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INLEIDING 

Wie een inzicht wil verkrijgen in de rechtsbedeling moet uiteraard 
de activiteiten van Hoven en Rechtbanken in zijn analyse betrekken. 
In Belgie, en wellicht in vele landen, stuit men echter op het gebrek 
aan gegevens, die op adekwate wijze verzameld en samengebracht 
werden. Dit belet niet dat men over de evolutie van de activiteiten 
van de rechtsmachten tal van beweringen in de literatuur vindt. 

Volgens sommigen worden er steeds minder zaken aan de rechtbanken · 
voorgelegd (1). Dergelijke uitspraak wordt nogal eens geformuleerd 
omwille van het feit dat het relatieve aandeel van de traditionele 
juristenberoepen (magistraten, advokaten, notarissen) achterblijft 
t.o.v. het totale hestand van juristen (2). Voor de vermeende achter
uitgang worden een aantal oorzaken aangegeven: de duur, vooraleer 
een zaak aan de beurt komt en beslecht wordt, de kosten die een 
rechtsprocedure rnet zich meebrengt, de onzekerheid van de uit
komst ... 
Volgens anderen evenwel is er eerder sprake van een status-quo, 
terwijl nog anderen menen dat een steeds toenemende vloed van 
zaken door de rechtbanken moet behandeld worden. 

Toename, afname en status-quo worden met veel overtuiging, doch 
met weinig kennis der feiten voorgestaan. Hier en daar werd wel aan 
onderzoek gedaan. Aubert, bv. stelde vast dat in Noorwegen de groei 
van het aantal door de rechtbanken behandelde zaken geringer zou 
zijn dan de bevolkingstoename (3). Daartegenover constateerde 
Friedman voor Engeland een tegenovergestelde tendens althans voor 
wat de 19de eeuw betreft, nl. een zeer sterke toename van het aantal 
gerechtszaken (4). De twintigste eeuw wordt dan weer eerder geken
merkt door een status quo van het aantal zaken. 

Deze fragmentarische gegevens kunnen uiteraard niet veralgemeend 
worden naar de Belgische situatie toe, al was het maar omdat zij 
tegenstrijdig zijn. 

T egen deze achtergronden oordeelden wij het nodig aanzienlijk 
sociografi.sch en statistisch grondwerk te verrichten over de activi-

(1) B.W.M. HovELS, G. KR1JNEN, Funkties van Juristen, Nijmegen., I.T.S., 1974, biz. 3· 
(2) Cfr. onze studie over juristen. J. VAN HouTTE & E. LANGERWERF, furisten. Enkele 
basisstatistieken, T.P.R., 1976, n° I. 

(3) V. AuBER;, Law as a way oj resolving conflicts, the case of a small industrialised society, 
Oslo, 1968. 
(4) GeCiteerd door B. GRossMAN & A. SARAT, Litigation in the Federal Courts : A com
parative perspective, in Law and Society Review, 1975, Volume 9, n° 2, pp. 321-346. 
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teiten van de Belgische Hoven en Rechtbanken. Zo hopen wij een 
voorafgaandelijke noodzakelijke basis te leggen voor de rechtssocio
logische studie van de rechtsbedeling. Terzelfdertijd menen wij het 
nuttig grondmateriaal te verschaffen . aan allen die in de werking 
van de recht6anken gelnteresseerd zijn door verspreide gegevens 
samen te brengen en aan een eerste analyse te onderwerpen (r). 

Bij het voorhanden en geanalyseerd materiaal passen een drietal 
opmerkingen. Vooreerst valt het op dat er belangrijke lacunes in de 
statistieken te bespeuren vallen : de beschikbare gegevens varieren 
iti de loop van de tijd, wat bijzondere problemen stelt voor de ver
gelijkbaarheid; er worden geen gegevens verstrekt over de materies 
dieaan bod komen binnen de civiele zaken (tenzij gedurende enkele 
jaren, maar enkel fragmentarisch), of over de duur van de aanhangige 
zaken (zelfde opmerking), over de uitspraak, over de partijen (ken
merken ,one shatters" of ,repeat players") (z). In vergelijking met 
de strafrechtelijke statistiek wordt de burgerlijke statistiek stiefmoeder
lijk behandeld (3). Terloops weze opgemerkt dat in sommige jaren 
rond r84o de statistiek beter en vollediger was uitgebouwd dan nu. 
Overigens brengt het ontbreken van een indeling ratione materiae 
mee dat de eventuele veranderingen, die wetswijzigingen, o.a. uit
breidingen van de bevoegdheid van bepaalde rechtbanken, zouden 
uitoefenen op de cijfers niet achterhaald kunnen worden (4). Nochtans 
gaat het hier om een belangrijke variabele. 

De actualiteit van de gerechtelijke statistieken laat ook te wensen 
over. Zo zijn begin 1976 slechts de gegevens voor het jaar 1969 
volledig gepubliceerd. 

Over de betrouwbaarheid van de officiele gerechtelijke statistieken 
kunnen een aantal bedenkingen geformuleerd worden. Blijkbaar wordt 
soms zeer slordig met de statistieken omgesprongen. Zo zijn het aan
tal nog te behandelen zaken op het einde van het jaar en het aantal 

(r) Geput werd uit de meestal jaarlijks verschenen ,.Statistique judiciaire de Ia Belgique", 
,.Gerechtelijke statistiek van Belgie", die grotendeels geraadpleegd werden in de bibliotheek 
van het Ministerie van Justitie. 
(2) Deze distinctie afkomstig van Galanter. komt neer op het verschil tussen accidentele 
spelers en herhaalde gebruikers. 
De eerste categorie bevat die mensen die slechts eenmaal (of zeer occasioned) met het 
gerecht in aanmerking komen. De ,.herhaalde gebruikers", bijv. instellingen, bedrijven 
komen meerdere maien of geregeld met het gerecht in aanraking en beschikken over een 
aantal voordelen (o.a. kennis, vertrouwdheid met het gerecht, professionalisering) zoals 
Galanter aanduidt. 
(3) BEKAERT, H., LEMPEREUR-GUILMOT, N., Les fluctuations de Ia criminalite en Belgique, 
Tome premier 1964 a 1966, Centre de criminologie, Publication n° 5, Bruylant, Brussel, 1974. 
(4) Het zou een studie op zich vergen na te gaan welke de diverse implikaties van ver
schiilende wetten op het volume van de behandelde zaken vertegenwoordigen. 
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nag te behandelen bij het begin van het volgende jaar niet altijd 
gelijk. Soms gaan tientallen zaken tegelijk de mist in, zonder dat hier
voor een verklaring wordt gegeven. Wordt er met de statistische 
gegevens soms gemanipuleerd ? Insiders beweerden dat een voor
name functie van de statistieken erin bestaat argumenten te smeden 
voor het verhogen van het aantal posities van magistraten : bv. zaken 
worden gesplitst zodat zij cijfermatig meer gewicht krijgen. Komt 
dit veelvuldig voor of is het beperkt tot b~paalde rechtbanken ? 
Dergelijke tekortkomingen kleven veelal aan statistieken. Deze wor
den immers binnen een complexe maatschappij door een bureau
kratische institutie geproduceerd. Waarden en structuren van beide 
wegen uiteraard door. Manifeste (bedoelde) en latente (onbedoelde) 
gevolgen blijven dan oak niet uit (1). 

Tenslotte moet de ,rechtssociologische betekenis" van de activiteiten 
van hoven en rechtbanken even aangeduid worden. Deze mogen niet 
gelijk gesteld worden met het juridisch gebeuren in de samenleving. 
Vooreerst verlopen tal van betrekkingen en verhoudingen waaraan 
een juridische dimensie, al dan niet bewust beleefd, vastzit, conflict
laos. Oak wordt bij de oplossing van ,juridische conflicten" niet 
noodzakelijk een rechtbank betrokken. Soms wordt de juridische 
kant ervan niet onderkend. Wordt dit wel, dan kan men eenvoudig 
niets ondernemen, afzien van een rechtsvordering om allerlei redenen, 
met de tegenpartij een dading treffen, een officieuze of officiele arbi
trage ter oplossing inschakelen (z). Dit alles zette ons aan de acti
viteiten van de rechtbanken niet alleen te betrekken op de bevolkings
toename (litigation rate) (3) maar oak in verband te brengen met de 
juridische bedrijvigheid (legal activity). 

(I) A.D. BmERMAN, .,Social Indicators and Goals", in R.A. BAUER ed . .,Social Indicators", 
The Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, Ig66, biz. 68-IS3· 
(z) M. GALANTER, .,Why the 'haves' come out ahead : speculations on the limits of legal 
change", Law and Society Review, I974• vol. g, n° I, biz. 9S-I6o. 
Zie ook S. MAcAULAY, .,Non-contractual relations in business : a preliminary study, in 
L. FRIEDMAN & S. MACAULAY, .,Law and the behavioral sciences", The Bobbs-Merrill 
Company, Indianapolis, I969, p. 145-I63. 
(3) .,Litigation rate" zou in het Nederlands kunnen omschreven worden als .,proces
voeringsratio' ', nl. de mate waarin de bevolking geneigd is een proces te voeren, echter 
zonder de bevolkingstoename te Iaten meetellen. 
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I. ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN VAN 
DE HOVEN EN RECHTBANKEN (r) 

I. DE BURGERLIJKE RECHTSMACHT 

A. Vredegerechten 

a) E i g e n 1 i j k e r e c h t s m a c h t 

Voor de bespreking van de eigenlijke rechtsmacht van de vrederechter, 
ware het aangewezen een onderscheid te maken tussen , willige" en 
,conflictuele" rechtsmacht. De voorhanden statistiek (tot 1951) laat 
dit echter niet toe. Er wordt immers slechts een onderscheid gemaakt 
tussen de zaken afgehandeld door een vonnis enerzijds en de zaken 
,in der minne geschikt" of ,zonder bekend gevolg gebleven" ander
zijds. 
Het globaal aantal zaken, dat jaarlijks door de vredegerechten wordt 
afgehandeld (2), nam met de jaren sterk toe (Grafiek r). Het stijgings
percentage verschilt echter van periode tot periode. 

In de loop van de 19de eeuw en tot de eerste wereldoorlog is een vrij 
uniforme stijgingstrend merkbaar. Er kunnen weliswaar twee sub
periodes onderscheiden worden. Tussen 1837 en ongeveer r88o 
stijgt het aantal zaken van I5.J5I tot 59·416 hetzij met een jaarlijks 
gemiddelde van 1.025 zaken; vanaf r88o is het stijgingspercentage 
nog belangrijker, tot 1912 (170.401 zaken) telt men een gemiddelde 
jaarlijkse groei van 3.580 eenheden. 
Tussen beide wereldoorlogen kent de evolutie van het aantal afgehandel
de zaken een grillig verloop : in 1920 wordt een piek met r88.7o2 
zaken bereikt, daarna gaat het sterk naar beneden, in 1929 is men 
op de helft hiervan teruggevallen; in het begin van de jaren dertig 
stijgt het aantal opnieuw snel om vervolgens te stabiliseren. 
Na de tweede wereldoorlog gaat het opnieuw naar omhoog. In 1962 
wordt een top bereikt met 282.445 zaken. Verder kent men een daling. 
Beide wereldoorlogen worden gekenmerkt door een teruggang van het 
aantal zaken. 

(I) De volledige statistische gegevens vindt men in Centrum voor Rechtssociologie, Basis
statistieken over de aktiviteiten van hoven en rechtbanken, I 83 I- I 969 (met inbegrip van 
arrondissementele gegevens voor de burgerlijke rechtbanken vanaf I946). Te verkrijgen 
Centrum voor Rechtssociologie, UFSIA, Prinsstraat IJ, :woo Antwerpen. 
(2) Alleen het aantal afgehandelde zaken per vredegerecht wordt gepubliceerd in tegen
stelling tot de hoven en rechtbanken m.b.t. dewelke oak het aantal nieuwe zaken wordt 
vermeld. 
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Het aantal vonnissen, dat jaarlijks door de vrederechters wordt uitge
sproken kent in globo een parallelle evolutie met het globaal aantal 
afgehandelde zaken (zie grafiek 1). Bij scherper toekijken, stelt men 
echter vast dat : 
1° het aantal vonnissen vanaf 1835 tot aan de eerste wereldoorlog wel 

toeneemt (van ongeveer s.ooo tot 37.ooo) doch in mindere mate 
dan het globaal aantal afgehandelde zaken; m.a.w. het aantal ,in 
der minne" geschikt of ,zonder gevolg gebleven" zaken nam in 
verhouding meer toe. · 

2° het aantal vonnissen na de eerste wereldoorlog sneller toeneemt; 
m.a.w. het aantal ,in der minne geschikt" of ,zonder gevolg 
gebleven" zaken neemt relatief af. 
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Om de verhouding van voornoemde subcategorieen binnen het totaal 
aantal afgehandelde zaken nauwkeuriger aan te geven, berekenden 
we hun procentuele verhouding (cfr. Tabel 1). 

Tabel 1: Vredegerechten: "vonnissen" en "in der minne geschikt" 

of "zonder bekend gevolg gebleven". 

1835-44 
1845-54 
1855-64 
1865-74 
1875-84 
1885-94 
1895-04 
1905-14 
1915-24 
1925-34 
1935-44 
1945-54 
1955-64 
1965-69 

% vonnissen 

29,7 
26,7 
25,0 
24,8 
27,4 
26,7 
19,8 
20,4 
33,2 
38,9 
55,1 
47,6 
53,4 
59,1 

% in der minne geschikt of 
zonder bekend gevolg gebleven 

70,3 
73,3 
75,0 
75,2 
72,6 
73,3 
80,2 
79,6 
66,8 
61 '1 
44,9 
52,4 
46,6 
40,9 

Cijfermatig worden de vastgestelde tendensen duidelijk bevestigd. 
In een eerste periode I835-1914 bedroeg het aantal vonnissen slechts 
20 a 30 % van het totaal aantal afgehandelde zaken ; de tendens was 
zelfs ,a Ia baisse". 

