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INLEIDING

Statistiek van de hoven en de rechtbanken (zetel)

Op 1 september 2008 werden de medewerkers en de bevoegdheden van de vroegere Afdeling 
Statistieken van de FOD Justitie overgenomen door het Vast Bureau Statistiek en 
Werklastmeting (VBSW). Het VBSW werd opgericht in het kader van het Protocol “project 
werklastmeting bij hoven en rechtbanken” dat op 4 juni 2008 werd ondertekend door de 
minister van Justitie, vertegenwoordigers van de FOD Justitie en vertegenwoordigers van de 
magistratuur (zetel).1 In 2014 werd het VBSW opgenomen in het College van hoven en 
rechtbanken. Voortaan staat haar Steundienst in voor het aanmaken van de 
activiteitenstatistieken van de hoven en rechtbanken (zetel). 

Van een moderne justitie mag verwacht worden dat zij op een transparante manier 
communiceert over haar activiteiten. De publicatie van toegankelijke activiteitenstatistieken 
laat aan alle geïnteresseerden toe zich een duidelijk beeld te vormen over de activiteiten van 
de verschillende rechtscolleges.

De activiteitenstatistieken van de rechtbanken van koophandel, vredegerechten en 
politierechtbanken worden gepubliceerd sinds 1999. Voor de hoven van beroep zijn - wat de 
burgerlijke zaken betreft - statistieken beschikbaar sedert 1999, evenals voor de notariaten. 
Vanaf 2000 werden de rechtbanken van eerste aanleg, het correctioneel- en politieparket 
daaraan toegevoegd. Voor de hoven van beroep, correctionele zaken, zijn de statistieken 
beschikbaar vanaf 2008. Voor de arbeidshoven en –rechtbanken zijn respectievelijk 2010 en 
2012 de eerste jaren waarover we cijfergegevens publiceren op basis van een statistische 
datawarehouse. Al deze publicaties kaderen in de reeks ‘De jaarlijkse statistieken van de 
hoven en de rechtbanken’. Sinds 2002 staat het College van Procureurs-generaal in voor de 
publicatie van de cijfergegevens over de activiteiten van het openbaar ministerie2. 
Uitzondering hierop zijn de politieparketten waarvoor we van 2000 tot en met 2012 cijfers 
publiceerden.

In ‘Kerncijfers van de gerechtelijke activiteit’ vindt u per jaar en voor alle rechtscolleges het 
aantal hangende, nieuwe en afhandelde zaken en dit sinds 2010. De publicatie ‘Justitie in 
cijfers’ bevat relevante cijfergegevens over de FOD Justitie, de rechtbanken en de hoven, de 
gevangenissen, de Justitiehuizen, de veroordelingen,…. 

Al deze publicaties kunt u terugvinden via onze website: www.rechtbanken-tribunaux.be, klik 
op ‘Rechtelijke Orde’, ‘College van de hoven en rechtbanken’ en ‘Statistieken’.

Gelieve in acht te nemen dat deze statistieken noch de werklast van de hoven en rechtbanken, 
noch de gerechtelijke achterstand weerspiegelen. Dit zijn beide complexe onderwerpen. We 
verzoeken u de volgende parameters, die niet opgenomen zijn in deze publicaties, in 
beschouwing te nemen: het personeelskader, de complexiteit van de behandelde zaken, de 
herziening van wetten en procedures en de verschillende werkwijzen.

1 Voor meer informatie over de Steundienst en het project werklastmeting bij hoven en rechtbanken kunt u terecht op onze 
website: www.rechtbanken-tribunaux.be.
2 De publicatie ‘Jaarstatistiek van het Openbaar Ministerie’ kan u raadplegen via de website van de FOD Justitie
(http://www.just.fgov.be, sectie ‘Statistieken’, link ‘College van Procureurs-generaal’).
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Statistieken van de rechtbanken van koophandel

De statistieken van de Steundienst van het College van de hoven en de rechtbanken zijn in 
eerste instantie gericht op het ondersteunen van de werking van de hoven en de rechtbanken
en het meten van hun werklast. De statistische rubrieken die in onze publicatie staan, zijn 
voornamelijk in het kader van deze missie ontwikkeld. 

In deze publicatie vindt u cijfergegevens over het aantal nieuwe zaken en akten van de 
rechter naar:

 rechtbank (9 rechtbanken; 29 afdelingen)
 rol
 aard van de zaak of type akte

Hoe kwamen deze statistieken tot stand? De volgende paragrafen geven een kort 
chronologisch overzicht van de ontwikkeling van de statistieken voor de rechtbanken van 
koophandel.

In 1996 werd het informaticasysteem TCKH van de griffies van de rechtbanken van 
koophandel geïnstalleerd en gebruikt. Deze software heeft sinds zijn bestaan al meerdere
updates gekend. De belangrijkste doelstelling van dit informaticasysteem is het elektronisch 
beheren van de zaken en niet het leveren van gegevens voor de opmaak van een 
activiteitenstatistiek. De structuur van de databank bepaalt en beperkt bijgevolg het 
statistische concept.

Van 2001 tot 2016 werden de statistieken van de rechtbanken van koophandel berekend op 
basis van gecodeerde telregels in het programma TCKH, die beheerd werden door de dienst 
ICT. In 2015 is de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken gestart met de 
ontwikkeling van een datawarehouse voor de rechtbanken van koophandel. 

In het kader van deze datawarehouse, wordt de statistiek door de Steundienst en in 
samenwerking met de rechtbanken van koophandel en de FOD Justitie (Stafdienst ICT)
ontwikkeld en beheerd met behulp van de software SAS3. De Stafdienst ICT beheert de 
invoerapplicatie van de rechtbanken van koophandel, organiseert de extractie van de 
geanonimiseerde brute gegevens naar SAS en geeft een technische ondersteuning om de 
datawarehouse en de statistische webapplicatie SAS Portal te ontwikkelen, een webapplicatie 
waarmee de rechtbanken toegang hebben tot de statistieken. In een werkgroep, waarin de 
rechtbanken van koophandel zetelen, worden de telregels, maar ook de statistische variabelen, 
de registratiewijzen en de codelijsten, besproken en gevalideerd.

Bij de interpretatie van deze activiteitenstatistieken is enige voorzichtigheid geboden: 
momenteel verloopt de invoering in het systeem immers nog niet uniform. Er zijn een groot 
aantal codes, waaraan de rechtbanken bovendien soms een verschillende interpretatie geven. 
Dit kan een vertekend beeld opleveren. In het bijzonder geldt dit voor de statistieken in het 
kader van het handelsonderzoek, de statistieken van de rol ‘betwiste schuldvorderingen’ of 
van de rol der gratis verzoekschriften (faillissement).

De statistische rubrieken worden toegelicht en beschreven in het tweede hoofdstuk van deze 
publicatie. 

Omwille van technische redenen bevat deze publicatie vooral nationale cijfergegevens. Indien 
u bijkomende cijfergegevens wenst te verkrijgen, kan u uw verzoek richten tot ons. 

3 Statistical Analysis Software, http://www.sas.com.
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Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren:
College van de hoven en rechtbanken
Steundienst
Tel. 02/557.46.50
Email : stat@just.fgov.be
Website: www.rechtbanken-tribunaux.be

Versie juni 2017.
Extractie juni 2017.
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A. Specifieke opmerkingen voor 2016

A.1 Nieuwe Datawarehouse

A.1.1 Beschikbare statistieken
In deze nieuwe versie van de publicatie worden twee typen statistieken voorgesteld: het aantal 
nieuwe zaken ingeschreven op de rol en het aantal akten ingeschreven op het repertorium van 
de rechter.

De statistieken van de hangende en afgesloten zaken zijn in ontwikkeling.

A.1.2 Telregels 
Er zijn nieuwe telregels bepaald in het kader van het Datawarehouse. Het gebruik van de 
nieuwe telregels heeft niettemin een beperkte impact op de statistieken; het is mogelijk om de 
statistieken van deze nieuwe publicatie te vergelijken met die van de vorige publicaties. 

De telregels worden omgeschreven in de verschillende statistische rubrieken.

A.1.3 Formaat van de publicatie
Om de leesbaarheid van de statistieken te optimaliseren, zijn zowel tabellen als grafieken 
opgenomen in deze publicatie.

A.2 Handelsonderzoeken

A.2.1 Uitsluiting van de rol van de handelsonderzoeken
Gezien de heterogene praktijken die werden vastgesteld in de verschillende rechtbanken, 
worden de zaken ingeschreven op de rol van de handelsonderzoeken (X-rol), alsook de 
hiermee gelinkte akten van de rechter weggelaten uit de statistieken van deze publicatie.
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1. NIEUWE ZAKEN - Nationaal - Periode : 2016

1.a. Rol

Ressort-Rechtbank-Afdeling

Aantal zaken

A (G) B (H) C (I) F (K) M (Y) P R S T V W

Algemene rol Rol verzoekschriften Rol kort gedingen Rol gratis verzoekschriften (faillissement)
Rol minnelijke 

schikking
Tijdelijke rol

Rol verzoekschriften  
opening GRP

Administratieve rol
Rol aanvragen  

voor een 
geopende GRP

Rol betwiste 
schuldvorderingen

Rol rechtsbijstand

Antwerpen Antwerpen Antwerpen

Hasselt

Mechelen

Tongeren

Turnhout

Totaal Ressort

Bergen Henegouwen Bergen

Charleroi

Doornik

Totaal Ressort

Brussel Brussel FR Brussel FR

Brussel NL Brussel NL

Leuven Leuven

Waals-brabant Waals-brabant

Totaal Ressort

Gent Gent Brugge

Dendermonde

Gent

Ieper

Kortrijk

Oostende

Oudenaarde

Veurne

Totaal Ressort

Luik Eupen Eupen

Luik Aarlen

Dinant

Hoei

Luik

Marche

Namen

Neufchâteau

Verviers

Totaal Ressort

Totaal

10283 375 180 3188 4 . 106 . 54 2616 44

5658 192 3 1384 30 18 36 8 16 . 55

2528 65 . 958 5 . 20 3 17 . 16

3175 70 63 100 98 1 15 6 8 . 27

3863 358 . 1131 13 6 33 11 1 210 3

25507 1060 246 6761 150 25 210 28 96 2826 145

1603 116 11 1631 104 5 44 . 41 17 43

2796 145 16 2129 114 . 66 . 87 . 139

1145 136 11 788 66 22 31 . 45 7 36

5544 397 38 4548 284 27 141 . 173 24 218

11256 242 77 2248 2 352 84 . 129 185 690

7373 284 89 1121 10 5 45 . 40 181 117

2109 204 20 1299 49 1 27 . 20 . 1

1741 167 15 1150 5 1 62 . 59 89 8

22479 897 201 5818 66 359 218 . 248 455 816

2252 127 57 616 1 . 37 . . . 19

4128 150 39 1278 64 . 19 11 11 . 23

5825 212 46 1603 43 . 62 . 48 . 61

726 20 . 228 4 . 6 2 . . 1

4402 182 40 539 85 . 19 . 18 . 6

987 65 . 340 1 . . . . . 4

1352 59 . 434 11 . 20 3 1 . 1

596 29 . 429 . . 5 . . . 1

20268 844 182 5467 209 . 168 16 78 . 116

132 24 2 101 6 . 2 . . 17 9

192 46 . 185 17 . 5 . 8 65 3

648 101 . 413 76 . 20 . 9 66 39

495 77 . 444 26 . 14 6 15 33 5

4058 384 35 2093 80 6 67 . 60 260 45

372 48 9 219 20 . 9 . 14 154 6

1376 140 13 600 179 . 33 . 45 108 48

305 41 . 227 13 . 4 . 1 106 .

