasteleggingscode. Voor verdachten 

betrokken bij een zaak die gevoegd werd, wordt de vooruitgangsstaat van de moederzaak 

weergegeven. De dochterzaak stroomt uit, maar de kans bestaat dat de moederzaak nog hangende 

is en er dus nog geen beslissing werd genomen voor zowel moeder- als dochterzaak. Deze zaken 

worden weergegeven in de kolom “moederzaak hangend”. De zaak kan ook uitstromen via een 

dagvaarding of een ander type gevolg met name een minnelijke schikking, strafbemiddeling, 

gerechtelijk onderzoek of beschikking voor de raadkamer. Tevens kan de zaak uitstromen via een 

zondergevolgstelling om opportuniteitsredenen. In al deze gevallen gaat het om vervolgbare zaken 

die een beslissing toegewezen kregen. Er zijn ook een aantal niet-vervolgbare zaken, met name 

zaken die omwille van territoriale bevoegdheidsverdeling ter beschikking worden gesteld of zaken 

die omwille van technische redenen zonder gevolg worden gesteld. De laatste kolom, gedefinieerd 

als “onbekend/error”, groepeert de verdachten waarvoor de gevoegde dochterzaak niet kon 

opgelost worden of waarvoor er geen motief voor de zondergevolgstelling gekend is. 
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Tabel 3: Aantal zaken waarvoor het correctionele parket een oriënterende beslissing nam tijdens de referentieperiode 1 januari 2010 en 31 december 2013, 

volgens de meest voorkomende tenlasteleggingscodes waarvoor de snelrechtprocedure werd opgestart (n en rij%) 

 

 Oproeping bij 
proces-verbaal 
(art. 216quater 

Sv.) 

Dagvaarding 
via 

politiediensten 
(art. 645 Sv.) 

Rechtstreekse 
dagvaarding door 

het openbaar 
ministerie Correctionalisatie8 

Andere vorm 
van 

dagvaarding 
Niet vervolgbare 

zaken Geen gevolg Ander gevolg 
Moederzaak 

hangend Onbekend/error Totaal 

n % n % n % n % n % n % N % n % n % n % n % 

11A Diefstal door middel van 
geweld of bedreiging 48 1,11 170 3,95 451 10,47 216 5,01 137 3,18 1.125 26,11 420 9,75 1.666 38,67 24 0,56 51 1,18 4.308 100,00 

12 Winkeldiefstal 93 0,59 247 1,57 1.861 11,83 11 0,07 1.650 10,49 2.246 14,28 5.176 32,91 4.097 26,05 185 1,18 163 1,04 15.729 100,00 

17A Diefstal door middel van 
braak, inklimming of 

valse sleutels 37 0,49 120 1,59 563 7,45 166 2,20 284 3,76 2.551 33,74 775 10,25 2.791 36,91 133 1,76 141 1,86 7.561 100,00 

17B Diefstal met inbraak in 
woningen 15 0,39 37 0,96 270 7,02 79 2,05 104 2,70 1.767 45,92 379 9,85 1.102 28,64 50 1,30 45 1,17 3.848 100,00 

17C Poging tot diefstal door 
middel van braak, 
inklimming of valse 

sleutels 11 0,55 39 1,94 99 4,93 12 0,60 108 5,37 708 35,22 234 11,64 749 37,26 26 1,29 24 1,19 2.010 100,00 

18A Gewone diefstal 42 0,22 176 0,94 1.446 7,75 43 0,23 979 5,24 8.434 45,18 4.214 22,57 2.901 15,54 270 1,45 162 0,87 18.667 100,00 

18B Zakkenrollerij 12 1,63 18 2,44 68 9,23 1 0,14 37 5,02 299 40,57 87 11,80 189 25,64 12 1,63 14 1,90 737 100,00 

20D Oplichting 6 0,06 18 0,17 422 4,08 21 0,20 564 5,45 4.364 42,17 2.313 22,35 2.203 21,29 345 3,33 93 0,90 10.349 100,00 

36A Wapens 11 0,10 27 0,24 1.722 15,50 2 0,02 534 4,81 3.021 27,20 3.300 29,71 2.357 21,22 96 0,86 38 0,34 11.108 100,00 

41B Slagen aan persoon met 
openbare hoedanigheid 21 2,39 29 3,30 287 32,69 . . 75 8,54 68 7,74 221 25,17 165 18,79 12 1,37 . . 878 100,00 

41C Weerspannigheid 
tegenover overhead of 

personen met openbare 
hoedanigheid 28 0,75 34 0,92 461 12,41 1 0,03 286 7,70 286 7,70 2.008 54,07 544 14,65 48 1,29 18 0,48 3.714 100,00 

                                                             
8 Een zaak kan na correctionalisatie gedagvaard worden via oproeping bij proces-verbaal, gedagvaard via politiediensten, rechtstreeks gedagvaard door het openbaar 
ministerie,… . Indien dit als dusdanig geregistreerd werd in het informaticasysteem, zal de zaak in de desbetreffende categorie geteld worden. Indien enkel de 
correctionalisatie van de zaak werd geregistreerd zonder enige verdere specificatie inzake de wijze van dagvaarding  zal de dagvaarding in de kolom “correctionalisatie” 
worden geteld. Bij de interpretatie van deze tabel dient aldus rekening gehouden te worden met de wijze van registratie die in ieder parket of zelfs bij iedere registreerder 
binnen een parket kan verschillen. Om de diversiteit in registratie te staven kan eveneens vermeld worden dat het rechtsgebied Gent (met voornamelijk parketten Gent en 
Kortrijk) veruit het enige rechtsgebied is dat “correctionalisatie” nog registreert in het REA/TPI-systeem. 
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 Oproeping bij 
proces-verbaal 
(art. 216quater 

Sv.) 

Dagvaarding 
via 

politiediensten 
(art. 645 Sv.) 

Rechtstreekse 
dagvaarding door 

het openbaar 
ministerie Correctionalisatie8 

Andere vorm 
van 

dagvaarding 
Niet vervolgbare 

zaken Geen gevolg Ander gevolg 
Moederzaak 

hangend Onbekend/error Totaal 

n % n % n % n % n % n % N % n % n % n % n % 

43A Opzettelijke slagen & 
verwondingen 145 0,22 146 0,22 6.270 9,44 39 0,06 2.172 3,27 16.112 24,26 35.779 53,88 4.433 6,68 1.028 1,55 287 0,43 66.411 100,00 

45C Bedreigingen 20 0,09 24 0,11 525 2,47 4 0,02 549 2,58 9.323 43,80 8.930 41,95 1.474 6,92 366 1,72 71 0,33 21.286 100,00 

60A Verdovende middelen 6 0,03 71 0,33 1.412 6,48 14 0,06 782 3,59 5.627 25,81 9.385 43,04 4.177 19,16 236 1,08 94 0,43 21.804 100,00 

60D Verdovende middelen: 
dealer 11 0,22 35 0,71 499 10,19 24 0,49 135 2,76 1.559 31,83 444 9,06 2.020 41,24 106 2,16 65 1,33 4.898 100,00 

Rest  94 0,03 213 0,08 11.522 4,18 707 0,26 8.794 3,19 118.536 43,02 95.148 34,53 33.952 12,32 5.118 1,86 1.431 0,52 275.515 100,00 

Totaal  600 0,13 1.404 0,30 27.878 5,95 1.340 0,29 17.190 3,67 176.026 37,55 168.813 36,01 64.820 13,83 8.055 1,72 2.697 0,58 468.823 100,00 

Bron: Gegevensbank van het College van Procureurs-generaal – statistisch analisten 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor de tenlasteleggingscodes “41B- Slagen aan persoon met openbare hoedanigheid” (5,69%), “11A- Diefstal door middel 

van geweld of bedreiging” (5,06%) en  “18B- Zakkenrollerij” (4,07%) relatief het vaakst een snelrechtprocedure wordt opgestart in vergelijking met de 

andere hierboven opgesomde tenlasteleggingscodes. We kunnen ook stellen dat deze tenlasteleggingscodes een vrij hoog percentage kennen bij de 

rechtstreekse dagvaarding of ander type gevolgverlening. 
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Voor de tenlasteleggingscodes waarvoor relatief gezien het minst vaak wordt overgegaan tot het 

aanwenden van een snelrechtprocedure, met name “43A- Opzettelijke slagen en verwondingen” 

(0,44%), “60A- Verdovende middelen” (0,36%) en “45C- Bedreigingen (0,2%) wordt ook een relatief 

laag percentage teruggevonden wat betreft de rechtstreekse dagvaardingen door het openbaar 

ministerie en of een ander type gevolgverlening. Voor deze tenlasteleggingscodes worden de meeste 

zaken afgehandeld via een zondergevolgstelling omwille van opportuniteitsredenen. 

Maakt een verdachte waarvoor de zaak via snelrecht wordt behandeld een even grote kans om 

veroordeeld te worden als een verdachte waarvan de zaak rechtstreeks door het openbaar 

ministerie werd gedagvaard? 

Onderstaande grafiek presenteert het eerste vonnis ten gronde voor verdachten waarvoor de 

snelrechtprocedure werd opgestart tussen 1 januari 2010 en 31 december 2013 en dit naargelang 

het type dagvaarding, hetzij een rechtstreekse dagvaarding door het openbaar ministerie of 

oproeping via de snelrechtprocedure. Van de 2.004 verdachten waarvoor de snelrechtprocedure 

werd opgestart tussen 1 januari 2010 en 31 december 2013 kon er op datum van de meest recente 

gegevensextractie, met name 10 juli 2014, reeds voor 1.928 verdachten een uitgesproken vonnis 

teruggevonden worden (96,21%). 

Grafiek 4: Percentage verdachten waarvoor de snelrechtprocedure werd opgestart tussen 1 januari 

2010 en 31 december 2013 waarvoor op 10 juli 2014 reeds een vonnis werd uitgesproken, volgens 

het type dagvaarding en naargelang het type vonnis 

 

Bron: Gegevensbank van het College van Procureurs-generaal – statistisch analisten 

 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat verdachten die tijdens de periode 1 januari 2010 en 31 december 

2013 rechtstreeks werden gedagvaard via het openbaar ministerie in 79,83% werden veroordeeld. In 
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het kader van de snelrechtprocedure gaat het respectievelijk om 87,46% indien de verdachte volgens 

het art. 216quater van het Wetboek van strafvordering werd opgeroepen en om 90,94% indien de 

verdachte via art. 645 van het Wetboek van strafvordering werd gedagvaard. Deze twee types 

aanhangigmaking leidden eveneens in mindere mate tot opschorting en vrijspraak tegenover de 

rechtstreekse dagvaarding door het openbaar ministerie. 