De tweede periode I915-1969 betekende een vrijwel gestadige toe
name van het percentage vonnissen dat zelfs de so % oversteeg : 
53,4% in 1955-1964 en 59,1 % in 1965-69. 
Deze evoluties kunnen o.i. rechtssociologisch geduid worden. Zij 
zouden wijzen op een vermindering van de ,verzoenersrol" van de 
vrederechter in een samenleving, die zich verder versteedst. Ter 
staving en ter illustratie van het verband tussen het besproken ver
schijnsel en de verstedelijking vergelijken wij voor het jaar 1969 
enkele arrondissementen, zonder hiermee een stringent bewijs te 
willen leveren. Om eventueel andere storende factoren enigszins uit 
te schakelen vergelijken wij gerechtelijke arrondissementen binnen 
dezelfde provincies. 
Sterk verstedelijkte arrondissementen als Antwerpen en Brussel wor
den gekenmerkt door een hoog % vonnissen. In de overige arron
dissementen, die op Luik na, minder verstedelijkt zijn, ligt het % 

7 



Tabel 2. Vredegerechten; verhouding vonnissen - in der minne 

geschikt of zonder bekend gevolg, voor een aantal 

gerechtelijke arrondissementen in 1969. 

Antwerp en 
Meche len 
Turnhout 

Brussel 
Leuven 
Nijvel 

Luik 
Hoei 
Verviers 

Aarlen 
Marc he 
Neufchateau 

% vonnissen 

95,0 
82,0 
77' 7 

87,8 
53,0 
52,3 

63,8 
78, 1 
70,0 

60,7 
62,2 
76,0 

% in der minne geschikt of 
zonder bekend gevolg gebleven 

5,0 
18,0 
22,3 

12 > 2 
47,0 
47,7 

36,2 
21,9 
30,0 

39,3 
37,8 
24,0 

Tabel 3: Vredegerechten: Overzicht van de zaken, die in der minne 

warden geschikt en de zaken die zonder gevolg gebleven zijn. 

In der minne % Zander gevolg % Totaal 
gebleven 

1951 39.469 38,1 61.424 60,9 100.893 
1952 37.733 38,9 59.202 61 ,1 96.935 
1953 36.694 38,9 57.667 61,1 94.361 
1954 35.264 38,4 56.449 61' 6 91.893 
1955 108.744 
1956 95.693 
1957 91.306 
1958 30.673 33,6 60.710 66,4 91.383 
1959 96.230 
1960 92.798 
1961 34.045 41 '3 58 .. 313 58,7 82.358 
1962 36.346 34,8 68.175 65,2 104,521 
1963 32.558 33,2 65.475 66,8 98.033 
1964 35.889 36,8 61.752 63,2 97.641 
1965 33.596 35,6 60.781 64,4 94.377 
1966 34.752 34,5 65.902 65,5 100.654 
1967 32.579 34 .• 4 62.078 65,6 94.657 
1968 27.630 33,3 55.425 66,7 83.055 
1969 16.784 32,8 34.338 67,2 51.122 
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Tabel 4: Oneigenlijke rechtspraak: van de vrederechters (tienjaarlijks gemiddelde) 

Periode Zegel- Index Aangiften Index Familie- Index Ontvoogd. Index Akten v. Index 
licht arbeids- raden akten bekend-

ongeval heid 

1835-44 1009 100 8083 100 161 100 1335 100 
1845-54 1015 101 9180 114 145 90 600 45 
1855-64 1041 103 12217 151 196 122 473 35 
1865-74 1112 110 14641 181 252 157 499 37 
1875-84 1214 120 17105 212 405 252 727 54 
1885-94 1247 124 19798 245 483 300 1196 90 
1895-04 1087 108 21021 260 780 484 3457 259 
1905-14 1118 111 134592 ( 1) 100 20201 250 1051 652 8453 633 
1915-24(2]1390 138 38156 28 22846 283 1248 775 21204 1589 
1925-34(2] 974 97 94481 70 17848 221 2086 1296 14690 1101 
1935-44 929 92 87599 65 18639 231 2732 1822 14846 1112 
1945-54 840 83 133722 99 18691 231 3642 2262 29829 2235 
1955-64 794 79 189221 141 15952 197 3330 2068 28277 2118 
1965-69 717 71 206547(4) 153 17031 211 1342( 3) 833 20406 1529 

(1) Vanaf 1907-1908 

(2) Geen gegevens werden gevonden voor de psriode 1920-1930 

[3] Sinds 1.9.1966 vallen deze zaken onder de bevoegdheid van de jeugdrechtbank. 

[4) Sinds 1970 vallen deze zaken onder de bevoegdAeid van de arbeidsrechtbank. 



vonnissen heel wat lager. Dit alles wijst erop dat verstedelijking de 
rol van de vrederechter als verzoener doet afzwakken (Tabel 2). 

Sinds I95I beschikken wij over gegevens m.b.t. de verhouding zaken, 
die in der minne geschikt worden enerzijds en zaken die zonder gevolg 
gebleven zijn, anderzijds (Tabel 3). 
De verhouding tussen beide blijft vrij constant. De zaken, die in 
der minne worden geschikt vertegenwoordigen 30 % a 40 % van het 
geheel tegen 6o % a 70 % voor de zaken die zonder gevolg gebleven 
Zljn. 

b) Oneigenlijke rechtsmacht (I) 

De verschillende soorten oneigenlijke rechtspraak, waarmede de 
vrederechters zich moeten inlaten, evolueren verschillend in de tijd. 

De akten van bekendheid kennen de sterkste ontwikkeling : rand I 86o
I87o telt men jaarlijks gemiddeld een vijfhonderd zaken; een eeuw 
later worden er so a 6o maal meer opgesteld. Oak de ontvoogdings
akten worden gekenmerkt door een sterke groei, doch kwantitatief 
betekenen ze niet veel. Het aantal voorgezeten familieraden nam tot 
1924 toe om daarna te dalen. Rekening houdend met de bevolkings
toename kan zeker niet van een expansieve sektor worden gesproken. 
Het aantal zegellichtingen blijft vrij constant met een tendens tot 
daling in de laatste decennia. De aangiften van arbeidsongevallen, -die 
sinds I907-1908 tot de bevoegdheid van de vredegerechten behoorden, 
zijn kwantitatief zeer belangrijk en vertonen na een aanvankelijke 
daling een vrij grate stijging (Tabel 4). 

(r) Hierover zijn geen volledige gegevens beschikbaar. De inhoud van deze aktiviteiten 
veranderde oak in de loop der tijden. In de loop van de 19de eeuw tot bij het begin van 
de 20e eeuw bevatte de oneigenlijke rechtspraak volgende rubrieken : 
- voorgezeten familieraden 
- zegellichtingen 
- verkoop van goederen 
- akten van aanneming 
- akten van ontvoogding 
- akten van bekendheid 
- verdelingen en liquidaties 
- aangiften van arbeidsongevallen vanaf 1907-08 
- overeenkomsten inzake arbeidsongevallen 
- ontvangen pro deo akten 
Na de tweede wereldoorlog worden nag slechts gegevens verstrekt over : 
- voorgezeten familieraden 
- ontvangen ontvoogdingsakten 
- ontvangen akten van bekendheid 
- aantal zegellichtingen 
- ontvangen aangiften van arbeidsongevallen. 
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GRAFIEK 2 

EERSTE AANLEG EN HANDELSRECHTBANKEN 
NIEUWE ZAKEN 
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B. Rechtbanken van eerste aanleg en handelsrechtbanken 

Hat aantal nieuwe zaken (1), dat jaarlijks aanhari.gig wordt gemaakt, 
evolueert verschillend bij de rechtbank van eerste aanleg en bij de 
handelsrechtbank (Grafiek 2). 

Tot aan de rste wereldoorlog kent de handelsrechtbank een explosieve 
toename van haar activiteiten. W ellicht is dit te wijten aan de snelle 
ontwikkeling van handel en industrie. Enkele kenmerkende cijfers 
om dit te illustreren: 4.092 nieuwe zaken in 1835 reeds 9.095 in 1846 
(op elf jaar tijd een toename met 222 %) ; vanaf 1850 een nieuwe 
fikse stijging met een top in 1877, 29.553 nieuwe zaken; vervolgens 
een consolidatie tot 1900, waarop een nieuwe forse stijging volgt met 
een top in 1912 met 43.824 eenheden. In tegenstelling hiermee nemen 
de activiteiten van de rechtbanken van 1ste aanleg slechts in lichte 
mate toe. Het jaar 1835, vertrekpunt van onze analyse, telt 7.982 
nieuwe zaken, wat meer is in vergelijking met de handelsrechtbanken; 
daarop volgt een inzinking met een dieptepunt in 1859, met 4.878 
nieuwe zaken; vervolgens gaat het in stijgende lijn, maar de kloof 
met de handelsrechtbanken wordt grater. 

Tijdens de eerste wereldoorlog is er een merkelijke teruggang voor beide 
rechtbanken. 
De periode tussen beide wereldoorlogen wordt gekenmerkt door con
trasten die voor de koophandelsrechtbanken bijzonder scherp zijn. 
In een eerste beweging neemt het aantal handelszaken pijlsnel toe : 
over 46.969 zaken in 1925 gaat het naar 81.713 eenheden in 1932. 
Daarna vermindert het aantal op een drastische wijze : zo komen er 
in 1935 slechts 40.381 en in 1940 16.58 5 voor. Hier laat de ekono
mische crisis van de dertiger jaren zich sterk gevoelen. Een parallelle, 
doch minder uitgesproken, evolutie ondergaat de rechtbank van eerste 
aanleg. Na de eerste wereldoorlog ligt het activiteitenniveau op een 
hager niveau dan voorheen. Een tendens tot stijging tekent zich af; 
in 1934 bereikt men 26.225 nieuwe zaken. Daarna echter, volgt een 
dalende trend. ' 

Tijdens de tweede wereldoorlog wordt voor beide rechtbanken een 
dieptepunt gevormd. . 

Na de tweede wereldoorlog gaat het aantal handelszaken opnieuw de 
hoogte in volgens een praktisch ononderbroken lijn tot 1967, jaar 
waarin 90.584 nieuwe zaken werden aanhangig gemaakt. Oak bij de 

( 1) In tegenstelling met de vredegerechten worden voor de andere burgerlijke rechts
machten wel cijfers gepubliceerd over het jaarlijks aantal nieuwe zaken. Van nu af gaat 
het over nieuwe zaken. 
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rech tbanken van eerste aanleg neemt het aantal nieuwe zaken na de 
tweede wereldoorlog sterk toe; doch na 1949 treedt een stagnatie op, 
die door een lichte stijging gevolgd wordt. In 1969 stijgt het aantal 
tot 37.789. 
De voorhanden statistieken laten ons ook toe een inzicht te krijgen 
in de achterstand, die de rechtbanken ieder jaar moeten verwerken, 
wat ons een aanwijzing kan geven over de gemiddelde duur van de 
rechtsgedingen (1) (2). 

Zowel voor de rechtbank van eerste aanleg als voor de koophandels
rechtbank, is de gerechtelijke achterstand in de 20ste eeuw grater dan 
in de 19de eeuw. Na iedere wereldoorlog is er uiteraard een extra 
grate achterstand. De laatste jaren tenslotte schijnt de achterstand 
toe te nemen. 

Voor een rechtbank van eerste aanleg zou in de 19de eeuw een zaak 
gemiddeld 6 maanden tot een jaar duren. In de 2oste eeuw tussen 
12 en 18 maanden, de oorlogsperiodes uitgezonderd. Sinds 1950 gaat 
de gemiddelde duur in stijgende lijn. In 1969 bv. moesten de recht-

(r) Om de achterstand te evalueren werd een index geconstrueerd. 
I d _ Aantal op het einde van het jaar nog te berechten zaken 
n ex - Aantal tijdens het verlopen jaar berechte zaken 

Dergelijke verhoudingscijfers Iaten vergelijkingen toe in de tijd en tussen verschillende 
rechtbanken, daar de absolute getailen buiten beschouwing worden gelaten. Men kan de 
toe- of afname van de achterstand vergelijkenderwijze bestuderen. 
Met behulp van deze index kunnen wij ook bij benadering de tijd, nodig om een zaak 
af te handelen, begroten. Aan de hand van een voorbeeld wiilen wij onze werkwijze aan
duiden. Tijdens het jaar r845 bv. moesten door aile rechtbanken van eerste aanleg ro.887 
zaken worden afgehandeld. Tijdens dit jaar werden er 6.069 afgehandeld, zodat er nog 
(ro.887 - 6.069) = 4.8r8 overbleven. 
Per hypothese steilen wij dat er tijdens het volgende jaar evenveel zaken zullen behandeld 
worden, in casu 6.069. Dit geeft ons dus : 
48I8 d h d. d " -

6
- = o, 794 wat overeenstemt met e ,ac terstan sm ex . 

6o 9 
Wij kunnen verder verondersteilen dat ongeveer 79% van de tijd van het volgend jaar 
nodig zal zijn om de oude zaken af te handelen. Dit komt overeen met 9,5 maanden. 

Zijn aile zaken tijdens het verlopen jaar afgehandeld, dan is de index : ~. of o. 
X 

Blijven er meer zaken over dan er gedurende een bepaald jaar werden afgehandeld bv. : 
6.ooo (nog af te handelen) 
---- = 2 
J.ooo (tijdens het jaar afgehandeld) 
Dit kan bij hypothese betekenen dat, indien de rechtbanken aan een jaarlijks tempo van 
J.ooo zaken blijven voortwerken het twee jaar duurt vooraleer aile 6.ooo zaken afgehandeld 
zijn. Onze werkwijze is uiteraard slechts benaderend. Het aantal zaken dat tijdens het 
volgende jaar behandeld wordt is niet noodzakelijk even groat als tijdens het voorgaande 
jaar. Verder nemen aile gerechtszaken uiteraard niet evenveel tijd in beslag. Er is een 
spreiding rond een gemiddelde. 
(z) Wij doen nochtans geen uitspraak over de oorzaken van deze achterstand. Zo moet 
de achterstand enerzijds gerelateerd worden aan het principe van de lijdelijkheid van de 
rechter. Het hangt van de partijen af wanneer een zaak voorkomt. Anderzijds is de achter
stand verbonden met het fenomeen van de overlast van de rechter. Het uiteindelijke 
resultaat zal een combinatie van beide factoren zijn. 
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banken zich met 89.898 zaken inlaten, waarvan slechts 28.218 be
eindigd werden. Indien de rechtbanken het tempo van 1969 aan
houden, zou het meer dan twee jaar duren alvorens ook de nog 
resterende zaken aan de beurt zijn gekomen (1) (Grafiek 3). 