1148 109 . 470 14 4 18 5 24 38 18

8726 970 59 4752 431 10 172 11 176 847 173

82524 4168 726 27346 1140 421 909 55 771 4152 1468

Extractie : 03Jun2017
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1. NIEUWE ZAKEN - Nationaal - Periode : 2016

1.b. Rechtbank - Afdeling

Extractie : 03Jun2017
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1. NIEUWE ZAKEN - Nationaal - Periode : 2016

1.c. Aard van de zaak

Aard (groep - detail) Aantal zaken

A.7 OVEREENKOMSTEN geen bouwzaak,pacht,transp,verzek A.7.a koop - verkoop A.7.a koop - verkoop A.7.a koop - verkoop

A.7.b aanneming behalve bouw en transport A.7.b aanneming behalve bouw en transport A.7.b aanneming behalve bouw en transport

A.7.c lening A.7.c lening A.7.c lening

A.7.e borg uitgezonderd A.5.b A.7.e borg uitgezonderd A.5.b A.7.e borg uitgezonderd A.5.b

A.7.f inpandgeving A.7.f inpandgeving A.7.f inpandgeving

A.7.g concessieovereenkomst A.7.g concessieovereenkomst A.7.g concessieovereenkomst

A.7.h exclusiviteitsovereenkomst A.7.h exclusiviteitsovereenkomst A.7.h exclusiviteitsovereenkomst

A.7.i leasing A.7.i leasing A.7.i leasing

A.7.j factoring A.7.j factoring A.7.j factoring

A.7.k facturen A.7.k facturen A.7.k facturen

A.7.m betaling A.7.m betaling A.7.m betaling

A.7.z andere A.7.z andere A.7.z andere

Totaal groep aard

A.9 BOUWZAKEN uitgezonderd openbare aanbestedingen(INLBOUWex A.9.a ontbinding/nietigverklaring aannemingsovereenkomst A.9.a ontbinding/nietigverklaring aannemingsovereenkomst A.9.a ontbinding/nietigverklaring aannemingsovereenkomst

A.9.b gebreken/tekortkomingen bij uitvoering A.9.b gebreken/tekortkomingen bij uitvoering A.9.b gebreken/tekortkomingen bij uitvoering

A.9.c contractbreuk A.9.c contractbreuk A.9.c contractbreuk

A.9.d facturen A.9.d facturen A.9.d facturen

A.9.e aansprakelijkheid architect A.9.e aansprakelijkheid architect A.9.e aansprakelijkheid architect

A.9.f aansprakelijkheid aannemer A.9.f aansprakelijkheid aannemer A.9.f aansprakelijkheid aannemer

A.9.g ereloon architect A.9.g ereloon architect A.9.g ereloon architect

A.9.i betaling A.9.i betaling A.9.i betaling

A.9.z andere(INLBOUWexclOA) A.9.z andere(INLBOUWexclOA) A.9.z andere(INLBOUWexclOA)

Totaal groep aard

A.10 VERZEKERINGEN(INLVERZ) A.10.a premies A.10.a premies A.10.a premies

A.10.b uitkering polis A.10.b uitkering polis A.10.b uitkering polis

A.10.c regresvordering A.10.c regresvordering A.10.c regresvordering

A.10.d arbeidsongeval A.10.d arbeidsongeval A.10.d arbeidsongeval

A.10.f betaling A.10.f betaling A.10.f betaling

A.10.z andere(INLVERZ) A.10.z andere(INLVERZ) A.10.z andere(INLVERZ)

Totaal groep aard

A.15 HANDELSPRAKTIJKEN(INLHANDELPRCDR) A.15.g HANDELS/MARKTPRAKTIJKEN A.15.g.10 vordering tot staking A.15.g.10 vordering tot staking

A.15.g.2 reclameïnbreuk A.15.g.2 reclameïnbreuk

A.15.g.3 marktpraktijken A.15.g.3 marktpraktijken

A.15.g.4 consumentenbelangen A.15.g.4 consumentenbelangen

A.15.g.6 Verkoop met verlies A.15.g.6 Verkoop met verlies

A.15.g.7 Intelectueel eigendomsrecht A.15.g.7 Intelectueel eigendomsrecht

A.15.g.8 Onrechtmatige bedingen A.15.g.8 Onrechtmatige bedingen

A.15.g.9 Domeinnamen (websites) A.15.g.9 Domeinnamen (websites)

A.15.g.z andere(INLHANDELPRCDR) A.15.g.z andere(INLHANDELPRCDR)

Totaal groep aard

A.16 VENNOOTSCHAPPEN(INLVEN) A.16.a beslissing algemene vergadering A.16.a beslissing algemene vergadering A.16.a beslissing algemene vergadering

A.16.b volstorting kapitaal A.16.b volstorting kapitaal A.16.b volstorting kapitaal

A.16.c aansprakelijkheid stichters en beheerders A.16.c aansprakelijkheid stichters en beheerders A.16.c aansprakelijkheid stichters en beheerders

A.16.k overdracht aandelen A.16.k overdracht aandelen A.16.k overdracht aandelen

A.16.z andere(INLVEN) A.16.z andere(INLVEN) A.16.z andere(INLVEN)

Totaal groep aard

A.17 BANKWEZEN(INLBANK) A.17.b financieringsovereenkomst A.17.b financieringsovereenkomst A.17.b financieringsovereenkomst

A.17.d wisselbrief A.17.d wisselbrief A.17.d wisselbrief

A.17.f betaling A.17.f betaling A.17.f betaling

A.17.z andere(INLBANK) A.17.z andere(INLBANK) A.17.z andere(INLBANK)

Totaal groep aard

A.18 FAILLISSEMENT(FAI) A.18.a   faillietverklaring A.18.a.1 op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW) A.18.a.1 op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW)

A.18.a.2 dagvaarding A.18.a.2 dagvaarding

A.18.a.2 op dagvaarding A.18.a.2 op dagvaarding

A.18.a.3 ontbinding van het gerechtelijk akkoord (ambtshalve A.18.a.3 ontbinding van het gerechtelijk akkoord  
(ambtshalve

A.18.a.z andere A.18.a.z andere

A.18.b staking van betaling A.18.b.1 op dagvaarding (art.12 FW) A.18.b.1 op dagvaarding (art.12 FW)

A.18.c opname in passief A.18.c.1 dagvaarding A.18.c.1 dagvaarding

A.18.c.2 vrijwillige verschijning A.18.c.2 vrijwillige verschijning

A.18.c.3 betwiste schuldvordering A.18.c.3 betwiste schuldvordering

A.18.d verschoonbaarheid gefailleerde A.18.d.1 derdenverzet door schuldeisers (art. 80 FW) A.18.d.1 derdenverzet door schuldeisers (art. 80 FW)

A.18.d.2 verzet door de gefailleerde (art. 80 FW) A.18.d.2 verzet door de gefailleerde (art. 80 FW)

117

6

33

1

2

15

53

66

3

24421

6028

2749

33494

99

147

16

421

2

13

3

203

114

1018

174

27

1

20

149

60

431

124

5

36

3

3

17

1

10

81

280

136

301

49

74

257

817

46

7

53

41

147

5415

7016

314

1

69

2165

22

167

7380

5

51

Extractie : 03Jun2017
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1. NIEUWE ZAKEN - Nationaal - Periode : 2016

1.c. Aard van de zaak

Aard (groep - detail) Aantal zaken

A.18 FAILLISSEMENT(FAI) A.18.i Verzet en derdenverzet tegen faillietverklaring A.18.i.1 dagvaarding verzet - derdenverzet A.18.i.1 dagvaarding verzet - derdenverzet

A.18.j Gratis verzoekschriften inzake faillissementen: F -ro A.18.j.1 aan de rechter-commissaris A.18.j.1 aan de rechter-commissaris

A.18.j.2 aan de rechtbank A.18.j.2 aan de rechtbank

A.18.j.3 sluiting ontoereikend actief (art.73 FW) A.18.j.3 sluiting ontoereikend actief (art.73 FW)

A.18.j.4 sluiting (art.80 FW) A.18.j.4 sluiting (art.80 FW)

A.18.j.5 Vaststelling art.76 FW A.18.j.5 Vaststelling art.76 FW

A.18.j.6 Verzoek tot verschoonbaarheid A.18.j.6 Verzoek tot verschoonbaarheid

A.18.k Betalende verzoekschriften aan de rechter-commissaris A.18.k.1 verkoop onroerende goederen (art. 100 FW) A.18.k.1 verkoop onroerende goederen (art. 100 FW)

A.18.k.2 aanwijzing notaris verkoop uit de hand onroerende g A.18.k.2 aanwijzing notaris verkoop uit de hand onroerende  
g

A.18.l Betalende verzoekschriften aan de rechtbank: A of B-r A.18.l.1 schorsing verkoop onroerende goederen (art.100 FW) A.18.l.1 schorsing verkoop onroerende goederen (art.100  
FW)

A.18.l.2 verkoop uit de hand onroerende goederen (art. 116 F A.18.l.2 verkoop uit de hand onroerende goederen (art. 116 F

A.18.m Bijzondere procedures inzake faillissementen(FAIBIJZP A.18.m.1 ontneming beheer (art.8 FW) A.18.m.1 ontneming beheer (art.8 FW)

A.18.m.2 wijziging bevoegdheden voorlopige bewindvoerder (ar A.18.m.2 wijziging bevoegdheden voorlopige bewindvoerder  
(ar

A.18.m.3 dagvaarding homologatie dading (art.58 FW) A.18.m.3 dagvaarding homologatie dading (art.58 FW)

A.18.m.z andere(FAIBIJZPROC) A.18.m.z andere(FAIBIJZPROC)

A.18.z andere(FAI) A.18.z andere(FAI) A.18.z andere(FAI)

Totaal groep aard

A.19 GERECHTELIJK AKKOORD(GA)/GERECHTELIJK REORGANISATIE(GR) A.19.h Gerechtelijke Reorganisatie A.19.h.1 Aanstelling A.19.h.1.1 ondernemingsbemiddelaar - art. 13 GR

A.19.h.1.2 gerechtsmandataris art. 14 GR (Vz Rb) = zoals KG

A.19.h.10 Machtiging A.19.h.10.1 verkoop of overdracht art. 62 GR

A.19.h.10.2 verkoop onroerend goed/handelszaak art. 63 GR

A.19.h.11 Verzoek sluiting en/of ontlasting A.19.h.11.1 Afsluiting en ontlasting GR art. 67 GR

A.19.h.3 Aanstelling of  Wijzig./intrekking (afdeling 4) A.19.h.3.3 voorlopig bestuurder art. 28 GR

A.19.h.3.4 voorlopig bestuurder art. 28 GR(dagvaarding)

A.19.h.4 Verlenging (1 afdeling 6) A.19.h.4.1 Verlenging opschorting art. 38 GR

A.19.h.6 Eind of sluiting (1 section 8) Intrek(3) A.19.h.6.2 Verzoekschrift sluiting art. 41 GR

A.19.h.6.3 Dagvaarding sluiting art. 41 GR

A.19.h.6.4 Dagv. Intrekking reorg.plan - art. 58  GR

A.19.h.8 Schuldvordering (3) A.19.h.8.1 Dagv. Betw. sch.  art. 46§1er, §2 GR

A.19.i Gerechtelijke Reorganisatie 2015 A.19.i.1 Aanstelling A.19.i.1.1 ondernemingsbemiddelaar - art. 13 GR

A.19.i.1.2 gerechtsmandataris art. 14 GR (Vz Rb) = zoals KG

A.19.i.10 Machtiging A.19.i.10.1 verkoop of overdracht art. 62 GR

A.19.i.10.2 verkoop onroerend goed/handelszaak art. 63 GR

A.19.i.11 Verzoek sluiting en/of ontlasting A.19.i.11.1 Afsluiting en ontlasting GR art. 67 GR