 

De doorlooptijd van binnenkomst van de zaak tot vonnis bij de correctionele parketten en 

rechtbanken van eerste aanleg 

Onderstaande grafiek 5 presenteert de totale doorlooptijd van het moment dat verdachte in de zaak 

werd betrokken tot het eerste vonnis ten gronde. Deze doorlooptijd wordt weergegeven in 

verschillende fases. Fase 1 presenteert de tijd die verstrijkt tussen het moment van registratie van de 

verdachte en de dagvaarding of oproeping. Fase 2 presenteert de doorlooptijd tussen dagvaarding of 

oproeping en eerste zitting. Fase 3 geeft de tijd aan die verloopt tussen de eerste zitting en het 

eerste vonnis ten gronde. De doorlooptijden worden opgesplitst in de twee verschillende 

snelrechtprocedures en als vergelijkingsbasis wordt eveneens de doorlooptijd gegeven voor de 

rechtstreekse dagvaarding door het openbaar ministerie. 

Vooraleer over te gaan naar de resultaten van onderstaande grafiek, dient opgemerkt te worden dat 

men voorzichtig dient om te springen met vergelijkingen inzake doorlooptijd wat betreft verdachten 

die rechtstreeks werden gedagvaard en verdachten in zaken die via de snelrechtprocedure voor de 

rechtbank zijn gebracht. Wat betreft de snelrechtprocedure dient de verdachte overeenkomstig 

artikel 216quater van het Wetboek van strafvordering en volgens omzendbrief COL18/2010 “binnen 

een termijn die niet korter mag zijn dan tien dagen, noch langer dan twee maanden” voor de 

correctionele rechtbank worden gebracht. Na deze zitting dient het vonnis “binnen twee maanden na 

de eerste zitting uitgesproken worden”. Ondanks het feit dat deze termijnen niet langer op straffe 

van nietigheid zijn voorgeschreven, zullen zij toch de doorlooptijden beïnvloeden. Dit maakt dat 

inbreuken met een datum feiten in 2013 meer kans hebben om reeds afgehandeld te zijn via een 

snelrechtprocedure en dus een kortere doorlooptijd zullen hebben dan zaken met feiten in 2013 die 

via een gewone rechtstreekse dagvaarding door het openbaar ministerie voor de correctionele 

rechtbank zullen worden gebracht.   
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Grafiek 5: Doorlooptijd tussen het toevoegen van een verdachte aan een zaak tot eerste vonnis ten 

gronde, opgesplitst in verschillende fases, volgens het type dagvaarding en het jaar waarin werd 

gedagvaard 

 

Bron: Gegevensbank van het College van Procureurs-generaal – statistisch analisten 

 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de doorlooptijd tussen het registreren van een verdachte in een 

zaak tot de dagvaarding gemiddeld na 8 dagen plaatsvindt bij de toepassing van art. 645 Sv. en na 12 

dagen bij toepassing van art. 216quater Sv. (fase 1). Met inbegrip van fase 2 bedraagt de doorlooptijd 

voor zowel de zaken afgehandeld via art. 216quater van het Wetboek van strafvordering als de zaken 

afgehandeld via art. 645 van het Wetboek van strafvordering vanaf het moment dat de verdachte in 

het systeem is ingevoerd tot de eerste zitting nagenoeg nooit langer dan de vooropgestelde twee 

maanden. Voor zaken afgehandeld via art. 216quater van het Wetboek van strafvordering daalt de 

doorlooptijd tot de eerste zitting van gemiddeld 63 dagen in 2010 tot 50 dagen in 2013. Voor zaken 

afgehandeld via art.645 van het Wetboek van strafvordering daalt de doorlooptijd voor fase 1 en fase 

2 van 50 dagen in 2010 naar 47 dagen in 2013. 

Wat het verschil in doorlooptijd betreft inzake de snelrechtprocedure situeert het grootste verschil 

zich in fase 3. Er verlopen gemiddeld 37 dagen tussen dagvaarding en eerste zitting bij toepassing van 

art. 645 Sv. en gemiddeld 47 dagen bij toepassing van art. 216quater Sv. . 

Wat de oproeping volgens art. 216quater van het Wetboek van strafvordering betreft, bedraagt de 

doorlooptijd tussen eerste zitting en eerste vonnis ten gronde gemiddeld 52 dagen. Voor zaken 

waarin de dagvaarding overeenkomstig art. 645 van het Wetboek van strafvordering werd betekend 

bedraagt deze fase 58 dagen. Beide doorlooptijden bevinden zich aldus rond de vooropgestelde twee 

maanden.  
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Samengevat kan dus gesteld worden dat de gemiddelde doorlooptijd voor zaken gedagvaard tijdens 

de referentieperiode via art. 645 Sv. korter is voor de periode vanaf het registreren van de verdachte 

in een zaak  tot de eerste zitting dan voor zaken waarvoor art.216quater Sv. werd toegepast 

(fase1+fase2). Deze laatste kennen echter wel een gemiddeld kortere doorlooptijd van eerste zitting 

tot eerste vonnis ten gronde. 

De doorlooptijd van vonnis door de rechtbank van eerste aanleg tot arrest bij het hof van beroep  

Er werd reeds vermeld dat 1.928 verdachten gevonnist werden na toepassing van de 

snelrechtprocedure. In de praktijk gaat het om 1.405 verschillende vonnissen. Op basis van de meest 

recente gegevensextractie van het informaticasysteem van het parket-generaal, met name 1 

augustus 2014 konden er van deze 1.405 vonnissen 154 teruggevonden worden waartegen hoger 

beroep werd aangetekend (10,96%). Voor 133 van deze 154 correctionele beroepen kwam reeds een 

arrest tussen (86,36%). 

Onderstaande grafiek 6 presenteert voor deze 133 correctionele beroepen waarvoor reeds een 

arrest werd uitgesproken de totale doorlooptijd vanaf het vonnis uitgesproken door de rechtbank 

van eerste aanleg waartegen hoger beroep werd aangetekend tot het uiteindelijke arrest 

uitgesproken door het hof van beroep. Deze doorlooptijd wordt onderverdeeld in verscheidene 

fases. Fase 1 presenteert de doorlooptijd tussen het vonnis door de rechtbank van eerste aanleg en 

datum binnenkomst op het parket-generaal. Fase 2 presenteert de doorlooptijd tussen binnenkomst 

van het dossier op het parket-generaal en de dagvaarding. Fase 3 geeft de doorlooptijd weer tussen 

dagvaarding en eerste zitting. Tenslotte presenteert fase 4 de doorlooptijd tussen eerste zitting en 

arrest uitgesproken door het hof van beroep.  

Tijdens de ressortvergadering van 17 maart 2014 werd ernaar gestreefd dat de parketten  dossiers 

snelrecht waartegen hoger beroep werd aangetekend snel zou overmaken aan mijn ambt. Op zijn 

beurt zal de dienst correctionele beroepen die dossiers bij voorrang toezenden aan de Eerste 

Voorzitter met het oog op een snelle toebedeling aan een kamer (en derhalve ook een dagvaarding 

op korte termijn). Deze dossiers worden speciaal geïdentificeerd om een vlugge doorstroom mogelijk 

te maken. Grafiek 6 gaat na of deze maatregel al enige invloed heeft gehad. 

 

  



28 
 

 

Grafiek 6: Doorlooptijd tussen het vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg en het 

arrest uitgesproken door het hof van beroep, opgesplitst in verschillende fases en volgens het jaar 

waarin de dagvaarding via de snelrechtprocedure door het correctionele parket eerste aanleg 

plaatsvond 

 

Bron: Gegevensbank van het parket-generaal - PAGE 

 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de doorlooptijd voor fase 1, met name tussen het vonnis door de 

rechtbank van eerste aanleg en het overmaken van het dossier aan het parket-generaal, van 71 

dagen voor zaken gedagvaard in 2010 daalt naar 37 dagen voor zaken gedagvaard in 2013. Ook het 

dagvaarden van de zaak na binnenkomst van het dossier (fase2) geschiedt heel wat sneller. Deze 

doorlooptijd daalt van 139 dagen voor zaken gedagvaard in 2010 naar 64 dagen voor zaken 

gedagvaard in 2013. Dezelfde positieve tendens kan opgemerkt worden voor fase 3 en fase 4. De 

doorlooptijd voor fase 3, met name de tijd die verloopt tussen dagvaarding en eerste zitting daalt van 

63 dagen voor zaken gedagvaard in 2010 naar 55 dagen voor zaken gedagvaard in 2013. Ook de 

doorlooptijd van eerste zitting tot arrest (fase4) daalt met ongeveer de helft, respectievelijk van 56 

dagen voor zaken gedagvaard in 2010 naar 31 dagen voor zaken gedagvaard in 2013. 

 

Uit deze beperkte evaluatie van de omzendbrief COL 18/2010 van 17 september 2010 blijkt dat het 

snelrecht, zowel overeenkomstig artikel 216quater als artikel 645 van het Wetboek van 

strafvordering, een geschikt instrument is om een verdachte op korte termijn door de rechter ten 
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gronde te laten berechten, wanneer een minnelijke schikking of een bemiddeling in strafzaken 

minder gepast geacht werd.  

De parketten passen het snelrecht hoofdzakelijk toe voor misdrijven die de regering en wetgever als 

“stadsdelinkwentie” hebben omschreven en in de omzendbrief volgens bepaalde tenlasteleggingen 

zijn gespecificeerd. 

Het totaal aantal zaken door het openbaar ministerie aanhangig gemaakt bij de rechtbank blijft 

nagenoeg stabiel, maar de verspreiding van de omzendbrief lijkt wel een verhoogde toepassing van 

het snelrecht ten opzichte van de rechtstreekse dagvaarding voor gevolg gehad te hebben. 

Dergelijke zaken worden vlugger beoordeeld dan zaken die bij rechtstreekse dagvaarding bij de 

rechtbank aanhangig gemaakt worden. Bij het hof van beroep is een gunstige tendens te zien. De 

gemiddelde doorlooptijd tussen vonnis en arrest is in 2013 gehalveerd ten opzichte van 2010. 

Tenslotte valt op dat de behandeling via een snelrechtprocedure minder aanleiding geeft tot 

vrijspraak.  
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II.  1. Verslag over het rechtspreken in het rechtsgebied van het Hof 

van beroep Gent.  