GRAFIEK 5 

HOVEN VAN BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN 
NIEUWE ZAKEN (bovenste curve) 

HOF VAN CASSATIE - BURGERLIJKE ZAKEN 
NIEUWE ZAKEN (onderste curve) 
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(1) Deze gegevens kunnen verwondering wekken. 
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Tot aan de eerste wereldoorlog is het aantal overblijvende zaken voor 
de handelsrechtbank zeer beperkt, zodat de zaken wellicht gemiddeld 
de zes maanden niet overschrijden. Dit kan opmerkelijk heten, daar 
het aantal zaken in die periode vertienvoudigde. In de loop van de 
2oste eeuw zouden gemiddeld de zes maanden wei bereikt worden. 
Iedere oorlog zorgt voor een flinke achterstand, wat de zaken doet 
aanslepen. In de loop van de jaren zestig valt een Iichte stijging van 
de gemiddelde duur te noteren (Grafiek 4). 

C. Hoven van Beroep en Hof van Cassatie in burgerlijke zaken 

Bij het begin van de bestudeerde periode I835, telt men 906 nieuwe 
zaken die bij de Hoven van Beroep aanhangig werden gemaakt. Dit 
aantal daalt tot s6o in I859· 
Van dan af stelt men een vrij continue stijging- om de twee a drie 
jaar onderbroken door een lichtere terugval -vast. In I9I4 bereikt 
het aantal nieuw te behandelen zaken het cijfer I .902. 
Na een teruggang te wijten aan de eerste wereldoorlog start een 
nieuwe stijging op een hoog niveau : in de jaren dertig registreert 
men gemiddeld 3.400 nieuwe zaken. De periode I940-45 wordt geken
merkt door een sterke inzinking. Daarna treedt een nieuw herstel 
op : I969 vormt het eindpunt van deze evolutie met 6.404 gevallen. 
In vergelijking met de rechtbank van eerste aanleg en de koophandels
rechtbank is de jaarlijkse achterstand voor de Hoven van Beroep 
aanzienlijk. Wat de gemiddelde duur der zaken betreft, bedraagt 
deze op een aantal uitzonderingsjaren na een tot twee jaar. De twee 
oorlogen betekenen uiteraard heel wat vertraging. Vanaf de zestiger 
jaren neemt de jaarlijkce achterstand weer toe. In I969 - het laatste 
jaar waarover wij gegevens bezitten - waren op het einde van het 
jaar meer dan Io.ooo zaken te behandelen, terwijl er 4-426 werden 
behandeld. • 
In de loop van de I9de eeuw en zelfs tot I9I4 kennen de activiteiten 
van het Hof van Cassatie een status-quo. Het aantal nieuwe zaken 
schommelt gemiddeld rond 45 (cfr. GRAFIEK s). 
Gelet op de kleine aantallen kan men aan de schommelingen moeilijk 
een betekenis hechten. Na de eerste wereldoorlog stelt men een plotse 
en korte piek vast van de aktiviteiten met een maximum van 490 
nieuwe zaken in I923; daarna daalt het aantal weer in snel tempo 
tot ISO en zelfs Ioo. Na de tweede wereldoorlog kent het Hof v~n 
Cassatie een hernieuwde toename van zijn aktiviteiten. In de jaren 
zestig wordt enkele malen het cijfer 250 nieuwe zaken bereikt. I969 
telt 223 nieuwe zaken. 
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GRAFIEK 7 

HOF VAN CASSATIE IN BURGERLIJKE ZAKEN - ACHTERSTAND 
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Het Hof van Cassatie vertoont heel wat minder achterstand dan de 
Hoven van Beroep. Wanneer de schommelingen te wijten aan de 
kleine getallen buiten beschouwing worden gelaten, dan is er sprake 
van gelijkmatigheid. Uitzonderingen zijn : grate achterstand i.v.m. 
de oorlogen en in de periode na de tweede wereldoorlog, waar ook 
een toename van de achterstand merkbaar is (Grafiek 6 en 7). 

Meestal, de uitzonderlijke periodes niet te na gesproken, zou de ge
middelde duur van een zaak tussen zes en twaalf maanden liggen. 

2. STRAFZAKEN 

De analyse van de strafzaken verloopt parallel met deze van de burger
lijke zaken. Wij moeten echter op een verschilpunt wijzen. Niet het 
aantal zaken maar het aantal beklaagden vormt de basis van het onder
zoek. Voor een deel werd men hiertoe aangezet, daar over het aantal 
nieuwe zaken en het aantal totaal aanhangige zaken minder gegevens 
voorhanden waren. Daarertboven door het aantal beklaagden als 
studiemateriaal te gebruiken, is men in staat zich een idee te vormen 
van het aantal rechtsonderhorigen, dat jaarlijks met het gerecht m 
aanraking komt, althans in strafzaken. 

A. Politierechtbanken en correctionele rechtbanker. 

Bij het begin van onze analyse rond I 840 i~ het aantal beklaagden 
voor beide rechtbanken ongeveer hetzelfde (I), daarna zal op uit
zonderingsjaren na het aantal betichten voor de politierechtbanken 
steeds hager liggen t.o.v. het aantal beklaagden voor de correctionele 
rechtbanken (Grafiek 8). 

In de loop van de rge eeuw neemt het aantal beklaagden voor de politie
rechtbankengeweldig toe. Cijfermatig uitgedrukt gaat het via 24.0I8 
aangeklaagden in I84o naar 57.732 in I86o, I06.I43 nog twintig jaar 
later in I88o, naar I83.908 beklaagden in I901. Hier wordt het hoogte
punt bereikt, daarna blijft het aantal beklaagden ongeveer op een iets 
lager niveau tot aan de eerste wereldoorlog. 

Tijdens dezelfde periode worden de correctionele rechtbanken door 
een geheel ander verloop gekenmerkt. In I83I werden 21.7II be
klaagden beoordeeld, in I847 echter reeds 49.303. Daarna daalt het 
aantal beklaagden tot in I854 op het niveau van I831. Vanaf I854 

(r) Hiervoor lag het aantal beklaagden voor de correctionele rechtbank zelfs hager dan 
voor de politierechtbank (slechte registratie bij het begin). 
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GRAFIEK 8 

POLITIERECHTBANKEN - AANTAL BEKLAAGDEN 
CORRECTIONELE RECHTBANKEN - AANTAL BEKLAAGDEN 
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begint een nieuwe ononderbroken stijging, die loopt tot 1892, een jaar 
tijdens hetwelk 60.274 beklaagden worden geregistreerd~ De twee 
volgende decennia kennen een consolidatiefase, tijdens dewelke het 
aantal beklaagden rand so.ooo schommelt. De veel sterkere groei van 
de politierechtbanken in de 19de eeuw valt voor een deel terug te 
voeren tot de wet van 4 oktober 1867 over de verzachtende omstandig
heden, waardoor 'potentiele' correctionele zaken bij de politierecht
banken terecht kwamen. 
Na de typische inzinking tijdens de eerste wereldoorlog, is het verloop 
m.b.t. de politierechtbank tussen beide wereldoorlogen vrij onregelmatig. 
Eerst begint het met een stijging t.o.v. de vooroorlogse periode : in 
1923 zijn er 203.896 beklaagden. Gedurende een tiental jaren blijft 
men ongeveer op dit niveau. Na 1934 gaat het decrescendo; zo worden 
in 1940 slechts 75·993 beklaagden geteld. Deze plotselinge daling 

GRAFIEK 9 

HOVEN VAN ASSISEN - AANTAL VERVOLGDEN 
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vindt zijn oorzaak in het K.B. nr. 59 van 10 januari 1935 betreffende 
de minnelijke schikking. 
Wat de correctionele rechtbanken betreft, is de tendens eerder neer
waarts gericht in vergelijking met vooroorlogse perioden. 
De tweede wereldoorlog wordt gekenmerkt door een contrasterende 
beweging : het aantal beklaagden voor de politierechtbanken neemt 
geweldig af terwijl het voor de correktionele rechtbanken toeneemt. 
Na de tweede wereldoorlog stijgt het aantal beklaagden voor de politie
rechtbank. In 1959 bereikt men opnieuw 199.512, terwijl in 1966 
een nieuw maximum met 216.573 wordt bereikt. 
Daiutegenover staat dat het aantal beklaagden voor de correctionele 
rechtbank eerder stagneert. Het niveau van de oorlogsjaren wordt 
niet meer bereikt. Het aantal beklaagden varieert tussen 51.849 (in 
1954) en 69.265 (in 1948) als uiterste grenzen. 

B. Hoven van Assisen 

Het aantal personen, dat voor het Assisenhof wordt vervolgd ver
toont, in tegenstelling met de reeds besproken rechtbanken, een 
dalende trend. Hierop maken in sterke mate de periode na de eerste 
wereldoorlog en in mindere mate de periode na de tweede wereld
oorlog uitzondering (Grafiek 9). 
In 1831 werden 595 personen door de hoven van Assisen berecht. 
Over een periode van 40 jaar grijpt een aanzienlijke vermindering 
plaats : in 1870 vallen er slechts 133 individuen te berechten. De 
daaropvolgende periode van 40 jaar kent globaal een nieuwe licht 
afzwakkende tendens : in 1910 werden er bijvoorbeeld 91 vervolgd. 
Tussen beide wereldoorlogen, de hoven genoemde piek te na ge
sproken, gaat de daling verder, in 1939 zijn er nog slechts 32 be
klaagden. 
Na de tweede wereldoorlog, de naoorlogse kleine piek uitgezonderd, 
bereikt men het peil van 1939. 

C. Hoven van Beroep en Hof van Cassatie in strafzaken 

Wanneer men de evolutie van het aantal verdachten, dat voor de 
Hoven van Beroep verschijnt tot de eerste wereldoorlog bestudeert, 
onderscheidt men twee subperiodes. Tot 1865 blijft het aantal sta
tionair en schommelt rond 900. Daarna is er sprake van een nauwe
lijks onderbroken opgaande beweging, die voortduurt tot 1912, waar 
het aantal beklaagden is opgeklommen tot 6.844 of een verzeven
voudiging (Grafiek 1o). 
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GRAFIEK 10 

HOVEN VAN BEROEP IN STRAFZAKEN - AANTAL 
BERECHTE VERDACHTEN (bovenste curve) 

HOF VAN CASSATIE IN STRAFZAKEN - AANTAL 
ARRESTEN (onderste curve) 
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Tussen beide wereldoorlogen kent men een onregelmatig verloop op 
het niveau van rond de eeuwwisseling. 

Tijdens de tweede wereldoorlog komen bijzonder veel verdachten voor 
de Hoven van Beroep : in 1943 zijn er zelfs 10.052. 

Na de tweede wereldoorlog, gaat de vooroorlogse opwaartse trend 
verder : in 1967 bedraagt het aantal beklaagden 9.409. 

De activiteiten van het Hof van Cassatie ( 1) kennen in strafzaken niet 

(1) In tegenstelling tot de overige rechtsmachten worden voor het Hof van Cassatie geen 
gegevens verstrekt over het aantal berechte verdachten, maar uitsluitend over het jaarlijkse 
aantal arresten. 
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Tabel 5: Correletiecoeffici§nten tussen de evoluties van het aantal door de burgerlijke rechts~ 

colleges afgehandelde zaken. 

vredegerechten eerste aanleg handelsrechtb. beroep cassatie 

vredegerechten 1.00 .86 .79 .88 .63 

eerste aanleg 1. 00 .78 .94 .72 

handelsrechtb. 1.00 .87 .63 

beroep 1.00 .75 

cassatie 1.00 
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dezelfde opgang als het Hof van Beroep. In vergelijking met de Bur
gerlijke Kamer valt nochtans een redelijke stijging te bemerken. 

Het eerste werkingsjaar 1833, dat op een periode van 15 maanden 
slaat, telde 257 arresten. In de periode 1840-1850 komt men aan een 
gemiddelde van 100 a 120. Van 1870 af treedt echter een snelle 
stijging op, al zijn er ook sterke schommelingen. Kort voor de eerste 
wereldoorlog worden ongeveer 500 zaken behandeld. Na een terug
gang in de eerste wereldoorlog versterkt de trend zich t.o.v. de voor
oorlogse periode en stijgt lichtjes : in 1930-1940 bereikt men gemid
deld 750 arresten. Na de tweede wereldoorlqg stijgt het aantal zaken : 
tussen 1950-1960 bedraagt het aantal arresten gemiddeld ± 1.150; 
tussen 1960-1970 ± 1.250. 

3· VERGELIJKING VAN RECHTSCOLLEGES ONDERLING 

A. Burgerlijke rechtbanken 

Om de evolutie van het aantal zaken, dat door de diverse burgerlijke 
rechtbanken wordt afgehandeld, onderling te vergelijken, berekenden 
we de correlatiecoefficienten (1) (Tabel 5). 

Globaal genomen liggen de correlaties aan de hoge kant, wat erop 
wijst dat het aantal zaken in dezelfde zin evolueert. Zoals men kon 
verwachten correleert het Hof van Cassatie in burgerlijke zaken het 
minst met de overige rechtscolleges, gelet op zijn eigen rol, die enigs
zins los van het volume zaken staat. De hoogste correlatie vindt men 
tussen rechtbanken van eerste aanleg en hoven van Beroep. Nochtans 
impliceert een hoge correlatiecoefficient geenszins causaliteit. 

Het berekenen van indices (2) zal ons toelaten mogelijke afwijkingen 
in de respectievelijke absoluties te onderkennen. 