A.19.i.2 Verzoek (1 afdeling 2) A.19.i.2.1 tot Gerechtelijke Reorganisatie art. 17 GR

A.19.i.3 Aanstelling of  Wijzig./intrekking (afdeling 4) A.19.i.3.1 gerechtsmandataris art. 27 § 1 GR

A.19.i.3.2 gerechtsmandataris art. 27 § 2 GR

A.19.i.3.3 voorlopig bestuurder art. 28 GR

A.19.i.4 Verlenging (1 afdeling 6) A.19.i.4.1 Verlenging opschorting art. 38 GR

A.19.i.5 Wijziging doel (1 afdeling 7) A.19.i.5.1 naar reorganisatieplan art. 39,1° GR

A.19.i.5.2 naar Overdracht art. 39,2° GR

A.19.i.6 Eind of sluiting (1 section 8) Intrek(3) A.19.i.6.1 geheel of gedeeltelijke verzaking art. 40 GR

A.19.i.6.2 Verzoekschrift sluiting art. 41 GR

A.19.i.6.3 Dagvaarding sluiting art. 41 GR

A.19.i.6.4 Dagv. Intrekking reorg.plan - art. 58  GR

A.19.i.7 Verzoek (2) A.19.i.7.1 verlenging termijnen art. 43,2°lid GR

A.19.i.8 Schuldvordering (3) A.19.i.8.1 Dagv. Betw. sch.  art. 46§1er, §2 GR

A.19.i.8.2 Verz. Wijziging aanvaard sch.  art. 46§4 GR

A.19.i.9 Overdracht (4) A.19.i.9.1 Dagv. Overdracht art. 59§2 GR

A.19.z andere(GA) A.19.z andere(GA) A.19.z andere(GA)

Totaal groep aard

A.20 TRANSPORT VAN GOEDEREN(INLTRANSGOED) A.20.a te land A.20.a te land A.20.a te land

A.20.c door de lucht A.20.c door de lucht A.20.c door de lucht

A.20.e betaling A.20.e betaling A.20.e betaling

A.20.z andere(INLTRANSGOED) A.20.z andere(INLTRANSGOED) A.20.z andere(INLTRANSGOED)

Totaal groep aard

A.21 ZEERECHT(INTZEERECHT) A.21.a aanvaring A.21.a aanvaring A.21.a aanvaring

A.21.c betaling A.21.c betaling A.21.c betaling

A.21.z andere(INTZEERECHT) A.21.z andere(INTZEERECHT) A.21.z andere(INTZEERECHT)

Totaal groep aard

292

9945

7894

5829

2909

21

184

438

266

4

764

47

4

100

76

1039

52417

10

1

5

1

1

3

1

3

4

8

89

21

3

1

52

7

22

901

6

9

1

426

14

26

2

55

8

17

5

27

7

7

95

1838

5

4

21

5

35

1

125

1

127
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1. NIEUWE ZAKEN - Nationaal - Periode : 2016

1.c. Aard van de zaak

Aard (groep - detail) Aantal zaken

A.22 WRAKINGSPROCEDURE(INLWRAKING) A.22.b deskundige A.22.b deskundige A.22.b deskundige

A.22.z andere(INLWRAKING) A.22.z andere(INLWRAKING) A.22.z andere(INLWRAKING)

Totaal groep aard

A.23 BESLAGPROCEDURE A.23.a bewarend roerend beslag A.23.a bewarend roerend beslag A.23.a bewarend roerend beslag

A.23.c bewarend beslag onder derden A.23.c bewarend beslag onder derden A.23.c bewarend beslag onder derden

A.23.d bewarend beslag schip A.23.d bewarend beslag schip A.23.d bewarend beslag schip

A.23.e inzake namaak A.23.e inzake namaak A.23.e inzake namaak

A.23.f uitvoerend roerend beslag A.23.f uitvoerend roerend beslag A.23.f uitvoerend roerend beslag

A.23.n aanstelling notaris veiling onroerend goed A.23.n aanstelling notaris veiling onroerend goed A.23.n aanstelling notaris veiling onroerend goed

A.23.z andere A.23.z andere A.23.z andere

Totaal groep aard

A.24 PANDVERZILVERING A.24.a verzoekschrift A.24.a verzoekschrift A.24.a verzoekschrift

Totaal groep aard

A.27 KORT GEDING geen voorl. maatregel in echtscheiding(INLK A.27.a sekwester A.27.a.1 aanstelling sekwester A.27.a.1 aanstelling sekwester

A.27.a.3 opheffing sekwester A.27.a.3 opheffing sekwester

A.27.b aanstelling deskundige en onderzoeksmaatregelen A.27.b.1 aanstelling deskundige A.27.b.1 aanstelling deskundige

A.27.b.2 vervanging deskundige A.27.b.2 vervanging deskundige

A.27.d aanstelling voorlopige bewindvoerder A.27.d aanstelling voorlopige bewindvoerder A.27.d aanstelling voorlopige bewindvoerder

A.27.f opheffing voorl. Bewindv. A.27.f opheffing voorl. Bewindv. A.27.f opheffing voorl. Bewindv.

A.27.g aanstelling bedrijfsrevisor A.27.g aanstelling bedrijfsrevisor A.27.g aanstelling bedrijfsrevisor

A.27.h aanstelling curator ad-hoc (art. 75 FW) A.27.h aanstelling curator ad-hoc (art. 75 FW) A.27.h aanstelling curator ad-hoc (art. 75 FW)

A.27.i opheffing beslag (art. 1395 GW) A.27.i opheffing beslag (art. 1395 GW) A.27.i opheffing beslag (art. 1395 GW)

A.27.j afgifte goederen (auto, boekhouding, enz.) A.27.j afgifte goederen (auto, boekhouding, enz.) A.27.j afgifte goederen (auto, boekhouding, enz.)

A.27.z andere(INLKGD) A.27.z andere(INLKGD) A.27.z andere(INLKGD)

Totaal groep aard

A.28 HERROEPING GEZAG VAN GEWIJSDE A.28.a verzoekschrift A.28.a verzoekschrift A.28.a verzoekschrift

Totaal groep aard

A.29 EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT A.29.a verkorting van de termijnen A.29.a verkorting van de termijnen A.29.a verkorting van de termijnen

A.29.b art.584 Ger.W A.29.b art.584 Ger.W A.29.b art.584 Ger.W

A.29.c aan de voorzitter A.29.c aan de voorzitter A.29.c aan de voorzitter

Totaal groep aard

A.30 VERREFFENING A.30.a opening A.30.a.1 ontbinding venn. + aanstelling veref.(art.182§1 W.V A.30.a.1 ontbinding venn. + aanstelling veref.(art.182§1 W.V

A.30.a.2 ontbinding venn. Met onmid.sluiting (art.182§3 W.Ve A.30.a.2 ontbinding venn. Met onmid.sluiting (art.182§3  
W.Ve

A.30.a.3 Aanstelling vereffenaar - art 184§1 W.Venn A.30.a.3 Aanstelling vereffenaar - art 184§1 W.Venn

A.30.b incident A.30.b.1 homologatie verplaatsen maatschap. zetel(art 183,§3 A.30.b.1 homologatie verplaatsen maatschap. zetel(art  
183,§3

A.30.b.2 Vervanging vereffenaar - art 184§4 W.Venn A.30.b.2 Vervanging vereffenaar - art 184§4 W.Venn

A.30.c sluiting A.30.c.1 art 190 GVW - homologatie plan A.30.c.1 art 190 GVW - homologatie plan

A.30.d Divers A.30.d Divers A.30.d Divers

A.30.d.1 Verzoek taxatie ereloon vereffenaar A.30.d.1 Verzoek taxatie ereloon vereffenaar

Totaal groep aard

G.1 VERZOEK TOT RECHTSBIJSTAND(INLRBSTND) G.1.a bij de Eerste Voorzitter G.1.a bij de Eerste Voorzitter G.1.a bij de Eerste Voorzitter

G.1.b rechtstreeks bij het Bureau G.1.b rechtstreeks bij het Bureau G.1.b rechtstreeks bij het Bureau

G.1.z andere(INLRBSTND) G.1.z andere(INLRBSTND) G.1.z andere(INLRBSTND)

Totaal groep aard

N PROCEDURE INZAKE BEMIDDELING N PROCEDURE INZAKE BEMIDDELING N PROCEDURE INZAKE BEMIDDELING N PROCEDURE INZAKE BEMIDDELING

N.  a homologatie vrijwillige bemiddeling(art.1733 Ger.W.e.v N.  a homologatie vrijwillige bemiddeling(art.1733 Ger.W.e.v N.  a homologatie vrijwillige bemiddeling(art.1733 Ger.W.e.v

Totaal groep aard

Onbekend Onbekend Onbekend Onbekend

Totaal groep aard

X BIJZONDERE PROCEDURES X.  a in zake X.  a.1 verzet X.  a.1 verzet

X.  a.2 derdenverzet X.  a.2 derdenverzet

X.  a.3 beroep vonnis vrederechter X.  a.3 beroep vonnis vrederechter

X.  a.4 verzending andere rechtbank X.  a.4 verzending andere rechtbank

X.  a.5 verbetering-uitlegging vonnis X.  a.5 verbetering-uitlegging vonnis

X.  a.6 verzoek minnelijke schikking X.  a.6 verzoek minnelijke schikking

X.  b in zake faillissement X.  b.1 verzending andere rechtbank X.  b.1 verzending andere rechtbank

X.  b.2 verbetering-uitlegging vonnis X.  b.2 verbetering-uitlegging vonnis

X.  b.3 verzet verschoonbaarheid X.  b.3 verzet verschoonbaarheid

X.  b.4 derdenverzet verschoonbaarheid X.  b.4 derdenverzet verschoonbaarheid

X.  d in zake kortgeding X.  d.1 verzet X.  d.1 verzet

X.  d.2 derdenverzet X.  d.2 derdenverzet

11

2

13

2

2

1

68

5

1

2

81

65

65

7

1

327

2

85

9

2

8

2

20

467

930

12

12

87

276

16

379

770

131

640

76

92

219

15

18

1961

38

1360

51

1449

2

1

3

1

1

791

59

16

770

43

1108

13

1

3

2

11

30
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1. NIEUWE ZAKEN - Nationaal - Periode : 2016

1.c. Aard van de zaak

Aard (groep - detail) Aantal zaken

X BIJZONDERE PROCEDURES X.  d in zake kortgeding X.  d.3 verzending andere rechtbank X.  d.3 verzending andere rechtbank

X.  e in zake eenzijdig verzoekschrift X.  e.1 derdenverzet X.  e.1 derdenverzet

X.  e.2 verzending andere rechtbank X.  e.2 verzending andere rechtbank

X.  g Europees Procedures X.  g.2 Europees betalingsbevel X.  g.2 Europees betalingsbevel

X.  g.3 Geringe vorderingen X.  g.3 Geringe vorderingen

X.  g.4 Bewijsopname X.  g.4 Bewijsopname

X.  g.5 Erkenning en Tenuitvoerlegging van Beslissingen X.  g.5 Erkenning en Tenuitvoerlegging van Beslissingen

X.  g.9 Werweer tegen Europees Procedures X.  g.9.2 Europees betalingsbevel

X.  h in zake WCO X.  h.1 verzet X.  h.1 verzet

X.  h.2 derdenverzet X.  h.2 derdenverzet

X.  h.3 verzending andere rechtbank X.  h.3 verzending andere rechtbank

X.  h.4 verbetering-uitlegging vonnis X.  h.4 verbetering-uitlegging vonnis

X.  i wet natuurlijke rechter (20140701) X.  i.1 summiere rechtspleging om betaling te bevelen X.  i.1 summiere rechtspleging om betaling te bevelen

X.  i.3 summiere rechtspleging verzet door verzoekschrift X.  i.3 summiere rechtspleging verzet door verzoekschrift

X.  i.4 Vroegere bevoegdheid Vredegerecht X.  i.4 Vroegere bevoegdheid Vredegerecht

Totaal groep aard

Z.1 Administratieve procedures Z.1.a Nieuwe Codes 2014 Z.1.a.1 Griffiepersoneel Z.1.a.1 Griffiepersoneel

Z.1.a.6 Eedaflegging accountant/belastingsconsulent Z.1.a.6 Eedaflegging accountant/belastingsconsulent

Z.1.a.8 Eedaflegging anderen Z.1.a.8 Eedaflegging anderen

Totaal groep aard

Z ADMINISTRATIEVE INSCRIJVING/GEEN PROCEDURE !!! Z ADMINISTRATIEVE INSCRIJVING/GEEN PROCEDURE !!! Z ADMINISTRATIEVE INSCRIJVING/GEEN PROCEDURE !!! Z ADMINISTRATIEVE INSCRIJVING/GEEN PROCEDURE !!!