 

 2. Cijfergegevens. 
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1. Een korte toelichting bij de cijfergegevens. 

 

In dit gedeelte wordt kort stilgestaan bij het cijfermateriaal van de verschillende instanties binnen 

het rechtsgebied en dit voor de periode van 2011 tot 2013. Deze tabellen geven ons de kans 

eventuele evoluties te detecteren9. Enkel de meest in het oog springende zaken zullen hier worden 

besproken. Meer gedetailleerde cijfergegevens kunnen teruggevonden worden in de gepubliceerde 

versie van de tekst.  

  

  Hof van Beroep 1.1.

 

De dalende trend van de stock van de hangende correctionele beroepen blijft zich gedurende de 

jaren 2011, 2012 en 2013 verderzetten (-33%). Deze sterke daling is te wijten aan een sterke afname 

van de input. De input daalt van 4.729 zaken in 2011 naar 3.690 zaken in 2013 (-32%). Deze afname 

wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het aantal hangende burgerlijke belangen en het aantal 

hangende zaken bij het begin van het jaar 2013. Deze dalen respectievelijk van 1.185 zaken in 2011 

naar 599 zaken in 2013 (-49,5%) en van 1.790 zaken in 2011 naar 1.340 in 2013 (-25%). Het aantal 

ingestelde hoger beroepen blijft nagenoeg statusquo. In 2011 werden 1.301 correctionele beroepen 

aangetekend waarvan 66 ambtshalve door het openbaar ministerie. In 2013 ging het om 1.314 

correctionele beroepen waarvan 54 ambtshalve door het openbaar ministerie. Procentueel werd in 

2011 5% van het totale aantal correctionele beroepen ambtshalve door het openbaar ministerie 

aangetekend. In 2013 ging het om 4% van het totale aantal. 

 

Analoog met een daling van de input wordt ook een daling van de output vastgesteld. De uitstroom 

daalt van 2.279 zaken in 2011 naar 1.793 in 2013 (-21,5%). Tegenover 2011 dalen ook het aantal 

eindarresten (van 1.633 in 2011 naar 1.540 in 2013). 

 

                                                             
9 Een gearceerde cel in de tabellen, wijst op het ontbreken van cijfergegevens. 
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Aansluitend aan de analyse van o.m. de doorlooptijden in de mercuriale van 2 september 2013  

wordt kort stilgestaan bij de verdere evolutie van deze doorlooptijden wat de correctionele 

beroepen betreft10.  

In deze analyse werden 4 verschillende fases onderzocht, die voor de duidelijkheid in herinnering 

worden gebracht: 

 

1) vonnis – instroom: deze fase heeft betrekking op het tijdsverloop tussen de datum van het 

vonnis in eerste aanleg en de datum van registratie van binnenkomst van het dossier op het 

parket-generaal ter behandeling.  

2) instroom – dagvaarding.: deze fase betreft de tijd tussen de datum van registratie van 

binnenkomst van het dossier op het parket-generaal en de datum waarop het bevel tot 

dagvaarding wordt uitgeschreven om de betrokken partijen op te roepen voor de zitting ter 

behandeling door een correctionele kamer van het hof van beroep.  

3) dagvaarding – 1ste zitting : deze fase  geeft het tijdsverloop aan tussen de datum waarop het 

bevel van  dagvaarding wordt  gegeven en de datum waarop de 1ste zitting plaatsvindt.  

4) 1ste zitting – arrest: deze fase heeft betrekking op de tijd tussen de datum waarop de 1ste 

zitting plaatsvindt en de datum waarop het eindarrest wordt uitgesproken.  

 

Uit de grafiek op de volgende pagina blijkt dat de vastgestelde daling van de totale doorlooptijd in 

2012 (ten opzichte van 2011) zich verderzet in 2013: van 661 dagen in 2011 over 525 dagen in 2012 

naar 434 dagen in 2013 (-34%). Het sneller fixeren van strafdossiers ligt aan de oorsprong van deze 

daling: in 2011 bedroeg de gemiddelde duur van binnenkomst van het dossier tot aan het bevel tot 

dagvaarding gemiddeld 441 dagen, terwijl dit in 2013 gedaald is naar 208 dagen (-53%). 

 

De dalende trend weerspiegelt zich in de meeste kamers, gaande van een daling van de totale 

doorlooptijd met 15% of 57 dagen in de 4
de

 kamer tot een daling van 57% of 424 dagen in de 17
de

 

kamer. Ook in de 6de kamer is er met 470 dagen sprake van een enorme daling (-53%). De 

doorlooptijd in de 8e kamer kent in vergelijking met 2011 ook een daling (-21%), zij het een iets 

minder grote dan in de 6e kamer. De 10de kamer blijft met een gemiddelde doorlooptijd van 677 

dagen in 2013 de kamer met de hoogste doorlooptijd, doch ook hier is er sprake van een daling van 

                                                             
10 De doorlooptijden inzake de protectionele jeugdzaken worden hier niet meer besproken, daar er hier sowieso 
weinig groeimarge meer mogelijk is met een gemiddelde duurtijd rond de 60 dagen van vonnis tot arrest.  
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meer dan 400 dagen ten opzichte van 2011. De 3e kamer blijft met een gemiddelde duur van 289 

dagen de kamer met de kortste doorlooptijd, zelfs als er voor die kamer een lichte stijging met 19 

dagen (+7%) wordt vastgesteld in 2013 ten opzichte van 2011.  

Tenslotte vermelden we ook nog dat naast de kortere doorlooptijden de stock van hangende zaken 

zijn dalende trend blijft verderzetten: begin 2011 bedroeg deze nog 1.790 zaken, terwijl er in juli 

2014 sprake is van 1.110 zaken (-38%)
11

. De gemiddelde leeftijd (van het moment van inschrijving in 

het informaticasysteem van het parket-generaal tot 1 juli 2014) van deze zaken was op dat moment 

gelijk aan 301 dagen. 

  

                                                             
11 Zoals ieder jaar kent de stock begin augustus 2014 een tijdelijke stijging. De stock van hangende zaken 
bedraagt op die datum 1.157 zaken. 
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Grafiek x: Gemiddelde doorlooptijd in dagen van vonnis door de rechtbank van eerste aanleg tot 

arrest van het hof van beroep voor zaken behandeld door de correctionele kamers met een arrest in 

de periode 2011-2013, per behandelende kamer en naargelang jaar van arrest 

 

Het aantal eindarresten uitgesproken door de kamer van inbeschuldigingstelling, exclusief het aantal 

arresten uitgesproken inzake herstel in eer en rechten, stijgt van 1.751 eindarresten in 2011 naar 

1.835 eindarresten in 2013 (+5%). In de mercuriale van 2 september 2013 werd deze instantie 

uitvoerig geëvalueerd en werden de arresten uitgesplitst volgens de voornaamste types van hoger 

beroep. Aangevuld met de cijfergegevens voor 2013, kan vastgesteld worden dat de arresten inzake 

het aantal hoger beroepen tegen een beschikking van de raadkamer met betrekking tot de 

procedureregeling een geringe toename kent . Het aantal arresten stijgt van 173 in 2011 naar 186 in 
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2013 (+7,5%). Wat betreft arresten uitgesproken in dossiers “Franchimont” is er eveneens sprake van 

een lichte stijging van respectievelijk 253 arresten in 2011 naar 269 arresten in 2013 (+6,5%). Het 

aantal arresten inzake hoger beroepen ingesteld tegen een beschikking van de raadkamer met 

betrekking tot de procedure voorlopige hechtenis daalt daarentegen lichtjes van 1.065 arresten in 

2011 naar 1.058 arresten in 2013. 

 

Bij de burgerlijke zaken, aanhangig gemaakt bij het hof van beroep, blijft de stijgende trend van de 

laatste jaren van  de stock zich verderzetten: van 8.761 zaken in 2011 naar 9.788 zaken in 2013 

(+11,5%).   

 

Het aantal jeugdzaken, behandeld door het hof, kent wat de burgerlijke zaken betreft een daling (-

17%), terwijl er binnen het protectionele luik sprake is van een stijging van 25 zaken in 2011 naar 34 

zaken in 2013. De daling van de burgerlijke zaken wordt veroorzaakt door een dalende instroom (-

10%); de uitstroom blijft stabiel  over de jaren heen. Bij de protectionele zaken daalt de instroom van 

238 zaken in 2011 naar 167 zaken in 2013 (-30%), de uitstroom daalt van 213 zaken in 2011 naar 135 

zaken in 2013 (-36,5%).  

  

  Rechtbanken van eerste aanleg   1.2.

 

Wat de burgerlijke zaken betreft wordt een afname van de input vastgesteld: 79.274 zaken in 2013 

vs. 82.927 zaken in 2011 (-4,5%). Ook bij de output wordt een dalende trend teruggevonden (-10%). 

Omdat de output sterker gedaald is dan de input, heeft dit tot gevolg dat het aantal te behandelen 

zaken op het einde van het jaar stabiel gebleven is in de periode van 2011 tot 2013. Ook  wat de 

strafzaken betreft  is er sprake van een daling van zowel de input (-11%), als de output (-6%). Hierbij 

valt vooral de daling van het aantal hoger beroepen op (-20%). Aangezien de input hier wel sterker 

gedaald is dan de output, stellen we hier wel een daling van de stock vast (-32%). Voor de vonnissen 

en beschikkingen van de jeugdrechtbank is het door onvolledige gegevens van één of meerdere 

arrondissementen niet mogelijk om de evolutie op niveau van het rechtsgebied weer te geven. Op 

basis van de beschikbare gegevens kunnen we niettemin stellen dat de stijging van de input qua 

burgerlijke zaken op het niveau van de jeugdrechtbank zich lijkt verder te zetten, het aantal 

vonnissen in burgerlijke zaken inzake jeugdzaken neemt echter af (-10%). 
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  Parketten eerste aanleg 1.3.

 

De stock van de hangende zaken van de parketten eerste aanleg is met 3% gedaald tegenover 2011: 

45.593 hangende zaken eind 2013 tegenover 47.125 hangende zaken eind 2011.  

De verklaring hiervoor moet vooral gezocht worden in de dalende input: 195.070 zaken in 2013 vs. 

203.242 zaken in 2011 (-4%). De uitstroom daalt immers ook van 156.118 zaken in 2011 naar 151.477 

zaken in 2013 (-3%). Deze daling is vooral het gevolg van het minder zonder gevolg stellen (-5,5%), 

terwijl er er voor de ter beschikkingen (+9,5%), de betaalde minnelijke schikkingen (+42%) en de 

voltooide strafbemiddelingen (+18%) sprake is van een stijging.  