De indices uit de vrij compacte tabel 6 laten ons toe een aantal con
clusies te trekken : 
1° Twee rechtbanken kennen de sterkste toename : de rechtbanken 

van koophandel 1394,9 en de vredegerechten 1313,4· De toename 
van de overige is heel wat minder : de hoven van beroep 482,8, 

(I) De correlatiecoefficient (r) is een statistische maat, die gebruikt wordt om de mate 
van samenvarieren van twee getallenreeksen in een cijfer weer te geven. De uiterste grenzen 
liggen tussen -I en +I, waar -I voor een volmaakt tegengestelde evolutie staat. Hoe 
groter de waarde van r, hoe groter de mate van samenvarieren. 
(2) Om toevallige afwijkingen niet te Iaten doorspelen in de indices, gaven wij er de voor
keur aan met tienjaarlijkse gemiddelden te werken. Als basis namen wij het gemiddelde 
van de periode I83S-44· 
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label 6. Burgerlijke rechtbanken: Vergelijkende evolutie 1835-1969 [tienjaarlijkse gemiddeldenl 

Vredege-Index % stij- Eerste Index % stij- Kooph. Index % stij- Beroep Index % stij- Cass. Index % stij-
recht ging aanleg ging ging ging ging 

1835-44 18842 100 7608 100 5847 100 876 100 59 100 

1845-54 31196 166 + 66 5970 79 - 21 7533 129 + 29 669 76 - 24 50 85 - 15 

1855-64 33299 178 + 7 5565 73 - 7 10412 178 + 38 608 69 9 29 so - 41 

1865-74 39211 208 + 18 7108 93 + 28 18438 315 + 77 793 91 + 30 34 60 + 18 

1875-84 55021 292 + 40 10016 132 + 41 28886 494 + 57 1087 124 + 37 46 78 + 33 

1885-94 76839 408 + 40 9779 128 - 2 28934 495 + 0 1236 141 + 14 56 95 + 22 

1895-04 107025 568 + 39 9513 125 3 33846 579 + 17 1376 157 + 11 47 80 - 16 

1905-14 150692 800 + 41 12146 160 + 28 42607 729 + 26 1683 192 + 22 46 78 - 2 

1915-24 133717 710 - 11 13473 177 + 11 24176 413 - 43 1721 196 + 2 186 315 +302 

1925-;!4 118152 627 - 12 21753 286 + 61 67456 11 54 +179 3.176 363 + 84 202 344 + 9 

1935-44 147504 783 + 25 19450 256 - 11 29644 507 - 56 2769 316 - 13 88 150 - 56 

1945-54 178445 947 + 21 28437 374 + 46 35569 608 + 20 2921 333 + 20 134 228 + 52 

1955-64 236961 125.8 + 33 29252 384 + 3 62323 1066 + 75 3822 436 + 31 236 401 + 76 

1965-69 247463 1313 + 4 32006 421 + 9 81557 1395 + 31 4230 483 + 11 242 410 + 2 

N 
-.J 



de rechtbanken van eerste aanleg 420,7 en het Hof van Cassatie 
410,2. 

2° De toename van het aantal afgehandelde zaken is niet gelijkelijk 
verdeeld over de negentiende en de twintigste eeuw. 

Vredegerechten 
Eerste aanleg 
Koophandel 
Beroep 
Cas sa tie 

Toename coefficient 
19de eeuw 

basis 1835-1844 

5,68 
1,25 
5.79 
1,57 
o,8o 

Toename coefficient 
zoste eeuw 

basis 1895-1904 

2,31 
3.36 
2,41 
3,07 
5,12 

De rechtbanken, die een sterke stijging hebben gekend in de loop 
van de 19de eeuw (vredegerechten en rechtbanken vankoophandel), 
vertonen een zwakker stijgingspercentage in de 2oste eeuw. Om
gekeerd komen de rechtbanken die nauwelijks zijn toegenomen 
tijdens de 19de eeuw in de 20ste eeuw sterker naar voren. 

3° Alle rechtbanken hebben een sterke stijging gekend tijdens de 
periode 1865-1884 en ook na de tweede wereldoorlog (1945-1964). 

T enslotte vonden wij het interessant het aandeel van iedere rechtbank 
binnen het geheel van de rechtscolleges te bereken (Tabel 7). 

Tabel 7. Aandeel van elke rechtbank binnen de totale groep der civiele 

zaken. 

Vredege- Eerste Koop- Beroep Cassatie Totaal 
recht aanl. handel 

1835-44 56,70 22,89 17,59 2,64 0,1 B 100 

1845-54 68,69 13,14 16,59 1,47 0,11 100 

1655-64 66,71 11.15 20,86 1,22 0,06 100 

1865-74 59,79 10,84 28,11 1,21 0,05 100 

1875-84 57,88 10,54 30,39 1 ,14 0,05 100 

1885-94 6.5, 76 8,37 24,76 1,06 0,05 100 

1895-04 70,50 6,27 22,30 0,91 0,03 100 

1905-14 72,74 5,86 20,57 0,81 0,02 100 

1915-24 71,17 7,78 13,.95 0,99 0,11 100 

1925-34 56,07 10,32 32.01 1, 51 0,10 100 

1935-44 73,35 9,75 14,86 1,39 0,04 100 

1945-54 72,68 11,58 14,49 1 .1 9 0,05 100 

1955-64 71,25 8,80 18,74 1, 15 0,07 100 

1965-69 67,66 8,75 22,30 1,16 0,07 100 
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De vredegerechten nemen steeds meer dan de helft van het totaal 
aantal zaken voor hun rekening (I). In de meeste decennia schommelt 
het percentage rond 6o % en 70 %. 
De rechtbanken van koophandel vertegenwoordigen tussen de I 5 % 
en 30 % van het globaal aantal zaken. In het kort stippen wij enkele 
keerpunten aan : I7,59 % in I84o; 30,39 % in I88o; I3,95 % in 
I920; 32,0I % in I930; q,86 % in I940 en 22,30 % in I965-I969. 
De rechtbanken van eerste aanleg zijn enkel in de beginperiode 
kwantitatief belangrijk. Daarna daalt hun aandeel vlug tot Io% en 
minder; rond I9IO wordt minder dan 6 % bereikt. Gedurende de 
eerstvolgende decennia heeft een lichte hervatting plaats, in de jaren 
I96o schommelt de proportie rond 9 %. 
De Hoven van Beroep vertegenwoordigen slechts een beperkt per
centage. De I9de eeuw kent een tendens a la baisse (van 2,64 % in 
I84o naar o,8I % in I9Io). Het aandeel gedurende de 2oste eeuw 
blijft echter vrij stabiel schommelen rond gemiddeld I,20 %. 
Het hof van Cassatie bereikt meestal geen o,Io %. 

B. Strafzaken 

Zoals voor de burgerlijke zaken, berekenden wij correlaties om de 
evoluties van het aantal strafzaken, die door de rechtbanken werden 
afgehandeld, onderling te vergelijken (Tabel 8). 

label B: Correlatieco§fficienten tussen de evoluties van het aantal 

door de rechtbanken afgehandelde strafzaken. 

Poli tie Correction. Beroep Assisen Cassatie 

Politie 1 .oo .69 .74 -.54 .67 

Correction. 1.00 .B7 -.47 .73 

Beroep 1.00 -.63 .85 

Assisen 1.00 -.57 

Cassatie 1.00 

0 p het Hof van Assisen na, vertonen de overige rechtbanken, een 
hoge correlatie, doch in mindere mate dan de burgerlijke rechtbanken. 
De correlatie is het sterkst bij de correctionele rechtbanken en hoven 
van Beroep. 

(1) Met de in der minne geregelde zaken inbegrepen. 
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Ook voor de vergelijking van de evolutie van het aantal strafzaken 
in de rechtscolleges berekenden wij indic-::s (cfr. Tabel 9). 
De studie van de indices leidt tot volgende conclusies : 
I 0 Drie rechtscolleges vertonen in relatieve cijfers een vrijwel gelijk 

stijgingsritme : hof van Cassatie wso,I, hoven van Beroep 962,6 
en politierechtbanken 900,2. Het groeiritme van de correctionele 
rechtbank is heel wat minder : 242,2. Zoals reeds vroeger bena
drukt, dalen de zaken voor het Hof van Assisen : 9,8. 
De toename van de strafzaken is mutatis mutandis minder dan 
voor de burgerlijke zaken. 

2° Zoals voor de burgerlijke rechtbanken is de toename van het 
aantal afgehandelde zaken niet gelijkelijk verdeeld over de negen
tiende en twintigste eeuw. 

Politierechtbanken 

T oename coefficient 
19de eeuw 

basis 1835-1844 

7.14 
Correctionele rechtbanken 2,I3 
Assisen 
Beroep 
Cas sa tie 

0,26 

s.s4 

T oename coefficient 
2oste eeuw 

basis 1895-1904 

I,27 
I,I4 
0,47 
I,6s 
2,70 

De groei is voonil te situeren in de Igde eeuw, en veel minder-in- de 
2oste eeuw. In deze laatste is de groei bijzonder zwak in vergelijking 
met de burgerlijke rechtbanken. 
W elk is nu het aandeel van de verschillende rechtscolleges in het 
geheel van de strafzaken. 
Meestal vertegenwoordigen de politierechtbanken meer dan 70 % 
van de strafzaken. Het percentage van de correctionele rechtbanken 
varieert veelal tussen 20 % en 35 %; het percentage van de hoven 
van beroep ligt tussen I % en 3 %. Het aandeel van het Hof van 
Cassatie ligt rond en beneden 0,5 % (Tabel 10). 

C. Verhouding burgerlijke en strafzaken 

Wanneer men het pakket burgerlijke zaken vergelijkt met het pakket 
strafzaken dan merkt men een bepaalde evolutie, die zowel uit Gra
fiek I I als uit de statistische tabellen II en I 2 (I) blijkt. 

( 1) Civiele zaken om vat : eigenlijke rechtsmacht van de vrederechters 
afgehandelde zaken in eerste aanleg 

+ voor de civiele kamers 
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afgehandelde zaken voor de rechtbanken van koophandel 
afgehandelde zaken voor de hoven van beroep + · 
afgehandelde zaken voor het hof van Cassatie + 



Tabel 9. Strafrechtbanken: vergelijkende evolutie 1835-1969 [tienjaarlijkse gemiddelden) 

Politie-Index % stij- Cor- Index % stij- Assisen Index % stij- Beroep Index % stij- Cassa- Index % stij-
rechtb. ging rect. ging ging ging tie ging 

1835-44 23581 100 25082 100 488 100 900 100 127 100 

1845-54 39744 168 + 68 29928 119 + 19 387 79 - 21 832 92 - 7 143 113 + 13 

1855-64 61918 263 + 56 25276 101 - 15 261 54 - 32 933 104 + 12 132 104 - 8 

1865-74 72834 309 + 18 27283 109 + 8 170 35 - 35 1216 135 + 30 163 128 + 24 

1875-84 103940 441 + 43 39906 159 + 46 163 33 - 4 2193 244 + 80 482 380 +196 

1885-94 134949 572 + 30 511 51 217 + 28 181 37 + 11 3606 401 + 64 616 485 + 28 

1895-04 168312 714 + 25 53378 213 + 4 126 26 - 30 5250 584 + .46 494 390 - 20 

1905-14 167319 710 1 52335 209 2 102 21 - 19 5818 647 + 11 633 499 + 28 

1915-24 147208 624 - 12 53582 214 + 2 359 74 +252 5383 598 - 7 567 447 - 10 

1925-34 188695 BOO + 28 49652 198 - 7 133 27 - 63 5212 579 3 694 547 + 22 

1935-44 102621 435 + 46 60529 241 + 22 54 11 - 60 7289 810 + 40 773 609 + 11 

1945-54 120179 510 + 17 56977 227 6 72 15 + 35 7117 791 - 2 1138 897 + 47 

1955-64 184754 783 + 54 54784 218 - 4 30 6 - 58 7632 848 + 7 1209 952 + 6 

1965-69 212284 900 + 15 60760 242 + 11 48 10 + 58 8660 963 + 13 1333 1050 + 10 

[1) De cijfers betreffen de aantallen· berechte verdachten. met uitzondering van het hof van cassatie. waar het 
het jaarlijkse aantal arresten betreft. 
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Tabsl 10. Strafrschtbanksn: aandssl van elks rschtbank binnen de totale 

groep der strafzaksn [ 1) . 

Politie Corr)ltt. Berosp Assisen Cassat is Totaal 

1835-44 44,78 51,83 2,05 0,96 0,38 100 

1845-54 57,20 40,64 1 ,27 0,60 0,29 100 

1855-64 69,45 28,88 1 ,12 0,34 0,22 100 

1865-74 71,50 26,89 1 ,19 0,19 0,23 100 

1875-84 72,47 25,54 1, 43 0,12 0,45 100 

1885-94 73,51 24,26 1. 69 0,10 0,44 100 

1895-04 76,70 21 ,12 1,88 0,05 0,25 100 

1905-14 76,06 21,53 2,04 0,04 0,33 1,DO 

1915-24 71,48 25,99 2,10 0,11 0,32 100 

1925-34 78,19 19,71 1. 73 0,05 0,32 100 

1935-44 60,89 35,07 3,39 0,03 0,62 100 

1945-54 61,98 34,19 3,09 0,03 0,71 100 

1955-64 71.28 25,52 2,62 0,01 0,57 100 

1965-69 72,08 24,67 2, 70 0,01 0,54 100 

[ 1) Bshalvs voor ds hoven van Berosp waar hst aantal nisuws zaksn 
disnds gsnomsn ts worden gsldsn ds cijfsrs voor ds overigs 
rschtbanksn ds aantal afgshandslds zaksn. 