Totaal groep aard

Totaal

11

2

7

800

33

1

1

35

18

6

1

3

179

1

24160

28105

3

19

4

26

51

51

123680
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1. NIEUWE ZAKEN - Nationaal - Periode : 2016

1.d. Aard van de zaak (rangschikking)
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2. AKTEN VAN DE RECHTER (repertorium rechter) - Nationaal - Periode : 2016

2.a. Rol

Ressort-Rechtbank-Afdeling

Aantal akten

A (G) B (H) C (I) F (K) L M (Y) P R S T V W

Onbekend Algemene rol Rol verzoekschriften Rol kort gedingen
Rol gratis 

verzoekschriften  
(faillissement)

Rol 
faillissementsdossier

Rol 
minnelijke 
schikking

Tijdelijke 
rol

Rol 
verzoekschriften  

opening GRP

Administratieve  
rol

Rol 
aanvragen 
voor een 

geopende 
GRP

Rol betwiste 
schuldvorderingen

Rol 
rechtsbijstand

Antwerpen Antwerpen Antwerpen

Hasselt

Mechelen

Tongeren

Turnhout

Totaal Ressort

Bergen Henegouwen Bergen

Charleroi

Doornik

Totaal Ressort

Brussel Brussel FR Brussel FR

Brussel NL Brussel NL

Leuven Leuven

Waals-brabant Waals-brabant

Totaal Ressort

Gent Gent Brugge

Dendermonde

Gent

Ieper

Kortrijk

Oostende

Oudenaarde

Veurne

Totaal Ressort

Luik Eupen Eupen

Luik Aarlen

Dinant

Hoei

Luik

Marche

Namen

Neufchâteau

Verviers

Totaal Ressort

Totaal

1235 26057 608 323 5 . 1 . 384 . 41 323 42

400 9392 303 5 17 . 29 . 120 1 10 . 54

232 5239 98 5 7 . 6 . 66 . 10 . 13

49 6644 111 175 32 . 91 . 48 6 6 . 27

12 8612 963 41 13 . 12 1 122 11 1 116 3

1928 55944 2083 549 74 . 139 1 740 18 68 439 139

417 7669 173 27 11 . 30 3 223 . 37 25 43

519 8366 181 51 2 . 89 . 219 . 81 . 133

211 3036 142 29 4 . 59 4 86 . 35 25 37

1147 19071 496 107 17 . 178 7 528 . 153 50 213

32 15764 291 124 1 2 1 446 233 . 132 175 738

37 11378 384 139 . . 9 16 117 . 38 215 114

262 5154 169 53 16 . . . 75 . 22 . 1

408 5326 182 39 . . 4 12 186 . 54 89 8

739 37622 1026 355 17 2 14 474 611 . 246 479 861

118 5361 156 72 4 . 1 . 159 . . . 20

683 11284 125 87 156 . 92 . 79 10 10 . 18

1227 10431 216 80 . . 33 . 171 . 35 . 64

236 1566 25 . . . 4 . 21 2 . . 2

64 9109 203 64 6 . 80 7 79 . 15 . 5

3 2802 59 . 20 . 2 . . . . . 4

4 2739 52 . 1 . 5 . 53 3 1 . 1

169 2119 40 . . . . . 16 . . . 1

2504 45411 876 303 187 . 217 7 578 15 61 . 115

119 419 39 3 . . 6 . 10 . . 16 7

48 2001 54 . . . 12 . 21 . 4 34 1

202 1886 117 . . . 74 1 52 . 9 47 38

64 1988 62 . 1 . 26 . 71 6 7 28 4

606 10863 495 76 13 . 10 12 232 . 12 244 43

8 1116 40 14 1 . 21 . 29 . 9 64 6

262 3456 127 31 5 . 180 . 105 . 22 84 48

53 1046 43 1 . . 8 . 13 . . 50 .

102 2801 85 . . . 10 4 53 5 22 9 17

1464 25576 1062 125 20 . 347 17 586 11 85 576 164

7782 183624 5543 1439 315 2 895 506 3043 44 613 1544 1492
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2. AKTEN VAN DE RECHTER (repertorium rechter) - Nationaal - Periode : 2016

2.b. Rechtbank - Afdeling
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2. AKTEN VAN DE RECHTER (repertorium rechter) - Nationaal - Periode : 2016

2.c. Type akte

Type akte (groep - detail) Aantal akten

1 P.V. (P.V.) 1.1  ( in te schrijven in repertorium akten van de rechter) 1.1.02 persoonlijke verschijning van partijen 1.1.02 persoonlijke verschijning van partijen

1.1.03 getuigenverhoor 1.1.03 getuigenverhoor

1.1.04 plaatsbezoek 1.1.04 plaatsbezoek

1.1.05 verhoor deskundige(n) 1.1.05 verhoor deskundige(n)

1.1.06 minnelijke schikking (deze rubriek sluit de M-rol) 1.1.06 minnelijke schikking (deze rubriek sluit de M-rol)

1.1.07 eedaflegging bedrijfsrevisor 1.1.07 eedaflegging bedrijfsrevisor

1.1.07.1 eedaflegging accountant/belastingsconsulent

1.1.07.1 eedaflegging weger/meter

1.1.08 eedaflegging griffier 1.1.08 eedaflegging griffier

1.1.09 eedaflegging curator (art. 30 F.W.) 1.1.09 eedaflegging curator (art. 30 F.W.)

1.1.10 zegellegging (art. 41 F.W.) 1.1.10 zegellegging (art. 41 F.W.)

1.1.11 plaatsopneming (art. 11 F.W.) 1.1.11 plaatsopneming (art. 11 F.W.)

1.1.12 inventaris (art. 42 F.W.) 1.1.12 inventaris (art. 42 F.W.)

1.1.13 verhoor gefailleerde door rechter-commissaris (art. 5 1.1.13 verhoor gefailleerde door rechter-commissaris (art. 5

1.1.14 persoonlijke verschijning (art. 66 F.W.) 1.1.14 persoonlijke verschijning (art. 66 F.W.)

1.1.15 verificatie schuldvorderingen (art. 67 F.W.) 1.1.15 verificatie schuldvorderingen (art. 67 F.W.)

1.1.16 verhoor gefailleerde (art. 75§1 F.W.) 1.1.16 verhoor gefailleerde (art. 75§1 F.W.)

1.1.17 vergadering schuldeisers (art. 76 F.W.) 1.1.17 vergadering schuldeisers (art. 76 F.W.)

1.1.18 afrekeningsvergadering (art. 79 F.W) 1.1.18 afrekeningsvergadering (art. 79 F.W)

1.1.21 algemene vergadering van de rechtbank 1.1.21 algemene vergadering van de rechtbank

1.1.22 PV Stemming art. 54 GR 1.1.22 PV Stemming art. 54 GR

1.1.Z andere (P.V.) 1.1.Z andere (P.V.)

Totaal groep akte

3 Beschikkingen (BES) 3.1 In kortgeding 3.1.01 eindbeschikking (C) (sluiten de zaak af) 3.1.01 eindbeschikking (C) (sluiten de zaak af)

3.1.01.1 eindbeschikking (C) (sluiten de zaak af)

3.1.01.2 Beschikking samenvoeging (C) (Sluiten de zaal af)

3.1.02 tussenbeschikking (C) 3.1.02.1 tussenbeschikking (C)

3.1.02.2a uitspraak in toepassing art 19 GW deskun. (fiche)

3.1.02.3 Deskundigenonderzoek - wet 2007/09 (fiche)

3.1.02.4 Stunwingsdeskundig-nautische commissie- wet 2007/09

3.1.03 afstand - doorhaling (C) (sluiten de zaak af) 3.1.03 afstand - doorhaling (C) (sluiten de zaak af)

3.1.04 verzending andere rechtbank (C) 3.1.04 verzending andere rechtbank (C)

3.2 Inzake faillissementen (BESFA) 3.2.01 besch. betreffende een niet betalend verzoekschrift(F 3.2.01 besch. betreffende een niet betalend verzoekschrift(F

3.2.02 benoeming notaris verkoop uit de hand verhoop onroere 3.2.02 benoeming notaris verkoop uit de hand verhoop onroere

3.2.03 machtiging verkoop onroerende goederen    (art. 100 F 3.2.03.1 machtiging verkoop onroerende goederen (A)(art. 100

3.2.03.2 machtiging verkoop onroerende goederen (B)(art. 100

3.2.04 ontneming beheer (art. 8 FW) 3.2.04 ontneming beheer (art. 8 FW)

3.2.05 taxatie ereloon voorlopig bewindvoerder(art.8 FW) 3.2.05 taxatie ereloon voorlopig bewindvoerder(art.8 FW)

3.2.06 Tussen Beschikking 3.2.06 Tussen Beschikking

3.2.07 Beschikking Oproeping Schuldeisers (art 76FW) 3.2.07.1 Besch. oproep. Schuldeisers (art 76FW)

3.2.07.2a Besch. oproep. Schuldeisers over verschoonb. +pub

3.2.07.2b Besch. oproep. Schuldeisers over verschoonb.

3.2.Z andere beschikking inzake faillissement (BESFA) 3.2.Z andere beschikking inzake faillissement (BESFA)

3.3 Beschikkingen: andere dan in kortgeding en falingen(BESA 3.3.01 Art. 747 § 2 Ger. W. 3.3.01.4 Art. 747 Ger. W. afgewezen

3.3.01.5 Art. 747 Ger. W. ingewilligd

3.3.01.6 Art. 747 Ger. W. verbeterd - wijzigend

3.3.03 artikel 1369bis GW (B) 3.3.03.1a artikel 1369bis GW (B) deskun. (fiche)

3.3.03.1b artikel 1369bis GW (B) voorlopige maatregel

3.3.03.2 artikel 1369bis GW - eindvonnis   (B)

3.3.04 Art. 748 Ger. W. 3.3.04.4 Art. 748 Ger. W. afgewezen

3.3.04.5 Art. 748 Ger. W. ingewilligd

3.3.04.6 Art. 748 Ger. W. verbeterd - wijzigend

3.3.07 Art. 750 Ger. W. 3.3.07.5 Art. 750 Ger. W. ingewilligd

3.3.07.6 Art. 750 Ger. W. verbeterd - wijzigend

3.3.10 voorlopige beschikkingen pandverzilvering 3.3.10 voorlopige beschikkingen pandverzilvering

3.3.11 definitieve beschikkingen pandverzilvering 3.3.11 definitieve beschikkingen pandverzilvering

3.3.12 beschikking art. 779 G.W. (vervanging magistraat) 3.3.12 beschikking art. 782bis G.W. (vervanging magistraat)

3.3.13 verkorting van de termijnen 3.3.13 verkorting van de termijnen

3.3.14 art.584 Ger.W-hoogdringendheid 3.3.14 art.584 Ger.W-hoogdringendheid

3.3.14a aanstelling sekwester (B)

3.3.14b aanstelling voorlopig bewindvoerder (B)

3.3.15 dienst van de magistraten 3.3.15 dienst van de magistraten

3.3.16 beschikking toegevoegd griffier (art. 329 Ger.W.) 3.3.16 beschikking toegevoegd griffier (art. 329 Ger.W.)