 

Wat het aantal zondergevolgstellingen betreft kan  vastgesteld worden dat de daling zich vooral 

voordoet op het niveau van de opportuniteitssepots: van 38.492 zaken die zonder gevolg werden 

gesteld om opportuniteitsredenen in 2011 naar 34.051 zaken in 2013 (-11,5%). De stijgende trend 

voor het aantal sepots om andere motieven
12

 lijkt zijn hoogtepunt bereikt te hebben: in 2013 is er 

sprake van een daling ten opzichte van 2012, waardoor opnieuw het niveau van 2011 behaald wordt. 

Hierbij dient trouwens opgemerkt te worden dat bij het overmaken van een dossier naar een 

bevoegde ambtenaar met het oog op een administratieve geldboete en het toepassen van een 

pretoriaanse probatie er immers wel degelijk sprake is van een gevolgverlening en niet van een 

sepot. In de omzendbrief COL 16/2014 van 2 juli 2014 werd deze discrepantie aangepakt. Dergelijke 

beslissingen zullen in de toekomst niet meer als een zondergevolgstelling geteld worden.  

Wat de doorlooptijden betreft valt vooral de daling voor de betaalde minnelijke schikking (-19 dagen) 

en de stijging voor de voegingen (+24 dagen) en dagvaardingen (+28 dagen) op. De doorlooptijden 

voor de overige beslissingen blijven eerder stabiel. 

  

                                                             
12 Het gaat hier meer bepaald over de volgende andere richtinggevende beslissingen: seining van de dader 
(voorlopig sepot), pretoriaanse probatie en tenslotte het overmaken van de zaak aan de ambtenaar belast met het 
opleggen van de administratieve geldboete. 
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 Politieparketten 1.4.

 

Door de overschakeling naar het MACH-systeem konden vorig jaar geen betrouwbare cijfers 

verschaft worden. Nog steeds doen zich problemen voor met de extractie van het MACH-systeem , 

zodat ook dit jaar geen cijfergegevens in het huidig verslag worden opgenomen. 

 

  Jeugdparketten
13

 1.5.

 

Voor de referentieperiode 2011-2013 kan er voor het rechtsgebied Gent een daling vastgesteld 

worden in het aantal geregistreerde MOF-zaken met 24%. Het aantal geregistreerde problematische 

opvoedingssituaties kent voor diezelfde periode evenwel een stijging van 8%. De sterkste daling wat 

betreft het aantal MOF-zaken doet zich voor in de arrondissementen Veurne en Brugge van met 

respectievelijk 36% en 34%. Ook de sterkste stijgingen betreffende het aantal POS-zaken doen zich 

voor in de parketten Ieper (37%) en Kortrijk (35%). Het arrondissement Brugge wordt in tegenstelling 

tot het ressortelijk beeld gekenmerkt door een afname in het aantal POS-zaken met 21%. 

 

 Rechtbank van Koophandel  1.6.

 

De stock van de hangende zaken blijft grotendeels stabiel  voor de referentieperiode 2011-2013. Dit 

betekent echter niet dat de in- en output stabiel gebleven is. Hier stellen we in beide gevallen 

immers een daling vast: de input daalt met 3% (vooral ten gevolge van een afname van nieuwe 

zaken), terwijl de output met 6% daalt. Daartegenover stellen we vast dat het aantal faillissementen 

en gerechtelijke reorganisaties (Wet continuïteit ondernemingen) hun stijgende trend van de 

voorbije jaren verder zetten (respectievelijk met 25 en 11%). 

 

 

 

                                                             
13 Het aantal protectionele zaken  betreft zowel de dossiers rond als misdrijf omschreven feiten (MOF-zaken) als 
de dossiers ” problematische/verontrustende opvoedingssituaties” (POS-/VOS-zaken). 
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  Vredegerechten  1.7.

 

Het aantal hangende zaken daalt van 44.000 zaken in 2011 naar 38.341 zaken in 2013 (-13%). Deze 

daling is voornamelijk te wijten aan de toename van de output (+7%); de input bleef immers stabiel. 

  

 Politierechtbank  1.8.

 

Op het vlak van strafzaken zet de dalende trend zich verder en dit zowel voor de instroom (-4%) als 

de uitstroom (-17%). Voor de burgerlijke zaken werd na de dalende trend qua in- en output van de 

voorbije jaren opnieuw een stijgende evolutie vastgesteld. De input stijgt met 7%, terwijl de output 

licht daalt met 3%. 
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2. Cijfergegevens. 

HOF VAN BEROEP
14

 

 

BURGERLIJKE ZAKEN
15

  

 

    2011 2012 2013 

Input Hangende zaken op 1/1 8.736 9.369 9.682 

Nieuw ingeleide zaken 4.341 4.137 3.973 

Totaal 13.077 13.533 13.655 

Tussenarresten 666 605 595 

Output Eindarresten 3.296 3.344 3.362 

Weggelaten zaken 260 226 407 

Voegingen 132 129 98 

Totaal 3.688 3.699 3.867 

Stock16 8.761 9.834 9.788 

Bron: griffie van het hof van beroep 

  

                                                             
14 Het is van belang te wijzen op het feit dat er verschillen mogelijk zijn met de cijfers die gepresenteerd worden in het 
werkingsverslag van het hof van beroep. Deze zijn enkel te wijten aan verschillende gehanteerde telregels die waar nodig 
verder zullen verduidelijkt worden aan de hand van bijhorende voetnoten.   
15 Alle cijfers van de burgerlijke zaken, met inbegrip van fiscale zaken, zijn gebaseerd op de statistiek Agora, een databank 
van de burgerlijke griffies van de Hoven van Beroep bij F.O.D. Justitie. Het verschil met de cijfers van het werkingsverslag 
van het hof van beroep (bijlage I) is te wijten aan het feit dat daar de jeugdzaken wel worden bijgeteld . 
16 In de realiteit zal men zien dat de hangende zaken per 31 december meestal verschillen van het aantal hangende zaken per 
1 januari van het daaropvolgende jaar. Dit is te wijten aan het gebruik van interne controlemechanismen.  
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CORRECTIONELE ZAKEN17 

 

 

  

                                                             
17 De cijfers m.b.t. de nieuw ingeschreven zaken en hangende zaken op 1/1 zijn afkomstig van het parket-generaal en 
auditoraat-generaal, de cijfers m.b.t. verzetten, tussenarresten en eindarresten van de griffie van het hof van beroep.  
18 Met inbegrip van 3 voegingen. 

2013 

Gemeen 

 recht 

Sociaal  

recht 

Voorrecht  

rechtsmacht Totaal 

Input Hangende zaken op 1/1 1.252 85 3 1.340 

Hangende burgerlijke belangen op 1/1 599 

Nieuw ingeleide zaken 1.447 73 12 1.532 

Nieuwe zaken burgerlijke belangen 164 

Beroepen tegen afwijzing VI 55 

Verzetten 108 

Totaal 3.690 

Tussenarresten 77 2 1 80 

uitsluitend burgerlijke belangen 11 0 0 11 

Output Eindarresten 1.478 52 10 1.540 

waarvan voegingen 42 

Arresten uitsluitend burgerlijke 

belangen18 190 0 0 190 

Weggelaten burgerlijke belangen 0 

Arrest tegen beroep afwijzing VI 63 

Totaal 1.793 

Stock³ 1.897 
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2012 

Gemeen 

 recht 

Sociaal  

recht 

Voorrecht  

rechtsmacht Totaal 

InputInputInputInput    Hangende zaken op 1/1 1.568 58 3 1.629 

Hangende burgerlijke belangen op 1/1 758 

Nieuw ingeleide zaken 1.427 70 9 1.525 

Nieuwe zaken burgerlijke belangen 169 

Beroepen tegen afwijzing VI 75 

Verzetten 98 

Totaal 4.156 

Tussenarresten 56 0 0 56 

uitsluitend burgerlijke belangen 10 0 0 10 

OutputOutputOutputOutput    Eindarresten 1.659 44 10 1.713 

waarvan voegingen 24 

Arresten uitsluitend burgerlijke 

belangen 218 0 0 218 

Weggelaten burgerlijke belangen 110 

Arrest tegen beroep afwijzing VI 60 

Totaal 2.101 

Stock³ 2.055 
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Bron: PAGE-systeem (informaticasysteem van het parket-generaal)  en griffie van het hof van beroep 

2011 

Gemeen 

 recht 

Sociaal  

recht 

Voorrecht  

rechtsmacht Totaal 

Input Hangende zaken op 1/1 1.725 58 7 1.790 

Hangende burgerlijke belangen op 1/1 1.185 

Nieuw ingeleide zaken 1.458 46 7 1.511 

Nieuwe zaken burgerlijke belangen 174 

Beroepen tegen afwijzing VI 69 

Verzetten 89 

Totaal 4.729 

Tussenarresten 55 2 0 57 

uitsluitend burgerlijke belangen 21 0 0 21 

Output Eindarresten 1.558 64 11 1.633 

waarvan voegingen 37 

Arresten uitsluitend burgerlijke 

belangen 60 0 0 219 

Weggelaten burgerlijke belangen 381 

Arrest tegen beroep afwijzing VI 46 

Totaal 2.279 

Stock³ 2.450 
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JEUGDZAKEN19 

2013 Burgerlijk Protectioneel 

Input Hangende zaken op 1/1 407 20 

Hangende zaken burgerlijke belangen op 

1/1 n.v.t. 0 

Nieuw ingeleide zaken 197 146 

Uitsluitend burgerlijke belangen n.v.t. 1 

Totaal 604 167 

Tussenarresten   169 29 

uitsluitend burgerlijke belangen n.v.t. 0 

Output Eindarresten 269 135 

Weggelaten zaken 0 0 

Voegingen 1 0 

Arresten uitsluitend burgerlijke belangen n.v.t. 0 

Totaal 270 135 

Stock³ 334 34 

 

  

                                                             
19 Inzake de protectionele zaken zijn de cijfers m.b.t. de nieuw ingeschreven zaken en hangende zaken op 1/1 afkomstig van 
het parket-generaal. De rest van het cijfermateriaal is afkomstig van de griffie van het hof van beroep. 



