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 I. INLEIDING 
 
 
  



 

 

1.1 Statistieken van de Belgische Justitie 
 

De statistieken van de hoven en rechtbanken maken deel uit van de talrijke statistieken die 
geproduceerd worden binnen het Justitieorgaan in België.  
 
Op strafrechtelijk vlak 
Volgens de opeenvolgende fases van de procedure onderscheiden we: 

 De statistieken inzake de informatieverstrekking bij de strafrechtelijke zaken en de 
beslissingen van het Openbaar Ministerie, gepubliceerd door de steundienst van het College 
van de procureurs-generaal1. Deze statistieken geven informatie over de activiteiten van de 
parketten. Ze dienen eveneens om een antwoord te bieden op vragen van criminologische 
aard, zoals: “Hoeveel gevallen van diefstal met geweld registreert Justitie per jaar ?” 

 
 De statistieken omtrent de activiteiten van de hoven en rechtbanken van strafrechtelijke 

aard, geproduceerd door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken2.  

We onderscheiden: 
o de activiteiten van de rechtscolleges van het gerechtelijk onderzoek: 

onderzoeksrechters, raadkamers en kamers van inbeschuldigingstelling ; 

o de activiteiten van de vonnisgerechten: politierechtbanken, correctionele kamers en 
jeugdkamers (voor het protectionele luik) van de rechtbanken van eerste aanleg en 
van de hoven van beroep en assisenhoven. 

 
Deze statistieken geven informatie over het aantal strafrechtelijke zaken behandeld tijdens 
de onderzoeksfase en de fase van het vonnis en over de duurtijden die deze behandelingen 
in beslag nemen: aantal zaken ingeschreven op de rollen, aantal zaken afgesloten met een 
definitief beslissing, soorten beslissingen, duurtijden tussen de aanvang en de beslissing, enz. 
Men vindt er ook andere informatie over het activiteitenvolume van de hoven en rechtbanken: 
verschillende akten van de rechters en van de griffies (vorderingen, beschikkingen, vonnissen, 
processen-verbaal, geregistreerde verzoekschriften, registratie van overtuigingsstukken, enz.). 
 

Hierbij moet onderstreept worden dat de statistieken van de hoven en rechtbanken geen 
informatie verstrekken over de inhoud van de uitgesproken veroordelingen. 
 

 De statistieken omtrent de veroordelingen, de opschortingen van de uitspraak en de 
interneringen. Deze cijfers worden verzameld en gepubliceerd door de dienst voor het 
Strafrechtelijk beleid van de FOD Justitie (Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele 
Rechten en Vrijheden). Deze statistieken hebben betrekking op de “in kracht van gewijsde 
gegane” rechterlijke beslissingen, dat wil zeggen nadat alle verzets- en/of beroepstermijnen 
zijn verstreken. Ze worden opgesteld aan de hand van de gegevensbank van het Centraal 
Strafregister waarin alle veroordelingsberichten zijn opgenomen die door de griffies van de 
hoven en rechtbanken worden aangeleverd. De statistieken van de dienst voor het 
Strafrechtelijk beleid geven de aard van de strafbare feiten weer, de genomen beslissingen, de 
berechte personen en de betrokken instanties.3 

 

                                                      
1 https://www.om-mp.be/stat/intro_n.html 
2 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken 
3 http://www.dsb-spc.be/web/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=47&lang=dutch 



 

 

 De statistieken inzake de gevangenisbevolking, samengevat in de publicatie Justitie in cijfers 
van de FOD Justitie4. De publicatie beschrijft de evolutie van de gevangenispopulatie, van het 
aantal opsluitingen en vrijstellingen en een beschrijving van de nadere regels van 
invrijheidstelling. 

 De statistieken inzake de activiteiten van de justitiehuizen, die eveneens terug te vinden zijn 
in de publicatie Justitie in cijfers van de FOD Justitie4. De publicatie geeft de evolutie weer van 
het aantal akten die in het kader van de opdrachten van de justitieassistenten zijn verricht: 
opvang van de slachtoffers, maatschappelijke onderzoeken en omkadering van de 
strafrechtelijke juridische beslissingen (elektronisch toezicht, werkstraffen, probatie, 
voorwaardelijke invrijheidstelling, interneringen, enz.).  

Op burgerlijk vlak 
De statistieken inzake de activiteiten van de hoven en rechtbanken in burgerlijke materie worden 
eveneens geproduceerd door de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken5. Deze 
statistieken geven informatie over de volumes zaken behandeld tijdens de vonnisfase van de 
burgerlijke geschillen en over de duurtijden die deze behandelingen vereisen: aantal zaken 
ingeschreven op de rollen, aantal zaken afgesloten door een definitief beslissing, types beslissingen, 
duurtijden tussen de aanvang en de beslissing, enz. Men vindt er eveneens andere informatie over het 
volume burgerlijke activiteiten van de hoven en de rechtbanken: verscheidene akten van de rechters 
en de griffies (vonnissen en beschikkingen, processen-verbaal, enz.).  
 
De statistieken behandelen alle burgerlijke rechtscolleges, zowel in eerste aanleg als in beroep: 
vredegerechten, burgerlijke, familie en jeugd secties (voor het burgerlijke luik) van de rechtbanken van 
eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, ondernemingsrechtbanken en burgerlijke kamers en jeugdkamers 
van de hoven van beroep. 
 

Omtrent het Hof van Cassatie 
De gegevens inzake de activiteiten van het Hof van Cassatie komen niet in aanmerking voor de 
statistiekprojecten in opdracht van het College van de hoven en rechtbanken. Informatie over het 
volume behandelde zaken tot en met het jaar 2013 kan teruggevonden worden in de publicatie Justitie 
in cijfers van de FOD Justitie6. Voor de jaren nadien zal verwezen worden naar het jaarlijkse rapport van 
het Hof7. 

1.2 Statistieken van de hoven en rechtbanken 
 

De steundienst van het College van de hoven en rechtbanken staat in voor de jaarlijkse publicatie van 
de activiteitenstatistieken van de hoven en rechtbanken. Elke instantie beschikt over een specifieke 
publicatie die een aantal statistieken bevat.  

De steundienst stelt eveneens de publicatie “De kerncijfers van de rechterlijke activiteiten” ter 
beschikking van het grote publiek, die het aantal lopende, nieuwe en afgesloten zaken samenbrengt 
voor alle rechtscolleges sinds 2010.  

Al die documenten kan u terugvinden op onze website (www.tribunaux-rechtbanken.be), via “College” 
en vervolgens “Statistiek”. 