Wanneer men de eigenlijke rechtsmacht van de vrederechters in haar 
totaliteit in de analyse betrekt (2) dan kan men twee periodes onder
scheiden. In een eerste, tot rond 1900, geschiedt er binnen enge 
marges een verschuiving in het voordeel van de strafzaken. Het aan
deel van deze categorie neemt geleidelijk toe van ca so % tot 55 %. 
In de twintigste eeuw, de tweede periode, doet zich een tegengestelde 
beweging voor : meestal hebben de civiele zaken het overwicht. Zo 
het nog niet zo duidelijk is voor het tijdvak 1900-30, dan is het wel 
voor de jaren na de tweede wereldoorlog. Soms telt men 2 burgerlijke 
voor een strafzaak; gedurende 1945-1969 schommelt de verhouding 
rand 6-+ Uit het voorgaande zou blijken dat de strafzaken onze 
gerechtelijke activiteiten niet domineren. 

vervolg voetnoot (r) p. 30. 
Strafzaken omvat : afgehandelde zaken door de politierechtbanken 

afgehandelde zaken voor de correctionele rechtbanken 
afgehandelde zaken voor de hoven van assisen 
afgehandelde zaken voor de hoven van beroep + 
afgehandelde zaken voor het hof van cassatie + 

+ voor de strafkamers. 
(2), Vonnissen, plus de zaken in der minne geschikt en zaken zonder gevolg gebleven. 
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GRAFIEK 11 
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Grafiek I I client als volgt gelezen te worden. De bovenste curve duidt 
het procentueel belang van de totale groep der civiele zaken aan (met 
inbegrip van de zaken zonder gevolg gebleven en in der minne geregeld 
bij de vredegerechten). De onderste curve duidt eveneens het procentueel 
belang der civiele zaken aan (met ditmaal voor de vredegerechten uitslui
tend de vonnissen inbegrepen). 
De strafzaken vormen steeds het complement. In I835 bijv. staan in het 
eerste geval 49 % civiele zaken tegen 5 I % strafzaken. Hanteert men de 
tweede definitie van civiele zaken, dan bedraagt de verhouding civiele 
zaken-strafzaken 37% tegen 63 %. 
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Tabel 11. Burgerlijke rechtbanken en strafrechtbanken: vergelijkende evolutie 1835-1969 

(tienjaarlijkse gemiddelden) ( 1 ) 

Tot. Civ. Index % Tot. Strafz. Index % Totaal Index 
(1835-44;100) 

1835-44 33232,0 100,0 50,1 33064,3 100,0 49,9 66296,3 100,0 

1845-54 45418,8 136,7 47,6 50045,3 151,4 52,4 95464,1 144,0 

1855-64 49912,9 150,2 45,6 59536,7 180,1 54,4 109449,6 165,1 

1865-74 65585,2 197,4 49,5 69629,2 210,6 50,5 135214,4 204,0 

1875-84 95056,2 286,0 47,2 106476,4 322,0 52,8 201532,6 304,0 

1885-94 116845,0 351,6 45,4 104522,8 425,0 54,6 257367' 8 388,2 

1895-04 151807,8 456,8 45,1 184834,4 559,0 54,9 336642,2 507,8 

1905-14 207174,5 623,4 52' 1 190836,2 577,2 47,9 398010,7 600,4 

1915-24 173273,0 521 '4 49,1 179939,4 544,2 50,9 353212,4 532,8 

1925-34 210739,7 634,1 49,5 215236,7 651 ,0 50,5 425976,4 642,5 

1935-44 199455,0 600,2 58,2 143419,0 433,8 41,8 342874,0 517' 1 

1945-54 245506,8 738,8 60,6 159549,6 482,5 39,4 405056,4 611 '0 

1955-64 332595,3 1000,8 60,9 213579,2 646., 0 39,1 546174,5 823,8 

1965-69 365738,4 1100,6 59,6 248427,0 751,3 40,4 614165,4 926,4 

(1) Met inbegrip van de zaken in der minne geregeld of zonder gevolg gebleven voor de vredegerechten. 



Wordt de eigenlijke rechtsmacht van de vrederechters gereduceerd 
tot de vonnissen, dan komt de verhouding van de burgerlijke t.a. v. 
de strafzaken anders te liggen. Gedurende de I9de eeuw is er geen 
sprake meer van een ongeveer fifty-fifty verhouding maar wel van 
een 2 tot I overwicht van de strafzaken. Na de eerste wereldoorlog 
en zeker na de tweede, neemt het belang van de burgerlijke toe en 
per saldo komt een licht overwicht van de burgerlijke zaken naar 
voren (I) f2). 

Tabel 12. Burgerlijke rechtbanken en strafrechtbanken: vergelijkende 

evolutie 1835-1969 [tienjaarlijkse gemiddeldenl [1 ) 

Tot. Civ. Index % Strafzaken Alg. Tot. Index 
Zaken 1835-44= % 1835-44= 

100 100 

1835-44 19981,6 100,0 37,7 62,3 53045,9 100,0 

1945-54 22534,8 112,8 31,1 68,9 72580,1 136,8 

1955-64 24950,1 124,9 29,5 70,5 84486,8 159,3 

1865-74 36101,3 180,7 34,1 65,9 105730,5 199,3 

1875-81 55129,5 275,9 34,1 65,9 161605,9 304,7 

1885-94 60503,2 302,8 36,7 63,3 165026,0 311,1 

1895-04 65934,5 333,0 26,3 73,7 250768,9 472,7 

1905-14 87253,4 436,7 31,4 68,6 278089,6 524,2 

1915-24 83982,3 420,3 31,8 68,2 263921,7 497,5 

1925-35 138531,0 693,3 39,2 60,8 353767,7 666,9 

1935-44 133213,4 666,7 48,2 51,8 276632,4 521,5 

1945-54 151931,7 760,4 48,8 51,2 311481,3 587,2 

1955-64 222140,2 1111,7 51,0 49,0 435719,4 821,4 

1965-69 264463,4 1323,5 51.6 48,4 512890,4 966,9 

[1) Met uitsluiting van de zaken in der minne geregeld of zonder gevolg 
gebleven voor de vredegerechten 

Na een globale vergelijking, is het nuttig de verhouding burgerlijke 
versus strafzaken op de verschillende niveaus van de rechtsmachten 
na te kijken (Tabel 13). 

(r) o.a. Wegens het relatief verkleind belang van de zaken in der minne geregeld en 
zonder gevolg gebleven. 
(2) Zoals reeds eerder aangestipt vormt de techniek van minnelijke schikking voor politie
zaken (K.B. nr. 59 van ro januari 1935) een belangrijke oorzaak voor de relatieve achter
uitgang van de strafzaken. De periode 1935-44 vormt inderdaad een breekpunt in de 
evolutie. 
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w Tabel 13. Burgerlijke rechtbanken en strafrechtbanken: pr9centueel belang van burgerlijke en strafzaken 
0\ 

binnen gelijke niveaus. 

Vredeg. Poli tie 1e aanl. Handel Correct. Ber.Civ. Ber.Straf. Cass.Civ. Cass.Straf. 
( 1) 

1835-44 56,0 44,0 24,9 19,0 56,1 56,4 43,6 32,3 67,7 

1845-54 47,5 52,5 18' 1 22,6 59,3 51,0 49,0 28,2 71 '8 

1855-64 44,6 55,4 16,8 31,1 52,1 47,6 52,4 18,5 81 '5 

1865-74 44,2 55,8 16,2 41,5 42,3 49' 1 50,9 18,7 81,3 

1875-84 41 '6 58,4 15,2 43,9 40,9 41,9 58,1 10,2 89,8 

1885-94 42,7 57,3 13' 5 39,7 46,8 34,5 65,5 8,6 91,4 

1895-04 42,9 57,1 11 '5 41 '1 47,4 28,5 71 '5 9,2 90,8 

1905-14 51,0 49,0 12,7 44,6 42,7 30,3 69,7 7,0 93,0 

1915-24 53,2 46,8 14,7 26,4 58,9 29,2 70,8 20,2 79,8 

1925-34 41,1 58,9 16' 5 50,8 32,7 46,2 53,8 21 '9 78,1 

1935-44 63,3 36,7 19,6 28,3 52,1 36,0 64,0 9,6 90,4 

1945-54 64,9 35,1 23,8 28,7 47,5 36,5 53,5 10,8 89,2 

1955-64 60,8 39,2 20,0 42,6 37,4 40,6 59,4 16,4 83,6 

1965-69 57,8 42,2 18' 3 46,6 35 '1 38,7 61 '3 15,3 84,7 

100% 100% 100% 100% 

(1] Verzoende zaken inbegrepen. 



Aanvankelijk hebben de vredegerechten meer act1v1te1ten dan de 
politierechtbanken, maar van I8So tot I9oo stelt men eel\ overwicht 
van deze laatste vast. Tijdens de twintigste eeuw neemt het aandeel 
van de vredegerechten op een uitzondering na, in aanzienlijke mate toe. 

Op het ,eerste" niveau zijn verscheidene tendensen merkbaar. Bij 
de aanvang is het overwicht van de correctionele rechtbank duidelijk, 
mettertijd is er vrijwel een gestadige daling van het aandeel ervan : 
in I96S-69 bedraagt het slechts 3S,I %· De rechtbanken van Iste 
aanleg dalen qua percentage in de I 9de eeuw doch in de loop van 
de 2oste eeuw neemt hun aandeel toe: in I96S-69 bereikt het I 8,3 %. 
Het percentage zaken die door de koophandelsrechtbanken worden 
behandeld kent een onregelmatig verloop, met dien verstande dat zij 
globaal bekeken op de stijgende toer zijn. In een eerste fase neemt 
hun aandeel sterk toe vooral ten koste van de rechtbanken van eerste 
aanleg, maar daarna oak van de correctionele rechtbanken. Rand 
I900 is het aandeel van de rechtbanken van koophandel reeds meer 
dan verdubbeld t.a.v. I84o en benadert so % van het globaal aantal. 
In de 20ste eeuw grijpen er heel wat schommelingen plaats, doch 
sinds I9SS wordt ruim 40 % bereikt. 
Binnen de Hoven van Beroep kennen burgerlijke en strafkamers een 
eigen evolutie. Tot grosso modo I8So hebben de civiele kamers het 
overwicht; daarna overschrijdt het aandeel van de strafkamers de 
so % eerst slechts lichtjes, doch sinds I88o in vrij sterke mate, zodat 
we rond I900 reeds een verhouding 2 tegen I noteren. In de loop 
van de twintigste eeuw nemen de civiele zaken relatief toe; van I9SO 
af kan men ongeveer spreken van een verhouding van zes strafzaken 
voor vier burgerlijke zaken. 

Binnen het Hof van Cassatie kent men een parallelle evolutie met 
dien verstande dat er steeds een overwicht is van de strafarresten. 
Dit overwicht bij het begin van de I9de eeuw neemt tot I90S-I9I4 
toe met 93,0 %. Tijdens de twintigste eeuw wordt niet getornd aan 
het grote overwicht van de strafzaken, maar de verhoudingen worden 
enigszins gemilderd (de civiele zaken schommelen rond IS a 20 %) . 

II. BELASTINGSGRAAD ,CASELOAD" VAN DE MAGIS
TRATEN 

Wanneer men de activiteiten van de rechtbanken wil analyseren dan 
moet men deze betrekken op de personeelsbezetting. De mate van 
belasting van de magistraten wordt in de rechtssociologische litera-
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w Tabel 14. Caseload van de magistraten (tienjaarlijkse gemiddelden) 00 

Periods Vreder. Rechtbanken van 1e aanleg Hoven van Beroep Hof van Cassatie 

Reenters O.M. Raadsheren O.M. Raadsheren O.M. 

1840-44 186 164 285 26 103 9 59 

1845-54 293 180 321 22 8'1 11 64 

1855-64 369 148 256 21 72 9 54 

1865-74 438 160 . 270 25 89 12 66 

1875-84 644 199 342 36 130 31 176 

1885-94 858 217 404 42 159 40 224 

1895-04 1130 225 423 53 220 32 180 

1905-14 1331 221 387 57 211 36 220 

1915-24 1196 229 340 56 163 44 191 

1925-34 1477 238 301 79 188 52 215 

1935-44 1439 242 312 82 197 52 175 

1945-54 1574 227 228 73 148 66 237 

1955-64 1862 235 226 85 159 64 207 

1965-69 2112 211 203 87 180 63 1 61 



----------------------------------,-~-~--·----~~-

tuur meestal ,caseload" genoemd. Deze wordt berekend door het 
aantal gedurende een jaar behandelde zaken te delen door het aantal 
rechters, eventueel ook het aantal leden van het openbaar ministerie, 
die gedurende dat jaar bij de beschouwde rechtbank werkzaam 
war~n (1) (2) (Tabel 14). 

De caseload heeft niet aileen betekenis voor de magistraten zelf maar 
kan ook invloed hebben op de kwaliteit van de rechtsbedeling. Bij 
overbelasting kan de behandeling van de zaken en de bijhorende 
uitspraken eronder lijden. Eventueel zou dit er toe leiden dat vaker 
hoger beroep zou worden aangetekend. 

A. Vredegerechten en politierechtbanken (3) 

Tegenover het feit dat het aantal vrederechters in de loop van de 
onderzoeksperiode lichtjes is teruggelopen staat dat het aantal zaken 
binnen de eigenlijke rechtsmacht geweldig is toegenomen. De huidige 
vrederechter moet ongeveer tien maal meer zaken behandelen dan 
zijn collega van 130 jaar geleden. De belangrijkste stijging geeft de 
19de eeuw te zien. Zo kreeg de vrederechter rond 1840, gemiddeld 
186 zaken te behandelen, tegen 1.331 rond 1910. Tussen beide wereld
oorlogen neemt het aantal zaken niet sterk toe, maar na de tweede 

(1) Nochtans moesten wij ons een aantal beperkingen opleggen. Zo hadden wij slechts 
de beschikking over tienjaarlijkse gegevens m.b.t. de rechterlijke ambtenaren. 
Om hieraan te verhelpen werd een eenvoudige lineaire intrapolatie toegepast : het aantal 
rechters gedurende een bepaald jaar werd geschat op ((xtt1-xt). m/1o) = Xt. In eenvou
diger bewoordingen g~steld : het geschatte aantal rechters gedurende een bepaald jaar 
wordt bekome.g_door het verschil te maken van het aantal rechters tijdens de tienjaarlijkse 
telling daaropvolgend en daarv66rkomend vermenigvuldigd met het aantal jaren dat sinds 
de eerste telling verstreken is, gedeeld door 10 en vervolgens gesommeerd met het aantal 
rechters aanwezig gedurende de eerste tienjaarlijkse telling. Een voorbeeld. In I84o waren 
er ISS rechters bij de rechtbanken van eerste aanleg. In I8So : 143. De vraag is nu hoeveel 
waren er in 184S· Bv. Hiervoor wordt de volgende schatting gemaakt : 
X = ((I43-ISS). S/10 = -6 + ISS = 149· 
Dit is een eerste beperking. Een tweede beperking ligt in het feit dat we enkel gegevens 
verzameld hebben over de full-time met uitspraak belaste juristen. Geen rekening werd 
gehouden met plaatsvervangende magistraten. 
Een_derde opmerking betreft het feit dat wij geen data hebben over het administratief 
en bediendenpersoneel. Wij weten niet in welke mate dit is toegenomen of in welke mate 
de taken ervan zijn toegenomen. 
Tenslotte moeten wij nog stellen dat we geen uitspraak kunnen doen over de gemiddelde 
zaak. Is deze grosso modo gecompliceerder geworden of worden er daarentegen meer 
routinezaken afgehandeld? Dit is eveneens een kwestie die in het vage moet blijven, 
wegens gebrek aan gegevens. 
(2) Voor verschillende rechtbanken zou de caseload eventueel nog iets hoger kunnen uit
komen, als rekening wordt gehouden met de zaken behandeld door een kamer van ver
schillende rechters. Daartegenover staat dat in zulke kamers waarschijnlijk een werkver
deling wordt doorgevoerd. 
(3) De caseload is berekend op het jaarlijkse aantal nieuwe zaken. Inbegrepen zijn ook 
de ,in der minne" geschikte zaken en ,zonder gevolg gebleven" zaken. 