44 
 

2012 Burgerlijk Protectioneel 

Input Hangende zaken op 1/1 421 39 

Hangende zaken burgerlijke belangen op 

1/1 n.v.t. 3 

Nieuw ingeleide zaken 148 158 

Uitsluitend burgerlijke belangen n.v.t. 0 

Totaal 569 200 

Tussenarresten   273 3 

uitsluitend burgerlijke belangen n.v.t. 0 

Output Eindarresten 270 160 

Weggelaten zaken 0 1 

Voegingen 6 0 

Arresten uitsluitend burgerlijke belangen n.v.t. 2 

Totaal 276 163 

Stock³ 293 37 
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2011 Burgerlijk Protectioneel 

Input Hangende zaken op 1/1 489 42 

Hangende zaken burgerlijke belangen op 

1/1 n.v.t. 43 

Nieuw ingeleide zaken 184 138 

Uitsluitend burgerlijke belangen n.v.t. 15 

Totaal 673 238 

Tussenarresten   269 4 

uitsluitend burgerlijke belangen n.v.t. 2 

Output Eindarresten 268 158 

Weggelaten zaken 0 51 

Voegingen 4 0 

Arresten uitsluitend burgerlijke belangen n.v.t. 4 

Totaal 272 213 

Stock³ 401 25 

Bron: PAGE-systeem (informaticasysteem van het parket-generaal)   en griffie van het hof van beroep 
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KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING: EINDARRESTEN20 

alle eindarresten exclusief arresten inzake eerherstel
21

: 

2013 1.835 

2012 1.801 

2011 1.756 

inzake eerherstel :  

2013 240 

2012 211 

2011 440 

Bron: griffie van het hof van beroep 

HOF VAN ASSISEN
22

  

  Oost-Vlaanderen West-Vlaanderen Totaal 

2013 

Hangende zaken op 1/123 4 5 9 

Door de KI verwezen naar het hof van assisen 7 6 13 

Arresten 4  6 10  

2012 

Hangende zaken op 1/1 0 6 6 

Door de KI verwezen naar het hof van assisen 6 4 10 

Arresten 2 5 7 

2011 

Hangende zaken op 1/1 7 8 15 

Door de KI verwezen naar het hof van assisen 1 5 6 

Arresten 

7 

(+1 verwijzing hof 

van 

assisen Brussel) 

6  

(+1 verwijzing hof 

van assisen Mons) 13 

Bron: parket-generaal 

                                                             
20 Het betreft hier cijfers op vorderingsniveau, hetgeen inhoudt dat meerdere arresten (bvb. inzake voorlopige hechtenis) 
betrekking kunnen hebben op eenzelfde zaak. 
21 Inclusief de verwijzingen naar het hof van assisen. Tevens zijn de tussenarresten en de arresten VI niet inbegrepen.  
22 Vóór 1 juli 2014 werden er 15 zaken verwezen naar het hof van assisen die op datum van 1 juli nog geen arrest 
toegewezen kregen (8 hangende zaken Oost-Vlaanderen + 7 hangende zaken West-Vlaanderen). 
23 Zaken die vóór 1 januari van het referentiejaar reeds naar het hof van assisen werden verwezen maar nog geen arrest 
toegewezen hebben gekregen. 
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RECHTBANKEN VAN EERSTE AANLEG 
 

BURGERLIJKE ZAKEN 
 

        GentGentGentGent    DendermondeDendermondeDendermondeDendermonde    OudenaardeOudenaardeOudenaardeOudenaarde    BruggeBruggeBruggeBrugge    KortrijkKortrijkKortrijkKortrijk    IeperIeperIeperIeper    VeurneVeurneVeurneVeurne    Totaal RessortTotaal RessortTotaal RessortTotaal Ressort    

InputInputInputInput    Hangende zaken op 01/01 2013 19.463 6.580 2.306 6.864 4.816 6.689 1.717 48.435 

2012 19.268 6.822 2.108 6.867 5.123 6.807 1.726 48.721 

2011 19.305 7.337 2.063 7.266 5.394 6.911 1.790 50.066 

Nieuwe zaken24 2013 7.579 5.965 2.211 6.843 4.205 1.119 1.283 29.205 

waarvan dagvaarding 3.954 2.992 1.144 3.312 2.164 488 584 14.638 

waarvan verzoekschrift 1.977 1.536 579 2.335 1.273 338 428 8.466 

Nieuwe zaken 2012 7.972 6.112 2.299 6.983 4.402 1.107 1.397 30.272 

waarvan dagvaarding 4.135 3.102 1.144 3.317 2.253 494 686 15.131 

waarvan verzoekschrift 2.111 1.611 611 2.334 1.383 355 425 8.830 

Nieuwe zaken 2011 8.147 6.240 2.308 7.481 4.322 1.231 1.499 31.228 

waarvan dagvaarding 4.173 3.093 1.146 3.538 2.233 557 716 15.456 

waarvan verzoekschrift 2.136 1.525 585 2.476 1.366 398 478 8.964 

Beroepen 2013 411 364 144 333 223 83 76 1.634 

2012 387 305 129 393 262 78 89 1.643 

2011 407 327 114 382 228 93 82 1.633 

Totaal 2013 27.453 12.909 4.661 14.040 9.244 7.891 3.076 79.274 

2012 27.627 13.239 4.536 14.243 9.787 7.992 3.212 80.636 

2011 27.859 13.904 4.485 15.129 9.944 8.235 3.371 82.927 

                                                             
24 Nieuwe zaken van alle rollen samen (algemene rol, rol van verzoekschriften, rol van kortgedingen, aanvragen rechtsbijstand, rol van de arrondissementsrechtbank) met uitzondering van de 
beroepen.  



48 
 

TussenvonnissenTussenvonnissenTussenvonnissenTussenvonnissen    2013 916 1.073 210 791 444 124 187 3.745 

2012 881 1.241 234 818 485 143 153 3.955 

2011 981 1.291 230 806 430 152 190 4.080 

OutputOutputOutputOutput    Eindvonnissen25 2013 3.819 2.787 1.125 3.259 1.941 446 672 14.049 

2012 4.056 3.028 1103 3.379 1.982 524 702 14.774 

2011 4.427 3.070 1.162 3.700 2.027 975 784 16.145 

Zaken beëindigd door samenvoeging, 

doorhaling, afstand geding, weglating 

2013 414 680 645 296 414 144 127 2.720 

2012 423 636 39 599 390 172 141 2.400 

2011 395 916 64 646 488 232 151 2.892 

Eindvonnissen in hoger beroep
26

 2013 376 340 148 374 202 57 81 1.578 

2012 348 329 122 368 261 76 104 1.608 

2011 464 330 121 359 227 78 85 1.664 

Beschikkingen 2013 4.303 2.991 997 3.073 2.069 554 635 14.622 

2012 4.267 3.745 1.189 2.718 2.025 622 603 15.169 

2011 4.454 3.923 1.105 3.004 2.153 627 743 16.009 

Totaal 2013 8.912 6.798 2.915 7.002 4.626 1.201 1.515 32.969 

2012 9.094 8.979 2.453 7.385 4.658 1.394 1.065 35.028 

2011 9.740 8.239 2.452 7.709 4.895 1.912 1.763 36.710 

StockStockStockStock³ 

2013 18.541 6.111 1.746 7.038 4.618 6.690 1.561 46.305 

2012 18.533 4.260 2.083 6.858 5.129 6.598 2.147 45.608 

2011 18.119 5.665 2.033 7.420 5.049 6.323 1.608 46.217 

Bron: statistische formulieren 2011-2013 voor FOD Justitie “Statistiek van de rechtbank van eerste aanleg – burgerlijke zaken” 

                                                             
25 De samenvoegingen, doorhalingen (art. 730 Ger. W.), afstand van geding (art. 820 e.v. Ger. W.) en weglatingen (art. 730 § 2a Ger. W.) worden apart weergegeven. 
26 In navolging van de aparte categorie van de beroepen, worden de eindvonnissen in hoger beroep ook apart weergegeven. 
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CORRECTIONELE ZAKEN 

 

        GentGentGentGent    DendermondeDendermondeDendermondeDendermonde    OudenaardeOudenaardeOudenaardeOudenaarde    BruggeBruggeBruggeBrugge    KortrijkKortrijkKortrijkKortrijk    IeperIeperIeperIeper    VeurneVeurneVeurneVeurne    Totaal Totaal Totaal Totaal     

RessortRessortRessortRessort27272727    

InputInputInputInput    Hangende zaken 

op 01/01 

2013 658 1.144 151 440 373 98 131 2.995 

2012 708 1.224 202 397 404 147 140 3.222 

2011 683 1.032 176 316 436 129 136 2.908 

Nieuw  

ingeschreven 

zaken28 

2013 2.785 2.543 797 1.581 1.497 467 386 10.056 

2012 2.917 2.696 659 1.569 1.545 423 485 10.294 

2011 3.195 2.871 744 1.726 1.777 463 519 11.295 

Beroepen 2013 1.120 838 143 1.000 330 113 156 3.700 

2012 1.215 942 122 1.194 307 136 128 4.044 

2011 1.476 969 152 1.433 288 121 200 4.639 

Totaal 2013 4.563 4.525 1.091 3.021 2.200 678 673 16.751 

2012 4.840 4.862 983 3.160 2.256 706 753 17.560 

2011 5.354 4.872 1.072 3.475 2.501 713 855 18.842 

TussenvonnissenTussenvonnissenTussenvonnissenTussenvonnissen29292929    2013 170 220 11  208   609609609609    

2012  315 10 152 251   728728728728    

2011 450 276 34 163 274   1.1971.1971.1971.197    

                                                             
27 Door het ontbreken van gegevens van sommige arrondissementen, geven de ressorttotalen geen correct beeld. Vandaar dat deze ressorttotalen in vet worden weergegeven. 
28 Met inbegrip van de arbeidszaken.  
29 Voor de arrondissementen Ieper en Veurne zijn er geen gegevens omtrent de tussenvonnissen beschikbaar. Voor het arrondissement Gent en Brugge zijn er geen gegevens omtrent de 
tussenvonnissen voor respectievelijk 2012 en 2013 beschikbaar. 
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OutputOutputOutputOutput    Eindvonnissen 2013 2.806 3.040 830 1.758 1.467 450 368 10.719 

2012 2.890 2.799 667 1.490 1.436 454 423 10.159 

2011 3.052 2.570 789 1.598 1.768 449 517 10.743 

Vonnissen 

in hoger beroep 

2013 1.049 861 94 999 335 88 136 3.562 

2012 1.140 908 158 1.165 297 134 117 3.919 

2011 1.386 983 99 1.433 303 103 171 4.478 

Totaal 2013 3.855 3.901 924 2.757 1.802 538 504 14.281 

2012 4.030 3.707 825 2.655 1.733 588 540 14.078 

2011 4.438 3.553 888 3.031 2.071 552 688 15.221 

StockStockStockStock³  

2013 708 624 167 264 398 140 169 2.470 

2012 810 1.155 158 505 523 118 213 3.482 

2011 916 1.319 184 444 430 161 167 3.621 

Bron: statistische formulieren 2011-2013 voor FOD Justitie “Statistiek van de rechtbank van eerste aanleg – correctionele zaken” 
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JEUGDZAKEN30 

  Gent Dendermonde Oudenaarde Brugge Kortrijk Ieper Veurne Totaal Totaal Totaal Totaal     