53

30

77

154

868

32

131

11

487

519

1

2435

6269

233

1

16015

1646

293

4470

6

283

746

34760

176

215

5

259

4

445

1

85

15

11619

220

73

409

46

7

441

19

86

4

2949

170

12604

227

53

3

2

51

246

7

3

1

2

45

139

85

285

13

41

60

222
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2. AKTEN VAN DE RECHTER (repertorium rechter) - Nationaal - Periode : 2016

2.c. Type akte

Type akte (groep - detail) Aantal akten

3 Beschikkingen (BES) 3.3 Beschikkingen: andere dan in kortgeding en falingen(BESA 3.3.17 Zeeprotest (B) 3.3.17 Zeeprotest (B)

3.3.18  Beschikkingen wet natuurlijke rechter (20140701) 3.3.18.1  Gehele inwilliging

3.3.18.2  Afwijzing van het verzoek

3.3.18.3  Gedeeltelijke inwilliging

3.3.18.z  Anderen

3.3.Z andere(BESANDERE) 3.3.Z.1 andere(BESANDERE) tussenbeschikking oproeping partij

3.3.Z.2 andere(BESANDERE)

Totaal groep akte

4 Zittingsblad 4 Zittingsblad 4 Zittingsblad 4 Zittingsblad

Totaal groep akte

5 Beschikking van V. met beëindiging van zaak (DEFBESEVZTR) 5 Beschikking van V. met beëindiging van zaak (DEFBESEVZTR) 5.1.01 Pro deo afgewezen 5.1.01 Pro deo afgewezen

5.1.02 Pro deo gedeeltelijk ingewilligd 5.1.02 Pro deo gedeeltelijk ingewilligd

5.1.03 Pro deo ingewilligd 5.1.03 Pro deo ingewilligd

5.1.Z andere(DEFBESEVZTR) 5.1.Z andere(DEFBESEVZTR)

Totaal groep akte

9 Eindvonnissen (sluiten de zaak totaal af) (EINDV) 9.1 In gewone pleitzaken        (EINDVGEWPLZ) 9.1.01 bij verstek-op tegenspraak 9.1.01.1 op TEGENSPRAAK

9.1.01.2 bij VERSTEK

9.1.02 doorhaling/afstand 9.1.02 doorhaling/afstand

9.1.03 weglating 9.1.03 weglating

9.1.04 verbetering materiële vergissing 9.1.04 verbetering materiële vergissing

9.1.05 verzending andere rechtbank 9.1.05 verzending andere rechtbank

9.1.06 verzending arrondissementsrechtbank(EindVonis) 9.1.06 verzending arrondissementsrechtbank(EindVonis)

9.1.07 op beroep vonnis vrederechter 9.1.07 op beroep vonnis vrederechter

9.1.08 samenvoeging zaken (eindvonnissen jongere gevoegde za 9.1.08 samenvoeging zaken (eindvonnissen jongere gevoegde za

9.1.09 bij verstek- art. 806 Ger.W(EindVonis) 9.1.09 bij verstek- art. 806 Ger.W(EindVonis)

9.1.09a bevel tenuitvoerlegging art. 991§1 Ger.W

9.1.10 beslissing van buitenaf (beroep) 9.1.10 beslissing van buitenaf (beroep)

9.1.12 Vereffening vennootschapen 9.1.12.1a gerecht. ontbinding en onmiddellijk sluiting (pub)

9.1.12.1b sluiting na vereffening

9.1.12.1c gerecht. ontbinding en onmiddellijk sluiting

9.1.12.2 gerecht vereffening ongegrond

9.1.12.3 vrijwilig vereffening ongegrond

9.1.12.4 homologatie plan (art.190)

9.1.12.5 machtiging overdracht zetel (vereffening)

9.1.Z andere(EINDVGEWPLZ) 9.1.Z andere(EINDVGEWPLZ)

9.10 Gerechtelijke Reorganisatie 9.10 Gerechtelijke Reorganisatie 9.10.Z.1 Eindvonnis GR

9.10.01 Aanstelling 9.10.01.1 ondernemingsbemiddelaar - art. 13 GR

9.10.01.2 gerechtsmandataris art. 14 GR

9.10.03 Aanstelling of  Wijziging/intrekking (afdeling 4) 9.10.03.1 gerechtsmandataris art. 27§1 GR

9.10.04 Verlenging (1 afdeling 6) 9.10.04.1 Verlenging opschorting art. 38 GR

9.10.06 Eind of sluiting (1 section 8) Intrek(3) 9.10.06.1 Volledige verzaking art. 40 GR

9.10.06.5 Vonnis volledige sluiting art. 41 GR (op dagvaardi

9.10.06.8 Verwerping G.R. + overdracht art. 58 GR

9.10.06.9 Homologatie met plan art. 55 GR

9.10.08 Schuldvordering (3) 9.10.08.1 Aanvaarding/verwerping betw. Schuldv. art. 46,2 GR

9.10.10 Machtiging 9.10.10.2 verkoop roerende goederen art. 64 GR

9.10.11 Verzoek sluiting en/of ontlasting 9.10.11.1 Sluiting en ontlasting Ger.mandataris art. 67,1 GR

9.10.11.2 Sluit. en ontl. Ger.M + bijeenroep.AV art. 67,2 GR

9.11 Gerechtelijke Reorganisatie 2015 9.11.01 Aanstelling 9.11.01.1 ondernemingsbemiddelaar - art. 13 GR

9.11.01.2 gerechtsmandataris art. 14 GR

9.11.02 Verzoek (1 afdeling 2) 9.11.02.1 Vonnis verwerping art. 26 § 3 GR

9.11.03 Aanstelling of  Wijziging/intrekking (afdeling 4) 9.11.03.2 bijkomende gerechtsmandataris art. 27§2 GR

9.11.03.4 Handlichting beslag G.R. art. 31 GR

9.11.04 Verlenging (1 afdeling 6) 9.11.04.1 Verlenging opschorting art. 38 GR

9.11.05 Wijziging doel (1 afdeling 7) 9.11.05.1 Wijziging - reorganisatieplan art. 39,1°GR

9.11.05.2 Wijziging - Overdracht art. 39,2° GR

9.11.06 Eind of sluiting (1 section 8) Intrek(3) 9.11.06.1 Volledige verzaking art. 40 GR

9.11.06.3 Vonnis gedeeltelijke sluiting art. 41 GR (op verzo

9.11.06.5 Vonnis volledige sluiting art. 41 GR (op verzoek)

9.11.06.6 Vonnis volledige sluiting art. 41 GR (op dagvaargi

9.11.06.7 Verwerping reorganisatie met plan art. 55 GR

9.11.06.8 Verwerping G.R. + overdracht art. 58 GR

9.11.06.9 Homologatie met plan art. 55 GR

6

91

6

5

3

67

2120

33635

5981

5981

16

6

1469

4

1495

14917

39710

7588

8933

171

752

87

13

369

34

133

51

513

268

27

43

4

1073

51

361

31

6

2

1

2

1

1

6

7

14

2

1

1

7

2

56

7

2

388

11

10

4

1

26

4

31

3

202
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2. AKTEN VAN DE RECHTER (repertorium rechter) - Nationaal - Periode : 2016

2.c. Type akte

Type akte (groep - detail) Aantal akten

9 Eindvonnissen (sluiten de zaak totaal af) (EINDV) 9.11 Gerechtelijke Reorganisatie 2015 9.11.07 Verzoek (2) 9.11.07.1 Verlening termijnen art. 43 al.2 GR

9.11.08 Schuldvordering (3) 9.11.08.1 Aanvaarding/verwerping betw. Schuldv. art. 46,2 GR

9.11.08.2 Wijzig. bedrag e/o hoedanig. schuldv. art. 46,4 GR

9.11.09 Overdracht (4) 9.11.09.1 Vonnis bevel tot overdracht art. 59§2 GR

9.11.10 Machtiging 9.11.10.1 verkoop onroerend goed/ handelszaak art. 64 GR

9.11.10.2 verkoop roerende goederen art. 64 GR

9.11.11 Verzoek sluiting en/of ontlasting 9.11.11.1 Sluiting en ontlasting Ger.mandataris art. 67,1 GR

9.11.11.2 Sluit. en ontl. Ger.M + bijeenroep.AV art. 67,2 GR

9.11.12 Diverse (5) 9.11.12.1 Vonnis vervanging gerechtsmandataris art. 71

9.11.Z Anderen 9.11.Z.1 Sluitingonnis GR

9.11.Z.2 Eindvonnis GR

9.2 Betreffende faillissementen        (EINDVFA) 9.2.05 intrekking faillissement 9.2.05.1 intrekking faillissement met publicatie

9.2.05.2 intrekking faillissement zonder publicatie

9.2.06 intrekking faillissement in beroep 9.2.06 intrekking faillissement in beroep

9.2.07 extern afsluiting 9.2.07 extern afsluiting

9.2.08 bevestiging faillissement op verzet 9.2.08 bevestiging faillissement op verzet

9.2.09 aanvaarding/verwerping tardieve schuldvordering 9.2.09 aanvaarding/verwerping tardieve schuldvordering

9.2.10 verwijzing ander gerecht (eindvonnis) 9.2.10 verwijzing ander gerecht (eindvonnis)

9.2.11 terugbrenging datum staking van betaling (art. 12 FW) 9.2.11 terugbrenging datum staking van betaling (art. 12 FW)

9.2.13 Machtiging curators(art.1193 ter Ger.W) 9.2.13 Machtiging curators(art.1193 ter Ger.W)

9.2.14 Schorsing verkoop onroerend goed (art 100) 9.2.14 Schorsing verkoop onroerend goed (art 100)

9.2.15 Verkoop onverdeelde onroerend goederen (art 100) 9.2.15 Verkoop onverdeelde onroerend goederen (art 100)

9.2.16 Betreffende verschoonbaarheid DERDENVERZET 9.2.16 Betreffende verschoonbaarheid DERDENVERZET

9.2.19 Summiere sluiting (art.73, FW) 9.2.19.1 summiere sluiting verschoonbaar (nat.pers)

9.2.19.2 summiere sluiting niet-verschoonbaar (nat.pers)

9.2.19.3 summiere sluiting ontoereikend actief (rechts.pers)

9.2.19.4 summiere sluiting na verschoonbaarheid (nat.pers)

9.2.19.5 summiere sluiting na niet-verschoonbaarheid (np)

9.2.20 sluiting bij vereffening (art.80 FW) 9.2.20.1a sluiting bij veref. verschoonbaar+pub (nat.pers)

9.2.20.1b sluiting bij veref. verschoonbaar     (nat.pers)

9.2.20.2a sluiting bij veref. niet-verschoonbaar +pub (np)

9.2.20.2b sluiting bij veref. niet-verschoonbaar

9.2.20.3a sluiting bij vereffening +pub (rechts.pers)

9.2.20.3b sluiting bij vereffening      (rechts.pers)

9.2.20.4a sluit. bij veref. na verschoonbaarheid+pub (np)

9.2.20.5a sluit. bij veref. zonder verschoonbaarheid +pub(np

9.2.21 betreffende verschoonbaarheid 9.2.21.1a gefailleerde verschoonbaar na sluiting +pub