39 



wereldoorlog overheerst opnieuw een stijgende trend, die op een 
stijgende belasting duidt. Bij de interpretatie van deze gegevens past 
enige voorzichtigheid. Niet alle zaken nemen evenveel tijd in beslag : 
bv. de zaken zonder gevolg gebleven; een routinisering van vele 
soortgelijke zaken kan de last verminderen. Daartegenover staat dat 
de vrederechter, naast de eigenlijke rechtsmacht, waarover hierboven, 
zich met een omvangrijke oneigenlijke rechtsmacht moet inlaten. 
Voor een deel echter zou de administratieve last ervan door bevoegd 
personeel worden overgenomen. 

B. Rechtbanken van eerste aanleg (1) 

In vergelijking met de vredegerechten, die door een sterke stljgmg 
gekenmerkt worden, is de caseload binnen de rechtbank van eerste 
aanleg aan veel minder schommelingen onderhevig. 

Gedurende de negentiende eeuw valt bij de rechters weliswaar een 
lichte verzwaring van de caseload te noteren (164 zaken in 1840-44 
en 225 in 1895-04), opmerkelijk is echter dat de twintigste eeuw 
tiberhaupt geen variatie van enige betekenis te zien geeft. De caseload 
van het openbaar ministerie, dat vooral bij correctionele zaken op
treedt kent ietwat grotere verschuivingen. Tijdens de negentiende 
eeuw wordt de opdracht zwaarder, maar gerekend vanaf 1900 be
draagt de caseload in 1965-69 slechts de helft. Dit alles natuurlijk 
in de hypothese dat de ,gemiddelde zaak" dezelfde is gebleven. 

Men mag wellicht ook niet uit het oog. verliezen dat de taak van het 
O.M. buiten het rechtsgeding sensu stricu zwaarder werd. 

C. Hoven van Beroep 

Zittende en staande magistratuur kennen geen identieke evolutie. 
De raadsheren zien zich voor een verdrievoudiging gesteld. Van 26 
af te handelen zaken rond 1840-44 wordt het jaarlijkse gemiddeld 
aantal zaken 87 voor de periode 1965-69. De leden van het Openbaar 
Ministerie daarentegen komen er iets beter van af. De gemiddelde 
belastingsgraad groeit ook aan, maar in mindere mate. Van 103 zaken 
in 1840-44 klimt men op tot 180 eenheden in 1965-69. Rond de 
eeuwwisseling lagen de cijfers zelfs hoger. 

(1) Hier treedt een probleem op in de zin dat het aantal zaken behandeld door de recht
banken van eerste aanleg rechtsprekend in handelszaken niet in deze cijfers vervat zit, 
maar wei geteld is bij de rechtbanken van koophandel. Dit kan dus een kleine vertekening 
meebrengen. Nochtans weze er de nadruk op gelegd dat dit aantal zaken niet groot is en 
dat het verschijnsel over de · globale beschouwde periode optreedt. 
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D. Hof van Cassatie 

Ook voor het hof van Cassatie is er sprake van een verhoogde be
lastingsgraad. Zo hebben de raadsheren en het openbaar ministerie 
hun activiteit respectievelijk zien verzesvoudigen en bijna verdrie
voudigen. 

III. ,LEGAL ACTIVITY" EN ,LITIGATION RATES" 

Het overzicht van de activiteiten van de rechtsmachten liet ons toe 
de groei ervan te schetsen. Wil men echter de maatschappelijke 
relevantie van de rechtsmachten evalueren dan moet het verloop van 
hun werkzaamheden gerelateerd worden tot de groei van de bevolking. 
Meer rechtszaken kunnen immers eenvoudig het gevolg zijn van de 
toename van de bevolking, zonder dat deze zich meer naar de recht
banken wendt of voor de rechtbank gedaagd wordt. Om de ,gerechte
lijke betrokkenheid" in de tijd te meten is er in de literatuur sprake 
van een ,litigation rate" : de verhotiding tussen het jaarlijks aantal 
nieuwe aanhangig gemaakte zaken en de populatie van het correspon
derende jaar. 

Toename van de verhouding van activiteiten rechtbanken/bevolking 
betekent niet noodzakelijk dat de rechtbanken binnen de juridische 
sfeer aan belang winnen. De rechtbanken zijn immers slechts een 
bepaald beslechtingsmechanisme voor juridische conflicten. Daar
naast zijn er andere, die men onder een grate noemer kan samen
nemen als functioned equivalente oplossingsmechanismen : arbi
trages, officieuze dadingen. 

De evolutie van de ,litigation rate" moet dan ook geprojecteerd 
worden tege11- deze van de massa juridische conflicten, die in de 
literatuur ,legal activity" wordt genoemd. Het komt er op aan het 
wisselend aandeel van de rechtbanken in de beslechting der juridische 
conflicten te begroten. 

De analyse van de evoluties van de litigation rate en de legal activity 
zullen ons toelaten onze ,~sultaten te toetsen aan h~pothesen die door 
andere rechtssociologen tot ontwikkeling werden gebracht. 

Vooreerst is er de hypothese van Friedman, die suggereert dat het 
effect van de sociale ontwikkeling op de litigation rate curvilineair is ; 
in de eerste fase van de industrialisering is er een sterk toenemende 
litigation rate, maar in de fase van de industriele rijpheid zwakt de 
litigation af. Zo vond Friedman voor Engeland dat de litigation rate 
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in de loop van de negentiende eeuw sterk toenam, doch voor het 
grootste gedeelte van de twintigste eeuw stabiel is gebleven, al groeide 
de bevolking sterk aan. 

Hierbij aansluitend stelt men oak dat socio-economische ontwikkeling 
leidt tot een toename in legal activity zonder een corresponderende 
toename van de litigation rate (I). 

I. LITIGATION RATES 

De litigation rates kunnen op twee manieren uitgedrukt worden : in 
aantal zaken per Io.ooo inwoners of, wat op hetzelfde neerkomt, om 
de hoe:veelste inwoner er een zaak is. In de tabellen wordt de eerste 
methode gehanteerd, in de kommentaar zal ter afwisseling veelal de 
andere methode gebezigd worden (Tabel I5 en I6). 

A. Burgerlijke zaken 

De globale rechtspleging nam met een factor 4,7 toe. De aangroei was 
iets sterker in de I9de eeuw dan in de 2oste eeuw, echte inzinkingen 
komen alleen voor tijdens de oorlogsperiodes, voor de rest overweegt 
een positieve trend. In I965-69 waren er 382,89 zaken op IO.ooo 
inwoners, wat oak betekent I zaak op 26 inwoners. Hieruit zou men 
zelfs kunnen vooropstellen dat gemiddeld I persoon op I 3 met de 
civiele rechtsmacht in aanraking komt, al is het natuurlijk zo dat er 
verschillenlte personen of organisaties zullen zijn die meer dan een
maal met het gerecht in aanraking komen (het bekende onderscheid 
tussen ,one shatters" en ,repeat players"). 

Een positieve trend kenmerkt oak de vredegerechten, die zoals reeds 
eerder gezegd het leeuwenaandeel van het aantal zaken voor zich 
opeisen. De I9de eeuw zorgt voor de grootste sprang. Was er in I840 
gemiddeld een zaak per 2I7 inwoners, dan wordt dit rand I9IO een 
zaak op 49 inwoners. De twintigste eeuw start op een dalende noot, 
die een einde neemt in I930 (een zaak op 68 inwoners). I965-69 zorgt 
voor een nieuw hoogtepunt met e en nieuw aanhangig gemaakte zaak 
per 39 mwoners. 
Hiermee vergeleken valt de evolutie die de rechtbanken van eerste 
aanleg te beurt valt heel wat bescheidener uit. De I9de eeuwse tendens 
is eerder a la baisse gericht en kwantitatief stelt het oak niet zoveel 
voor (I84o : I zaak per 533 inwoners). Tijdens de 20ste eeuw schieten 

(1) GROSSMAN & 8ARAT, op. cit., pp. 324. 
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Tabel 15. Burgerlijke rechtbanken: litigation r~tes per 10.000 inwoners ltienjaarlijkse gemiddelden). 

Vredeger. Eerste aanl. Koophandel Beroep Cassatie Tot.civ.zaken 

1835-44 46,13 18,76 14 J 31 2,15 0 J 15 81,50 

1845-54 70,98 13,60 17,16 1,52 0,11 103,37 

1855-64 71. 81 11,99 22,39 1. 31 0,06 107,56 

1865-74 78,36 14,20 36,77 1 J 58 0,07 130,98 

1875-84 99,61 18 J 15 52,45 1, 97 0,08 172,26 

1885-94 126,94 16,23 47,87 2,04 0,09 193,17 

1895-04 159,90 14,19 50,57 2,06 0,07 226,79 

1905-14 205,69 16,58 58,18 2,30 0,06 282,81 

1915-24 178,63 14,32 32,12 2,28 0,25 227,60 

1925-34 146,76 26,97 83,48 3,94 0,25 261,40 

1935-44 1 77 J 28 23,38 35,57 3,32 0,11 239,66 

1945-54 206,26 32,90 40,95 3,37 0,16 283,64 

1955-64 259,05 32,00 68 J 12 4,18 0,26 363,61 

1965-69 259,28 33,52 85,42 4,42 0,25 382,89 
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de cijfers enigszins de hoogte in, zodat men voor I969 een zaak voor 
298 personen registreert. Opnieuw omvangrijker is de evolutie bij de 
rechtbanken van koophandel. Werd sinds I84o slechts een zaak op 699 
inwoners behandeld, dan neemt vanaf I 86o het aantal zaken een 
snelle vlucht. Men zie : I86o = I zaak per 447 inwoners; r88o = 
I zaak per I9I inwoners; I9IO = I zaak per I72 inwoners. De twin
tigste eeuw kent grate schommelingen. De periodes rand beide wereld
oorlogen liggen op een dieptepunt. Hier kan de hypothese gesteld 
worden dat vooral in handelszaken door een gebrekkig functioneren 
van het officiele gerechtelijk apparaat alternatieve afwikkelingsmecha
nismen ontstonden. Het ligt voor de hand dat er in die tijdvakken 
tach een goed uitgebouwd systeem van ,zwarte markt" moet bestaan 
hebben. Misschien biedt juist dit fenomeen van zwarte markt een 
verklaring voor het feit dat zo weinig een beroep kon gedaan worden 
op de officiele rechtsstructuren. Een andere hypothese zou kunnen 
stellen dat de handel in belangrijke mate gereduceerd was en dat er 
dus ipso facto minder betwistingen zouden kunnen ontstaan zijn. Hoe 
het oak zij, in I930 en I965 worden nieuwe tappen bereikt. In het 
laatste tijdvak wordt gemiddeld I zaak per 117 inwoners aanhangig 
gemaakt. 
De ontwikkeling van de hoven van beroep kan vergeleken worden met 
deze van de rechtbanken van eerste aanleg - een quasi status quo -
lichte daling over het negentiende jaarhonderd, een gematigde stijging 
tijdens de twintigste eeuw. Kwantitatief hebben de zaken voor de 
hoven van beroep minder voor te stellen. Een zaak op 4-65I inwoners 
in I840 tegen I op 2.262 I25 jaar later. 
De kans tenslotte, dat men met het hof van cassatie in aanraking komt, 
is zeer gering te noemen. Op enkele uitzonderingen na wordt nooit 
het getal 0,25 op Io.ooo bereikt. Dit betekent dat er minder dan 
I zaak op 4o.ooo inwoners jaarlijks aanhangig gemaakt wordt. 

B. Strafzaken 

Het totaal aantal berechte verdachten stijgt sneller dan de toename 
van de bevolking. Over de tijdspanne van I30 jaar is dit vermeerderd 
met 2,40. Nochtans werd de maximale litigation rate reeds bereikt om
streeks I900 met ongeveer I verdachte op 29 inwoners (Tabel I6). 

Als we de verdere analyse beginnen met de meest expansieve sectoren, 
moeten we aanvangen met de politierechtbanken. Over de gehele 
beschouwde periode geven ze een toename te zien van 3,85. Oak 
hier wordt het maximum reeds vroeg bereikt, eveneens in I9oo. 
Hier was er een verdachte op 90 inwoners. De 20Ste eeuw wordt 
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Tabel 16. Strafrechtbanken. Litigation rates per 10.000 inwoners (tienjaarlijkse gemiddeldenl 

Pnlitierechtb. Correct. As sis en Beroep Cassatie Tot. strafzaken 

1835-44 57,80 61,60 1 '23 2,21 0,32 123,16 

1845-54 97,00 68,34 0,88 1 '89 0,33 168,44 

1855-64 133,57 54,55 0,56 2' 01 0,28 190,97 

1865-74 145,39 54,47 0,34 2,42 0,33 202,95 

1875-84 188' 32 72,24 0,30 3,96 0,88 265,70 

1885-94 222,86 84,53 0,30 5,94 1 '02 314,75 

1895-04 252,11 78,97 0,19 7,85 0,74 340,86 

1905-14 228,73 71 '51 0,14 7,94 0,87 309,19 

1915-24 195,90 71 '58 0,48 7' 19 0,76 275,91 

1925-34 234,37 61 '72 0,17 6,46 0,86 303,58 

1935-44 123,71 72,92 0,06 8, 77 0,93 205,98 

1845-54 138,67 66,08 0,08 8,24 1 '32 214,39 

1855-64 202,00 59,93 0,03 8,34 1 '32 271,62 

1965-69 222,37 63,65 0,05 9,06 1,10 296,23 
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aanvankelijk gekenmerkt door een vrij bruuske daling tot in I940, 
waarna een herstel volgt. Ev<>neens in opgaande lijn verloopt de 
beweging bij de hoven van beroep. Vertrekkend van I verdachte voor 
elke 4.525 inwoners kent inzonderheid de I9de eeuw een steile voor
uitgang. Rand I900 wordt het cijfer I verdachte per 1.274 inwoners 
bereikt. Gedurende I900-I970 gaat de litigation rate nog lichtjes 
hogerop, en in I965-69 bereikt hij het niveau van gemiddeld I be
rechte verdachte per I. I04. Ook stijgend, maar iets minder strikt 
verloopt het bij het hof van Cassatie. De litigation rate stijgt tach van 
0,32 in I84o tot I,Io in I965-69. Dit komt neer op resp. I arrest per 
31.250 inwoners en I per 9.09I inwoners. De belangrijkste stijging 
valt te noteren rand I88o-I89o. 
Na deze drie rechtbanken, die een positieve evolutie houden, blijven 
er nog twee over, met afwijkende trend, te weten de correctionele 
rechtbanken en de hoven van assisen. De correctionele rechtbanken 
vormen een unicum : de beginwaarde en de eindwaarde van de liti
gation rate zijn nagenoeg gelijk (6I,6o tegen 63,65)~ Wat nog meer 
opmerkelijk is, is dat er in de loop van de verschillende decennia 
weinig variatie is. De maximale litigation rate wordt bereikt in I885-94 
met 84,53 of I op II8. De minimumwaarde die opgetekend werd in 
I87o bedroeg 54.47 of I verdachte per I84 inwoners. De verschillen 
zijn dus klein, in tegenstelling met wat er bij de hoven van assisen 
optreedt. De litigation rate daalt van I,23 rand I84o tot 0,05 voor 
de recentste periode. Praktisch over de ganse lijn is er sprake van 
een permanente daling. 