RessortRessortRessortRessort31313131    

InputInputInputInput    Ingeleide burgerlijke zaken 2013 773 880 269 740 538 198 169 3.567 

2012 733 928 240 639 525 186 189 3.440 

2011   873 215 644 454 194 144 2.5242.5242.5242.524    

Ingeleide protectionele zaken 2013 451 536 207  270 123 104 1.6911.6911.6911.691    

2012 504 534 178 343 322 108 109 2.098 

2011 480 551 168 316 442 121 92 2.170 

TussenvonnissenTussenvonnissenTussenvonnissenTussenvonnissen    2013 200 320 144 160 204 118 140 1.286 

2012 233 329 130 155 214 90 73 1.224 

2011   305 126 147 155 109 157 999999999999    

OutputOutputOutputOutput    Vonnissen in burgerlijke zaken32 2013 612 686 209 708 441 199 165 3.020 

2012 608 666 180 614 384 179 169 2.800 

2011 815 708 194 782 574 187 105 3.365 

Vonnissen in protectionele zaken 2013  1.425 179  284 221 245 2.1332.1332.1332.133    

2012 1.100 1.353 117 645 484 268 279 4.246 

2011 1.002 1.319 393 526 525 351 254 4.370 

Bron: statistische formulieren 2011-2013 voor FOD Justitie “Statistiek van de rechtbank van eerste aanleg – jeugdzaken” en bijkomend opgevraagde gegevens over nieuw ingeleide strafzaken en vonnissen in strafzaken 

                                                             
30 Door de extreem lage cijfers van de voorgaande jaren wat protectionele zaken t.a.v. ouders betreft, werd besloten om dit onderscheid niet meer op te nemen. Er zijn hier geen gegevens omtrent 
de hangende zaken op 1/1 en de stock omwille van de specifieke materie. Een hangende zaak kan immers een eindrichting hebben gekregen, doch blijft hangend omdat de uitgesproken maatregel 
jaarlijks herzien dient te worden.  
31 Door het ontbreken van gegevens van sommige arrondissementen, geven de ressorttotalen geen correct beeld. Vandaar dat deze ressorttotalen in vet worden weergegeven. 
32 Eindvonnissen over de grond van de zaak, zonder doorhalingen, verbeterende vonnissen, weglatingen, e.d. 
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PARKET BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG 
 

CORRECTIONELE AFDELING (deel 1: algemeen overzicht van doorstroom) 

  GentGentGentGent    DendermondeDendermondeDendermondeDendermonde    OudenaardeOudenaardeOudenaardeOudenaarde    BruggeBruggeBruggeBrugge    KortrijkKortrijkKortrijkKortrijk    IeperIeperIeperIeper    VeurneVeurneVeurneVeurne    Totaal Totaal Totaal Totaal ressortressortressortressort    

Vereenvoudigde Processen-Verbaal 2013 42.480 33.382 7.324 31.899 22.185 2.838 5.084 145.192 

2012 45.448 33.782 7.253 32.739 22.438 2.981 5.145 149.786 

2011 46.976 32.507 8.520 33.668 23.116 3.071 5.249 153.107 

InputInputInputInput    Hangende zaken op 01/01 2013 7.990 10.355 4.370 11.000 6.027 1.645 1.808 43.175 

2012 7.602 10.755 5.685 10.930 6.052 1.551 2.650 45.225 

2011 9.037 10.371 6.027 9.748 5.790 1.585 2.500 45.058 

Nieuw ingeschreven zaken 2013 40.391 37.570 10.046 27.649 20.009 5.948 6.076 147.689 

2012 39.831 38.597 10.264 29.006 20.830 6.387 6.049 150.964 

2011 40.280 40.859 9.399 29.813 20.762 6.785 6.255 154.153 

Heropende zaken 2013 836 1.158 205 1.411 324 204 68 4.206 

2012 775 1.312 186 1.361 312 149 86 4.181 

2011 847 1.329 178 1.233 259 127 61 4.032 

Totaal 2013 49.217 49.083 14.621 40.060 26.360 7.797 7.952 195.070 

2012 48.208 50.664 16.135 41.297 27.194 8.087 8.785 200.370 

2011 50.164 52.559 15.604 40.794 26.811 8.497 8.816 203.243 

OutputOutputOutputOutput    Seponering 2013 28.397 26.175 7.001 19.513 14.366 3.808 4.085 103.345 

2012 27.741 26.891 8.118 19.575 15.027 3.979 4.855 106.186 

2011 30.234 28.622 6.935 20.647 14.739 4.245 3.960 109.382 

Voeging 2013 4.735 4.898 1.342 6.660 2.181 881 621 21.318 
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2012 5.193 6.132 1.377 6.528 2.402 985 734 23.351 

2011 4.901 6.577 867 5.490 2.127 1.201 740 21.903 

Ter beschikking 2013 3.689 4.740 1.095 2.182 1.811 990 782 15.289 

2012 4.103 4.010 1.204 2.088 1.639 967 828 14.839 

2011 3.309 3.827 1.109 2.145 1.765 935 867 13.957 

Betaalde MS 2013 585 685 218 242 528 29 86 2.373 

2012 519 780 229 177 326 45 95 2.171 

2011 350 519 216 130 322 45 92 1.674 

Voltooide SB 2013 137 103 81 63 97 56 27 564 

2012 206 107 91 40 114 35 49 642 

2011 156 60 62 43 87 38 37 483 

Raadkamer voor regeling rechtspleging 2013 734 502 131 544 289 133 128 2.461 

2012 687 556 142 612 348 118 108 2.571 

2011 836 624 152 609 278 139 99 2.737 

Dagvaarding 2013 1.612 1.497 557 929 996 322 214 6.127 

2012 1.597 1.664 560 829 1.032 297 278 6.257 

2011 1.775 1.439 395 693 1.061 303 316 5.982 

Totaal 2013 39.889 38.600 10.425 30.133 20.268 6.219 5.943 151.477 

2012 40.046 40.140 11.721 29.849 20.888 6.426 6.947 156.017 

2011 41.561 41.668 9.736 29.757 20.379 6.906 6.111 156.118 

StockStockStockStock    

2013 9.328 10.463 4.196 9.927 6.092 1.578 2009 45.593 

2012 8.162 10.524 4.414 11.448 6.306 1.661 1.838 44.353 

2011 8.603 10.891 5.868 11.037 6.432 1.591 2.705 47.125 

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten 
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CORRECTIONELE AFDELING (deel 2: Detailbeeld van de seponeringen) 

 

  GentGentGentGent    DendermondeDendermondeDendermondeDendermonde    OudenaardeOudenaardeOudenaardeOudenaarde    BruggeBruggeBruggeBrugge    KortrijkKortrijkKortrijkKortrijk    IeperIeperIeperIeper    VeurneVeurneVeurneVeurne    Totaal Totaal Totaal Totaal 

RessortRessortRessortRessort    

Seponering-

Technisch 
2013 18.890 15.781 4.479 11.339 9.039 2.685 2.607 64.820 

2012 17.660 16.609 5.101 10.937 9.134 2.980 3.090 65.511 

2011 18.866 17.267 3.851 10.952 9.574 3.104 2.677 66.291 

Seponering-

Opportuniteit 
2013 8.344 9.567 2.133 7.463 4.456 873 1.215 34.051 

2012 8.820 9.362 2.701 7.906 4.536 769 1.504 35.598 

2011 10.152 10.193 2.713 9.026 4.358 917 1.133 38.492 

Seponering-

andere 
2013 1.126 814 387 671 864 249 252 4.363 

2012 1.245 903 310 699 1.345 224 258 4.984 

2011 1.186 1.136 368 644 797 219 147 4.497 

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten 
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 CORRECTIONELE AFDELING (deel 3: Doorlooptijden naargelang de afsluitende beslissing) 

DOORLOOPTIJDEN VAN DEZE DOSSIERS: GEMIDDELD AANTAL DAGEN, VAN BINNENKOMST DOSSIER TOT: 

  

GentGentGentGent    DendermondeDendermondeDendermondeDendermonde    OudenaardeOudenaardeOudenaardeOudenaarde    BruggeBruggeBruggeBrugge    KortrijkKortrijkKortrijkKortrijk    IeperIeperIeperIeper    VeurneVeurneVeurneVeurne    Totaal RessortTotaal RessortTotaal RessortTotaal Ressort    

aantal duur aantal duur aantal duur aantal duur aantal duur aantal duur aantal duur aantal duur 

Seponering 

2013 28.397 65 26.175 93 7.001 187 19.513 161 14.366 99 3.808 108 4.085 124 103.345 107 

2012 27.741 65 26.891 98 8.118 232 19.575 134 15.027 88 3.979 99 4.855 203 106.186 110 

2011 30.234 73 28.622 98 6.935 230 20.647 132 14.739 96 4.245 103 3.960 150 109.382 108 

Voeging 

2013 4.735 118 4.898 173 1.342 209 6.660 306 2.181 101 881 78 621 82 21.318 191 

2012 5.193 112 6.132 164 1.377 278 6.528 239 2.402 119 985 82 734 297 23.351 176 

2011 4.901 127 6.577 175 867 266 5.490 222 2.127 109 1.201 88 740 143 21.903 167 

Ter beschikking 

2013 3.689 49 4.740 40 1.095 57 2.182 55 1.811 88 990 33 782 26 15.289 50 

2012 4.103 47 4.010 36 1.204 41 2.088 42 1.639 57 967 39 828 53 14.839 44 

2011 3.309 52 3.827 43 1.109 58 2.145 37 1.765 75 935 42 867 57 13.957 50 

Betaalde  

Minnelijke Schikking 

2013 585 177 685 185 218 170 242 217 528 267 29 333 86 198 2.373 207 

2012 519 203 780 211 229 201 177 249 326 304 45 351 95 290 2.171 232 

2011 350 232 519 208 216 210 130 203 322 259 45 399 92 167 1.674 226 

Voltooide Bemiddeling  

in Strafzaken 

2013 137 546 103 585 81 500 63 518 97 491 56 499 27 425 564 523 

2012 206 500 107 584 91 544 40 583 114 475 35 654 49 668 642 542 

2011 156 574 60 608 62 449 43 706 87 486 38 422 37 650 483 522 

Raadkamer voor  

regeling rechtspleging 

2013 734 217 502 266 131 578 544 415 289 330 133 304 128 776 2.461 337 

2012 687 246 556 306 142 443 612 424 348 366 118 239 108 651 2.571 345 

2011 836 212 624 350 152 437 609 430 278 384 139 316 99 567 3.737 340 

Dagvaarding 2013 1.612 272 1.497 280 557 389 929 263 996 221 322 264 214 233 6.127 273 
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Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten

