
Bijlage 3 - Indicatoren betreffende het nationale rechtsmiddelensysteem 

 
 

a. Raad van State 2018 2019 2020 

Aantal uitspraken  379  395  306  

Gemiddelde duur van de 
verhaalprocedure  

26,6 dagen  25 dagen  28 dagen  

 
Wat de door de Raad van State verstrekte gegevens betreft, zij erop gewezen dat het met het huidige 
statistische instrument niet mogelijk is om de arresten uit te splitsen in functie van de Europese 
drempels. De huidige gegevens hebben dus betrekking op alle opdrachten, ongeacht of hun waarde 
onder of boven de Europese drempels ligt. 

 
 

b. Cours et Tribunaux 2018 2019 2020 

Aantal afgesloten uitspraken 
(rechtbanken van Eerste 
Aanleg)   

94 122 98  

Aantal afgesloten uitspraken 
(Hoven van Beroep)  

 153 148  120  

 
 

Op te merken valt dat de kwaliteit van registratie in de toepassing die aangewend werd door de 
Hoven en rechtbanken, het gebrek aan uniformiteit in het gebruik van deze toepassing en de codes 
van invloed kan zijn op de kwaliteit van de hierboven vermelde cijfers. Derhalve is het aangeraden 
om enige voorzichtigheid te hanteren bij de interpretatie van de statistieken. 
 
Het was overigens evenmin mogelijk de gegevens uit te splitsen in functie van de Europese drempels. 
De huidige gegevens hebben dus betrekking op alle opdrachten, ongeacht of deze onder of boven de 
Europese drempels liggen.  
 
Bovendien omvatten de cijfers beslissingen waarmee de zaak wordt afgesloten, zoals definitieve 
vonnissen ten gronde. Zij omvatten geen voorlopige beslissingen zoals voorlopige maatregelen. 
Sluimerende zaken zijn evenmin in deze cijfers opgenomen. Sluimerende zaken zijn zaken die nog 
niet zijn afgesloten, maar die al meer dan drie jaar op de rol staan en waarvoor al meer dan drie jaar 
geen hoorzittingen zijn begonnen of voortgezet.  
 
Het was niet mogelijk gegevens te verstrekken over de gemiddelde duur van een zaak bij de 
rechtbanken van eerste aanleg.  
 
Het was evenmin mogelijk de gegevens per jaar uit te splitsen volgens het jaar waarin beroep werd 
ingesteld tegen een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg. In deze tabel wordt rekening 
gehouden met het jaar waarin de beslissing is genomen op het niveau van het Hof van Beroep. 
 
  