                                                      
4 https://justitie.belgium.be/nl/statistieken/justitie_in_cijfers 
5 https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/college-van-hoven-en-rechtbanken 
6 https://justitie.belgium.be/nl/statistieken/justitie_in_cijfers 
7 
https://justitie.belgium.be/nl/rechterlijke_orde/hoven_en_rechtbanken/hof_van_cassatie/documenten/jaarve
rslagen  
 



 

 

1.3 Algemene opmerkingen omtrent de statistieken 
 

Een groot aantal factoren beïnvloedt de kwaliteit van de statistieken. Hierbij kunnen we enkele 
voorbeelden vermelden: de kwaliteit van de registratie van de gerechtelijke gegevens in het 
informaticasysteem, het uniforme gebruik van dit informaticasysteem en van de codes die het bevat 
of zelfs de goede werking van het informaticasysteem. Daarom is een zekere voorzichtigheid altijd 
aangeraden bij de interpretatie van de statistieken. 

Hierbij moeten we vermelden dat de activiteitenstatistieken de werklast van de hoven en rechtbanken 
niet weerspiegelen. Daarvoor moet er echter met andere criteria rekening worden gehouden: het 
personeelskader, de complexiteit van de behandelde zaken of de verschillende werkmethodes binnen 
de instanties. 

Er moet eveneens rekening worden gehouden met het feit dat de statistieken van de steundienst 
bedoeld zijn om steun te bieden aan het College zelf bij het nemen van beslissingen, maar ook om 
steun te bieden bij de werking van de hoven en rechtbanken. De statistische rubrieken in de jaarlijkse 
publicaties werden dus in het kader van deze missie ontwikkeld. 

1.4 Methodologie aan de basis van de ontwikkeling van de statistieken  
 

Voor alle instanties worden de statistieken berekend op basis van de gerechtelijke gegevens die door 
het griffiepersoneel in een computersysteem worden ingevoerd. De stafdienst ICT van de FOD Justitie 
staat, in samenwerking met de instanties en de steundienst, in voor het onderhoud en voor de 
ontwikkeling van het computersysteem, maar ook voor de opslag van de gegevens die door het 
griffiepersoneel worden ingevoerd. 

Vervolgens gebruikt de steundienst deze ruwe gegevens om de activiteitenstatistieken van elke 
instantie te ontwikkelen. De steundienst garandeert de kwaliteit, en dus de betrouwbaarheid, van de 
gepubliceerde statistieken door middel van haar diepgaand onderzoek uitgevoerd samen met 
vertegenwoordigers van op het terrein (griffiers en magistraten). Dankzij dit overleg werden op 
nationaal niveau regels vastgelegd om de zaken te tellen. De laatste jaren is er eveneens een 
homogenisering  doorgevoerd van de registratiewijzen van de dossiers in het computersysteem.  

1.5 Inhoud van de jaarlijkse publicatie 
 

In het eerste hoofdstuk van deze publicatie zal u voor elke instantie en elk jaartal belangrijke 
informatie vinden omtrent de voortgang van het statistiekproject en de recente wijzigingen die een 
impact hebben op de publicatie. 

De fundamentele concepten van de statistieken en de statistiekrubrieken voor elke instantie worden 
uitgelegd en beschreven in het tweede hoofdstuk van deze publicatie. 

Het derde hoofdstuk omvat de statistische gegevens van elke instantie. U kan er hoofdzakelijk, in 
functie van de voortgang van het statistiekproject van de instantie, de statistieken van de zaken 
(nieuwe/lopende/afgesloten zaken en hun duurtijd) en/of van de akten van de rechter raadplegen, en 
dit in functie van verschillende variabelen (rechtbank/hof, aard van de zaak, enz.). 

 
Versie publicatie Mei 2020. 
Gegevensextractie 01/04/2020. 

 
Heeft u nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren: 

Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken  
Tel.: 02/557.46.50 
E-mail: cct.chr.stat@just.fgov.be 

              Website:www.tribunaux-rechtbanken.be     



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 II. STATISTISCHE VARIABELEN 
 



 

 

1. Basisconcepten 

1.1 Inhoud van de cijfers: gerechtelijke materies behandeld door de hoven van beroep 
België heeft 5 hoven van beroep, ze bevinden zich in Brussel, Gent, Antwerpen, Luik en Bergen. Indien 
een partij niet tevreden is met het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg dan kan zij hiertegen in 
beroep gaan. De zaak komt dan voor één van de 5 hoven van beroep, dit wordt bepaald door het 
rechtsgebied van het hof van beroep. Elke rechtbank valt onder het rechtsgebied van één bepaald hof 
van beroep. Zo valt bijvoorbeeld de rechtbank van eerste aanleg van Leuven onder het rechtsgebied 
van het hof van beroep te Brussel. Indien een partij niet tevreden is met het vonnis van deze rechtbank, 
dan kan deze partij hoger beroep aantekenen. Ze moet dit dan doen bij het hof van beroep te Brussel.  

Elk hof van beroep bestaat uit een eerste voorzitter, kamervoorzitters en raadsheren. De kamers van 
het hof van beroep houden zitting, al naargelang het geval, ofwel met drie raadsheren in het hof van 
beroep, de voorzitter daaronder begrepen, ofwel met één lid, kamervoorzitter of raadsheer in het hof8. 
De griffie staat in voor de administratieve afhandeling van de zaken. 

Elk hof van beroep bestaat uit meerdere kamers. Zo zijn er de burgerlijke kamers, de jeugdkamers, de 
correctionele kamers, en de kamer van inbeschuldigingstelling9. Sinds de wet van 30 juli 2013 zijn er 
ook bij de hoven van beroep familiekamers gekomen en tot deze familiekamers behoren de kamers 
voor minnelijke schikking10. De burgerlijke kamers behandelen het beroep tegen de vonnissen die in 
eerste aanleg zijn uitgesproken door de burgerlijke afdelingen van de rechtbanken van eerste aanleg 
en door de rechtbanken van koophandel. De jeugdkamers zijn bevoegd voor het beroep tegen 
vonnissen in eerste aanleg van de jeugdrechtbanken. De familiekamers behandelen de hogere 
beroepen tegen de vonnissen die door de familierechtbank zijn uitgesproken. De burgerlijke kamers 
houden zich vooral bezig met materies uit het burgerlijk en handelsrecht, bijvoorbeeld de 
verzekeringen of een faillissement, maar ook met materies uit het fiscaal recht. De jeugdkamers 
houden zich vooral bezig met protectionele zaken. Voor familiale aangelegenheden, naast de 
familiekamers, zijn de kamers voor minnelijke schikking, die bestaan uit een raadsheer die een 
specifieke opleiding11 heeft gevolgd, ermee belast de twee partijen te verzoenen als een minnelijke 
schikking mogelijk is. De correctionele kamers houden zich bezig met materies uit het strafrecht (bv. 
een inbraak of een ontvoering) en behandelen het beroep tegen de vonnissen die in eerste aanleg zijn 
uitgesproken door de correctionele afdelingen van de rechtbanken van eerste aanleg. Ten slotte is de 
kamer van inbeschuldigingstelling het onderzoekgerecht voor correctionele zaken en behandelt het 
beroep tegen beschikkingen van de raadkamer. 