2012 1.597 254 1.664 269 560 383 829 238 1.032 199 297 258 278 256 6.257 259 

2011 1.775 263 1.439 243 395 319 693 245 1.061 192 303 254 316 216 5.982 245 
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CORRECTIONELE AFDELING (deel 4: Detailbeeld van de hangende zaken op 1 januari 2013)33 

 jaar van 

instroom 

GentGentGentGent    DendermondeDendermondeDendermondeDendermonde    OudenaardeOudenaardeOudenaardeOudenaarde    BruggeBruggeBruggeBrugge    KortrijkKortrijkKortrijkKortrijk    IeperIeperIeperIeper    VeurneVeurneVeurneVeurne    Totaal RessortTotaal RessortTotaal RessortTotaal Ressort    

aantal kolom % aantal kolom % aantal kolom % aantal  kolom % aantal  kolom % aantal  kolom % aantal kolom % aantal kolom % 

1996 1996 1996 1996     1 0,01 0 0 0 0 4 0,04 1 0,02 0 0 0 0 6 0,01 

1996 1996 1996 1996     0 0 0 0 0 0 10 0,09 0 0 0 0 0 0 10 0,02 

    1997 1997 1997 1997     0 0 1 0,01 0 0 23 0,21 0 0 3 0,18 0 0 27 0,06 

    1998 1998 1998 1998     1 0,01 0 0 0 0 18 0,16 0 0 3 0,18 1 0,06 23 0,05 

    1999 1999 1999 1999     0 0 0 0 1 0,02 10 0,09 4 0,07 1 0,06 0 0 16 0,04 

    2000 2000 2000 2000     3 0,04 7 0,07 1 0,02 9 0,08 3 0,05 2 0,12 1 0,06 26 0,06 

) 2001 ) 2001 ) 2001 ) 2001     2 0,03 11 0,11 2 0,05 12 0,11 4 0,07 0 0 5 0,28 36 0,08 

    2002 2002 2002 2002     2 0,03 2 0,02 5 0,11 13 0,12 1 0,02 0 0 1 0,06 24 0,06 

    2003 2003 2003 2003     3 0,04 6 0,06 6 0,14 23 0,21 2 0,03 2 0,12 5 0,28 47 0,11 

    2004 2004 2004 2004     5 0,06 18 0,17 6 0,14 20 0,18 1 0,02 1 0,06 8 0,44 59 0,14 

    2005 2005 2005 2005     1 0,01 15 0,15 20 0,46 31 0,28 9 0,15 0 0 8 0,44 84 0,19 

    2006 2006 2006 2006     1 0,01 6 0,06 20 0,46 81 0,74 11 0,18 1 0,06 12 0,66 132 0,31 

    2007 2007 2007 2007     14 0,18 14 0,14 35 0,8 93 0,85 15 0,25 3 0,18 36 1,99 210 0,49 

    2008 2008 2008 2008     29 0,36 41 0,4 78 1,78 140 1,27 52 0,86 12 0,73 37 2,05 389 0,9 

    2009 2009 2009 2009     95 1,19 115 1,11 128 2,93 283 2,57 112 1,86 27 1,64 74 4,09 834 1,93 

    2010 2010 2010 2010     270 3,38 400 3,87 419 9,59 640 5,82 297 4,93 69 4,19 127 7,02 2.222 5,15 

                                                             
33 De oudste hangende zaken hebben vaak betrekking op langdurige gerechtelijke onderzoeken of dossiers waarvoor de materie gespecialiseerde kennis vereist  (bvb. stedenbouw).  
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    2011 2011 2011 2011     1.014 12,69 1.510 14,61 873 19,98 1.697 15,43 882 14,63 179 10,88 310 17,15 6.465 14,97 

    2012012012012222    6.549 81,96 8.189 79,24 2.776 63,52 7.893 71,75 4.633 76,87 1.342 81,58 1.183 65,43 32.565 75,43 

TOTAAL TOTAAL TOTAAL TOTAAL     7.990 100 10.335 100 4.370 100 11.000 100 6.027 100 1.645 100 1.808 100 43.175 100 

 

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten 
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AFDELING POLITIEZAKEN (deel 1: Algemeen overzicht) 

 

Daar de cijfergegevens die sinds de overschakeling naar MACH (begin 2011) werden aangeleverd 

niet betrouwbaar zijn, werd er voor gekozen om tijdelijk geen tabellen aan te maken voor deze 

afdeling. Eenmaal de statistisch analisten de mogelijkheid hebben om rechtstreeks met de databank 

te werken zal de draad hieromtrent weer opgepikt worden. 

 

AFDELING JEUGDZAKEN 
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: gegevensbank van het College van procureurs-generaal - statistisch analisten

                                                             
34 Voor verdere methodologische ondersteuning bij de tabel, wordt verwezen naar de gepubliceerde analyse: “De instroom 
van protectionele zaken op de jeugdparketten (2006-2010)”. http://www.om-
mp.be/stat/jeu/n/SA_JEUGD_INSTROOM_2006-2010_NL.pdf en voor de meest recente cijfergegevens wordt verwezen 
naar  http://www.om-mp.be/stat . 

 

2011 2012 2013 Totaal 

MOF POS MOF POS MOF POS MOF POS 

n n n n n n n n 

IN
S

T
R

O
O

M
 

GENT 4.628 3.674 4.364 3.535 3.831 3.637 12.823 10.846 

DENDERMONDE 4.027 4.214 2.995 4.813 3.187 5.003 10.209 14.030 

OUDENAARDE 1.225 1.260 996 1.292 972 1.362 3.193 3.914 

BRUGGE 3.830 2.648 2.844 2.465 2.521 2.107 9.195 7.220 

KORTRIJK 2.436 1.421 2.076 1.730 1.850 1.918 6.362 5.069 

IEPER 609 701 577 812 435 963 1.621 2.476 

VEURNE 726 736 627 701 467 797 1.820 2.234 

TOTAAL RECHTSGEBIED 17.481 14.654 14.479 15.348 13.263 15.787 45.223 45.789  
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RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL 

 Gent Dendermonde Oudenaarde Brugge Kortrijk Ieper Veurne Totaal Ressort
35

 

Input Hangende zaken op 01/01
36

 2013 15.579 16.070 1.498 3.336 5.741 509 1.223 43.956 

2012 14.928 15.687 1.445 3.235 5.821 540 1.476 43.132 

2011 14.384 15.866 1.605 3.334 5.879 586 1.584 43.238 

Nieuwe zaken37 2013 4.882 4.927 1.290 4.091 5.613 893 1.017 22.713 

2012 4.739 5.623 1.403 4.526 5.573 869 984 23.717 

2011 
4.882 5.500 1.623 5.192 5.976 

1.09

8 
1.201 25.472 

waarvan beroepen tegen  

vredegerechten 

2013 13 12 2 9 12 3 4 55 

2012 5 10 3 15 5 0 2 40 

2011 40 18 2 12 19 2 0 93 

Totaal 2013 
20.461 20.997 2.788 7.427 11.351 

1.40

2 
2.420 66.669 

2012 
19.667 21.310 2.848 7.761 11.394 

1.40

9 
2.460 66.849 

                                                             
35 Door het ontbreken van gegevens van Kortrijk, geeft het ressorttotaal betreffende de tussenvonnissen van 2013 geen correct beeld. Vandaar dat dit ressorttotaal in vet wordt weergegeven. 
36 Enkel hangende zaken op de algemene rol 
37 Nieuwe zaken en vonnissen van alle rollen samen (algemene rol, rol van de eenzijdige verzoekschriften, niet op de rol der verzoekschriften ingeschreven verzoekschriften rol van kort geding, 
Pro Deo). 
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2011 
19.266 21.384 3.230 8.538 11.874 

1.68

6 
2.785 68.763 

Tussenvonnissen 2013 2.402 2.943 630 2.287  381 506 9.149 

2012 2.224 2.840 702 1.995 1.949 392 478 10.580 

2011 2.257 2.516 594 2.023 2.081 394 456 10.321 

Output Vonnissen en beschikkingen       2013 

 waarvan faillissementen 

 waarvan gerechtelijke 

reorganisatie (WCO) 

5.240 5.094 1.752 5.091 6.688 992 1.235 26.092 

547 685 133 460 362 64 122 2.373 

81 29 19 79 60 12 9 289 

Vonnissen en beschikkingen      2012 

 waarvan faillissementen 

 waarvan gerechtelijke 

reorganisatie 

(WCO) 

6.787 5.166 1.454 4.635 5.867 
1.07

3 
1.475 26.457 

452 700 109 397 345 69 86 2.158 

78 69 29 75 51 6  308 

Vonnissen en beschikkingen       2011 

 waarvan faillissementen 

 waarvan gerechtelijke 

reorganisatie (WCO) 

5.757 5.770 1.888 5.539 6.216 
1.16

5 
1.438 27.773 

406 560 106 382 302 51 88 1.895 

66 46 20 58 51 9 11 261 
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Stock³ 

2013 15.221 15.903 1.036 2.336 4.666 410 1.005 40.577 

2012 12.880 16.144 1.394 3.126 5.527 336 985 40.392 

2011 13.509 15.614 1.342 2.999 5.658 521 1.347 40.990 

Bron: statistische formulieren 2011-2013 voor FOD Justitie “Rechtbank van koophandel” en bijkomend opgevraagde gegevens over faillissementen en gerechtelijke akkoorden. 
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VREDEGERECHTEN 

   GENT
38

 DENDERMONDE OUDENAARDE BRUGGE KORTRIJK IEPER VEURNE TOTAAL 

            

Input 

Hangende zaken op 1/1 

2013 8.219 6.742 2.337 9.735 10.511 2.282 1.245 41.068 

2012 11.892 6.341 2.251 9.658 10.602 2.373 1.274 44.391 

2011 12.505 6.081 2.612 9.511 9.843 2.178 1.378 44.108 

Ingeleide zaken 

2013 12.349 13.990 4.499 11.664 10.364 2.264 2.863 57.993 

2012 13.670 15.427 4.592 11.477 10.869 2.210 2.031 60.276 

2011 12.086 14.606 4.182 11.627 10.948 2.634 2.542 58.625 

Zaken op de rol der  

verzoekschriften 

2013 6.479 3.239 1.179 4.717 3.041 717 978 20.350 

2012 6.207 2.876 1.156 4.446 2.127 620 900 18.332 

2011 5.356 2.832 1.022 4.368 1.994 580 722 16.874 

Totaal 

2013 27.047 23.971 8.015 26.116 23.916 5.263 5.083 119.411 

2012 31.769 24.644 7.999 25.581 23.598 5.203 4.205 122.999 

2011 29.947 23.519 7.816 25.506 22.785 5.392 4.642 119.607 

Tussenvonnissen 2013 1.307 1.196 636 992 1.205 90 155 5.581 

                                                             
38 Voor het arrondissement Gent ontbreken de gegevens van het 3de kanton voor 2011. Vandaar dat de gegevens van het arrondissement Gent en de resorttotalen in vet worden weergegeven. 
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2012 1.599 1.323 681 1.029 1.265 145 145 6.187 