9.2.21.1b gefailleerde verschoonbaar na sluiting

9.2.21.2b gefaill. niet-verschoonbaar na sluiting

9.2.Y Sluiting Faillissement - voorbebouden aan rol B 9.2.Y Sluiting Faillissement - voorbebouden aan rol B

9.2.Z andere(EINDVFA) 9.2.Z andere(EINDVFA)

9.3 Betwiste schuldvordering 9.3.1 aanvaarding/verwerping betwiste schuldvordering 9.3.1 aanvaarding/verwerping betwiste schuldvordering

9.4 Lijst curatoren 9.4.1 schrapping curator (art. 29 FW) 9.4.1 schrapping curator (art. 29 FW)

9.6 Gerechtelijk akkoord        (EINDVGERAKK) 9.6.Z andere gerechtelijk akkoord(EINDVGERAKK) 9.6.Z andere gerechtelijk akkoord(EINDVGERAKK)

9.7 Vordering tot staking-handelspraktijken-zoals in kortged 9.7.1 eindvonnis 9.7.1 eindvonnis

9.7.2 doorhaling-afstand 9.7.2 doorhaling-afstand

9.7.3 weglating (art.730§2) 9.7.3 weglating (art.730§2)

9.7.4 BHV 9.7.4.1 Verandering taal BHV art 7§2 TW

9.7.4 weglating (art.730§2b) 9.7.4 weglating (art.730§2b)

9.8 Bijzondere Procedures 9.8.01 Bemiddeling (W 21/02/2005) 9.8.01.1 sluiting bemiddeling met akkord

9.8.01.2 sluiting bemiddeling zonder akkord

9.8.02 BHV 9.8.02.1 Verandering taal BHV art 7§2 TW ingewilligd

Totaal groep akte

10. Tussenvonnissen(TUSV) 10.1 In gewone zaken        (TUSVGEWPLZ) 10.1.01 alvores recht te doen-expertise 10.1.01.1 op TEGENSPRAAK

10.1.01.2 bij VERSTEK

10.1.02 heropening der debatten 10.1.02 heropening der debatten

10.1.03 verhoor van getuigen-plaatsopneming 10.1.03 verhoor van getuigen-plaatsopneming

10.1.04 persoonlijke verschijning 10.1.04 persoonlijke verschijning

10.1.05 verschijning deskundige 10.1.05 verschijning deskundige

10.1.06 taalwijziging 10.1.06 taalwijziging

10.1.07 op beroep vonnis vrederechter 10.1.07 op beroep vonnis vrederechter

10.1.08 prejudiciële verwijzing aan internationale gerechten 10.1.08 prejudiciële verwijzing aan internationale gerechten

10.1.09 verzending naar de arrondissementsrechtbank 10.1.09 verzending naar de arrondissementsrechtbank

11

10

3

8

10

31

18

2

1

182

90

96

214

30

4

79

203

2

130

786

4

19

4

1049

371

5156

64

5

687

24

150

5

3052

143

109

1

4

1

1

1

297

5005

1

4

265

39

1637

1

35

2

3

58

96034

1364

355

1243

100

66

54

12

2

3

13
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2. AKTEN VAN DE RECHTER (repertorium rechter) - Nationaal - Periode : 2016

2.c. Type akte

Type akte (groep - detail) Aantal akten

10. Tussenvonnissen(TUSV) 10.1 In gewone zaken        (TUSVGEWPLZ) 10.1.10 mededeling Openbaar Ministerie 10.1.10 mededeling Openbaar Ministerie

10.1.11 verzending naar de rol 10.1.11 verzending naar de rol

10.1.12 (177 sexies) Vereffening 10.1.12.3 (182) Aanstelling Verrefenaar

10.1.12.4 (182) andere tussenvonnissen

10.1.12 Vereffening 10.1.12.3 (182) Aanstelling Verrefenaar

10.1.12.4 (182) andere tussenvonnissen

10.1.13 Deskundigenonderzoek - wet 2007/09 (fiche) 10.1.13 Deskundigenonderzoek - wet 2007/09 (fiche)

10.1.14 Vereffening Art.184 W.Venn 2006 10.1.14.1 Aanstelling Verrefenaar art 184 W.Venn

10.1.14.2 tussen vonnis art 184 W.Venn

10.1.15 art 19 Ger.W. wet 2006 10.1.15.1a uitspraak in toepassing art 19 GW deskun. (fiche)

10.1.15.1b uitspraak in toepassing art 19 GW voorlop.maatre.

10.1.Z andere(TUSVGEWPLZ) 10.1.Z andere(TUSVGEWPLZ)

10.2 betreffende faillissementen 10.2.01 faillietverklaring op bekentenis 10.2.01 faillietverklaring op bekentenis

10.2.02 faillietverklaring op dagvaarding 10.2.02 faillietverklaring op dagvaarding

10.2.06 tussenvonnis opname in passief 10.2.06 tussenvonnis opname in passief

10.2.07 opening van het faillisement van buiten uit 10.2.07 opening van het faillisement van buiten uit

10.2.10 opening van het faillisement art 41 WCO 10.2.10.1 Vroegtijd. afsluiting GR. + opening fail. art41WCO

10.2.10.2 Verwerping GR. en opening van het fail. art41 WCO

10.3 andere tussenvonnissen betreffende faillissementen 10.3.01 schorsing tenuitvoerlegging (art.26 FW) 10.3.01 schorsing tenuitvoerlegging (art.26 FW)

10.3.02 vervanging curator-rechter-commissaris (art.31 FW) 10.3.02.1 vervanging curator op verzoek (art.31 FW)

10.3.02.2 vervanging curator ambtshalve (art.31 FW)

10.3.02.3 vervanging rechter-commissaris (art.31 FW)

10.3.02.4a aanstelling extra curator met publicatie

10.3.02.4b aanstelling extra curator zonder publicatie

10.3.02.5a ontslag curator, op zijn aanvraag met publicatie

10.3.02.5b ontslag curator, op zijn aanvraag zonder publ.

10.3.02.6a ambtshalve ontslag curator, met publicatie

10.3.03 aanstelling curator ad-hoc (art.32 FW) 10.3.03 aanstelling curator ad-hoc (art.32 FW)

10.3.04 begroting kosten curator ad-hoc (art.32 FW) 10.3.04 begroting kosten curator ad-hoc (art.32 FW)

10.3.05 voortzetting handel (art.47 FW) 10.3.05 voortzetting handel (art.47 FW)

10.3.06 wijziging/herroeping voortzetting handel (art.47 FW) 10.3.06 wijziging/herroeping voortzetting handel (art.47 FW)

10.3.07 homologatie machtiging dading (art.58 FW) 10.3.07 homologatie machtiging dading (art.58 FW)

10.3.11 bekrachtiging overdracht onderneming in werking (ar 10.3.11 bekrachtiging overdracht onderneming in werking (ar

10.3.12 schorsing verkoop onroerend goed (art.100 FW) 10.3.12 schorsing verkoop onroerend goed (art.100 FW)

10.3.13 verkoop onverdeelde onroerende goederen (art.100 FW 10.3.13 verkoop onverdeelde onroerende goederen (art.100 FW

10.3.14 betwisting terugvordering koopwaar (art108 FW) 10.3.14 betwisting terugvordering koopwaar (art108 FW)

10.3.15 provisionele taxatie ereloon curator 10.3.15 provisionele taxatie ereloon curator

10.3.16 definitieve taxatie ereloon curator 10.3.16 definitieve taxatie ereloon curator

10.3.17 betreffende verschoonbaarheid 10.3.17.1a gefailleerde verschoonbaar voor sluiting +pub

10.3.17.1b gefailleerde verschoonbaar voor sluiting

10.3.17.2a gefaill. niet-verschoonbaar voor sluiting +pub

10.3.17.2b gefaill. niet-verschoonbaar voor sluiting

10.3.18 pro deo (art.666 Ger.W) 10.3.18 pro deo (art.666 Ger.W)

10.3.20 pro deo ingewilligd (art.666 Ger.W) 10.3.20 pro deo ingewilligd (art.666 Ger.W)

10.3.21 verzending naar andere rechtbank vandbetwiste schuld 10.3.21 verzending naar andere rechtbank vandbetwiste schuld

10.3.22 terugbrenging datum staking van betaling (art 12) 10.3.22 terugbrenging datum staking van betaling (art 12)

10.3.23 Provisionele aanvaarding betwiste schuldvordering 10.3.23 Provisionele aanvaarding betwiste schuldvordering

10.3.24 Bevrijding borg art 73/80 F.W. 10.3.24.1 Bevrijding borg ingewilligd

10.3.24.2 Bevrijding borg niet ingewilligd

10.3.24.3 Tussenvonnis inzake borg

10.3.24.4 doorhaling/afstand inzake borg

10.3.Z andere(TUSFAA) 10.3.Z andere(TUSFAA)

10.4 inzake gerechtelijk akkoord( TUSVGERAKK) 10.4.Z andere( TUSVGERAKK) 10.4.Z andere( TUSVGERAKK)

10.5 vordering tot staking-handelspraktijken-zoals in kortg 10.5.01 tussenvonnis -deskundigen, -debatten 10.5.01.1 Tussenvonnis

10.5.01.2 Deskundigenonderzoek - wet 2007/09 (fiche)

10.5.02 art 19 Ger.W. - wet 2006 10.5.02.1a uitspraak in toepassing art 19 GW deskun. (fiche)

10.5.02.1b uitspraak in toepassing art 19 GW voorlop.maatre.

10.5.Z andere(TUSVHANDPR) 10.5.Z andere(TUSVHANDPR)

10.8 Bijzondere Procedures 10.8.01 Bemiddeling (W 21/02/2005) 10.8.01.1 tussenvonnis

A.10 Gerechtelijke Reorganisatie A.10 Gerechtelijke Reorganisatie A.10.Z.1 Tussenvonnissen G.R.

A.10.01 Aanstelling A.10.01.1 Aanstelling gedelegeerd rechter art. 18 GR

A.10.06 Eind of sluiting (1 section 8) Intrek(3) A.10.06.1 Von Homologatie reorganisatieplan art.55 GR

A.10.08 Schuldvordering (3) A.10.08.1 Prov. aanvaarding betwiste schuldv.   art.46,3

1

241

121

5

342

61

3166

671

200

12

8

317

5017

5004

16

5

18

4

2

296

178

2279

105

22

113

3

11

32

48

62

1

255

1

5

50

1

750

5363

203

10

9

1

1225

426

21

11

3

51

329

103

14

1119

2

43

171

1

1

6

139

11

5

5

2
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2. AKTEN VAN DE RECHTER (repertorium rechter) - Nationaal - Periode : 2016

2.c. Type akte

Type akte (groep - detail) Aantal akten

10. Tussenvonnissen(TUSV) A.10 Gerechtelijke Reorganisatie A.10.08 Schuldvordering (3) A.10.08.2 verzending betwisting schuldv. art. 46,4 GR

A.11 Gerechtelijke Reorganisatie 2015 A.11.01 Aanstelling A.11.01.1 Aanstelling gedelegeerd rechter art. 18 GR

A.11.02 Verzoek (1 afdeling 2) A.11.02.3 Vonnis opening Art. 16 + 24 GR (minnelijk akkoord)

A.11.02.4 Vonnis opening Art. 16 + 24 GR (overdracht)

A.11.02.5 Vonnis opening Art. 16 + 24 GR (reorganisatieplan)

A.11.05 Wijziging doel (1 afdeling 7) A.11.05.1a Doelwij. Minneklijk Akkord -> collectief  art39.1

A.11.05.2   Doelwij. Collectief       -> overdracht  art39.2

A.11.05.3 Goedkeuring reorganisatieplan              art39.3

A.11.06 Eind of sluiting (1 section 8) Intrek(3) A.11.06.1 Von Homologatie reorganisatieplan art.55 GR

A.11.07 Verzoek (2) A.11.07.1 Vonnis bekrachtiging minnelijk akkoord art. 43 GR

A.11.08 Schuldvordering (3) A.11.08.1 Prov. aanvaarding betwiste schuldv.   art.46,3

A.11.09 Overdracht (4) A.11.09.1 Vonnis akkoord overdracht art. 59§1 GR

A.11.13 Opening GR van buiten uit (beroep) A.11.13 Opening GR van buiten uit (beroep)

A.11.Z Anderen A.11.Z.1 Tussenvonnissen G.R.

