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In 2014 werden de meer dan driehonderd bestaande 
hoven en rechtbanken, met uitzondering van de Brusselse 
vredegerechten, gegroepeerd in 49 gerechtelijke entiteiten 
met behoud van de lokale vestigingen.  Het bestuur van 
elke gerechtelijke entiteit werd aan een directiecomité 
toevertrouwd.  

Elk directiecomité wordt door een magistraat-korpschef 
voorgezeten. In datzelfde jaar werd ook het College van de 
hoven en rechtbanken opgericht.
Het College van de hoven en rechtbanken staat in voor 
de algemene werking van alle hoven en rechtbanken van 
België. 

Het College van de hoven en rechtbanken is taalparitair 
samengesteld en bestaat uit tien magistraten-korpschefs 
die alle directiecomités van de Belgische hoven en 
rechtbanken vertegenwoordigen:

Wie zijn wij?

 z drie eerste voorzitters van de hoven van beroep;

 z één eerste voorzitter van de arbeidshoven;

 z drie voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg;

 z drie voorzitters van respectievelijk de 

ondernemingsrechtbanken, de arbeidsrechtbanken en 

de vredegerechten en de politierechtbanken samen.

Sinds een wetswijziging in 2023 zijn ook twee hoofdgriffiers 
aanwezig tijdens de Collegevergaderingen.
Het College wordt voorgezeten door een voorzitter die sinds 
de wetswijziging fulltime haar mandaat als voorzitter van 
het College uitoefent.

De andere leden van het College worden verkozen voor 
een mandaat van vijf jaar dat ze in combinatie met hun 
mandaat als korpschef van hun rechtscollege uitoefenen.
Het College van de hoven en rechtbanken wordt in zijn 
opdrachten bijgestaan door de steundienst. 
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Het organigram van het College
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 z door op een transparante, professionele en 

beargumenteerde manier te ijveren voor de nodige 

middelen en te waken over de optimale inzet ervan; 

 z door de directiecomités te ondersteunen in hun 

autonoom beheer;

 z door ten opzichte van externe spelers als spreekbuis 

van het management van de hoven en rechtbanken 

op te treden;

 z door ter ondersteuning van het management van 

de hoven en rechtbanken de volgende zaken te 

organiseren om te verzekeren dat de rechtspraak 

toegankelijk, onafhankelijk, tijdig en kwaliteitsvol is:  

 { communicatie; 

 { kennisbeheer;  

Wat doen wij?

 { kwaliteitsbeleid; 

 { de optimalisering van de werkprocessen; 

 { de implementering van de informatisering; 

 { het strategisch personeelsbeleid; 

 { de productie van statistieken;

 { de werklastmeting en -verdeling. In dat kader 

heeft het College ook als opdracht om te bepalen 

welke financiële middelen er nodig zijn om de 

doelstellingen te verwezenlijken die gekozen 

werden op basis van een objectief allocatiemodel 

vertrekkende van de behoeften van de 

rechtzoekende en van de rechtscolleges.

De wet voorziet een aantal opdrachten voor het College en het hoofddoel bestaat erin om op 
verschillende manieren ondersteuning te bieden aan de directiecomités:
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1. de ontwikkeling van een visie op hoe het tot een 

autonoom beheer moet komen; 

2. de objectivering van de behoeften en de middelen en 

de herfinanciering;

3. de digitalisering en standaardisering; 

4. de ontwikkeling van instrumenten ter ondersteuning 

van het beleid en het beheer van de directiecomités;

5. de ontwikkeling van een interne en externe 

communicatiestrategie; 

6. het streven naar een cultuur die op de burger gericht 

is.

Het College heeft voor de zetel zes prioritaire strategische doelstellingen bepaald voor de 
volledige duur van zijn mandaat (2019-2024): 



College van de hoven en rechtbanken
Themisgebouw, 9e verdieping
Waterloolaan 70 – 1000 Brussel 

tel.: +32 (0)2 557 46 50
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