De statistische resultaten die hier worden weergegeven, hebben enkel betrekking op de materies die 
behandeld werden door de correctionele kamers en de kamers van inbeschuldigingstelling van de 5 
hoven van beroep (strafzaken). 

Meer concreet poogt de statistiek een zo realistisch mogelijke benadering te geven van de instroom 
en uitstroom aan correctionele zaken waarmee het hof van beroep geconfronteerd wordt gedurende 
een welbepaalde periode. De nationale tabellen bevatten de statistieken van de 5 hoven van beroep. 

Deze publicatie bevat voornamelijk statistieken op nationaal niveau. Deze cijfergegevens zijn ook 
beschikbaar per hof. U kunt deze aanvragen op ons emailadres. 

                                                      
8 Artikel 101, lid 5, van het Gerechtelijk Wetboek. 
9 Artikel 101, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek. 
10 Artikel 110, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek (tot wijziging van artikel 101, lid 1). 
11 “Als de dienstbehoeften zulks verantwoorden, kan de eerste voorzitter van het hof van beroep, uitzonderlijk en nadat het 
advies van de [procureur-generaal is ingewonnen, een werkend magistraat aanwijzen om de bovengenoemde functies voor 
een termijn van ten hoogste een jaar te vervullen, zelfs als die magistraat de gespecialiseerde opleiding] niet heeft genoten” 
(artikel 110, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek). 



 

 

1.2 Het statistische jaar is een kalenderjaar 
De cijfers hebben steeds betrekking op een bepaalde periode, de statistische periode genoemd. Voor 
de aanmaak van de jaarcijfers wordt het kalenderjaar (januari - december) en niet het gerechtelijke 
jaar (september - augustus) als referentieperiode genomen.  

Cijfergegevens per maand worden niet opgenomen in deze publicatie maar kunt u aanvragen op ons 
emailadres. 



 

 

2. Gemeenschappelijke termen 

2.1 Statistieken over de zaken 

2.1.1 Wat is een zaak? 
Met betrekking tot deze statistiek wordt een zaak gedefinieerd als een juridische actie, aanhangig 
gemaakt bij het hof 12 en dit voornamelijk via een akte van beroep (of rechtstreeks ingeschreven bij 
het hof), waaraan een rolnummer werd toegekend en die nog niet uit de werklast van het hof is 
verdwenen13. 

Door de toekenning van een rolnummer14 (inschrijving op de rol) wordt de zaak hangend. Wanneer de 
zaak niet meer tot de werklast behoort, is ze niet meer hangend.  

1e Opmerking: Wanneer eenzelfde geschil eerst uit de werklast verdwijnt om vervolgens om één of 
andere reden terug in de werklast opgenomen te worden (bijvoorbeeld bij de maandelijkse 
handhaving van de voorlopige hechtenis) dan gaat het om een nieuwe zaak, die bijgevolg ook een 
nieuw rolnummer zal krijgen.  

2e Opmerking: In de statistiek zal een vordering die ingeschreven is op de ‘in beroep rol’ en die de 
status ‘afgesloten’ heeft op het moment van de extractie, niet als zaak geteld worden. 

3e Opmerking: Ook geannuleerde zaken worden niet in de statistiek opgenomen. 

 

2.1.2 Wat is de startdatum van een nieuwe zaak? 
De zaak start van zodra ze geregistreerd wordt in het informaticasysteem. Gezien de heterogene 
werkwijze binnen de verschillende hoven, werd er echter voor gekozen om de neerleggingsdatum te 
gebruiken als effectieve startdatum van een zaak. Voor de zaken ingeschreven op de rol burgerlijke 
belangen wordt evenwel de datum gebruikt waarop de zaak een eerste vaststelling krijgt toegewezen.  

 

2.1.3 Wanneer is een zaak hangend? 
Een zaak is hangend vanaf het ogenblik dat het dossier bij de griffie wordt neergelegd tot het ogenblik 
dat ze niet meer tot de werklast behoort (ten gevolge van een eindbeslissing, een weglating, …).  

Opmerking: Wegens de verschillende werkwijzen tussen de hoven van beroep werd besloten dat een 
zaak die op de rol van de burgerlijke belangen is ingeschreven slechts hangend is vanaf de datum dat 
er een vaststelling is toegekend aan deze zaak. 

 

 

 

 

 

                                                      
12 Bij wege van hoger beroep, een verwijzing door een andere rechtsmacht of rechtstreeks. 
13 Omwille van een eindbeslissing, een doorverwijzing naar een andere rechtsmacht, …. 
14 Een rolnummer wordt toegekend door de griffie of het parket-generaal, afhankelijk van of de zaak wordt overgenomen 
dan wel voor het eerst wordt ingeschreven. In een aantal zaken (of bij enkele hoven), heeft het parket-generaal inderdaad 
reeds een nummer toegekend aan de zaak. Dit rolnummer wordt daarna op de griffie overgenomen van het parket-generaal 
of van het arbeidsauditoraat bij sociale zaken. Het kan eveneens voorkomen dat zaken rechtstreeks aanhangig worden 
gemaakt op de griffie. Deze dossiers worden ingeschreven op de rol en krijgen een automatisch nummer op de griffie (bv. 
burgerlijke belangen waar het parket-generaal nooit in tussenkomt).  



 

 

2.1.4 Definitie van input, output en hangend 31/12 
 De input bestaat uit twee componenten:  

o De zaken die reeds ingeschreven waren aan het begin van de statistische periode (hangend op  
01/01), en  

o De nieuwe zaken die ingeschreven werden gedurende de statistische periode (nieuw). 

 De output omvat alle zaken waarvoor er tijdens een bepaalde statistische periode een beslissing 
werd genomen die een einde maakt aan de zaak (eindbeslissing). Deze zaken zijn hierdoor niet 
meer hangend. 

 Het aantal zaken die op het einde van de statistische periode hangend zijn (hangend 31/12) wordt 
bekomen door de totale input (de som van kolom hangend 01/01 en kolom nieuw) te verminderen 
met de totale output (kolom output).  

