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I. Organisatie van de Raad (RVV) 
 
 
  1. Personeel 
 

Evolutie 
effectief 
personeelsbest
and 

juli-
11 

juli-
12 

juli-
13 

juli-
14 

dec-
15 

sept-
16 

dec-
17 

dec-
18 

dec-
19 

 
 
 
 
 

dec-
20 

%  
ziekteverzuim    

Magistraten 38 42 46 47 54 54 54 54 55 54 10%* 

Griffiers 8 10 10 11 11 13 15 15 15 15 2%* 

Totaal in  
functie: 
magistraten en 
griffiers 

46 52 56 58 65 67 69 69 70 69  

Opdeling van 
het 
administratief 
personneel per 
niveau 

juli-
11 

juli-
12 

juli-
13 

juli-
14 

dec-
15 

sept-
16 

dec-
17 

dec-
18 

dec-
19 

dec-
20 

%  
ziekteverzuim   

A 119,2 112,6 103,6 94,4 105,9 100,7 97,3 94.1 96.9 93.2  

B 6,00 5,00 4,00 7,00 7,80 7,80 7,8 9,3 11.2 15.4  

C 60,65 75,05 77,70 69,90 75,60 86,80 66,5 65,3 59 53.6  

D 16,80 18,00 16,40 14,70 15,70 15,70 14,6 12,1 11.5 15.5  

Totaal 202,6 210,7 201,7 186 205 211 186,2 180,8 178,6 177.7 6% 

Totaal 248,6 262,7 257,7 244 270 278 255,2 249,8 248,6 246,7  

 
* Cijfers voor het jaar 2020 

 
Opmerkingen :  
 
Aangaande het volledige personeelsbestand van de Raad wordt in vergelijking met de cijfers van december 

2015 vastgesteld dat de Raad geëvolueerd is van een personeelsbestand van 270 FTE 1.naar een 

personeelsbestand van 246,7 FTE.  
 
Dit verschil is zeer groot op het niveau van het administratief personeel dat van 211 FTE in september 2016 
gedaald is naar 177,7 FTE op 31 december 2020 en dit met een werklast die thans even zwaar is. Wij stellen 
aldus een vermindering van 33,2 FTE niveau C vast.  
 
Het ziekteverzuim van het administratief personeel van de RVV, bedraagt  dit jaar 6,15%,  iets minder dan 
het ziekteverzuim van het personeel van het openbaar ambt dat 7,34% bedraagt.  
 
Een interne schatting van de Raad geeft aan dat het ziekteverzuim bij de magistraten 10% bedraagt.  Dit 
hoge ziekteverzuim werd al gesignaleerd in de drie vorige jaarverslagen. De Eerste voorzitter is nog steeds 
vragende partij voor een aanpassing van de regelgeving die rekening houdt met deze realiteit.   
 
 
 
 
 

                                                        

 
1 FTE :  Full-Time Equivalent 
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  2. Budget 
 
 

 
Basisallocatie 
Allocation de 
base 

Vastleggingskrediet 
Crédit d'engagement 

Vereffeningskrediet 
Crédit de liquidation 

 

   2.354.000,00 € 2.335.000,00 € 

Werkingskosten niet-ICT 
Coûts d'exploitation non-IT 

 136401121101 1.797.000,00  € 1.701.000,00 € 

Werkingskosten ICT Coûts 
d'exploitation IT 

 136401121104 294.000,00 € 440.000,00 € 

Investeringskosten niet-ICT 
Coûts d'investissement non-
IT  136401742201 63.000,00 € 64.000,00 € 

Investeringskosten ICT    
Coûts d'investissement IT  136401742204 200.000,00 € 130.000,00 € 

 
3. De covid-19-crisis  
 

De covid-19-epidemie die vanaf februari 2020 in België werd vastgesteld, heeft gevolgen gehad voor de 

organisatie en de werking van de Raad.  

 

In dit verslag analyseren wij de maatregelen die de Raad heeft genomen. Ook de FOD Binnenlandse Zaken 

heeft tijdens deze pandemie al zijn medewerkers op zeer regelmatige basis ingelicht. 

 

In het kader van de aanpak van de covid-19-crisis, werd de Eerste voorzitter op 9 juni 2020 en 14 juli 2020 

uitgenodigd om toelichtingen te verstrekken voor de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers. De tussenkomst van 9 juni 2020 was toegespitst op de gevolgen van de covid-19-

crisis op de werking van de Raad en deze van 14 juli 2020 had betrekking op de verlenging van het tijdelijk 

kader.  

 

3.1. De impact van covid-19 op de werking van de Raad.   

 

De Eerste voorzitter gaf op 9 juni 2020 toelichtingen voor de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers. 

 

Op 13 maart 2020 heeft de Raad de schorsing van de reguliere zittingen aangekondigd en dit met ingang 

vanaf 18 maart 2020. Enkel de zittingen bij uiterst dringende noodzakelijkheid of die betrekking hadden op 

asielzoekers die in gesloten centra verblijven, werden behouden. 

 

De maatregelen waartoe werd besloten met het oog op de reorganisatie van het werk en het zeer grote 

professionele bewustzijn van het administratief personeel hebben toegelaten om alle nieuw binnenkomende 

beroepen verder, op de gewone wijze, op de rol te plaatsen. Het aantal beroepen bleef bijzonder hoog in het 

asielcontentieux. De maand maart 2020 was een recordmaand met bijna 700 beroepen die werden ingediend 

tegen beslissingen van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. In het 

annulatiecontentieux is het aantal beroepen stabiel gebleven in vergelijking met dezelfde periode in 2019. 

 

In de eerste weken na 18 maart 2020 is het aantal betekende arresten stabiel gebleven, omdat de rechters 

van de schorsing van de terechtzittingen hebben gebruik gemaakt om nog niet uitgesproken arresten te 

finaliseren. Aangezien de meeste rechters gelukkig geen echte achterstand hadden, is het aantal 

uitgesproken arresten vanaf medio april aanzienlijk gedaald.  

 

Tegelijkertijd kon het merendeel van de zaken die worden geregeld via de schriftelijke procedure zoals 

voorzien in de wet van 15 december 1980, niet meer worden behandeld. Immers bepaalt de 

Vreemdelingenwet (artikel 39/73) enerzijds dat een zitting moet plaats vinden indien een partij hierom vraagt 
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en werd anderzijds beslist alle proceduretermijnen, met inbegrip van de termijn waarover de partijen 

beschikken om te vragen om te worden gehoord, te verlengen.   

 

Het aantal uitgesproken arresten in april en mei 2020 was bijgevolg dan ook aanzienlijk lager dan in 

voorgaande jaren in dezelfde periode. 