2011 1.861 1.277 717 1.007 804 110 128 5.904 

Output 

Eindvonnissen 

2013 18.657 18.168 6.302 16.518 14.016 3.419 3.990 81.070 

2012 20.916 18.907 6.257 16.143 12.572 3.537 2.984 81.316 

2011 16.665 17.972 5.506 16.074 12.424 3.496 3.370 75.507 

Stock³ 

2013 8.390 5.803 1.713 9.598 9.900 1.844 1.093 38.341 

2012 10.853 6.737 1.742 9.438 11.026 1.666 1.221 41.683 

2011 13.282 5.547 2.210 9.432 10.361 1.896 1.272 44.000 

Bron: statistische formulieren 2011-2013 voor FOD Justitie “Statistiek vredegerechten” 
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POLITIERECHTBANKEN 

 

STRAFZAKEN (1
ste

 deel van de tabel) 

 

  Gent Aalst Dendermonde Sint-Niklaas Arrondissement 

Dendermonde39 

Input Inleidingen Door openbaar ministerie 2013 11.376 7.175 5.706 6.776 19.657 

2012 14.921 6.217 5.458 4.685 16.360 

2011 17.210 6.312  5.159 11.471 

Verzetten 2013 218 133 183 201 517 

2012 272 181 191 175 547 

2011 275 158 235 187 580 

Rechtstreekse dagvaardingen 2013 36 9 8 19 36 

2012 44 5 9 5 19 

2011 53 28 15 37 80 

                                                             
39 Door het ontbreken van gegevens voor één van de politierechtbanken, kan het totaal voor het arrondissement Dendermonde een vertekend beeld opleveren. Vandaar dat dit in vet wordt 
weergegeven. 
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Afhandeling burgerlijke 

belangen 

2013 270 22 90 136 248 

2012 126 21 90 135 246 

2011 123 10 30 21 61 

Visitatiebevelen 2013 16 8 14 13 35 

2012 10 1 5 3 9 

2011 11 8 8 3 19 

Tussenvonnissen 2013 134 163 235 58 456 

2012 169 208 294 84 586 

2011 98 233 240 234 707 

Output Eindvonnissen 2013 11.305 6.063 5.706 5.607 17.376 

2012 14.937 5.181 5.545 4.825 15.551 

2011 16.860 6.450 6.103 5.293 17.846 

Bron: statistische formulieren 2011-2013 voor FOD Justitie “Jaarlijkse statistiek van de politierechtbanken” en bijkomend opgevraagde gegevens over inleidingen in strafzaken. 
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STRAFZAKEN (2de deel van de tabel) 

 

  Oudenaarde Brugge Kortrijk Ieper Veurne Totaal 

Ressort40 

Input Inleidingen Door openbaar ministerie 2013 4.254 11.859 7.003 2.419 2.072 58.640 

2012 3.461 12.156 8.407 2.587 2.130 60.022 

2011 4.666 13.799 9.255 2.497 2.174 61.072 

Verzetten 2013 69 495 163 68 47 1.577 

2012 69 380 140 52 39 1.499 

2011 78 549 114 38 52 1.686 

Rechtstreekse dagvaardingen 2013 9 13 15 23 6 138 

2012 7 14 11 18 11 124 

2011 15 17 0 13 6 184 

Afhandeling burgerlijke 

belangen41 

2013 39 61 42 58 33 751 

2012 41 92 30 56  591 

                                                             
40 Door het ontbreken van gegevens van sommige arrondissementen, geven de ressorttotalen geen correct beeld. Vandaar dat deze ressorttotalen in vet worden weergegeven. 
41 Voor het arrondissement Veurne zijn er voor 2011 en 2012 geen gegevens beschikbaar voor het aantal afhandelingen burgerlijke belangen. 
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2011 35 87 47 52  405 

Visitatiebevelen 2013 7 16 26 5 4 109 

2012 5 12 5 3 5 49 

2011 15 23 70 6 11 155 

Tussenvonnissen 2013 3 18 78 16 11 716 

2012 4 15 62 30 21 887 

2011 5 9 44 11 5 879 

Output Eindvonnissen 2013 4.102 11.842 6.988 2.390 2.065 56.068 

2012 3.351 12.565 8.428 2.557 2.124 59.513 

2011 4.528 14.371 9.238 2.516 2.243 67.602 

Bron: statistische formulieren 2011-2013 voor FOD Justitie “Jaarlijkse statistiek van de politierechtbanken” en bijkomend opgevraagde gegevens over inleidingen in strafzaken. 
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BURGERLIJKE ZAKEN 

 

    Gent Aalst Dendermonde Sint-

Niklaas 

Arrondissement 

Dendermonde 

Oudenaarde Brugge Kortrijk Ieper Veurne Totaal 

Ressort 

Input Inleidingen 2013 619 160 200 174 534 178 490 351 134 104 2.410 

2012 573 138 187 156 481 147 459 285 134 75 2.154 

2011 615 150 167 148 465 153 494 306 147 70 2.250 

Tussenvonnissen 2013 223 14 38 16 68 63 58 27 21 15 475 

2012 244 23 28 19 70 25 58 48 21 9 475 

2011 251 30 21 21 72 28 71 37 21 12 492 

Output Eindvonnissen 2013 625 174 201 165 540 253 487 301 127 98 2.431 

2012 613 156 162 158 476 186 376 335 127 89 2.202 

2011 683 144 265 161 570 173 559 310 127 77 2.499 

Bron: statistische formulieren 2011-2013 voor FOD Justitie “Jaarlijkse statistiek van de politierechtbanken” 
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III. Rouwhulde.
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In Memoriam 

Waar naar aanleiding van de opening van het gerechtelijk jaar traditioneel aandacht wordt besteed 

aan de activiteiten die achter ons liggen, lijkt het mij eveneens passend om even terug te denken 

aan onze collega’s, medewerkers en leden van de balies van het ressort die er op vandaag niet meer 

zijn. Graag enkele ogenblikken van ingetogenheid voor : 

 

MICHIELS Annie 

Ere-griffier bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, overleden op 10 juli 

2013 in de leeftijd van 75 jaar  

 

LATEUR Adrien 

Ere-griffier-hoofd van dienst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, overleden op 

6 augustus 2013. Hij was 85 jaar 

 

DE GROOTE Dirk 

Medewerker op arbeidsovereenkomst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank 

van eerste aanleg te Dendermonde, overleden op 9 september 2013 in de leeftijd van 48 jaar 

 

VANNIEUWKERKE Ann 

Advocaat aan de balie te Gent, overleden op 9 september 2013. Zij was 46 jaar 

 

SALEMBIER Linda 

Medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, die op 24 september 2013 

in de leeftijd van 59 jaar overleed 

 

DE WITTE Eva 

Juriste bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te 

Dendermonde, overleden op 17 oktober 2013. Zij was 36 jaar. 
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METTEPENINGEN André 

Ere-advocaat aan de balie te Dendermonde, overleden op 24 oktober 2013 op 67 jarige leeftijd 

 

VANDEWAL Frans 

Ere-beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, die op 16 december 2013; hij was 81 

jaar 

 

JANSSENS Filip 

Medewerker bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te 

Brugge, overleden op 8 januari 2014 in de leeftijd van 56 jaar 

 

VAN RIET Rita 

Ere-advocaat aan de balie te Dendermonde, zij overleed op 29 februari 2014 op 63 jarige leeftijd 

 

COPPIETERS Gustaaf 

Ere-eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, overleden 

op 6 maart 2014 in de leeftijd van 78 jaar 

 

DELBAERE Urbain 

Ere-klerk-secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg 

te Kortrijk, die op 12 maart 2014 overleed in de leeftijd van 78 jaar  

 

TOP Frans 

Ere-kamervoorzitter in het Hof van beroep te Gent, overleden op 25 maart 2014 in de leeftijd van 82 

jaar 

 

CORNUT Michel 

Advocaat en plaatsvervangend raadsheer in het Hof van beroep te Gent, die op 27 april 2014 op 61 

jarige leeftijd overleed 
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LALEMAN Yviene 

Substituut-procureur des Konings bij het parket van de procureur des Konings West-Vlaanderen, 

afdeling Brugge, zij was 43 jaar op 29 april 2014, datum van haar overlijden 

 

DE ROUCK Roger 

Oud-Stafhouder van de balie te Dendermonde en ere-plaatsvervangend rechter in het vredegerecht 

van het kanton Ninove, overleden op 27 mei 2014 in de leeftijd van 87 jaar 

 

DE WISPELAERE Yvon 

Ere-advocaat aan de balie te Brugge, die op 30 mei 2014 in de leeftijd van 81 jaar overleed 

 

VAN EECKHAUT Piet 

Oud-Stafhouder van de balie te Gent, overleden op 1 juli 2014 op 74 jarige leeftijd 

 

BAERT Geert 

Oud-Stafhouder van de balie te Gent en ere-plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het 

kanton Eeklo, die op 18 juli 2014 in de leeftijd van 82 jaar overleed 

 

CASSIMAN Roger 

Ere-advocaat aan de balie te Dendermonde en ere-plaatsvervangend rechter in het vredegerecht 

van het eerste kanton Aalst, overleden op 19 juli 2014 in de leeftijd van 85 jaar 

 

HEYVAERT Jean 

Ere-voorzitter van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, die op 22 juli 2014 in de leeftijd van 

86 jaar overleed 

 

VAN HECKE Georges  

Bode, in ruste gesteld, bij het parket van de procureur des Konings Gent, overleden op 4 augustus 

2014 in de leeftijd van 77 jaar 
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D’Hont Etienne 

Ere – advocaat aan de balie te Brugge, overleden op 9O jarige leeftijd op 28 augustus 2014. 

 

 

Aan hun familieleden en vrienden, aan hun confraters en collega’s die hun nagedachtenis huldigen 

en om hen rouwen, bieden wij nogmaals ons blijken van medeleven aan 

 

Voor de Koning, vorder ik dat het aan het Hof behage te verklaren dat het zijn werkzaamheden 

zou hervatten. 

 

 

Gent, 1 september 2014. 