Totaal groep akte

16 Europees Procedures 16.2 Europees betalingsbevel 16.2.10 Opening 16.2.10.1 ingewilligd

16.2.9 Sluiting 16.2.9.1 afwijzing

16.2.9.2 verweer tegen

16.2.9.3 uitvoerbaarverklaring

16.3 Geringe vorderingen 16.2.10 Opening 16.2.10.1 ingewilligd

16.2.9 Sluiting 16.2.9.1 afwijzing

16.2.9.3 uitvoerbaarverklaring

16.4 Bewijsopname 16.2.10 Opening 16.2.10.1 ingewilligd

Totaal groep akte

Totaal

2

907

96

77

621

3

14

1

204

9

4

14

2

274

34137

493

3

11

264

22

1

5

1

800

206842

Extractie : 03Jun2017
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2. AKTEN VAN DE RECHTER (repertorium rechter) - Nationaal - Periode : 2016

2.d. Type akte (rangschikking)

Extractie : 03Jun2017
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II. STATISTISCHE VARIABELEN
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A. Basisconcepten

A.1 Inhoud van de cijfers: gerechtelijke materies behandeld door de rechtbanken van 
koophandel
De rechtbank van koophandel is een gespecialiseerde rechtbank in geschillen tussen ondernemingen
of, meer in het algemeen, op het gebied van handel met verschillende bevoegdheden:

- Algemene bevoegdheden1: alle geschillen tussen ondernemingen (op zijn minst moet de 
verwerende partij een onderneming zijn) en dit ongeacht de waarde van het geschil, en 
geschillen rond wisselbrieven en orderbriefjes.

- Bijzondere bevoegdheden2: geschillen ter zake van een vennootschap die beheerst wordt door 
het Wetboek van vennootschappen, vorderingen betreffende de benamingen van oorsprong, 
vorderingen betreffende de aan de post toevertrouwde diensten, vorderingen tussen 
ondernemingen met betrekking tot het auteursrecht en de naburige rechten, vorderingen tot 
verbetering en doorhaling van inschrijvingen van ondernemingen, enz.

- Uitsluitende bevoegdheden3: geschillen en vorderingen rond het faillissement en de 
gerechtelijke reorganisatie.

- Bestuurlijke bevoegdheden4: aanstelling en eedaflegging van de beëdigde wegers, 
scheepsmeters of meters voor zee- en binnenschepen, eedaflegging van de met de 
scheepvaartcontrole belaste ambtenaren en de bedrijfsrevisoren.

In België zijn er 9 rechtbanken van koophandel (9 hoofdzetels die zich over meerdere 
arrondissementen kunnen uitstrekken) met telkens één voorzitter. Een rechtbank kan meerdere 
afdelingen hebben. Een afdelingsvoorzitter kan één of meerdere afdelingen leiden. In totaal zijn er 29 
afdelingen.

De rechtbank van koophandel bestaat uit een of meer kamers. Een kamer wordt normaal voorgezeten 
door een beroepsrechter en telt bovendien twee rechters in handelszaken5 die de beroepsrechter 
bijstaan met hun praktische economische kennis. Iedere rechtbank van koophandel stelt ook een of 
meer kamers voor handelsonderzoek in.

Deze publicatie bevat voornamelijk statistieken op nationaal niveau. Deze cijfergegevens zijn ook 
beschikbaar per rechtbank. U kan deze aanvragen op het volgende emailadres: stat@just.fgov.be.

A.2 Het statistische jaar is een kalenderjaar
De cijfers hebben steeds betrekking op een bepaalde periode, de statistische periode genoemd. Voor de 
aanmaak van de jaarcijfers wordt het kalenderjaar (januari - december) en niet het gerechtelijke jaar 
(september - augustus) als referentieperiode genomen. Cijfergegevens per maand worden niet 
opgenomen in deze publicatie maar kan u bekomen bij stat@just.fgov.be.

A.3 Bron van de cijfers: het informaticasysteem voor de rechtbanken van koophandel
De statistische resultaten zijn rechtstreeks afkomstig uit het geïnstalleerde informaticasysteem op de 
griffies van de rechtbanken van koophandel. Het huidige informaticasysteem (“TCKH”) dat gebruikt 
wordt op de griffies, werd geïmplementeerd in 1996. Dit informaticasysteem werd speciaal ontwikkeld 
om de procedure van de zaken op te volgen en de taken van de griffier hierbij te ondersteunen. Elke 
nieuwe zaak die aanhangig gemaakt wordt, wordt steeds in het informaticasysteem ingevoerd. 

Ondanks het feit dat de zaken (en alle elementen van de gerechtelijke procedure) in de rechtbanken via 
hetzelfde computersysteem worden ingevoerd, kunnen er verschillen in de wijze van invoer tussen de 
rechtbanken worden vastgesteld.

1 Artikel 573 van het Gerechtelijk Wetboek.
2 Artikelen 574 en 575 van het Gerechtelijk Wetboek.
3 Artikel 574, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek.
4 Artikel 576 van het Gerechtelijk Wetboek.
5 Artikel 84 van het Gerechtelijk Wetboek.
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Het blijft tenslotte belangrijk te benadrukken dat een statistisch systeem alleen betrouwbare informatie 
oplevert indien de gegevens op een juiste en uniforme manier worden ingevoerd in de invoerapplicatie 
op de griffies.

A.4 Extractie
De steundienst van het College van de hoven en rechtbanken ontvangt maandelijks een extractie van 
bepaalde brute gegevens uit de databanken van de rechtbanken van koophandel. Bij elke statistische 
tabel staat vermeld welke extractie gebruikt werd. De extractiedatum is van belang omdat er kleine 
verschillen kunnen bestaan tussen de cijfergegevens van 2 extracties. Bijvoorbeeld indien tussen de 
eerste en de tweede extractiedatum een bepaald bruut gegeven gecorrigeerd werd of een zaak 
geannuleerd werd wegens foutieve registratie.

A.5 Welke zaken (of elementen van de procedure) worden opgenomen in de statistiek?
Elke zaak die een eigen rolnummer heeft gekregen, wordt geteld. Verknochte zaken hebben elk een 
eigen rolnummer. Ze zullen dus als aparte zaken worden geteld terwijl ze als één dossier worden 
behandeld.

Anderzijds worden de zaken die verkeerdelijk geregistreerd zijn in de invoerapplicatie (de aard van de 
zaak wijst een foutieve inschrijving aan) niet meegeteld. De akten van de rechter die gelinkt zijn met 
een foutief ingeschreven zaak of die zelf verkeerdelijk ingeschreven zijn (bepaald via het type akte) 
worden evenmin meegeteld in de statistiek.

Door het niet-gebruik van de rol van het handelsonderzoek (X-rol) in sommige rechtbanken, worden 
de zaken ingeschreven op deze rol, alsook daarmee verbonden akten van de rechter, weggelaten uit de 
statistieken van deze publicatie.
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B. Gemeenschappelijke termen

B.1. Statistieken over de nieuwe zaken

B.1.1 Wat is een zaak?
Met betrekking tot de statistieken is een zaak een geschil dat bij de rechtbank wordt aanhangig 
gemaakt6, dat een rolnummer toegewezen gekregen heeft7 en dat nog niet uit de werklast van de 
rechtbank verdwenen is.

Door de toekenning van een rolnummer (inschrijving op de rol) wordt de zaak hangend. Wanneer de 
zaak niet meer tot de werklast behoort, is ze niet meer hangend.

De griffie kiest voor elke zaak een aard die toelaat om het type zaak te bepalen (zaak betreffende 
verzekeringen, faillissement,…).

1e Opmerking: Wanneer eenzelfde geschil eerst uit de werklast verdwijnt om vervolgens door één of 
andere reden terug in de werklast opgenomen te worden (bijvoorbeeld een ambtshalve weggelaten 
zaak die vervolgens terug ingeschreven wordt op verzoek van de meest gerede partij8) dan gaat het om 
een nieuwe zaak, die bijgevolg ook een nieuw rolnummer zal krijgen. 

2e Opmerking: Verkeerdelijk geregistreerde zaken of zaken ingeschreven op de rol van de 
handelsonderzoeken worden niet meegeteld in de statistieken.

B.1.2 Wat is de startdatum van een zaak?
De zaak start van zodra ze geregistreerd wordt in de invoerapplicatie ‘TCKH’. Bijvoorbeeld op de dag 
van de neerlegging van het verzoekschrift.

B.1.3 Berekening van een nieuwe zaak
Een nieuwe zaak is een zaak die gedurende de statistische periode op de rol wordt ingeschreven en die 
in de statistiek meegeteld wordt. 

B.2. Statistieken over de akten van de rechter

B.2.1 Wat is een akte van de rechter?
Met betrekking tot de statistieken is een akte van de rechter een beslissing van de rechtbank van 
koophandel die in het repertorium van de rechter ingeschreven wordt en die een repertoriumnummer 
toegewezen gekregen heeft9. Deze akten omvatten zowel de verschillende beslissingen die de rechter
in het kader van een zaak kan nemen als de diverse handelingen die de griffier kan stellen waarbij een 
rechter betrokken is. Hoewel het dus niet enkel gaat om handelingen die de rechter stelt, worden deze 
akten in de applicatie ingevoerd als zijnde "akten van de rechter".

Een akte van de rechter kan definitief zijn (eindvonnis voor een gewone zaak, doorhaling, 
eindbeslissing voor een pro deo zaak, sluiting van een faillissement of van een gerechtelijke 
reorganisatie) of tussentijds (tussenvonnis voor een gewone zaak, opening van een faillissement of een 
gerechtelijke reorganisatie, andere typen akten of beschikkingen).

De griffie kiest voor elke akte een type (van akte) die toelaat om het soort akte dat uitgesproken wordt, 
te bepalen (PV, beschikkingen,...).

1e Opmerking: het aantal definitieve beslissingen is geen betrouwbare indicator voor het aantal 
afgehandelde zaken. Het gebeurt immers dat een griffie een definitieve beslissing gebruikt als 
tussenbeslissing en omgekeerd. Op die manier blijven een aantal zaken, die in de praktijk afgesloten 
zijn, in het systeem als hangend beschouwd, terwijl anderen net herhaaldelijk afgesloten worden.

6 Door het middel van een dagvaarding of een verzoekschrift.
7 Na betaling van de rolrechten of de toekenning van een vrijstelling ervan.
8 Art. 730,§2,a, in fine van het Gerechtelijk Wetboek.
9 Een aantal akten zoals de externe akten (beslissingen van een Europese procedure, van de handelsonderzoeken,…) krijgen 
geen repertoriumnummer.
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2e Opmerking: niet alle beslissingen worden systematisch ingevoerd in de akten van de rechter. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor aanvragen zonder voorwerp of doorhalingen, die geacteerd kunnen 
worden op het PV van de zitting. Hetzelfde geldt voor de weglatingen, die niet altijd ingeschreven 
worden in de akten van de rechter. 

3e Opmerking: Verkeerdelijk geregistreerde akten, akten verbonden met een foutieve zaak en zaken 
ingeschreven op de rol van de handelsonderzoeken worden niet meegeteld in de statistieken. 