 

Vanaf 19 mei 2020 hernamen de zittingen mits inachtneming van bijzondere regels die de naleving van de 

veiligheidsvoorschriften moesten waarborgen. Het aantal vastgestelde zaken werd beperkt en de zittingen 

werden over de hele dag gespreid om het aantal aanwezige personen binnen de Raad op hetzelfde ogenblik 

te beperken. De zittingszalen werden na elke zitting ontsmet en alleen de twee grootste zittingszalen werden 

gebruikt. De andere zalen werden gebruikt als wachtkamers om zo het aantal mensen dat zich tegelijkertijd 

in eenzelfde zaal bevond te beperken.  

 

Deze werkwijze liet niet toe om hetzelfde tempo van zittingen, zoals van toepassing vóór de crisis, aan te 

houden, maar heeft het wel mogelijk gemaakt om de werkzaamheden te hervatten. Ook hier moeten de 

toewijding en het professionalisme van het onthaalpersoneel en van het onderhoudspersoneel worden 

benadrukt, dat heeft toegelaten om zonder problemen het houden van de zittingen te reorganiseren. Verder 

moet worden benadrukt dat de Raad heeft kunnen rekenen op de goede wil van alle betrokken partijen, de 

advocaten, de tolken en de verzoekers zelf, die probleemloos de opgelegde maatregelen hebben nageleefd. 

De verantwoordelijke houding van iedereen heeft de Raad in staat gesteld om bepaalde vertragingen die 

inherent zijn aan een nieuwe organisatie van zittingen te overwinnen.  

 

Op 5 mei 2020 nam de Koning een bijzondere machtenbesluit met de drie volgende maatregelen:  

 

- De termijnen voor de indiening en de behandeling van beroepen bij de Raad, die zouden vervallen in de 

periode vanaf 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020, werden van rechtswege verlengd met 30 dagen.  

 

- Een schriftelijke procedure werd voorzien voor bepaalde beroepen, met de mogelijkheid voor de partijen om 

een ‘pleitnota’ in te dienen.  

 

- De mogelijkheid voor de partijen en de verplichting voor de Raad om via mail te communiceren in alle zaken 

die vallen onder de schriftelijke procedure werd ingevoerd.  

 

De schriftelijke procedure zoals voorzien bij dit besluit diende oorspronkelijk te eindigen zestig dagen na 3 

mei 2020. Op 26 mei 2020 werd een besluit genomen dat deze periode verlengde tot zestig dagen na 30 juni.  

 

3.2. De impact van covid-19 op de organisatie van de Raad.  

 

3.2.1. Telewerk:  

 

Op 24 maart 2020 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen instructies uitgevaardigd die van  

telewerken de regel maken en die in een minimale bezetting voorzien om de goede werking van de Raad te 

garanderen. De functies waarvan de aanwezigheid vereist werd om deze minimale bezetting te garanderen, 

werden limitatief opgesomd. Voor de overige personeelsleden van de Raad was telewerken de regel en zij 

mochten enkel naar de Raad komen om hun telewerk voor te bereiden.   

 

Deze maatregelen werden vanaf 2 juni 2020 versoepeld. Telewerken bleef de regel maar met het hernemen 

van de zittingen en de normale werkzaamheden van de Raad, werd van het administratief personeel dat 

halftijds of meer werkte verwacht om vanaf 8 juni 2020 ten minste één dag per week op de Raad aanwezig 

te zijn. Van de personeelsleden die minder dan halftijds werkten, werd verwacht dat zij ten minste één dag 

om de twee weken aanwezig zouden zijn. De nieuwe werknemers aangeworven in 2020 dienden minstens 

twee dagen per week op de Raad aanwezig te zijn. 

 

Vanaf 29 juli 2020 werd de maximalisering van het telewerk weer de regel. 

 

Vanaf 21 oktober 2020 werden de instructies van 24 maart 2020 weer van kracht en werd telewerken weer 

de norm. Deze regels zijn op 3 november 2020 en 4 januari 2021 herhaald. 
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Hieronder vindt u het geheel van de instructies met betrekking tot het telewerk en de andere maatregelen die 

tijdens de redactie van dit activiteitenverslag nog steeds op de Raad van kracht zijn.  

 

“… 

A. Iedereen, behalve wie dient in te staan voor de minimumbezetting (zie B), werkt thuis. Personen die 

onbeperkt telewerk doen begeven zich één keer per week naar het werk om documenten te verzamelen of 

handelingen te stellen die hen toelaten verder te telewerken. Daarnaast dienen zij aanwezig te zijn om zaken 

te regelen die een absolute aanwezigheid op de Raad vereisen (zoals: zittingen of ondertekenen van LSP-

beschikkingen of arresten, wekelijkse controle post voor de dienst budget of de personeelsdienst, onthaal 

nieuwe medewerkers). Indien personen die telewerk doen voor bepaalde taken op de Raad aanwezig moeten 

zijn, zorgen deze ervoor dat goede afspraken worden gemaakt, zodat tijdens hun aanwezigheid op de Raad 

een maximaal aantal taken in één keer kan worden verricht en het aantal verplaatsingen zo beperkt mogelijk 

wordt gehouden. Het administratief personeel wordt wel verzocht om in Scope telewerk aan te vragen. Op 

het werk gelden de hygiëneregels en de regels van “social distancing”.  

 

B. De minimumbezetting op de Raad bestaat uit:  

 Eén lid van het managementteam  

 Chauffeurs voor de post naar DVZ/CGVS  

 Het schoonmaakpersoneel  

 Het archief en logistiek  

 De ICT-helpdesk  

 De medewerkers van het onthaal (aangevuld met de werknemer van Securitas)  

 De medewerkers op de griffie  

 De griffiers (minimaal één voor elk contentieux van elke taalrol) 

 

De minimumbezetting wordt georganiseerd onder toezicht van de hoofdgriffier en de beheerder. Er wordt in 

de mate van het mogelijke een beurtrol voorzien. 

 

C. Kwetsbare personen  

De magistraten, de griffiers en de leden van het administratief personeel die een verhoogde kwetsbaarheid 

vertonen voor het virus COVID-19 of waarvan de nabije familieleden een verhoogde kwetsbaarheid vertonen, 

zijn uitgesloten van de verplichte aanwezigheid. Hun aanwezigheid op het werk, voor welke reden ook, moet 

vermeden worden. Het komt de Kamervoorzitters en de functionele chefs toe toezicht te houden op de 

naleving hiervan 

 

D. De terechtzittingen  

De terechtzittingen gaan voorlopig door. Indien een terechtzitting niet binnen de vooropgestelde tijd kan 

worden afgerond dienen de laatste zaken te worden uitgesteld, zodat de daarop volgende zitting tijdig kan 

beginnen.  

De geplande tijd per zitting is als volgt geregeld:  

VRM Franstalig: 9u – 12u30  

ANN Franstalig: 10u30 – 14u  

VRM Nederlandstalig: 13u – 16u30  

ANN Nederlandstalig: 14u30 – 16u30  

 

E. Vergaderingen en opleidingen  

Vergaderingen en opleidingen worden zoveel als mogelijk online georganiseerd, tenzij het niet anders 

mogelijk  is . 