2.1.5 Welke zaken worden opgenomen in de statistiek? 
Elke zaak die een eigen rolnummer heeft gekregen, wordt geteld. Verknochte zaken hebben elk een 
eigen rolnummer. Ze zullen dus als aparte zaken worden geteld terwijl ze als één dossier worden 
behandeld. 

Anderzijds worden de zaken ingeschreven op de ‘in beroep rol’ en die de status ‘afgesloten’ hebben 
niet meegeteld aangezien die rol zaken bevat die nog niet hangend zijn en in de statistiek enkel zaken 
worden opgenomen die hangend zijn ofwel ooit hangend geweest zijn. 

Ook de geannuleerde zaken worden niet meegeteld in de statistiek. Deze zaken zijn verkeerdelijk 
geregistreerd in de invoerapplicatie. Om ze nadien correct te registreren moet eerst de foutieve 
invoering worden geannuleerd. Indien de geannuleerde zaken ook in de statistiek zouden zijn 
opgenomen dan zou dit leiden tot een dubbeltelling. 

 

2.2 Type zaak en rol 
 
Aan elke zaak wordt een type zaak toegekend. Er bestaan 5 types zaak: correctioneel, sociaal, jeugd, 
kamer van inbeschuldigingstelling (KI), KI sociaal. Afhankelijk van het geselecteerde type zaak is een 
type rol mogelijk.  

De rol is een lijst waarop nieuwe zaken, in volgorde van binnenkomst, ingeschreven worden. Binnen 
een hof heeft elke zaak een uniek rolnummer. 

De rol is onderverdeeld in verschillende deellijsten, dit enerzijds krachtens de wet en anderzijds op 
grond van praktische overwegingen (rolrechten, …).  

Dit is de tabel van de rollen met hun beschrijving. 

Type zaak Rol 

Correctioneel Algemene rol; in beroep rol; correctionele rol; burgerlijke belangen; 
verzoekschriften voorlopige invrijheidstelling; verzet; pro deo; 
voorrecht van rechtsmacht; Franchimont; uitlegging, verbetering en 
toepasselijkheid; andere 

Sociaal Pro deo; burgerlijke belangen; in beroep rol; uitlegging, 
toepasselijkheid en verbetering; verzet; verzoekschriften voorlopige 
invrijheidstelling; sociale zaken 

Jeugd Pro deo; burgerlijke belangen; in beroep rol; uitlegging, 
toepasselijkheid en verbetering; verzet, verzoekschriften tot 
voorlopige invrijheidstelling; correctionele rol; jeugd 



 

 

KI Algemene rol; pro deo; burgerlijke belangen; uitlegging, 
toepasselijkheid en verbetering; verzet; voorrecht van rechtsmacht; 
verzoekschriften voorlopige invrijheidsstelling ; Franchimont ; 
voorlopige hechtenis; vreemdelingen; regeling rechtsgebied/regeling 
rechtspleging; uitlevering; internationaal strafrecht; toezicht 
onderzoek/ onderzoeksmaatregel; eerherstel; Assisen; andere 

KI Sociaal Pro deo; Franchimont; voorlopige hechtenis; regeling 
rechtsgebied/regeling rechtspleging; toezicht onderzoek/ 
onderzoeksmaatregel; andere 

 
Algemene rol 
De benaming “algemene rol” is misleidend. Eigenlijk is deze rol een gevolg van het gebruik van een 
applicatie die oorspronkelijk voor het burgerlijke luik werd ontwikkeld en wordt de algemene rol op 
de correctionele griffie voornamelijk gebruikt voor zaken afkomstig van het federaal parket.     
 

In beroep rol  
Zaken ingeschreven op de “in beroep rol” 15 met de status ‘niet afgesloten’ op het moment van de 
extractie, worden meegeteld in de statistiek. Als deze zaken nadien een nieuw (correctioneel) roltype 
krijgen, wordt hun status ‘afgesloten’ en worden ze niet meer meegeteld in de statistiek.  
 

Correctionele rol 
Betreft de correctionele zaken die op de correctionele griffie worden behandeld. Hieronder zijn 
eveneens de zaken betreffende stedenbouw: herziening dwangsommen16 inbegrepen. Onder deze 
rubriek behoren ook zaken waarbij de burgerlijke belangen samen met de strafvordering worden 
afgehandeld. Deze zaken worden niet als twee maar als één (nieuwe) zaak geteld. Zaken betreffende 
herziening17 en heropening18 worden eveneens onder deze rubriek geteld.  
 

Burgerlijke belangen 
Op deze rol worden alle zaken betreffende de afhandeling van burgerlijke belangen ingeschreven, 
inclusief de burgerlijke belangen op basis van artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering. Al de burgerlijke belangen die geen gelijktijdige afhandeling kennen met de 
strafvordering worden samengeteld, namelijk: 

• De verzoekschriften tot een burgerlijke partijstelling. 
• Hoger beroepen uitsluitend op burgerlijk gebied tegen een vonnis in 1e aanleg. 
• De voortzetting van de burgerlijke belangen na een strafrechtelijk eindarrest.  
 

Verzoekschriften voorlopige invrijheidstelling 
Betreft de verzoekschriften tot voorlopige invrijheidstelling van de beklaagde, zowel de 
verzoekschriften in een dossier dat reeds aanhangig is op het hof van beroep als het hoger beroep 
tegen een vonnis in eerste aanleg. 
 

Verzet  
Betreft alle verzetten die na betekening van een verstekarrest aanhangig worden gemaakt.  

 

 

                                                      
15 Van toepassing voor één of twee hoven. Het betreft een voorlopige inschrijving in afwachting dat de zaak terugkomt van 
het Parket-Generaal en een nieuw roltype ontvangt.  
16 Enkel van toepassing voor het hof van beroep te Gent. 
17 Alle zaken waarin na Cassatie door de partijen een herziening wordt gevraagd. 
18 Alle zaken waarin na uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een heropening wordt gevraagd.  



 

 

Pro deo 
De pro deo rol omvat alle verzoekschriften tot het bekomen van rechtsbijstand. 

Voor het hof kan een pro deo zaak zich voordoen in twee gevallen: 

• Een hoger beroep tegen een beslissing van de eerste rechter, die de vraag tot rechtsbijstand in een 
geschil dat voor een rechtbank aanhangig is, heeft afgewezen. 

• Een verzoek om rechtsbijstand in een geschil dat bij het hof van beroep aanhangig is. Dit ongeacht 
of de eerste rechter rechtsbijstand toekende of niet, of zelfs wanneer dat voor de eerste rechter 
niet gevraagd werd. 