B.2.2 Wat is de datum van een akte van de rechter?
De datum van een akte is de datum waarop de akte werd uitgesproken (en niet de inschrijvingsdatum 
in het systeem ‘TCKH’ of de repertoriumdatum).

B.2.3 Berekening van een uitgesproken akte van de rechter
Een akte van de rechter is een akte die op het repertorium van de rechter wordt ingeschreven, die 
gedurende de statistische periode wordt uitgesproken en die in de statistiek meegeteld wordt. 

B.3. Rol
De rol is een lijst waarop nieuwe zaken, in volgorde van binnenkomst, ingeschreven worden. Binnen 
een rechtbank heeft elke zaak een uniek rolnummer.

De rol is onderverdeeld in verschillende deellijsten, dit enerzijds krachtens de Wet en anderzijds op 
grond van praktische overwegingen (rolrechten,…).

Dit is een overzicht van de rollen met hun beschrijving:

Code Beschrijving (NL) Description (FR)
A-G Algemene rol Rôle général
B-H Rol verzoekschriften Rôle des requêtes
C-I Rol kort gedingen Rôle des référés
F-K Rol gratis verzoekschriften (faillissement) Rôle des requêtes gratuites (faillite)
M-Y Rol minnelijke schikking Rôle des conciliations
P Tijdelijke rol Rôle provisoire
R Rol verzoekschriften opening GRP Rôle des requêtes d’ouverture de PRJ
S Administratieve rol Rôle administratif
T Rol aanvragen voor een geopende GRP Rôle des demandes pour une PRJ ouverte
V Rol betwiste schuldvorderingen Rôle des créances contestées
W Rol rechtsbijstand Rôle de l’assistance judiciaire

Algemene rol
Deze deellijst is eigenlijk een restrol (zowel voor het geschil als de insolvabiliteit). Hierbij is het wel 
van groot belang dat in deze restrol enkel de zaken vallen die niet onder één van de andere deellijsten 
vallen.

Rol der verzoekschriften
Dit is een deellijst van de algemene rol waarop de zaken worden ingeschreven die bij eenzijdig 
verzoekschrift worden ingeleid10. 

Rol der kort gedingen
Net zoals de rol der verzoekschriften betreft het hier een deellijst van de algemene rol. Hierin worden 
de zaken ingeschreven die in kort geding behandeld worden. 

Opmerking: Dit begrip wordt eng geïnterpreteerd. Zaken "zoals in kort geding"11 worden er niet in 
opgenomen, zij krijgen een nummer op de algemene rol. Ook spoedeisende vorderingen op 
verzoekschrift worden er niet in opgenomen, zij krijgen een nummer op de rol der verzoekschriften.

10 Art. 1025 - 1034 van het Gerechtelijk Wetboek.
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Rol minnelijke schikking
Dit is een deellijst van de algemene rol waarop de minnelijke schikkingen worden ingeschreven.

Rol der gratis verzoekschriften (faillissement)
Dit is een deellijst van de algemene rol waarop de zaken in het kader van een faillissement of een 
gerechtelijke reorganisatie en die geen rolrechten vereisen, worden ingeschreven (de gratis 
verzoekschriften in het kader van een gerechtelijke organisatie worden ingeschreven onder de rol der 
verzoekschriften opening GRP). 

Het dient opgemerkt dat de applicatie in de regel niet toelaat om akten van de rechter in te schrijven op 
deze rol. De statistieken omtrent de akten van de rechter van deze rol zijn dus niet correct.

Tijdelijke rol
Dit is een deellijst van de algemene rol waarop de zaken (voornamelijk de faillissementen op aangifte) 
worden ingeschreven in afwachting op de overdracht naar een andere rol. Nochtans zijn er zaken die 
nooit verplaatst worden naar een andere rol vanwege de werkwijze in sommige rechtbanken.

Rol der verzoekschriften opening GRP
Dit is een deellijst van de algemene rol waarop de verzoeken tot opening van gerechtelijke 
reorganisatieprocedure worden ingeschreven. 

Administratieve rol
Dit is rol waarop de niet-gerechtelijke zaken/procedures worden ingeschreven (eedaflegging,…).

Rol der aanvragen voor een geopende GRP
Dit is een deellijst van de algemene rol waarop de aanvragen in het kader van een lopende 
gerechtelijke reorganisatie worden ingeschreven.

Rol der betwiste schuldvorderingen
Dit is een deellijst van de algemene rol waarop de schuldvorderingen die door de curator worden 
betwist en die een tussenkomst van de rechtbank vragen in het kader van een faillissement worden 
ingeschreven.

Deze rol wordt niet op systematische wijze gebruikt in enkele rechtbanken (in sommige rechtbanken 
wordt de A-rol gebruikt). Bovendien zijn er rechtbanken die alle schuldvorderingen inschrijven, 
terwijl anderen wachten op het proces-verbaal van nazicht van de vorderingen zodat enkel de 
schuldvorderingen worden ingevoerd die effectief betwist worden. 

Rol rechtsbijstand
Het gebeurt dat één of meer partijen in het geschil een aanvraag indienen tot het bekomen van 
rechtsbijstand12. Deze pro deo zaak wordt als afzonderlijke zaak ingeschreven op de rol rechtsbijstand. 
De zaak die aanleiding gaf tot deze vraag (het eigenlijke geschil) wordt als een gewone zaak 
ingeschreven onder een ander nummer (algemene rol,... al naargelang de aard van de zaak of de 
manier waarop de zaak werd ingeleid).

Opmerking: De aanvraag tot het bekomen van rechtsbijstand is niet noodzakelijk verbonden met de 
bijstand van een pro deo advocaat. Een (gedeeltelijk) onvermogende kan een pro deo advocaat vragen 
en/of de rechtsbijstand aan de rechtbank.

11 Bij een procedure "zoals in kort geding" gelden dezelfde procedureregels als bij een procedure in "kort geding". In een 
procedure "zoals in kort geding" doet de voorzitter echter een uitspraak ten gronde, wat bij een vordering in "kort geding" 
niet het geval is.
12 Rechtsbijstand bestaat erin dat de partijen in het geschil vrijgesteld worden van de volgende gerechtskosten: zegel- en 
registratierechten, griffie- en expeditierechten en overige gerechtskosten. De rechtsbijstand wordt altijd toegekend per 
gerechtsinstantie; een rechter van eerste aanleg kan slechts voor eerste aanleg rechtsbijstand toekennen. Als de partijen later 
beslissen om in beroep te gaan, dan zal de rechtsbijstand opnieuw aangevraagd moeten worden.
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B.4 Aard van de zaak
Op het ogenblik dat een zaak in de applicatie wordt ingevoerd (dit is aan het begin van de procedure), 
krijgt ze een bepaalde “aard van de zaak” toegekend. De aard van de zaak is een kwalificatie die aan 
een zaak wordt toegekend zodat men weet om welk soort zaak het gaat.

De aard van de zaak is vaak een belangrijke indicatie van de moeilijkheid van een zaak. Zo is 
bijvoorbeeld een verzoek tot het bekomen van rechtsbijstand in principe minder complex dan 
bouwzaken. Hierdoor zullen bijvoorbeeld de gemiddelde duurtijden van verschillende soorten zaken 
verschillen. Het is daarom van belang dat er met de aard van de zaak wordt rekening gehouden.

Deze kwalificatie wordt bepaald door de medewerkers die de zaken in de applicatie invoeren op basis 
van wat in de inleidende akte is genoteerd (enkele rechtbanken passen vervolgens de aard van de zaak 
aan indien nodig). Hierdoor kan het gebeuren dat de aard van de zaak zoals ze in de applicatie is 
toegekend, niet volledig overeenstemt met de aard van de zaak die deze zaak in werkelijkheid heeft.

Dit zal des te meer het geval zijn, indien er meerdere rubrieken van toepassing kunnen zijn op één 
zaak. Op dat ogenblik zal er een keuze gemaakt moeten worden omdat elke zaak slechts één aard van 
de zaak kan hebben. Bijgevolg moeten de statistieken over de aarden van de zaak met voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden.

De aard van de zaak wordt in de invoerapplicatie op de griffie geregistreerd door middel van een 
uniforme juridische nomenclatuurlijst “aard van de zaak”. Vandaag bestaat deze uit tientallen
hoofdrubrieken dewelke verder zijn onderverdeeld in subrubrieken.

De hoofdrubrieken zijn:

Rubriek aard van de zaak (NL) Rubrique nature d’affaire (FR)
A.7 Overeenkomsten A.7 Conventions
A.9 Bouwzaken A.9 Droit de la construction
A.10 Verzekeringen A.10 Assurances
A.15 Handelspraktijken A.15 Pratiques du commerce
A.16 Vennootschappen A.16 Droit des sociétés
A.17 Bankwezen A.17 Droit bancaire
A.18 Faillissement A.18 Faillites
A.19 Gerechtelijke reorganisatie A.19 Réorganisation judiciaire
A.20 Transport van goederen A.20 Transport de biens
A.21 Zeerecht A.21 Droit maritime
A.22 Wrakingsprocedure A.22 Récusation
A.23 Beslagprocedure A.23 Saisies
A.24 Pandverzilvering A.24 Réalisation du gage
A.27 Kort geding A.27 Référé
A.28 Herroeping gezag van gewijsde A.28 Requête civile
A.29 Eenzijdig verzoekschrift A.29 Requête unilatérale
A.30 Vereffening A.30 Liquidation
G.1 Verzoek tot rechtsbijstand G.1 Requête en assistance judiciaire
N. Procedure in zake bemiddeling N. Procédure en cause médiation
X. Bijzondere procedures X. Procédures particulières
Z.1 Administratieve procedures Z.1 Procédures administratives
Z. Administratieve inschrijving Z. Inscription administrative
Onbekend Inconnu
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B.5. Type akte van de rechter
Op het ogenblik dat een akte van de rechter in de applicatie wordt ingevoerd, krijgt ze een bepaalde 
“type akte” toegekend. Het type akte is een kwalificatie die aan een akte wordt toegekend zodat men 
weet om welk soort akte het gaat.

Deze kwalificatie is een persoonlijke appreciatie van de medewerkers die de akten in de applicatie 
invoeren. Hierdoor kan het gebeuren dat het type akte zoals ze in de applicatie is toegekend, niet 
volledig overeenstemt met het type akte die deze akte in werkelijkheid heeft.

Dit zal des te meer het geval zijn, indien er meerdere rubrieken van toepassing kunnen zijn op één 
akte. Op dat ogenblik zal er een keuze gemaakt moeten worden omdat elke akte slechts één type akte 
kan hebben. Bijgevolg moeten de statistieken over het type akte met voorzichtigheid geïnterpreteerd 
worden. 

Het type akte wordt in de invoerapplicatie op de griffies geregistreerd door middel van een uniforme 
juridische nomenclatuurlijst “type akte”. Vandaag bestaat deze uit een tiental hoofdrubrieken dewelke 
verder zijn onderverdeeld in subrubrieken.

De hoofdrubrieken zijn:

Rubriek type akte (NL) Rubrique type d’acte (FR)
1. PV 1. PV
3. Beschikking 3. Ordonnance
4. Zittingsblad 4. Feuille d’audience
5. (eind)Beschikking van de Voorzitter 5. Ordonnance (définitive) du Président
9. Eindvonnissen 9. Jugements définitifs
10. Tussenvonnis 10. Jugements interlocutoires
16. Europese procedures 16. Procédures européennes
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College van de hoven en rechtbanken (Steundienst)
Postadres: Waterloolaan 70
1000 Brussel
Tel.: 02 557 46 03
stat@just.fgov.be
www.rechtbanken-tribunaux.be
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