…” 

 

3.2.2. Andere maatregelen.  

 

Andere maatregelen betreffende het dragen van maskers, het wassen van de handen, het schoonmaken van 

de persoonlijke werkruimte en de vergaderzalen, het gebruik van gemeenschappelijke ruimten zoals de 

cafetaria, zijn per E-direct aan de werknemers van de Raad toegezonden om zo iedereen te blijven 

sensibiliseren en de verspreiding van het virus te voorkomen (E-direct 24 maart 2020, 31 maart 2020, 16 april 

2020, 15 mei 2020, 19 mei 2020, 2 juni 2020, 29 juli 2020, 21 oktober 2020). De werknemers hebben de 

mogelijkheid gekregen om een gepersonaliseerd thuis-werkreisgetuigschrift af te drukken, zodat zij veilig naar 
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de Raad kunnen komen om de nodige voorbereidingen voor hun telewerk te treffen (E-direct 3 november 

2020).  

 

Op het intranet van de Raad zijn alle maatregelen die in het kader van deze pandemie zijn genomen, 

ondergebracht in een speciaal hiervoor gecreëerde rubriek.  

 

3.2.3. Informatie voor het doelpubliek.  

 

Via zijn website https://www.rvv-cce.be heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen al het nodige gedaan 

om advocaten, verzoekers en andere betrokken partijen, tolken en het grote publiek zo goed als mogelijk te 

informeren over de regels die tijdens deze coronacrisis op de Raad gelden. Hiervoor werd op de homepagina 

van de website een speciale rubriek “Corona/covid 19-maatregelen” aangemaakt en werd in de FAQ's een 

hoofdstuk over coronamaatregelen toegevoegd. Deze maatregelen werden uiteraard regelmatig aangepast 

in functie van de nieuwe beslissingen die werden genomen door de regering.  

 

3.2.4. Welzijn op het werk tijdens deze covid-periode.  

 

In deze moeilijke periode, die het normale leven van iedereen sterk verstoort, was het management van de 

Raad bezorgd om het welzijn van het personeel. 

 

Het management van de Raad wil met name tijdens de corona-periode inzetten op de ontwikkeling van 

leidinggevende capaciteit binnen de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De leidinggevenden van de 

Raad werden derhalve aangemoedigd om, afhankelijk van hun individuele noden, de nodige 

ontwikkelingsinitiatieven te plannen.  

 

Het gebruik van de 360° evaluatie-tool, als ontwikkelingsinstrument dat de leidinggevenden inzicht moet 

geven in hun sterke competenties alsook in de  competenties die verdere ontwikkeling vereisen, werd sterk 

aangemoedigd. Een aantal leidinggevenden heeft een dergelijk traject opgestart.   

 

De dienst P&O van de Raad verspreidt daarnaast permanent interessante opleidingen aan de 

leidinggevenden. (bv. opleidingen voor evaluatoren, webinar leadership en corona, verbindende 

communicatie …) 

 

De Raad informeert regelmatig alle medewerkers over de actoren van het welzijn op het werk, zodat 

medewerkers indien nodig vlot hun weg vinden naar gepaste hulp of ondersteuning. Er werd ook een rubriek 

“welzijn op het werk” op het intranet van de RvV geplaatst, van waaruit medewerkers permanent het overzicht 

met de actoren van welzijn op het werk  en hun contactgegevens kunnen consulteren.   

 

“Challenge 2020” was een ander initiatief dat opgestart werd om de band tussen de medewerkers van de 

Raad te versterken. Dit initiatief beoogde collega's in kleine groepjes van maximaal vier personen samen te 

brengen voor een wandeling in de open lucht. Hoewel het vooropgesteld doel om 2020 kilometer te lopen 

niet werd gehaald, werd de echte doelstelling om in een veilige omgeving samen te komen met collega's wel 

bereikt.  

 

Om alle medewerkers te bedanken voor hun inzet tijdens deze periode alsook ter vervanging van de 

collectieve activiteiten die niet hebben kunnen doorgaan (quiz, recepties, middagen van de Raad), mocht 

iedereen een geschenk kiezen. 

 

3.3. De verlenging van het tijdelijk kader  

 

De Eerste voorzitter heeft op 14 juli 2020 een tweede uiteenzetting gegeven voor de commissie Binnenlandse 

Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.  

 

Hierbij verwees hij naar zijn uiteenzetting voor de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers van 9 juni 2020 waarin hij de nadruk legde op de gevolgen die de maatregelen ter 

voorkoming van de verspreiding van het virus hebben gehad op de organisatie van het werk binnen zijn 

rechtscollege en op de voorspelbare toename van de achterstand bij de behandeling van de dossiers in het 

contentieux volle rechtsmacht. 
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Om dit risico te beperken, heeft de Eerste voorzitter met name gepleit voor de verlenging van het tijdelijk 

kader voorzien bij artikel 14 van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen inzake asiel en migratie, 

laatst gewijzigd bij wet van 26 december 2013. Op korte termijn zal deze uitbreiding het mogelijk maken om 

twee Nederlandstalige rechters die met pensioen gaan te vervangen.  

 

De tijdelijke uitbreiding van het kader van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verstreek op 31 augustus 

2020. Indien het tijdelijk kader niet wordt verlengd, zou het aantal rechters van de Raad voor 

Vreemdelingenbetwistingen worden teruggebracht van vierenvijftig naar tweeëndertig. In de praktijk betekent 

dit dat geen enkele rechter die de Raad verlaat kan worden vervangen alvorens het aantal rechters tot 

tweeëndertig is teruggebracht.  

 

De mogelijkheid van een verdere verlenging van het tijdelijk kader werd voorzien in de wet van 31 juli 2020.  

 

3.4. Balans 

 

Het is waarschijnlijk nog veel te vroeg om een eindbalans te kunnen maken inzake de covid-19-crisis.  

 

Desalniettemin kunnen reeds enkele algemene conclusies worden getrokken.  

 

Wat het asielcontentieux betreft, heeft de Raad op jaarbasis een aanzienlijke toename gekend van het aantal 

ingediende beroepen. In 2019 werden 4.767 beroepen ingediend, terwijl we in 2020 5.656 beroepen telden, 

wat overeenkomt met gemiddeld 74 bijkomende beroepen per maand. Tot slot heeft de Raad alleen voor de 

maanden juli tot en met september 2020 een daling van het aantal inkomende beroepen gekend. Sindsdien 

is het aantal beroepen weer blijven stijgen. Wat de output van de Raad in het asielcontentieux betreft, kan 

een aanzienlijke stijging van het aantal gewezen arresten worden vastgesteld. In 2020 werden 5.620 arresten 

uitgesproken, wat neerkomt op een maandelijks gemiddelde van 468 arresten, terwijl in 2019 4.829 arresten 

werden uitgesproken, wat neerkomt op een maandelijks gemiddelde van 402 arresten, wat aldus neerkomt 

op een maandelijks gemiddelde van 66 bijkomende arresten per maand.  