2. LEGAL ACTIVITY EN LITIGATION RATE 

Zoals reeds betoogd, moet de evolutie van de litigation rate in ver
band gebracht worden met de evolutie van de legal activity. Gegevens 
over het aantal juridische conflicten zijn uiteraard niet voorhanden. 
Hiervoor moet naar een indicator gezocht worden, die dit zoveel 
mogelijk benadert. In de literatuur wordt hiervoor de notariele acti
viteit (I) of de ratio juristen/bevolking (2) gebruikt. De eerste indi
cator lijkt ons weinig adekwaat voor onze Belgische situatie, terwijl 
de tweede meer aanknopingspunten ermede vertoont. W eliswaar zijn 
er geen jaarlijkse gegevens over de verhouding juristen/bevolking, 
maar wij kunnen met goed nut gebruik maken van de gegevens over 

(1) ToHARIA, op. cit., pp. 25-26. 

(2) GROSSMAN & SARAT, op. cit., pp. 326. 



de einddiploma's, die jaarlijks door de rechtsfaculteiten uitgereikt 
worden. Om de ratio juristen/bevolking zoveel mogelijk te benaderen 
hebben we het aantal juristen, gedurende een bepaald jaar werkzaam, 
geschat door het aantal einddiploma's van de 39 vorige jaren en het 
jaar in kwestie op te tellen (1) (Tabel 17). 

Tabel 17. Tienjaarlijkse gemiddelde toename van legal activity. 

Index % toename Gecorrig. in- % toename 
Legal dex voor be-
Activity volkingstoe-

name 

1835-44 100,0 100,0 

1845-54 161,55 + 61,6 145,84 + 45,8 

1855-64 218,23 + 35,1 186' 72 + 28,0 

1865-74 255,26 + 17,0 202,39 8,4 

1875-84 304,98 + 19,5 219,55 + 8,5 

1885-94 426,12 + 39,7 279,60 + 27,4 

1895-04 501,65 + 17,7 297,85 6,5 

1905-14 538,20 + 7,3 291,64 - 2,1 

1915-24 556,43 + 3,4 295,51 + 1. 3 

1925-34 557,65 + 0,2 274,67 - 7,1 

1935-44 617,64 + 10,8 294,61 + 7,3 

1945-54 739,54 + 19,7 340,15 + 15.5 

1955-64 973,79 + 31,6 422,49 + 24,2 

1965-69 1104,97 + 13,5 459,02 + 8,7 

Wanneer men het niveau van de legal activity tijdens de periode 
1835-44 gelijksteld met 100 dan stelt men vast dat in de loop van 
de 19de eeuw en tot aan de eerste wereldoorlog sprake is van een 
forse toename. In I905-1914 steeg de index tot 538,20. Tussen beide 
wereldoorlogen is de stijging zwak; na de tweede wereldoorlog staat 
men voor een meuwe heropleving. Per slotsom bereikt de index 
I 104,97 in 1965-69. 

(r) Vanaf r866 beschikken wij over jaarlijkse gegevens m.b.t. de einddiploma's, die door 
de rechtsfaculteiten uitgereikt worden. Voor de jaren r835-r865 werden intrapolaties 
gebruikt om het vermoede aantal einddiploma's te schatten en ook voor de jaren v66r 1874, 
waar geen gegevens over de valle 40 voorgaande jaren ter beschikking stonden, dienden 
schattingen aangewend. Hier werd het gemiddelde van de jaren waar wei gegevens over 
bestonden gelntrapoleerd. Voor de benikening gingen wij uit van de veronderstelling dat 
de gemiddelde beroepsloopbaan 40 jaar duurt. 
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Oak de parallel opgebouwde index van de gecorrigeerde bevolkings
toename (1) wordt oak door een stijgingstrend gekenmerkt. In 1905-14 
295,51; in 1965-69 459,02. Uit het voorgaande blijkt echter dat de 
toename van de legal activity veel belangrijker is dan de toename van 
de bevolking en derhalve dat zij niet alleen door de bevolkingstoe
name kan verklaard worden. Andere factoren spelen een rol wellicht, 
de toegenomen sociale en economische complexiteit bepalen het ritme 
wat overeenstemt met de hypothese die hierboven werd aangehaald. 

Rest de evolutie van de veronderstelde legal activity (het geheel van 
alle juridische conflicten) te vergelijken met de litigation rates van de 
verschillende rechtbanken. Voor beide werden de cijfers gedeeld door 
de bevolkingstoename, anders gezegd, werd de invloed van de bevol
king constant gehouden (Tabel 18). 

Per hypothese werd gesteld dat de toename in legal activity niet nood
zakelijk gevolgd wordt door een corresponderende toename van de 
litigation rates. 

(1) Evolutie van de bevolking. 
Index 

1835-44 J-965·956 100,0 
1845-54 4·393·090 II0,8 
1955-64 4·635·II7 II6,9 
1865-74 5.oor.868 126,1 
1875-84 5·509.194 138.9 
1885-94 6.044·353 152.4 
1895-04 6.679.619 168,4 
1905-14 7·318.843 184.5 
1915-24 7-467·779 188,3 
1925-34 8.o52.o83 203,0 
1935-44 8.314·368 209,6 
1945-54 8.622.617 217,4 
1955-64 9·140·961 230,5 
1965-69 9·546.982 240,7 

Wat de bevolking betreft, werd een kleine lineaire intrapolitie uitgevoerd op de gegevens, 
die uit het Statistisch Jaarboek van Belgie geput werden. Het was nl. opvallend dat de 
jaren v66r een algemene volkstelling een hager bevolkingscijfer vertoonden dan de jaren 
waarin wei een volkstelling was geschied (meestal om de tien jaar; de eerste volkstelling 
dateert van 1846). Deze intrapolatie gebeurde dan als volgt : 
1846 : 3.ooo.ooo 185o : 3.2oo.ooo 
1855 : 3·340.ooo 1856 : 3·3oo.ooo 
Voor de berek.ening van het geschat cijfer van 1855 wordt dan het verschil tussen 1856 
en 1846 genotnen, gedeeld door het interval (1o), zodat het cijfer van 1855 3·270.ooo 
bedraagt. De vorige jaren behouden hun procentueel verschil ten opzichte van·1855, maar 
in absolute cijfers wordt dit kleiner omdat het bevolkingscijfer van 1855 verminderd is. 
Voor 1850 wordt het berekend cijfer dus, 3·158.820. 
De sterkste toename doet zich voor in de 19de eeuw en in het bijzonder vanaf 1870. In 
de loop van deze eeuw is de bevolking met 1,684 toegenomen. T.o.v. 1835-44 betekent 
1965-69 een 2,40 maal hager cijfer. Dit impliceert verder dat de absolute aangroei tijdens 
de 2oe eeuw ongeveer even groat was dan tijdens de 19de eeuw, nl. ongeveer 2.ooo.ooo 
eenheden. Nochtans is de evolutie tijdens de twintigste eeuw in relatieve cijfers minder 
verdragend. Berekend op 1895-04 stellen wij een toename van 1,429 vast. 
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Tabel 18. Vergelijkende evolutie legal activity-litigation rates (1) 

Legal Activity 459,0 

Politierechtbanken Vredegerechten 

Eerste aanleg 

Koophandel 

545,1 

174,8 

579,5 

200,6 

170,4 

Correctionele rechtbanken 

Beroep (burg. zakenl 

Cassatie (burg. zaken 

Tota6l burg. zaken 457,2 

Hoven van Assisen 

Beroep (strafzaken) 

Cassatie (strafzaken) 

Totaal strafzaken 

Algemeen totaal 384,8 

Niveau vredegerechten + politie 

Niveau Eerste aanleg 

Niveau Beroep 

Niveau Cassatie 

450,2 

127,9 

301,6 

352,0 

374,0 

100,6 

4,1 

399,9 

436,2 

367,0 

(1) De cijfers werden bekomen door het gemiddelde aantal zaken van 1965-69 te. delen door dit van 1835-44. 
Oit resultaat werd daarna vermenigvuldigd met 100 . 



In zijn globaliteit bekeken is er een sterkere ontwikkeling van de 
legal activity dan van de aktiviteit van alle rechtbanken samenge
nomen. Uitgesplitst naar soort zaak merkt men dat de burgerlijke 
rechtbanken, in globo, even sterk toenemen dan onze indicator van 
legal activity. De vredegerechten en de rechtbanken van koophandel 
komen er zelfs bovenuit. Dit kan dus betekenen dat de factoren die 
voor een toename van het globaal aantal juridische conflicten zorgen 
in nog sterkere mate inwerken op de input van vredegerechten en 
rechtbanken van koophandel, terwijl de andere rechtbanken er minder 
door beroerd worden. Bij de strafrechtbanken, die een iets langzamere 
evolutie hebben gekend benaderen politierechtbanken, hoven van 
Beroep en Hof van Cassatie het dichtst de stijging van de legal 
activity. 

Rekening houdend met de verschillende stijgingsgraad van de diverse 
rechtbanken gedurende de I 9de en 2oste eeuw kan geconcludeerd 
worden dat de hypothese van Friedman over een curvilineair verband 
tussen litigation rates en legal activity (indien valied gei:ndiceerd) vrij 
veel - al is het geen absolute - bevestiging ondervindt. 

Een andere vraag is hoe deze evolutie kan verklaard worden. Evolueren 
de rechtbanken onafhankelijk van andere maatschappelijke systemen 
of is er integendeel een sterke bei:nvloeding. In dit verband kan ge
dacht worden aan een mogelijke invloed van industrialisering op de 
vloed van zaken die aan de rechtbanken ter beslechting voorgelegd 
worden. Door middel van regressieanalyses zal getracht worden uit 
te maken welke de juiste invloed is van industrialisering op de ver
schillende burgerlijke en strafrechtsmachten. Hierover is een artikel 
in voorbereiding dat zal verschijnen in het Economisch en Sociaal 
Tijdschrift (van de UFSIA). 

BESLUITEN 

Uit de statistische analyse van de activiteiten van de rechtsmachten 
blijkt zeer duidelijk dat er geen sprake is van een numerieke stagnatie 
of achteruitgang. 

Wanneer de activiteiten op zich onder ogen genomen worden dan 
merkt men dat de stijgingstrend de regel is. Slechts een rechtscollege 
maakt hierop een uitzondering : het Assisenhof. De groeitrend is 
echter noch in de tijd noch voor de verschillende rechtscolleges gelijk. 

Globaal genomen wordt de meeste vooruitgang geboekt door de 
handelsrechtbanken en de vredegerechten, wat de burgerlijke rechts-
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colleges betreft, en door de poll.tierechtbanken, de hoven van Beroep 
en het Hof van Cassatie voor de strafrechtsmachten. Eerder beschei
den is de aangroei van de correctionele rechtbanken. Oak de hoven 
van Beroep in burgerlijke zaken en de rechtbanken van eerste aanleg 
in burgerlijke zaken nemen slechts in lichte mate toe, zeker als de 
invloed van de bevolkingsaangroei wordt uitgeschakeld. Merkwaardig 
is echter dat de verschillende rechtbanken niet op hetzelfde tijdstip 
hun belangrijkste aangroei hebben gekend. Zo werd de basis voor de 
meest expansieve sectoren reeds in de negentiende eeuw gelegd met 
ongeveer een vervijfvoudiging van de aktiviteiten. Dit geldt voor de 
vredegerechten, de rechtbanken van koophandel, de politierecht
banken alsmede de hoven van Beroep en het hof van Cassatie in 
strafzaken. Drie burgerlijke rechtsmachten, de rechtbanken van eerste 
aanleg, de hoven van Beroep en het Hof van Cassatie nemen daaren
tegen het sterkst toe tijdens de twintigste eeuw. 

Worden de activiteiten van de rechtsmachten betrokken op de per
soneelsbezetting dan merkt men dat de ,caseload" in het algemeen 
toeneemt. Uitschieters met een grotere toename dan het gemiddelde 
vormen de vrederechters en de raadsheren bij het Hof van Cassatie. 

Oak de ,gerechtelijke betrokkenheid" van de bevolking neemt toe. 
Dit blijkt uit de evolutie van de ,litigation rates", die de verhouding 
van activiteiten van de rechtbanken/bevolking uitdrukt. 
Globaal bekeken wordt de hypothese van Friedman bevestigd : het 
effect van de sociale ontwikkeling is curvilineair In de eerste fase van 
de industrialisering (19de eeuw) is er een zeer sterk toenemende liti
gation rate, maar in de fase van industriele rijpheid (zoste eeuw) 
zwakt de ·litigation rate af. Doch zoals reeds hager aangestipt is de 
evolutie niet gelijk voor aile rechtscolleges. 

Wanneer de groeiindices van de litigation rate vergeleken worden 
met deze van de ,legal activity" (het geheel van aile juridische acti
viteiten) dan merkt men dat de rechtbanken van koophandel en de 
vredegerechten de toename van de ,legal activity" overstijgen. 

