
INFORMATISERING JUSTITIE IN BELGIË

Er komt beweging in de informatisering van het gerechtelijk systeem in België. Ook al gebeurt het niet 
op alle domeinen tegelijk, laat staan even snel. Een van de redenen – en niet de minste – voor de trage 
start is het beschikbare budget dat bijzonder klein blijft. Toch benadrukt de Europese Unie dat bedrijven 
moeten kunnen rekenen op een modern en efficiënt gerechtelijk systeem dat ten dienste staat van hun 
concurrentievermogen.

Trage start, maar 
op goede weg

V
olgens het rapport 2018 van de 

Commissie voor Efficiëntie in Justitie 

van de Raad van Europa (CEPEJ, 

gegevens 2016) 1 bengelt het Belgische

budget voor het volledige justitieapparaat 

(in verhouding tot het bbp) onderaan de 

Europese middenmoot. De voorbije jaren 

werden de middelen, toegekend aan het 

gerechtelijk systeem en aan de FOD Justitie, 

onder druk van het begrotingsbeleid zelfs nog 

teruggeschroefd 2. Het is niet verwonderlijk 

dat, volgens de beschikbare gegevens 3, 

de informatisering van de Belgische justitie 

achterloopt t.o.v. onze Europese buurlanden.

Dit is betreurenswaardig omdat, zoals het 

CEPEJ-rapport schrijft "het gebruik van 

informaticatools het mogelijk maakt [...] de 

uitwisseling van documenten en informatie 

te versnellen, de kosten te verlagen, de 

milieuverantwoordelijkheid op een hoger 

niveau te brengen en justitieel personeel 

te ontlasten van onnodige taken. Informatie 

over wetgeving, juridische procedures en 

gerechtelijke formulieren en documenten 

van rechtbanken worden daardoor vlot en 

gratis toegankelijk."

VAN E-DEPOSIT TOT … 

Een eerste belangrijke impuls tot informati-

sering gaf minister van Justitie Koen Geens 

in juni 2016 met de invoering van het 

‘e-Deposit’-platform (waardoor advocaten 

conclusies elektronisch kunnen neerleggen), 

de e-Box (waardoor advocaten, notarissen 
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en deurwaarders aangetekende gerechtelijke zendingen 

elektronisch kunnen sturen naar alle vredegerechten en naar 

het Belgisch Staatsblad) en ten slotte, een digitaal platform 

voor de inning van onbetwiste schuldvorderingen (zie artikel 

‘Procedure onbetwiste geldschulden loont’, p. 4).

Met de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit 

(RegSol) 4 werd in 2017 een volgende beslissende stap gezet 

in de informatisering van de gerechtelijke procedures. Het 

uitgangspunt is dat aangiften van schuldvordering elektro-

nisch kunnen worden ingediend. Sinds 1 april 2017 bestaat 

een geïnformatiseerde databank met alle gegevens over 

faillissementen die in België worden uitgesproken. Die moet 

de procedure voor de betrokkenen (curatoren, schuldeisers, 

rechters) vergemakkelijken. De databank centraliseert de 

faillissementsuitspraak, de beschrijving van de goederen 

van de gefailleerde, de aangiften van schuldvordering en de 

lijst van schuldvorderingen. Over de efficiëntiewinst laat het 

persbericht geen twijfel: "De samenwerking tussen de FOD 

Justitie en de balie m.b.t. de informatisering van faillissemen-

ten betekent voor de griffies dat ze 200.000 schuldvorderin-

gen op papier minder moeten verwerken." 

De inwerkingtreding op 1 mei 2018 van boek XX ‘Insolventie 

van ondernemingen’ van het Wetboek van Economisch 

Recht vormt een laatste fase in de invoering van het Centraal 

Register Solvabiliteit. Dat boek consolideert en uniformi-

seert de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en de wet 

over de continuïteit van de ondernemingen van 31 januari

2009. Het toepassingsgebied van het register wordt 

uitgebreid tot alle insolventieprocedures (niet alleen 

faillissementen).

Dankzij het Centraal 
Register Solvabiliteit 
moeten griffies 
200.000 'papieren' 
schuldvorderingen 
minder verwerken
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1 Raad van Europa, ‘European judicial systems - Efficiency and 
quality of justice’, CEPEJ STUDIES No. 26. 

2 België is een van de 8 landen op de 37 deelnemers aan de 
CEPEJ-enquête die hun budget voor justitie verminderden 
(daling van 2,8% tussen 2014 en 2016).