 

Wat de beroepen in het annulatiecontentieux betreft, heeft de Raad een lichte daling van het aantal 

ingediende beroepen gekend, van 8.827 beroepen in 2019 tot 8.582 beroepen in 2020, wat overeenkomt met 

gemiddeld 21 beroepen minder per maand. Alleen in november en december 2020 daalde het aantal 

beroepen tot onder de 600. Wat de output van het annulatiecontentieux betreft, wordt een daling van het 

aantal uitgesproken arresten vastgesteld: van 10.689 arresten in 2019 naar 10.151 arresten in 2020, wat 

overeenkomt met gemiddeld 45 arresten minder per maand. 

 

In het algemeen heeft de Raad voor beide contentieux samen een grotere input en output in vergelijking met 

het jaar voordien. In 2019 bedroeg de totale input 13.594 beroepen, in 2020 is dat 14.238 beroepen. De totale 

output bedroeg 15.518 arresten in 2019, oplopend tot 15.771 in 2020. 

 

De covid-19-crisis heeft de Raad gedwongen zijn werkwijze te wijzigen, maar als wij het jaar in zijn geheel 

beschouwen, zijn de aanvankelijke negatieve gevolgen voor de productiviteit dankzij alle genomen 

maatregelen geneutraliseerd.  

 

Het belangrijkste effect van de covid-19-crisis is waarneembaar in de procedure bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid waar het aantal ingediende beroepen in 2020 aanzienlijk is afgenomen als gevolg van de 

sterke daling van het aantal repatriëringen. In 2019 heeft de Raad 1187 beroepen bij uiterst dringende 

noodzakelijkheid behandeld tegen 387 in 2020, wat overeenkomst met gemiddeld 67 beroepen minder per 

maand. 

 

4. Modernisering van de IT 
 
4.1. Legis  

 

LEGIS is een bijgewerkte digitale versie van de wet van 15 december 1980. Legis biedt gebruikers de 

mogelijkheid om hun persoonlijke geannoteerde versie van de wet van 15 december 1980 te maken door 

commentaar of verwijzingen naar arresten toe te voegen. Vanuit deze toepassing kan de gebruiker met één 

muisklik worden doorverwezen naar de tekst van de wijzigingswet, de parlementaire werkzaamheden of de 
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arresten van het Grondwettelijk Hof die bepaalde passages van de wet interpreteren of verbreken. In een 

later stadium zal LEGIS het mogelijk maken de Vreemdelingenwet te annoteren met jurisprudentie en 

doctrine.  

 

Dit ambitieuze project werd mogelijk gemaakt dankzij de intensieve samenwerking tussen de juridische dienst 

en de dienst IT. Het is het resultaat van de gedachtenuitwisseling die plaats vond in een werkgroep opgericht 

in april 2019. In mei 2019 is het project door de Kamervoorzitters goedgekeurd en kon de ontwikkeling van 

het eerste luik van LEGIS met betrekking tot de wet van 15 december1980 van start gaan. 

 

De vergadering van Kamervoorzitters van januari 2020 keurde deze eerste versie goed. Deze tool is 

eenvoudig, duidelijk en in beide talen ontworpen. Het is mogelijk om eender welke datum vanaf 8 juli 2016 in 

te voeren en LEGIS zal de versie van de wet op de ingevoerde datum geven. Het is ook mogelijk persoonlijke 

opmerkingen in LEGIS in te voeren die voor anderen onzichtbaar zijn, of opmerkingen te publiceren die 

slechts voor een beperkt aantal mensen zichtbaar zijn (bijvoorbeeld mensen in dezelfde kamer) of openbare 

opmerkingen in te voeren die voor de hele Raad zichtbaar zijn.  

 

In mei 2020 is een proefgroep begonnen met het testen van de databank. De deelnemers waren enthousiast 

en al snel werd gevraagd of er niet een soortgelijk instrument kon worden ontwikkeld voor het koninklijk besluit 

dat de procedure regelt. De lancering van deze uitbreiding van Legis is gepland voor 2021.  

 

De LEGIS-applicatie werd in oktober 2020 gelanceerd.  

 
4.2. De uitdaging van de elektronische procedure.   
 
Het arrest nr. 233.777 van 9 februari 2016 van de Raad van State heeft het koninklijk besluit vernietigd dat 

art. 3 van het procedurereglement wijzigde. Dit artikel verplichtte het gebruik van de mail voor het versturen 

van een elektronische kopie van diverse procedurestukken. De Raad is aldus genoodzaakt om de uitwisseling 

van procedurestukken per fax verder te zetten. Dit is zeer problematisch voor de Raad voor wat betreft de 

versnelde procedures en de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid.   

 

De fax is vandaag voorbijgestreefd en het gebruik ervan is ook minder en minder betrouwbaar.  

 

De vandaag gebruikte manier om documenten uit te wisselen met de verzoekende partijen is momenteel 

ineffectief en inefficiënt. Deze is tevens niet betrouwbaar wat schadelijke gevolgen kan teweegbrengen voor 

de verzoekende partijen en eventueel kan leiden tot cassatie van arresten door de Raad van State.  

 

In 2019 heeft de Raad een behoefte- en een technische analyse gedaan om gebruik te kunnen maken van 

de elektronische procedure. Deze zou het mogelijk moeten maken om bepaalde stukken digitaal te kunnen 

versturen naar en te ontvangen van de advocaten en dit met dezelfde garanties als een aangetekend 

schrijven.  

 

Voor 2021 zou een opstart van de elektronische procedure mogelijk moeten zijn op voorwaarde weliswaar 

dat wijzigingen van de reglementering worden aanvaard.   

 

5. Ontmoeting met de balies.  

 

Elk jaar organiseert de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ontmoetingen met de vertegenwoordigers van 

de Orde des barreaux Francophones et Germanophones en van de Orde van Vlaamse balies om de punten 

te bespreken die door elk van de deelnemers werden aangebracht. Omwille van de covid-19-crisis  heeft de 

Raad in 2020 slechts één bijeenkomst kunnen organiseren. Tijdens deze bijeenkomst werden verschillende 

punten besproken, zoals de elektronische procedure, het wegwerken van de achterstand van de Raad, de 

pro deo-zaken, het verkrijgen van een ontvangstbewijs bij het indienen van een pro deo-beroep, het 

samenvoegen van zaken van eenzelfde advocaat tijdens een zitting,... 

 

Deze bijeenkomsten bieden de mogelijkheid om in een vroeg stadium constructief van gedachten te wisselen.   
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II. ALGEMENE VERGADERING EN VERENIGDE KAMERS 
 
Naast de vele arresten die uitgaan van een alleenzetelende rechter of van drie rechters, en waarvan verder 
een statistisch overzicht wordt gegeven, worden door Raad ook arresten uitgesproken in algemene 
vergadering of in verenigde kamers. 
 