Opmerking: Op 1 mei 2017 werd een begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand opgericht. 
De opbrengsten van dit fonds worden gebruikt ter financiering van de vergoedingen van de advocaten 
die belast worden met de juridische tweedelijnsbijstand alsook ter financiering van de kosten 
verbonden aan de organisatie van bureaus gericht op rechtsbijstand.  
Het fonds wordt gefinancierd door een verplichte bijdrage van 20 euro. Deze bijdrage wordt in het 
kader van bepaalde zaken geïnd. 
Voor zaken die de burgerlijke procedure volgen, is een bijdrage aan het fonds verplicht voor elke 
introductieakte, dit op het moment van de inschrijving op de rol, en voor alle eisende partijen. Indien 
de bijdrage niet betaald wordt, wordt de zaak niet ingeschreven. De rechtbank/het hof beslist welke 
partij uiteindelijk de bijdrage zal dragen. In een aantal gevallen wordt geen bijdrage geïnd van de 
eisende partij. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevallen waarin de eiser zelf geniet van juridische 
tweedelijnsbijstand of van rechtsbijstand. 
Voor zaken die de strafrechtelijke procedure volgen, behalve indien men geniet van juridische 
tweedelijnsbijstand, is elke verdachte, beschuldigde, beklaagde of persoon die burgerlijk 
verantwoordelijk is voor het misdrijf en strafrechtelijk werd veroordeeld, verplicht een bijdrage te 
betalen aan het fonds. Tenzij ze zelf geniet van juridische tweedelijnsbijstand, wordt de burgerlijke 
partij veroordeeld tot het betalen van een bijdrage aan het fonds indien ze het initiatief nam in de 
rechtstreekse dagvaarding of indien een onderzoek werd gestart op haar vraag maar ze uiteindelijk de 
zaak verliest. 
Voorrecht van rechtsmacht 
Betreft zaken die rechtstreeks aanhangig gemaakt worden bij het hof van beroep. Het voorrecht van 
rechtsmacht geldt t.a.v. bepaalde magistraten en hoge functionarissen. In afwijking van de gewone 
procedureregels worden zij berecht door de eerste burgerlijke kamer van het hof. Deze kamer doet in 
eerste en laatste aanleg uitspraak.  

Franchimont  
De Franchimont rol betreft de gevallen waarin de correctionele kamer of de kamer van 
inbeschuldigingstelling van het hof van beroep via een verzoekschrift gevat wordt. Dit gebeurt op basis 
van de Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het kader van het 
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek. 

Uitlegging, verbetering en toepasselijkheid  
Een dergelijke vordering wordt ingesteld wanneer volgens de betrokken partij het arrest onduidelijk 
of dubbelzinnig is of een misrekening of verschrijving bevat. De partij kan via deze vordering ook de 
toepasselijkheid van het arrest vragen.  

Andere 
Betreft zaken die onterecht een type zaak toegewezen kregen of die niet aan de andere rollen kunnen 
worden toegewezen.  

Sociale rol 
Betreft de sociaal strafrechtelijke zaken, afkomstig van het auditoraat-generaal, die op de 
correctionele griffie worden behandeld. 

 



 

 

Jeugd rol 
Er bestaan verschillende types jeugdzaken (problematische opvoedingssituaties situaties, misdrijf 
omschreven feit,…). 

Voorlopige hechtenis 
Betreft de zaken inzake handhaving van een aanhoudingsmandaat, …. 
Vreemdelingen 
Betreft de zaken inzake de vreemdelingenwet19. 
Regeling rechtsgebied/Regeling rechtspleging 
Betreft de zaken inzake hoger beroep tegen verwijzingsbeslissingen, buitenvervolgingstellingen, 
internering, …. 

Uitlevering 
Betreft de zaken inzake exequatur of advies inzake uitlevering, Europees aanhoudingsmandaat, …. 

Internationaal strafrecht 
Betreft de zaken inzake schending internationale mensenrechten of internationaal strafrecht. 

Toezicht onderzoek/onderzoeksmaatregel  
Betreft de zaken inzake hoger beroep tegen evocatiebeslissingen of inzake toezicht onderzoek, …. 

Eerherstel 
Betreft zaken inzake eerherstel. 

Assisen 
Betreft zaken inzake verwijzing naar het hof van assisen. 

2.3 Aard van de zaak 
Op het ogenblik dat een zaak in het informaticasysteem wordt ingevoerd (dit is aan het begin van de 
procedure), krijgt ze een bepaalde “aard van de zaak” toegekend. De aard van de zaak is een 
kwalificatie die aan een zaak wordt toegekend zodat men weet om welk soort zaak het gaat. 

De aard van de zaak is vaak een belangrijke indicatie van de moeilijkheid van een zaak. Zo is 
bijvoorbeeld een verzoek tot het bekomen van rechtsbijstand in principe minder complex dan een zaak 
gerelateerd aan wapens. Hierdoor zullen bijvoorbeeld de gemiddelde duurtijden van verschillende 
soorten zaken verschillen. Het is daarom van belang dat er met de aard van de zaak wordt rekening 
gehouden. 

Deze kwalificatie wordt bepaald door de griffiers (of door het parket, naargelang de hoven) die de 
zaken in de applicatie invoeren op basis van wat in de inleidende akte is genoteerd, het kan hierdoor 
gebeuren dat de aard van de zaak zoals ze in de applicatie is toegekend, niet volledig overeenstemt 
met de aard van de zaak die deze zaak in werkelijkheid heeft. 

Dit zal des te meer het geval zijn, indien er meerdere rubrieken van toepassing kunnen zijn op één 
zaak. Op dat ogenblik zal er een keuze gemaakt moeten worden omdat elke zaak slechts één aard van 
de zaak kan hebben. Bijgevolg moeten de statistieken over de aarden van de zaak met voorzichtigheid 
geïnterpreteerd worden. 

De aard van de zaak wordt in het informaticasysteem op de griffie geregistreerd door middel van een 
uniforme juridische nomenclatuurlijst “aard van de zaak”. Vandaag bestaat deze uit tientallen 
hoofdrubrieken dewelke verder zijn onderverdeeld in subrubrieken. 

                                                      
19 Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen. 



 

 

2.4 Type kamer 
In de kamers van de hoven van beroep zetelen een of drie rechters. Het type kamer dat in de publicatie 
vermeld staat, verwijst naar de kamer die het eindarrest heeft uitgesproken.  

2.5 Taal 
De taal wordt bepaald door het hof van beroep waarin de zaak behandeld wordt. Uitzonderingen zijn 
het hof van beroep te Brussel en Luik waar de taal per zaak geregistreerd wordt in het 
informaticasysteem ‘HBCA’. In Brussel zijn er Nederlands- en Franstalige zaken, in Luik Duits- en 
Franstalige zaken. 