De verhouding tussen het totale pakket der civiele zaken en der straf
zaken komt - onafhankelijk van het feit of men aileen de vcinnissen 
van de vrederechters inkalkuleert of de gehele zogenoemde ,eigenlijke 
rechtsmacht" - neer op een overwicht van de civiele zaken, althans 
vanaf 1955. Nochtans hadden voornamelijk in de 19de eeuw de straf
zaken een zeker overwicht. Na de eerste wereldoorlog stelt men 
echter een geleidelijke verglijding vast in het voordeel van de civiele 
zaken. 

Wanneer men wil overgaan tot een studie van de rechtsbedeling a.m. 
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met het oog op een mogelijk beleid, dan is het bijeenbrengen en analy
seren van de voorhanden gerechtelijke statistiek nuttig en noodzake
lijk. Indien men echter meer inzichtelijkheid wil verkrijgen in de 
variaties van de burgerlijke gerechtelijke aktiviteiten dan ware het 
nodig indelingen ratione materiae uit te bouwen. Het is werkelijk 
verwonderlijk dat tot op heden iets dergelijks niet bestaat. Hiervoor 
kunnen enkele redenen aangeduid worden, die evenwel geen veront
schuldiging impliceren. Een inhoudelijke indeling die juridisch (en 
rechtssociologisch) verantwoord is, wordt niet zonder moeilijkheden 
opgesteld. Het veronderstelt dat de personen belast met het ver
zamelen der gegevens gemotiveerd meewerken en dat geijkte proce
dures bestaan. De vergaarde data moeten zonder verwijl gedepouilleerd 
worden en op een bevattelijke wijze aan de betrokkenen worden mee
gedeeld, zodat zij er iets bij leren en er iets aan hebben. Het centraal 
justitieel beleid zou ze ook bij zijn beslissingen moeten gebruiken. 
Zoals de zaak er nu voorstaat is men door een gebrek aan interesse 
aan een schromelijke onderschatting van de betekenis van de civiele 
rechtspraak toe. En nochtans zou het allemaal niet zoveel meer werk 
en tijd kosten, mits een rationeel gebruik van de informatica. 

De verfijning en uitbouw van de burgerlijke gerechtelijke statistieken 
veronderstelt een voorstudie waarbij zowel wetenschappers als de 
bevoegde instanties worden betrokken.. 

De groeiende belangstelling voor. rechtssociologie en voor een betere 
rechtsbedeling en gerechtelijke organisatie laat verhopen dat het 
Ministerie van Justitie de nodige initiatieven zou nemen. Inhoudelijke 
statistieken zouden niet alleen het rechtssociologisch onderzoek, maar 
ook een meer op feiten berustend beleid kunnen bevorderen. 

Voor het ogenblik is het ontbreken van elementaire basisgegevens 
een handicap telkens wanneer men een rechtsinstituut wil bestuderen. 
Beschikbare middelen dienen grotendeels aangewend voor het moei
zaam bijeenzoeken van enig empirisch materiaal over het bestudeerd 
verschijnsel dat voorwerp uitmaakt van gerechtelijk gebeuren. Meestal 
komt men niet tot een nationaal brede survey. Macht er adekwate 
statistiek bestaan, dan zou het beleid een beter inzicht krijgen in de 
werking van de gerechtelijke organisatie. Daarenboven zou het wet
gevend werk meer een reele basis verwerven. Nu moet het zich 
beperken tot vergelijkende, wetgeving en vage gissingen over het 
feitelijk gebeuren, die al dan niet ideologisch gekleurd zijn. 
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SQMMAIRE 

LEs ACTIVItis DEs TRIBUNAUX 

Le premier objectif de la presente etude est de brosser un aperc;:u de !'evolution 
des activites des cours et tribunaux de 1830 a 1969. II s'avere que !'evolution des 
diverses juridiction&"ne suit pas des cciurbes paralleles. Quant aux tribunaux civils, 
on releve l'accrois~ement le plus fort - non corrige pour !'augmentation de la 
population - pour les tribunaux de commerce et les justices de paix: leurs 
activites ont plus que decuple. Les autres juridictions civiles enregistrent un 
accroissement limite a un triplement ou un quadruplement de leurs activites. 
Quant aux juridictions p{males, la Cour de Cassation en matieres penales, les 
cours d'appel en matieres penales et les tribunaux de police se caracterisent par 
un decuplement de leurs activites au cours de la periode de 140 ans concernee 
L'accroissement pour les tribunaux correctionnels suit une courbe parallele 
a !'augmentation de la population, cependant que les cours d'assisses connaissent, 
tant an 19eme qu'au 2oeme siecles, une nette regression. 

Une comparaison de !'ensemble du groupe des affaires civiles avec celui des 
affaires penales fait apparaitre, au 19eme siecle, une proportion de cinquante
cinquante mais, au 2oeme siecle, une forte augmentation des affaires civiles. Ceci 
est du notamment a la technique des transactions appliquee pour les tribunaux de 
police. Quantitativement, on en arrive ainsi, pour 1969, a 36o.ooo affaires civiles 
contre 250.ooo affaires penales. 

Un deuxieme objectif de la presente etude est de donner une idee du taux d'occu
pation des juges, le case-load. Les juges de paix enregistrent le plus fort alourdisse
ment de leur travail. De meme, les conseillers a la Cour de .cassation et aux 
cours d'appel ont actuellement nettement plus d'affaires a traiter que leurs pre
decesseurs au 19eme siecle. Pour les tribunitux de premiere instance, par contre, 
on peut plutot parler d'un status quo. 

Un dernier objectif se situe dans une comparaison de la legal activity et des 
litigation rates des differents tribunaux. Les litigation rates qui se definissent 
comme le nombre d'affaires par tete (ou, en d'autres termes, le nombre d'affaires 
divise par la population, de sorte que se trouve eliminee !'influence de !'augmen
tation de la population), connaissent, pour les divers tribunaux, un accroissement 
qui suit l'ordre decrit dans le premier alinea du present resume. L'accroissement 
est simplement mains eleve puisqu'au cours de la periode consideree, la population 
a plus que double; 

La legal activity, pour laquelle nous avons utilise comme indicateur le nombre 
de juristes diplomes, est une mesure par laquelle on essaie de chiffrer le nombre de 
conflits juridiques. Si notre indicateur de la legal activity est valable, il y aurait 
actuellement 4,5 fois plus de conflits juridiques qu'aux environs de 1840. L'ac
croissement est toutefois plus considerable pour les justices de paix et les tribu
naux de commerce (plus de 5,5) mais les autres tribunaux ne suivent pas une 
courbe semblable en matiere d'accroissement de la legal activity. 

Enfin se trouve encore examinee !'hypothese de Friedman suivant laquelle le 
19eme siecle se caracterise par un fort accroissement tant de la legal activity que 
des litigations rates tandis que le 2oeme siecle connait plutot une augmentation 
considerable de la legal activity sans un accroissement correspondant des li
tigation rates. Pour le plupart des tribunaux, cette hypothese se verifie mais sa 
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valeur generale s'avere quelque peu compromise, certains tribunaux civils con
naissant leur augmentation la plus forte au 2oeme siecle (tribunaux de premiere 
instance, cours d'appel Cour de cassation). 

SUMMARY 

THE LAW COURTS' ACTIVITY 

This paper aims first of all at giving the reader an idea of the pattern of the 
law courts' activity from 183o to 1969. This pattern does not seem to have 
been the same for every type of law court. As far as civil courts are concerned, 
the most substantial growth-not adjusted to take account of the growth of the 
population-has been recorded by commercial courts and courts of Justices of 
the Peace. Their activity has increased more than tenfold. Other courts 
have undergone more modest increases, which show their activity to have trebled 
or quadrupled. As for penal courts, the penal divisions of the Supreme Court 
and Appeal Courts, and the police-courts, have seen their activity increase by 
a factor of ten during the 140-year period under review. The growth in the 
number of "correctional courts" (i.e. the Belgian equivalent of Magistrate's 
Courts) keeps pace with the growth of the population, while Assizes Courts 
have appreciably decreased in number, both in the nineteenth and in the twentieth 
century. 

If the total number of civil cases is compared with that of penal cases, it is ob
served that in the nineteenth century the ratio was about fifty-fifty, whereas 
during the twentieth century civil cases have assumed considerably more im
portance. This can be ascribed in particular to the technique of settling out 
of court as applied to minor offences. In quantitative terms, there were 36o,ooo 
civil cases in 1969, as against 25o,ooo penal cases. 

Another objective of this survey consists in ascertaining some facts about the 
magistrates' burden of work-the so-called case-load. Here, the increase has 
been heaviest for Justices of the Peace. Supreme Court and Appeal Court 
judges now have to deal with considerably more cases than their predecessors 
in the nineteenth century. With Courts of First Instance, however, there may 
be said to have been scarcely any change. 

The final objective is a comparison of the legal activity and litigation rates 
experienced by different types of courts. 

Litigation rates, which are defined as the number of cases per capita (in other 
words, the number of cases divided by the population, which means that the 
influence of the population growth is eliminated) have risen for the various 
types of court in the same order as that shown in the first paragraph of this 
summary. The only difference is that the influence is less pronounced as the 
population more than doubled during the period under review. 

Legal activity, where the yardstick we use is the number of lawyers with degrees, 
is a device with which efforts are made to quantify legal disputes. 

If our yardstick of legal activity is a valid one, it follows that the number of 
disputes has increased by. a factor of approximately 4·5 since 1840. The in
crease in the number of Justices of the Peace and commercial courts, however, 
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has been still greater (a factor of more than 5.5), whereas all the other courts 
have lagged behind the increase in legal activity. 

The study concludes with an analysis of Friedman's hypothesis, viz. that the 
nineteenth century is characterized by a sharp increase in both legal activity 
and litigation rates, whereas in the twentieth century the increase in legal activity 
has not been matched by .the rise in litigation rates. This hypothesis can justi
fiably be applied to most law courts, but it would be rather ill-advised to make 
it a general principle, as some civil courts have experienced their sharpest increase 
in the twentieth century .(Courts of First Instance, Courts of Appeal, Supreme 
Courts). 

ZUSAMMENFASSUNG 

DIE T.ii.TIGKEITEN DER GERICHTE 

Diese Forschungsarbeit hat sich zunachst das Ziel gesetzt in der Entwicklung 
der Tatigkeiten von Hafen und Gerichten Einsicht beizubringen. Die einzelnen 
Richterkollegien scheinen sich nicht parallel entwickelt zu haben. 

Bei den Zivilgerichten ergibt sich die starkste Zunahme - durch die Bevol
kerungszunahme nicht korrigiert - bei den Handelsgerichten und den Amts
gerichten. Ihre Tatigkeiten haben sich mehr als verzehnfacht. Die i.ibrigen 
Zivilrichterkollegien mi.issen sich mit einer Zunahme abfinden, die eine Ver
dreifachung oder Vervierfachung bedeutet. 

Was die Strafgerichtsbarkeiten betrifft, kennzeichnen sich der Kassationshof in 
Strafsachen, die Berufungsgerichte in Strafsachen, und die Polizeigerichte im 
Laufe der erforschten Periode von 140 Jahren durch eine Verzehnfachung ihrer 
Tatigkeiten. Der Zuwachs der Strafgerichte halt gleichen Schritt mit der Be
volkerungszunahme, wahrend die Assisenhofe sowohl im 19. wie im 20. Jahr
hundert stark zuri.ickgehen. 

Wenn man die Gesamtgruppe der Zivilsachen mit dieser der Strafsachen ver
gleicht, zeigt sich da13 im 19. Jahrhundert das Verhaltnis etwa halbpart ist, da13 
im 20. Jahrhundert jedoch die Zivilsachen an Bedeutung zunehJTien. Das ver
dankt man u.a. dem Verfahren eines Vorschlags zur Giite, das vdr den Polizei
gerichten angewendet wird. 

Zahlenmassig ausgedriickt gelangt man fi.ir das Jahr 1969 bis 36o.ooo Zivil
sachen gegeni.iber 250.000 Strafsachen. 

Ein weiteres Ziel dieser Forschung besteht darin, etwas iiber den Belastungs
grad der Richter, den case-load, zu erfahren. Die Amtsrichter kennen die starkste 
Erschwerung. Auch die Ratsherren des Kassationsgerichtes und der Berufungs
gerichte behandeln heute erheblich mehr Sachen als ihre Vorganger im 19. Jahr
hundert. Fi.ir die Gerichte erster Instanz kann man allerdings einen Status quo 
erwahnen. 

Eine letzte Zielsetzung ist der Vergleich zwischen legal activity und litigation 
rates der einzelnen Gerichte. 

Die litigation rates, die definiert werden als die Zahl von Sachen pro Kopf (oder 
anders ausgedriickt die Zahl von Sachen dividiert durch die Bevolkerung, soda13 
der Einfluss der Bevolkerungszunahme ausgeschaltet wird) kennen bei den 
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unterschiedlichen Gerichten eine Zunahme, die nach der im ersten Paragraphen 
dieser Zusammenfassung angedeuteten Rangordnung verlauft. 

Die Zunahme ist jedoch weniger hoch, weil sich die Bevolkerung in der vor
liegenden Periode mehr als verdoppelte. 

Die legal activity, wofiir wir a}<; lndikator die Zahl staatlich gepriifter Juristen 
in Betracht genommen haben, ist eine Massandeutung die die Gesamtheit der 
juristischen Konflikte zu messen versucht. W enn unser lndikator der legal 
activity ~ich als giiltig erweist, sollte es heute etwa 4,5 Mal mehr juristische 
Koriflikte geben als urn 1840 herum. Die Zunahme der Amtsgerichte ist jedoch 
bedeutender (mehr als 5,5 Mal) aber aile anderen Gerichte halten mit der Stei
gerung der legal activity keinen gleicheri Schritt. 

Zuletzt wird noch die Hypothese von Friedman erforscht, namlich ob sich das 
19. Jahrhundert kennzeichnet durch eine starke Zunahme sowohl der legal 
activity wie der litigation rates, wahrend das 20. Jahrhundert eher eine erhebliche 
gation rates. 

Fiir die meisten Gerichte stimmt diese Hypothese, aber die Allgemeingiiltigkeit 
gerat einigerma13en ins Gedrange, weil gewisse Zivilgerichte die starkste Zunahme 
im 20. Jahrhundert zeigen (Landgerichte oder Landesgerichte, Kassations
gerichtshof). 