Overeenkomstig artikel 39/12 van de Vreemdelingenwet beslist de Eerste Voorzitter of de Voorzitter, op eigen 
initiatief of op verzoek van een kamer, of het noodzakelijk is met het oog op de eenheid van rechtspraak of 
de rechtsontwikkeling dat een zaak door de algemene vergadering of verenigde kamers behandeld wordt.  
 
In 2020 werden één arrest in algemene vergadering en acht arresten in verenigde kamers uitgesproken (6 
rechters, 3 NL en 3 FR). 
 
Hieronder vindt u een korte toelichting van het arrest uitgesproken in algemene vergadering en van de 
arresten uitgesproken in verenigde kamers voor het jaar 2020. 
 
 
   1. Algemene vergadering 
 
RvV, 24 juni 2020: uitzonderlijk karakter van de procedure in uiterst dringende noodzakelijkheid 
 
De schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing in uiterst dringende noodzakelijkheid kan enkel 
worden gevorderd indien de vreemdeling het voorwerp uitmaakt van een verwijderings- of 
terugdrijvingsmaatregel waarvan de tenuitvoerlegging imminent is (RvV, AV, nr. 237 408, van 24 juni 2020). 
 
De mogelijkheid om bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing te vorderen van de tenuitvoerlegging 
van een beslissing waarbij een visum wordt geweigerd, gaf aanleiding tot verschillende interpretaties in de 
rechtspraak. De algemene vergadering van de Raad heeft de kwestie beslecht door te benadrukken dat de 
wil van de wetgever erin bestond deze procedure voor te behouden voor uitzonderlijke situaties waar 
rechtsbescherming tegen een nakende verwijdering dient te worden geboden. In geval van een weigering 
van een visum is de algemene vergadering van oordeel dat de gewone schorsings- en annulatieprocedure, 
desgevallend in korte debatten, een meer daadwerkelijk rechtsmiddel biedt aan de vreemdeling die de 
weigering betwist. 
 

2. Verenigde kamers  

 

RvV, 21 februari 2020 : IGO telt mee bij het bepalen van de bestaansmiddelen van de Belgische 

gezinshereniger 

 

In twee arresten, uitgesproken in verenigde kamers, heeft de Raad geoordeeld dat, in het kader van 

gezinshereniging met een Belg, rekening moet worden gehouden met de inkomensgarantie voor ouderen 

(IGO) bij het bepalen of de te vervoegen Belgische referentiepersoon over toereikende bestaansmiddelen 

beschikt (RvV nrs. 232 987 en 232 988, van 21 februari 2020). 

 

Het arrest nr. 232 987 werd gecasseerd door het Raad van State arrest nr. 249.844 van 16 februari 2021, 

eveneens uitgesproken in verenigde kamers. Het cassatieberoep tegen het arrest nr. 232 988 werd 

ontvankelijk bevonden en is nog steeds hangende. 

 

RvV, 2 juli 2020 : organisatie Dublinoverdracht 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken maakt aan de vreemdeling, die het voorwerp uitmaakt van een beslissing 
waarin werd vastgesteld dat een andere lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van zijn verzoek om 
internationale bescherming, een informatiebrief over in het raam van de organisatie van de Dublinoverdracht. 
De verenigde kamers van de Raad stellen in een arrest vast dat deze informatiebrief geen aanvechtbare 
administratieve rechtshandeling is (RvV 2 juli 2020, nr. 237 902, van 2 juli 2020). 
 
In een tweede arrest oordeelt de Raad, in eenzelfde samenstelling, dat uit het niet-ondertekenen van een 
verklaring van vrijwillige terugkeer door een vreemdeling wiens verzoek om internationale bescherming door 
een andere lidstaat moet worden behandeld, niet in redelijkheid kan worden afgeleid dat deze vreemdeling 
zich doelbewust zou hebben onttrokken aan de overdracht aan deze lidstaat (RvV, nr. 237 903, van 2 juli 
2020). 
 

http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a237408.an_.pdf
http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a232987.an_.pdf
http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a232988.an_.pdf
http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a237902.an_.pdf
http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a237903.an_.pdf
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RvV, 5 november 2020 : Venezuela en El Salvador 

 

De Verenigde Kamers van de Raad behandelden een aantal verzoeken om internationale bescherming van 
verzoekers uit Venezuela en El Salvador. 
 
In deze arresten analyseert de Raad onder meer de mate waarin een beroep kan worden gedaan op 
bescherming zoals bedoeld in artikel 48/5, §2 van de Vreemdelingenwet in geval van vervolging of ernstige 
schade die uitgaat van niet-overheidsactoren (huiselijk geweld, criminele bendes). Op basis van de 
beschikbare gegevens is de Raad van oordeel dat overheidsbescherming zeker niet in alle gevallen 
beschikbaar of doeltreffend is, maar dat het aan de verzoeker om internationale bescherming toekomt om 
aan te tonen dat in zijn individuele geval geen overheidsbescherming zou worden geboden. Hierbij dient wel 
te worden opgemerkt dat, omwille van de algemene veiligheidssituatie in Venezuela en El Salvador, en 
rekening houdend met de individuele omstandigheden van de betrokken verzoeker, de bewijsstandaard om 
het vermoeden van bescherming door actoren zoals bedoeld in artikel 48/5, § 2, eerste lid van de 
vreemdelingenwet, te weerleggen, laag moet worden gezet. 
 
Wat het begrip “specifieke sociale groep” uit de vluchtelingendefinitie betreft, volgt de Raad de interpretatie 
van het Hof van Justitie en stelt vast dat beide voorwaarden in artikel 48/3, §4, d) van de Vreemdelingenwet 
cumulatief moeten zijn vervuld. 
 
De Raad oordeelt ook dat een verblijf in het buitenland als dusdanig niet volstaat om bij een terugkeer naar 
Venezuela of El Salvador aanleiding te geven tot een gegronde vrees voor vervolging of een reëel risico op 
ernstige schade. 
 
Tenslotte oordeelt de Raad dat er in Venezuela en El Salvador sprake is van een hoge mate van gericht 
geweld, maar niet van willekeurig geweld in de zin van artikel 48/4, §2 c) van de Vreemdelingenwet (RvV, 
VK, nrs. 243 676, 243 678, 243 704 en 243 705, van 5 november 2020). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a243676.an__0.pdf
http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a243678.an_.pdf
http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a243704.an_.pdf
http://www.rvv-cce.be/sites/default/files/arr/a243705.an_.pdf
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III. VORMINGEN EN COLLOQUIA 

 

a. Vormingen en colloquia  
 
Naast het schrijven van arresten, hetgeen de kerntaak van de Raad is, neemt het rechtscollege ook deel aan 
vormingsactiviteiten, hetzij als producent om zijn rechtspraak te ontsluiten, wat kadert in zijn missie om de 
toegang tot de rechter en tot het daadwerkelijk rechtsmiddel te vergemakkelijken, hetzij als consument, wat 
kadert in de verplichting voor rechters en hun medewerkers om zich voortdurend bij te scholen.  
 