2.6 Output 
Deze statistiek geeft het aantal afgehandelde zaken weer, op welke manier deze werden beëindigd en 
met welke gemiddelde en mediane duurtijd. 

2.6.1 Type output 
 

Type Output (NL) Type Output (FR) 
Eindarrest Arrêt définitif 
Verbroken Cassé 
Beschikking Ordonnance 
Voeging Jonction 
Ambtshalve weglating Omission d’office 

 
Eindarrest 
Een eindarrest is een beslissing waardoor de rechter zijn rechtsmacht over de strafvordering en/of de 
burgerlijke vordering uitput, m.a.w. een beslissing die de zaak definitief beëindigt.  

In strafzaken moet de rechter over heel de strafvordering uitspraak doen. Op burgerlijk gebied is er 
een eindarrest als er een uitspraak is over al wat de burgerlijke partij gevorderd heeft en als de 
strafvordering afgehandeld is. 

Er zijn eindarresten over de grond van de zaak, zoals vrijspraak of veroordeling, en eindarresten waarbij 
de rechter zich niet uitspreekt over de grond van de zaak, zoals onbevoegdheid, verjaring, enz. 

Tussenarrest – volledig verbroken door Cassatie 
In een uitzonderlijk geval kan een tussenarrest toch tot de output behoren. 

Het betreft hier de tussenarresten – volledig verbroken door Cassatie. Dit is een technische aanduiding 
die door de hoven wordt gebruikt. Een dergelijke situatie kan zich voordoen indien het hof een 
gemengd arrest heeft uitgesproken en er cassatie wordt ingesteld tegen die punten waarover er een 
eindbeslissing is.  

 “Gemengde arresten” die zich ten gronde uitspreken over enkele betwiste punten worden in de 
applicatie als een tussenarrest geregistreerd, omdat de zaak nog hangende is voor de punten die nog 
ten gronde moeten worden beslist. 

Bijvoorbeeld, tegen een tussenarrest inzake bevoegdheid moet men cassatieberoep instellen 
voorafgaand aan de eindbeslissing. Tegen arresten die de rechtsmacht van het hof niet uitputten en 
die geen uitspraak doen over de bevoegdheid kunnen, behoudens wettelijke uitzondering, echter 
slechts na de eindbeslissing cassatie worden ingesteld.  

Indien het Hof van Cassatie de eindbeslissing verbreekt en de zaak naar een ander hof van beroep 
verwijst, wordt op dat ogenblik de hele zaak (ook het gedeelte waarover het eerste hof zich nog ten 
gronde moest uitspreken) naar het andere hof van beroep overgeheveld. 



 

 

In het eerste hof, waar de gehele zaak wordt onttrokken, zal men de onttrokken zaak, waarvoor er een 
tussenarrest ingeschreven was, registeren onder de output en meer bepaald onder de rubriek 
tussenarrest - volledig verbroken door Cassatie. 

Beschikking beëindiging zaak 
Een beschikking waarmee de zaak beëindigd wordt, is een uitzondering op de algemene regel dat 
zaken beëindigd worden door een eindarrest. Enkel de Eerste Voorzitter is bevoegd om een dergelijke 
beschikking te nemen. Het kan slechts gebeuren in twee gevallen, namelijk in dringende pro deo zaken 
en ingeval van neerlegging van een eenzijdig verzoekschrift inzake de verkorting van termijnen. In de 
beide gevallen, zal de Eerste Voorzitter zich bij beschikking uitspreken over het verzoek. Deze 
beschikking maakt een einde aan de zaak.  

Voeging  
Een zaak kan beëindigd worden door een eindarrest van voeging waarbij een zaak samengevoegd 
wordt met een andere zaak en als het ware opgeslorpt wordt in die andere zaak. Deze zaken zijn 
onderling zo nauw verbonden dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten. Op deze 
manier worden onverenigbare eindbeslissingen vermeden. De zaken die ingeschreven zijn onder de 
rubriek voeging betreffen dus enkel bijzaken die samen met een hoofdzaak één dossier uitmaken.  

Ambtshalve weglating20 
De ambtshalve weglating werd in het leven geroepen om de burgerlijke belangen te kunnen 
beëindigen waarin gedurende verschillende jaren niets in gebeurde. Normaalgezien betreft de 
ambtshalve weglating een burgerlijke materie. De ambtshalve weglating gebeurt eenmaal per jaar in 
een afzonderlijke zitting die meestal voorgezeten wordt door de Eerste Voorzitter.  

Opmerking: deze praktijk wordt niet in alle hoven toegepast. 

2.6.2 Type eindarrest 
 

Beschrijving (NL) Description (FR) 
Advies Avis 
Afstand Désistement 
Andere Autres 
Bevestiging beslissing Confirmation décision 
Borgsom vervallen aan de Staat of de partij Caution acquise à l’Etat ou à la partie 
Evocatie Evocation 
Gedeeltelijke wijziging beslissing Réformation partielle décision 
Herziening van gewijsde Révision décision passée en force de chose jugée 
Interpretatief Interprétation 
Onbekend Inconnu 
Onbevoegd Incompétence 
Onontvankelijk Irrecevabilité 
Procedure onregelmatig Procédure irrégulière 
Procedure regelmatig Procédure régulière 
Toepasselijkheidsarrest Arrêt d’applicabilité 
Uithandengeving Dessaisissement 
Verbeterd Rectification 
Verwijzing Assisen Renvoi devant Cour d’Assises 
Verwijzing op grond van de Taalwet Renvoi sur base de la loi sur l’emploi des langues 
Verzet ongedaan Opposition non avenue 
Verzoek afgewezen Demande refusée 
Verzoek gedeeltelijk ingewilligd Demande accordée partiellement 

                                                      
20 Artikel 730, §2, van het Gerechtelijk Wetboek. 



 

 

Verzoek ingewilligd Demande accordée 
Volledig wijziging beslissing Réformation décision 
Zonder voorwerp Action devenue sans objet 
Onmiddellijke aanhouding Arrestation immédiate 
Interpretatief Interprétation 
Aanvullend Supplémentaire 

 
 
Advies 
Het betreft zaken waarin, tegen een beschikking van de raadkamer, hoger beroep wordt ingesteld bij 
de kamer van inbeschuldigingstelling. Die beschikking deed uitspraak over een aanhoudingsbevel of 
over een gelijkwaardige titel in het kader van een aan België gevraagde uitlevering. 
 

Afstand 
Er bestaan twee soorten afstanden, namelijk: 

 • Afstand van beroep 
Elke partij, behalve het openbaar ministerie, kan afstand doen van een ingesteld hoger beroep. Dit 
gebeurt door een verklaring op de griffie of op de zitting. De verklaring kan ingetrokken worden totdat 
de rechter in beroep kennis heeft genomen van het beroep.  