3 Europese Commissie, ‘The 2018 EU Justice Scoreboard’: België 
deelt helaas maar weinig informatie en cijfers mee. 

4 RegSol kunt u raadplegen op www.regsol.be
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Bron: ‘European judicial systems - Efficiency and quality of 
justice’, CEPEJ STUDIES No. 26, p. 31



ZWART NOCH WIT 

Doet België het goed? We zijn geen 

voorloper wat betreft de informatisering van 

ons gerechtelijk systeem, maar we vallen ook 

niet helemaal uit de boot. Zoals de Europese 

Unie aanbeveelt, is het van essentieel belang 

dat ons land zijn inspanningen concentreert 

op de controle en de efficiëntie van zijn 

elektronische systemen voor het beheer van

justitie. De ontwerpers van informatiesyste-

men moeten de echte noden en behoeften 

van de eindgebruikers heel goed begrijpen. 

Ondernemingen mogen – net zoals burgers – 

rekenen op een modern en efficiënt 

gerechtelijk systeem dat hun procedures 

vergemakkelijkt en ten dienste staat van 

hun concurrentievermogen.

BEHEER CENTRAAL REGISTER SOLVABILITEIT

De invoering en het beheer van het Centraal Register 

Solvabiliteit worden toevertrouwd aan de Orde van 

Franstalige balies en de Duitstalige balie evenals aan de 

Orde van Vlaamse balies. Voor elke raadpleging van een 

dossier en iedere indiening van een aangifte van

schuldvordering wordt een forfaitaire bijdrage van 6 euro 

gevraagd.

REËEL POTENTIEEL ONVOLDOENDE BENUT

Verschillende internationale en Europese onderzoeken tonen

aan dat drie belangrijke factoren het vertrouwen in justitie 

bepalen. Een daarvan is de perceptie van efficiëntie: vindt 

'de bevolking' – met inbegrip van de ondernemingen – dat 

gerechtelijke procedures efficiënt worden georganiseerd, 

binnen een redelijke termijn worden afgerond en dat 

vonnissen daadwerkelijk worden uitgevoerd? Vertrouwen in 

het gerechtelijk systeem leidt tot een betere samenwerking

met de gerechtelijke autoriteiten, een vlottere aanvaarding

van rechterlijke beslissingen en bijgevolg tot een efficiëntere 

justitie.

In die zin somt het rapport 2018 van de Europese Commissie 

voor Efficiëntie in Justitie 5 drie belangrijke vernieuwingen 

op die al in 2016 grote verwachtingen creëerden m.b.t. de 

verbetering van de efficiëntie en de kwaliteit van justitie:

• Open data van rechterlijke beslissingen.

Hier wordt bedoeld een algemeen beleid van openheid 

t.a.v. het grote publiek dat gerechtelijke uitspraken mag en 

kan raadplegen en downloaden. In België, dat in theorie 

met open data werkt, worden vonnissen via de Juridat-

databank ter beschikking gesteld van de burgers. 

Het probleem is dat die databank – ondanks het feit dat ze 

gratis toegankelijk is – maar een miniem deel bevat van het 

recht dat tot op heden werd gesproken 6;

• Artificiële intelligentie (AI).

Experten verwachten dat dankzij AI rechterlijke beslissingen 

zullen kunnen worden 'voorspeld'. Maar zover is het nog 

niet. Laten we ons beperken tot de reële waarde die AI 

creëert als data-aggregator (wetgeving, rechtsleer en

rechtspraak) d.m.v. algoritmen;

• Blockchain.

Gerechtelijke beroepen waarin een functie van ‘derde 

vertrouwenspartij’ wordt uitgeoefend (notarissen, 

deurwaarders) worden als eerste geconfronteerd 

met deze technologie. Blockchain maakt het mogelijk om 

volautomatisch dadingen te certificeren en documenten 

neer te leggen zonder veel risico op vervalsing (zie 

artikel ‘Het juridisch beroep in de 21ste eeuw’, p. 14). 

De technologie kan in rechtbanken worden gebruikt om 

verslagen van uitspraken in gedematerialiseerde vorm 

op te slaan.

5 Zie o.a. Raad van Europa, ‘European judicial 
systems - Efficiency and quality of justice’, 
CEPEJ STUDIES No. 26. 

6 Zie artikel ‘Pas d'intelligence artificielle en droit 
sans l'open data’, L'Echo, 29 november 2017.
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