Voor 2020 lag de focus wat betreft de deelname aan vormingsactiviteiten, gelet op de covid-19-crisis, op het 
volgen van colloquia en vormingen in België. 
 

Januari  2020: IGO - Inleiding tot strafrecht en strafprocesrecht 

Maart  2020: IGO - Statuut en deontologie van de magistraat 

Maart  2020: IGO - Voorkomen van en omgaan met agressiviteit en conflicten 

September 2020: LLN - Le droit au regroupement familial sous tension - Actualités jurisprudentielles et 

regards pluriels 

Oktober 2020: IGO - Uitwisseling van beroepservaringen tussen magistraten over specifieke problemen van 

gerechtelijk recht 

Oktober 2020: IFJ - Mieux gérer son temps 

Oktober 2020: ULB - La Charte a 20 ans : Regards croisés pour un anniversaire 

Oktober 2020: EASO - Asylum Procedures and the principle of non-refoulement 

November 2020: IFJ - Change management 

December 2020: ADDE - Circulation internationale des bénéficiaires de protection internationale ainsi que 

sur deux questions choisies en matière de regroupement familial 

December 2020: IGO - Plichtenleer van de magistraat 

 

b. Vormingen op de Raad gegeven door de juridische dienst  

 
Februari 2020: Gronden om een einde te stellen aan de vluchtelingenstatus: weigering en intrekking van de 

vluchtelingenstatus wegens gevaar voor de samenleving of gevaar voor de nationale veiligheid:(artikelen 

52/4, lid 2 en art. 53/3/1, § 1 Vw)  

Februari 2020: Les mouvements secondaires de flux migratoires mixtes entre états  membres de l’Union 

européenne – l’impact des arrêts CJUE Jawo – Ibrahim impact sur la jurisprudence du CCE       

Van maart tot juli 2020: Tools en juridische vormingen voor de nieuwe medewerkers 

Maart 2020: Intrekking en weigering vluchtelingenstatus art. 52/4, lid 2 en art. 55/3/1, §1 Vw 

Oktober 2020: Het nieuwe Legis  

November 2020: Overzicht en analyse van de cassatiearresten in volle rechtsmacht 

 

c. Middagen van de Raad   

De Raad heeft in februari 2020 slechts één Middag van de Raad kunnen organiseren. Ten gevolge van covid-

19 waren geen verdere gezamenlijke activiteiten meer mogelijk.  

 

Op 20 februari 2020 werd een presentatie gegeven door de heren Guy Goudesone en Hugues Tascieux, 

officieren van de federale gerechtelijke politie belast met de strijd tegen de georganiseerde misdaad en meer 

bepaald met de strijd tegen corruptie. De boodschap van de sprekers was om steeds waakzaam en 

onafhankelijk te blijven ten aanzien van de diverse contacten die men onderhoudt met bijvoorbeeld 

leveranciers, bezoekers of partijen die bij de Raad een procedure lopende hebben.    

 

d. Jobdays 

 

Sinds 2013 neemt de Raad deel aan jobbeurzen georganiseerd door verschillende universiteiten.  

 

Voor 2020 werd aanvankelijk één vertegenwoordiger per organisatie aanvaard, maar na de verstrenging van 

de maatregelen werden deze beurzen volledig online gehouden.  

 

Deze infosessies zijn voor de studenten een unieke gelegenheid om vragen te stellen over de werking van 

de Raad en de inhoud van het werk als jurist. Sommige studenten zijn zeer geïnteresseerd in het  

vreemdelingenrecht en voor hen is een dergelijke ontmoeting dan ook zeer stimulerend. 
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IV. OVERZICHT VAN DE STATISTISCHE GEGEVENS VOOR HET JAAR 2020 

 
Definitie : volle rechtsmacht en annulatie 
 

VRM: volle rechtsmachtsprocedure (verzoeken om erkenning van de vluchtelingenstatus of om toekenning 
van de subsidiaire beschermingsstatus) 
ANN: annulatieprocedure (annulatieberoepen tegen de individuele beslissingen genomen in toepassing 

van de Vreemdelingenwet) 
Input / IN: het aantal beroepen die in een bepaalde periode op de rol ingeschreven staan 
Output / OUT: het aantal beroepen die in een bepaalde periode tot een eindarrest hebben geleid 
Achterstand: de beroepen die sinds meer dan 6 maanden op de rol ingeschreven staan en die nog niet tot 
een eindarrest hebben geleid 
Type van beslissing Output: het type van beslissing genomen door de RvV in geval van een eindarrest, 
het type van beslissing dat genomen werd door de RVV :  1 arrest kan meerdere types van beslissingen 
bevatten 
Gem XXXX: maandelijks gemiddelde voor het burgerlijk jaar XXXX 
F : Franstalige taalrol 
N : Nederlandstalige taalrol 
D : Duitstalige taalrol  
VERW: verwerping  
ANNUL: annulatie van de aangevochten beslissing 
ERKEN: erkenning van de vluchtelingenstatus  
S.B.: toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus 
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1. Overzicht input en output  
 

  INPUT OUTPUT 

.  VRM ANN ∑ VRM ANN ∑ 

2010 ∑ 7354 8345 15699 8622 8550 17172 

χ 613 695 1308 719 713 1431 

2011 ∑ 7354 8345 21469 11736 7021 18757 

χ 705 1084 1789 978 585 1563 

2012 ∑ 10935 18541 29476 10324 11228 21552 

χ 911 1545 2456 860 936 1796 

2013 ∑ 8868 18898 27766 9831 11608 21439 

χ 739 1575 2314 819 967 1787 

2014 ∑ 6398 15289 21687 6966 11957 18923 

χ 533 1274 1807 581 996 1577 

2015 ∑ 4489 12932 17421 6076 17189 23265 

χ 374 1078 1452 506 1432 1939 

2016 ∑ 4832 11086 15918 4485 15656 20141 

χ 403 924 1327 374 1305 1678 

2017 ∑ 5674 10213 15887 4010 12409 16419 

χ 473 851 1324 334 1034 1368 

2018 ∑ 4522 8714 13236 5234 11369 16603 

χ 377 726 1103 436 947 1384 

2019 ∑ 4767 8827 13594 4829 10689 15518 

χ 397 736 1133 402 891 1293 

2020 Jan 741 885 1626 531 764 1295 

Feb 489 693 1182 481 699 1180 

Maart 696 781 1477 460 892 1352 

April 544 659 1203 275 723 998 

Mei 564 646 1210 239 268 507 

Juni 423 813 1236 730 743 1473 

Juli 288 908 1196 672 885 1557 

Aug 236 738 974 412 542 954 

Sep 257 610 867 503 982 1485 

Okt 408 669 1077 490 1251 1741 

Nov 450 596 1046 377 1167 1544 

Dec 560 584 1144 450 1235 1685 

∑ 5656 8582 14238 5620 10151 15771 

χ 471 715 1187 468 846 1314 

 

Fig. 1: overzicht van de input en output- per type contentieux 
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Fig. 2: grafiek van de input - per type contentieux 

 

 

 
 
Fig.3: grafiek van de output – per type contentieux 
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Algemeen overzicht van de inkomende beroepen (input) en van de uitgaande arresten (output) per taalrol. 
 