Voor de partij die afstand van beroep doet, zal de beslissing die de rechter neemt een eindarrest zijn. 
Indien er echter meerdere partijen zijn die beroep aantekenden en slechts één partij afstand van 
beroep doet, zal de rechter een gemengd arrest uitspreken. Voor de afstand doende partij gaat het 
om een eindarrest en voor de andere partijen gaat het om een tussenarrest. Aangezien de zaak nog 
hangend is, wordt de beslissing als een tussenarrest(-eindarrest voor bepaalde partijen) geregistreerd 
in de applicatie. 

 • Afstand van rechtsvordering 
Afstand van rechtsvordering is een eenzijdige proceshandeling waarbij een partij zowel afziet van de 
rechtspleging als van het recht zelf; deze afstand doet het recht teniet om te handelen met betrekking 
tot de aanspraak die voor de rechter was gebracht21. Dergelijke afstand is slechts mogelijk met 
betrekking tot een recht dat mag worden prijsgegeven en waarover de partij kan beschikken22.  

Inzake strafvorderingen kan een partij, zolang de termijn van hoger beroep loopt, geen afstand doen 
van het recht om hoger beroep in te stellen. Dit is wel mogelijk wat de burgerlijke vordering betreft.  
 

Andere 
Dit is een restcategorie waarin alle eindarresten, die niet onder één van de opgesomde rubrieken 
vallen, worden opgenomen.  
 

Bevestiging van het vonnis 
De rechter die het hoger beroep, als het ontvankelijk is, ongegrond verklaart en oordeelt dat er niets 
te veranderen valt aan het vonnis van de eerste rechter, bevestigt de in eerste aanleg genomen 
beslissing. Het arrest waarbij het vonnis van eerste aanleg bevestigd wordt, is een eindbeslissing omdat 
de procedure beëindigd wordt. 
 
 
 
 

                                                      
21 Artikel 821 van het Gerechtelijk Wetboek. 
22 Artikel 823 van het Gerechtelijk Wetboek. 



 

 

Borgsommen vervallen aan de Staat of aan de partij 
De invrijheidsstelling kan afhankelijk worden gemaakt van een voorafgaande betaling van een 
borgsom. Dit kan gelast worden zowel door de onderzoeksrechter, door de onderzoeksgerechten, als 
door de vonnisgerechten en de appelgerechten, die beslissen over de invrijheidsstelling van de 
beklaagde. De borgsom wordt teruggegeven indien de verdachte bij alle proceshandelingen en met 
het oog op de tenuitvoerlegging van de veroordeling verschijnt. De borgsom wordt toegewezen aan 
de Staat wanneer de verdachte zonder wettige reden van verschoning niet verschijnt hetzij bij een 
proceshandeling, hetzij bij de tenuitvoerlegging van de veroordeling tot een vrijheidsstraf. 
 

Evocatie 
De rechter, die vaststelt dat het in eerste aanleg gewezen vonnis onjuist of onregelmatig is, stuurt de 
zaak niet terug naar de eerste rechter, maar doet zelf uitspraak. In die gevallen wordt gesproken van 
de evocatie of het tot zich trekken van de zaak.   
 

Gedeeltelijke wijziging van het vonnis 
De rechter kan het vonnis, gewezen in eerste aanleg, gedeeltelijk hervormen. Het eindarrest waarbij 
het vonnis van eerste aanleg gedeeltelijk wordt gewijzigd, is een eindbeslissing. 
 

Herziening van gewijsde 
De herziening is een rechtsmiddel dat kan worden aangewend tegen veroordelingen of interneringen, 
die wegens bepaalde omstandigheden gerechtelijke dwalingen vormden.  

Er bestaan drie gronden tot herziening23:  

• Onverenigbaarheid van beslissingen: wanneer veroordelingen voor eenzelfde feit door 
onderscheiden arresten of vonnissen tegen verschillende beschuldigden of beklaagden 
onverenigbaar zijn. Het bewijs van onschuld van de veroordeelde volgt uit de tegenstrijdigheid 
van de beslissingen; 

• Valse getuigenis: wanneer een getuige, die tijdens een strafprocedure werd gehoord, nadien 
veroordeeld werd wegens valse getuigenis tegen de veroordeelde; 

• Nieuwe feiten: wanneer uit een feit blijkt dat de veroordeelde onschuldig is of dat een strengere 
strafwet is toegepast dan diegene die hij werkelijk heeft overtreden. Dit feit heeft zich voorgedaan 
sinds zijn veroordeling, of volgt uit een omstandigheid waarvan hij het bestaan niet heeft kunnen 
aantonen tijdens de procedure (bv. een nieuwe getuige,…).  

Wanneer er grond tot herziening is, vernietigt het Hof van Cassatie de uitgesproken beslissing en 
verwijst de zaak naar een ander hof van beroep of naar een hof van assisen. 

Ingeval de aanvraag tot herziening steunt op nieuwe feiten (één van de in 3° vermelde gronden) en 
het Hof van Cassatie de aanvraag niet dadelijk als onontvankelijk verwerpt, kan het Hof van Cassatie 
het hof van beroep bevelen om na te gaan of de aangevoerde feiten beslissend genoeg zijn om de zaak 
te herzien. Over de uitkomst van het onderzoek wordt bij arrest uitspraak gedaan. Indien het hof van 
beroep een herziening adviseert, vernietigt het Hof van Cassatie de veroordeling of internering en 
verwijst de zaak naar een ander hof van beroep of hof van assisen. 
 

Interpretatief arrest 
Een interpretatief arrest legt één of meerdere onduidelijke punten uit een ander eindarrest uit24.  

 

 

 

                                                      
23 Artikelen 443 tot 447bis Wetboek van Strafvordering. 
24 Artikel 793 van het Gerechtelijk Wetboek. 



 

 

Onbekend 
Het betreft tussenarresten waarbij het detail van het tussenarrest onbekend is in de applicatie 
“Justice”.  
 

Onbevoegd 
Ook in hoger beroep moet de rechter onderzoeken of hij bevoegd is en zich eventueel ambtshalve 
onbevoegd verklaren. Dit is het geval wanneer de rechter bijvoorbeeld vaststelt dat de eerste rechter 
onbevoegd was of dat de zaak op een onregelmatige wijze bij hem aanhangig werd gemaakt. De 
rechter kan geen uitspraak doen over de grond van de zaak en moet zich onbevoegd verklaren.  
 

