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Maximum één jaar voor elke aanleg. 
Geen(s’) sinecure

Eén welgemikt zinnetje uit de beleidsverklaring van 
minister van Justitie Koen Geens haalde begin de-
cember de krantenkoppen: «Alles zal in het werk wor-
den gesteld om ervoor te zorgen dat op elke graad van 
rechtsmacht uitspraken worden geveld idealiter binnen 
het jaar na de instelling van de zaak». De Twaalft afelen-
wet (449 v. Chr.) was weliswaar strenger – elk rechtsge-
ding moest binnen het bestek van één dag worden afge-
handeld, inclusief vonnis – maar naar Belgische normen 
is een doorlooptijd van één jaar wel erg ambitieus. «Niet 
realistisch», volgens het college van de hoven en recht-
banken, dat voorspelde dat de aangekondigde besparin-
gen de doorlooptijden juist nog zullen doen toenemen. 
Om de Justitie sneller te doen verlopen is juist veel meer 
geld nodig, luidde het nog. Het pas opgerichte orgaan 
dat voortaan de zittende magistratuur vertegenwoor-
digt, maakte de volgende berekening: België besteedde 
in 2012 slechts 0,7% van zijn overheidsuitgaven aan 
Justitie, terwijl het gemiddelde in de EU 2,2% bedroeg. 
België staat daarmee op de 41ste plaats op 43 landen uit 
de Raad van Europa. Jaarlijks zouden we 4 miljard euro 
minder besteden dan een gemiddeld Europees land. 
Maar klopt die rekening wel?

De cijfers van het college moeten met een korrel zout 
worden genomen. Zoals de Raad van Europa zelf heeft  
opgemerkt, is vergelijken op basis van statistisch materi-
aal erg moeilijk. Zo kan de Belgische begroting bijvoor-
beeld amper vergeleken worden met een groot aantal 
landen in de rangschikking die een veel lager bbp per 
capita hebben dan ons land, zoals Macedonië, Oekraïne 
en Bosnië-Herzegovina. Deze landen hebben enkele van 
de hoogste ratio’s Justitie-uitgaven/Rijksbegroting maar 
dat heeft  alles te maken met de inhaalbeweging die deze 
ex-communistische landen moeten maken om hun Justi-
tie aan te passen aan de vereisten van het EVRM. Omdat 
hun economieën veel kleiner zijn, jagen die zware inves-
teringen hun ratio’s de hoogte in. De landen waarmee we 
ons, wat bbp en inwoneraantal betreft , het best kunnen 
vergelijken, zijn Oostenrijk, Finland en Ierland. Zij be-
steden gemiddeld 0,8%, 1,6% en 3,4% aan Justitie. Het 
hoge Ierse cijfer valt op, maar nader onderzoek van de 
Ierse begroting leert dat het percentage ook de uitgaven 
voor de politie omvat, evenals het vreemdelingenbeleid 
(cf. het Expenditure Report 2014 op http://budget.gov.ie). 
Finland neemt in dat cijfer ook uitgaven op die in België 
buiten het Justitiebudget vallen, zoals het preventiebeleid, 
de organisatie van verkiezingen en de vergoeding van ge-

rechtsdeurwaarders. België laat dan weer na de uitgaven 
voor een niet onbelangrijk aantal rechtscolleges in zijn 
Justitiebudget mee te tellen, zoals de Raad van State, het 
Grondwettelijk Hof en een aantal administratieve rechts-
colleges, zoals de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
en de (Vlaamse) Raad voor Vergunningsbetwistingen. 
De werkelijke uitgaven voor onze Justitie liggen dan ook 
nog iets hoger dan ons percentage laat uitschijnen.

Wanneer we uitsluitend kijken naar het budget dat 
landen uittrekken voor rechtbanken en parketten, dan 
blijkt België plots helemaal niet zo slecht te scoren. Inte-
gendeel, ons land trok in 2012 meer dan 911 miljoen euro 
uit voor zijn rechtbanken en parketten, driemaal zoveel 
als Finland, zesmaal zoveel als Ierland en 15% meer dan 
Oostenrijk. Omgerekend per inwoner blijkt België zelfs 
één van de Europese landen te zijn die het meest uitgeven 
aan de werking van zijn rechtbanken en parketten (onge-
veer 80 euro per inwoner). Dat is evenveel als Zweden en 
meer dan Italië (73 euro), Denemarken (60 euro), Frank-
rijk (54 euro) of Noorwegen (50 euro). Enkel Nederland 
(95 euro), Duitsland (110 euro) en Zwitserland (180 euro) 
doen nog beter. Dat zijn dan ook drie landen die met hun 
performante Justitiesysteem aan de top staan en er inter-
nationaal mee uitpakken.

Hét probleem voor kortere doorlooptijden is dus niet 
de onderfi nanciering, maar wel de effi  ciëntie waarmee 
de middelen worden aangewend. Op dat vlak kunnen we 
wel een voorbeeld nemen aan de Scandinavische landen, 
Nederland en Duitsland. Alle hebben ze de voorbije de-
cennia keuzes gemaakt: ze kozen voor een slanke maar 
geprofessionaliseerde centrale aansturing, een fl exibel 
personeelsbeleid en een doorgedreven informatisering. 
Deze landen leggen zich ook veel meer toe op het voorko-
men van rechtsgedingen, o.m. door volop in te zetten op 
buitengerechtelijke geschillenoplossing. Ook wij moeten 
keuzes maken: meer contractuele referendarissen inzet-
ten, het aantal gerechtsgebouwen drastisch herleiden, 
de instroom beperken en het recht op hoger beroep wat 
meer aan banden leggen, bijvoorbeeld. Maar bovenal 
hebben we een betere planning en centrale aansturing 
nodig. Het «Brusselse waterhoofd» van de FOD Justitie 
werkt de modernisering nog te veel tegen en is dringend 
aan een Copernicushervorming toe.

De gemiddelde doorlooptijd beperken tot één jaar, is 
dat een illusie in deze tijden van austerity? Op korte ter-
mijn wel, maar een moedige minister die op lange ter-
mijn denkt, heeft  nu de kans om onze Justitie defi nitief 
op de juiste koers zetten.
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