 

 
Fig. 4: overzicht van de input en de output - per taalrol  

 

 

Figuren 1, 2, 3 en 4 (zie  supra) brengen alle eindarresten in rekening, d.w.z. de arresten die het beroep bij 

de RvV afsluiten. Hierbij inbegrepen de verwerpingsarresten uitgesproken in het kader van een beroep tot 

schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, wanneer het beroep tot nietigverklaring niet is ingesteld 

middels hetzelfde verzoekschrift. 

 

 IN  RvV OUT RvV 

 D F N ∑ D F N ∑ 

2010 3 8630 7060 15693 5 10582 6585 17172 

2011 15 12258 9194 21467 8 10763 7992 18763 

2012 11 16974 12489 29474 14 11686 9857 21557 

2013 8 15372 12387 27767 7 11750 9679 21436 

2014 13 11136 10538 21687 12 10018 8899 18929 

2015 11 9749 7661 17421 6 12146 11115 23267 

2016 14 8660 7244 15918 4 11280 8862 20146 

2017 14 8740 7133 15887 0 8858 7564 16422 

2018 10 6876 6349 13235 42 8841 7720 16603 

2019 14 7081 6499 13594 11 8383 7124 15518 

2020 6 7359 6873 14238 8 9207 6556 15771 
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Overzicht van de procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) 

 
  F N D ∑ 

2010 ∑ 297 377 0 674 

χ 25 31 0 56 

2011 ∑ 290 395 0 685 

χ 24 33 0 57 

2012 ∑ 398 481 0 879 

χ 33 40 0 73 

2013 ∑ 504 514 0 1018 

χ 42 43 0 85 

2014 ∑ 478 510 0 988 

χ 40 43 0 82 

2015 ∑ 544 633 0 1177 

χ 45 53 0 98 

2016 ∑ 615 675 0 1290 

χ 51 56 0 108 

2017 ∑ 414 559 0 973 

χ 35 47 0 81 

2018 ∑ 400 616 0 1016 

χ 33 51 0 85 

2019 ∑ 443 743 1 1187 

χ 37 62 0 99 

2020 Jan 22 38 1 61 

Feb 35 49 0 84 

Maart 25 32 1 58 

April 3 6 0 9 

Mei 8 3 0 11 

Juni 7 8 0 15 

Juli 9 13 0 22 

Aug 6 12 0 18 

Sep 16 12 0 28 

Okt 18 20 0 38 

Nov 11 8 0 19 

Dec 13 11 0 24 

∑ 173 212 2 387 

χ 14 18 0 32 

 
Fig. 5: output van de beroepen bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) 

 
 
Het werkvolume van de zaken behandeld bij uiterst dringende noodzakelijkheid is sterk gedaald in vergelijking 
met de vorige jaren. Dit ten gevolge van de covid-19 crisis.  
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2. Verhouding tussen de dicta van de arresten 

 
Hieronder vindt u de cijfers voor de Raad voor wat betreft de verhouding tussen de dicta.  

Een arrest kan verschillende dicta bevatten. 

 
 
Dicta van de arresten in volle rechtsmacht 
 

Verhouding dicta arresten VRM 

  % ∑ 
Totaal 

% 

Totaal 

aantal 

  VERW ANNUL ERK S.B.  VERW ANNUL ERK S.B.      

2017 84,10% 10,66% 4,96% 0,27% 3391 430 200 11 100,00% 4032 

2018 81,05% 9,98% 7,90% 1,07% 4256 524 415 56 100,00% 5251 

2019 82,29% 10,65% 5,77% 1,30% 3995 517 280 63 100,00% 4855 

2020 85,41% 10,05% 3,90% 0,64% 4812 566 220 36 100,00% 5634 

∑ 83,22% 10,30% 5,64% 0,84% 16454 2037 1115 166 100,00% 19772 

 
Fig. 6: verhouding tussen de dicta in de arresten in volle rechtsmacht 

 
Het percentage verwerping ligt hoger dan 85%.  Het leeuwendeel van de arresten bevestigt dus de 

beslissingen van het CGVS, maar er kan ook niet gesteld worden dat een beroep geen redelijke kans op 

slagen kent.  

 
 

Dicta van de arresten in volle rechtsmacht van de Franstalige taalrol 
 

Verhouding dicta arresten VRM F 

  % ∑ 
Totaal 

% 

Totaal 

aantal 

  VERW ANNUL ERK S.B.  VERW ANNUL ERK S.B.      

2017 70,11% 19,51% 9,81% 0,57% 1236 344 173 10 100,00% 1763 

2018 69,34% 13,72% 15,57% 1,36% 1683 333 378 33 100,00% 2427 

2019 72,83% 14,43% 10,50% 2,23% 1761 349 254 54 100,00% 2418 

2020 77,03% 14,76% 7,25% 0,96% 2082 399 196 26 100,00% 2703 

∑ 72,62% 15,30% 10,75% 1,32% 6762 1425 1001 123 100,00% 9311 

 
Fig. 7: verhouding tussen de dicta van de arresten volle rechtsmacht van de Franstalige taalrol 
 
 

Dicta van de arresten volle rechtsmacht van de Nederlandstalige taalrol  
 

Verhouding dicta arresten VRM N 

  % ∑ 
Totaal 

% 

Totaal 

aantal 

  VERW ANNUL ERK S.B.  VERW ANNUL ERK S.B.      

2017 94,98% 3,79% 1,19% 0,04% 2155 86 27 1 100,00% 2269 

2018 91,11% 6,76% 1,31% 0,81% 2573 191 37 23 100,00% 2824 

2019 91,67% 6,89% 1,07% 0,37% 2234 168 26 9 100,00% 2437 

2020 93,14% 5,70% 0,82% 0,34% 2730 167 24 10 100,00% 2931 

∑ 92,65% 5,85% 1,09% 0,41% 9692 612 114 43 100,00% 10461 

 
Fig. 8: verhouding tussen de dicta van de arresten volle rechtsmacht van de Nederlandstalige taalrol 
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Dicta van de arresten in annulatie 
 

Verhouding van de dicta van de arresten in ANN 

 % ∑ Totaal % Totaal aantal 

 VERW ANNUL VERW ANNUL   
2017 86,38% 13,62% 10906 1720 100,00% 12626 

2018 85,38% 14,62% 9814 1680 100,00% 11494 

2019 82,82% 17,18% 8961 1859 100,00% 10820 

2020 84,60% 15,40% 8667 1578 100,00% 10245 

∑ 84,87% 15,13% 38348 6837 100,00% 45185 

 
Fig. 9: verhouding van de dicta van de arresten in annulatie 
 
 
Dicta van de arresten in annulatie van de Franstalige taalrol 
 

Verhouding van de dicta van de arresten in ANN F 

 % ∑ Totaal % Totaal aantal 

 VERW ANNUL VERW ANNUL   
2017 86,17% 13,83% 6217 998 100,00% 7215 

2018 84,67% 15,33% 5506 997 100,00% 6503 

2019 82,15% 17,85% 4985 1083 100,00% 6068 

2020 84,30% 15,70% 5554 1034 100,00% 6588 

∑ 84,41% 15,59% 22262 4112 100,00% 26374 

 
Fig. 10: verhouding van de dicta van de arresten in annulatie van de Franstalige taalrol 
 
 
Dicta van de arresten in annulatie van de Nederlandstalige  taalrol 

 

Verhouding van de dicta van de arresten in ANN N 

 % ∑ Totaal % Totaal aantal 

 VERW ANNUL VERW ANNUL   
2017 86,66% 13,34% 4689 722 100,00% 5411 

2018 86,43% 13,57% 4274 671 100,00% 4945 

2019 83,72% 16,28% 3969 772 100,00% 4741 

2020 85,12% 14,88% 3106 543 100,00% 3649 

∑ 85,55% 14,45% 16038 2708 100,00% 18746 

 
Fig. 11: verhouding van de dicta van de arresten in annulatie van de Nederlandstalige taalrol 
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Dicta van de arresten in annulatie van de Duitstalige taalrol 
 

Verhouding van de dicta van de arresten in ANN D 

 % ∑ Totaal % Totaal aantal 

 VERW ANNUL VERW ANNUL   
2017 - - 0 0 - 0 

2018 73,91% 26,09% 34 12 100,00% 46 

2019 63,64% 36,36% 7 4 100,00% 11 

2020 87,50% 12,50% 7 1 100,00% 8 

∑ 73,85% 26,15% 48 17 100,00% 65 

 
Fig. 12: verhouding van de dicta van de arresten in annulatie van de Duitstalige taalrol 
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3. Werkvoorraad hangende beroepen RVV 

 

 

Onderstaande tabellen hernemen alle sinds 1 juni 2007 ingediende beroepen die nog geen aanleiding hebben 

gegeven tot een eindarrest op de aangegeven datum.  

 
     31 dec 2016 31 dec 2017 31 dec 2018 31 dec 2019 31 dec 2020 

Werkvoorraad 
RVV 

VRM ∑  1711 8% 3352 16% 2666 15% 2604 16% 2646 18% 

ANN ∑  20089 92% 17949 84% 15263 85% 13399 84% 11769 82% 

∑  21800 100% 21301 100% 17929 100% 16003 100% 14415 100% 

Werkvoorraad 
RVV > 6 
maand 

VRM ∑  174 1% 1263 8% 1414 10% 737 7% 770 8% 

ANN ∑  16382 99% 14229 92% 12435 90% 10137 93% 8621 92% 

∑  16556 100% 15492 100% 13849 100% 10874 100% 9391 100% 

 
Fig. 13: werkvoorraad hangende beroepen RVV 

 
 

De werkvoorraad van de RVV is ten opzichte van vorig jaar voor beide contentieux gedaald met 1 588 

beroepen.  

 

De werkvoorraad van meer dan 6 maanden kan een achterstand genoemd worden. Wat dit laatste betreft, 

kan hier ook een wezenlijke vermindering vastgesteld worden ten opzichte van vorig jaar. Tussen 31 

december 2019 en 31 december 2020 gaat het om een vermindering van 1 483 beroepen.   

Daarentegen, is het globaal werkvolume (het aantal beroepen dat nog in behandeling is) voor wat betreft de 

volle rechtsmacht bijna identiek als in 2019. Men stelt een verhoging van 42 beroepen vast.  

 
Werkvoorraad van de beroepen hangende voor de Raad bij de Franstalige taalrol (F) 
 
     31 dec 2016 31 dec 2017 31 dec 2018 31 dec 2019 31 dec 2020 

Werkvoorraad 
RVV 

VRM ∑  942 6% 1846 11% 1450 10% 1157 9% 1154 10% 

ANN ∑  15631 94% 14645 89% 13078 90% 12062 91% 10158 90% 

∑  16573 100% 16491 100% 14528 100% 13219 100% 11312 100% 

Werkvoorraad 
RVV > 6 
maand 

VRM ∑  160 1% 932 7% 881 7% 404 4% 337 4% 

ANN ∑  13315 99% 12354 93% 11333 93% 9826 96% 8193 96% 

∑  13475 100% 13286 100% 12214 100% 10230 100% 8530 100% 

 
Fig. 14: werkvoorraad van de beroepen hangende voor de Raad bij de Franstalige taalrol (F) 

 
 
Werkvoorraad van de beroepen hangende voor de Raad bij de Nederlandstalige taalrol (N) 
 
     31 dec 2016 31 dec 2017 31 dec 2018 31 dec 2019 31 dec 2020 

Werkvoorraad 
RVV 

VRM ∑  769 15% 1506 32% 1216 36% 1447 52% 1492 48% 

ANN ∑  4433 85% 3264 68% 2179 64% 1328 48% 1604 52% 

∑  5202 100% 4770 100% 3395 100% 2775 100% 3096 100% 

Werkvoorraad 
RVV > 6 
maand 

VRM ∑  14 0% 331 15% 533 33% 333 52% 433 51% 

ANN ∑  3049 100% 1839 85% 1099 67% 310 48% 423 49% 

∑  3063 100% 2170 100% 1632 100% 643 100% 856 100% 

 
Fig. 15: werkvoorraad van de beroepen hangende voor de Raad bij de Nederlandstalige taalrol (N) 
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Werkvoorraad van de beroepen hangende voor de Raad bij de Duitstalige taalrol (D) 
 
     31 dec 2016 31 dec 2017 31 dec 2018 31 dec 2019 31 dec 2020 

Werkvoorraad 
RVV 

VRM ∑  0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

ANN ∑  25 100% 40 100% 6 100% 9 100% 7 100% 

∑  25 100% 40 100% 6 100% 9 100% 7 100% 

Werkvoorraad 
RVV > 6 
maand 

VRM ∑  0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 

ANN ∑  18 100% 36 100% 3 100% 1 100% 5 100% 

∑  18 100% 36 100% 3 100% 1 100% 5 100% 

 
Fig. 16: werkvoorraad van de beroepen hangende voor de Raad bij de Duitstalige taalrol 
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