Onontvankelijk beroep 
De rechter in beroep onderzoekt vooreerst de ontvankelijkheid van het hoger beroep, m.a.w. of het 
hoger beroep regelmatig werd ingesteld en volgens de door de wet gestelde vereisten inzake vorm en 
termijn.  

Indien het hoger beroep onontvankelijk is, stelt de rechter dit vast. De beslissing van 
onontvankelijkheid is een eindbeslissing. Bijgevolg komt vast te staan dat het vonnis in eerste aanleg 
de strafvordering en, in voorkomend geval, de burgerlijke vordering, heeft beëindigd. 
 

Procedure onregelmatig 
De kamer van inbeschuldigingstelling controleert de toepassing van de bijzondere 
opsporingsmethoden observatie en infiltratie , die in opsporings- en gerechtelijk onderzoeken worden 
gebruikt. Bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek onderzoekt de kamer van 
inbeschuldigingstelling de regelmatigheid van deze bijzondere opsporingsmethoden, alvorens het 
openbaar ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat. In gerechtelijke onderzoeken gebeurt die 
controle op het ogenblik dat de onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des Konings 
overzendt.  

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarin geoordeeld wordt dat de procedure 
onregelmatig is verlopen, is een eindbeslissing. 
 

Procedure regelmatig 
Idem zoals hierboven beschreven. Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling waarin 
geoordeeld wordt dat de procedure regelmatig is verlopen, is een eindbeslissing.  
 

Toepasselijkheidsarrest 
Een toepasselijkheidsarrest wordt uitgelokt ingeval een beklaagde onder een verkeerde naam is 
veroordeeld of als er een vergissing in de identiteitsgegevens is geslopen.  
 

Uithandengeving    
Als de correctionele jeugdkamer van het hof van beroep vaststelt dat een 
jeugdbeschermingsmaatregel niet gepast is voor de jongere, die op het tijdstip van het feit zestien jaar 
of ouder was, dan kan de rechter de jongere uit handen geven. De uithandengeving heeft tot gevolg 
dat de procedureregels evenals het maatregelenpakket van de jeugdrechter worden doorbroken en 
dat de gewone regels van het strafrecht en het strafprocesrecht, behoudens enkele uitzonderingen, 
van toepassing worden.  

 
 
 
 
 



 

 

Verbeterend arrest 
Een verzoek tot verbetering kan worden ingesteld indien in een arrest een materiële fout (bijvoorbeeld 
een verschrijving of misrekening) voorkomt. Een verbeterend arrest corrigeert de inhoudelijke fouten 
van een eindarrest25.  
 

Verwijzing assisen 
Het hof van assisen kan uitsluitend gevat worden via een verwijzing door de kamer van 
inbeschuldigingstelling. Met het oog op deze verwijzing maakt de raadkamer de stukken van de 
rechtspleging over aan de procureur-generaal. Die maakt de zaak via vordering aanhangig bij de kamer 
van inbeschuldigingstelling.  

De kamer van inbeschuldigingstelling verwijst de verdachte naar assisen in geval van een niet-
correctionaliseerbare misdaad of een correctionaliseerbare misdaad waarvoor zij een 
correctionalisering niet opportuun acht of in geval van een politiek of persmisdrijf. 

Het arrest van verwijzing naar het hof van assisen gaat normaal gepaard met een bevel tot 
invrijheidsberoving. 
 

Verwijzing op grond van de taalwet 
De beklaagde, die de taal van de rechtspleging niet kent of die zich gemakkelijker in een andere 
landstaal uitdrukt, mag aan de rechtbank vragen dat de rechtspleging in die andere taal zou worden 
gevoerd.26 De vraag tot wijziging van de taal mag enkel worden gericht tot de politierechtbank of de 
correctionele rechtbank in eerste aanleg. Tegen de beslissing in eerste aanleg die de taalwijziging 
afwijst, is hoger beroep mogelijk. De beklaagde mag niet voor de eerste maal voor het hof van beroep 
een verandering van de taal van de rechtspleging vragen. In dit geval is deze vraag onontvankelijk.  

Een arrest waarbij het hof van beroep tot de verwijzing op grond van de taalwet beslist, verwijst de 
zaak naar een andere rechtbank. 
 

Verzet ongedaan 
Het verzet wordt ongedaan verklaard als de beklaagde niet verschijnt op de eerste nuttige zitting na 
een termijn van vijftien dagen vanaf het aantekenen van het verzet. De sanctie zal door de rechter 
ambtshalve worden uitgesproken. 
 

Verzoek afgewezen 
Het betreft onder andere verzoekschriften tot voorlopige invrijheidstelling, verzoekschriften 
Franchimont, verzoekschriften tot het bekomen van rechtsbijstand, verzoekschriften met betrekking 
tot de burgerlijke belangen27. De afwijzing van het verzoekschrift wordt als een eindbeslissing 
ingeschreven onder verzoek afgewezen. De zaak is eigenlijk nog niet ten gronde behandeld, maar het 
verzoekschrift wel. 
 

Verzoek gedeeltelijk ingewilligd 
Het betreft onder andere verzoekschriften tot voorlopige invrijheidstelling, verzoekschriften 
Franchimont, verzoekschriften tot het bekomen van rechtsbijstand, verzoekschriften met betrekking 
tot de burgerlijke belangen. De gedeeltelijke goedkeuring van het verzoekschrift wordt als een 
eindbeslissing ingeschreven onder verzoek gedeeltelijk ingewilligd. De zaak is eigenlijk nog niet ten 
gronde behandeld, maar het verzoekschrift wel. 

 
 

                                                      
25 Artikel 794 van het Gerechtelijk Wetboek. 
26 Artikelen 23 en 24 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 
27 Artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering. 



 

 

Verzoek ingewilligd 
Het betreft onder andere verzoekschriften tot voorlopige invrijheidstelling, verzoekschriften 
Franchimont, verzoekschriften tot het bekomen van rechtsbijstand, verzoekschriften met betrekking 
tot de burgerlijke belangen. De goedkeuring van het verzoekschrift wordt als een eindbeslissing 
ingeschreven onder verzoek ingewilligd. De zaak is eigenlijk nog niet ten gronde behandeld, maar het 
verzoekschrift wel. 
 

Volledige wijziging beslissing 
De beroepsrechter hervormt het vonnis van eerste aanleg volledig. Het arrest waarbij het vonnis van 
eerste aanleg geheel wordt gewijzigd, is een eindbeslissing. 
 

Zonder voorwerp 
Deze beslissing van de rechter oordeelt dat het hoger beroep zonder voorwerp is en heeft tot gevolg 
dat de vordering niet ten gronde wordt behandeld.  

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het openbaar ministerie tegen een verstekvonnis hoger beroep 
aantekent en de beklaagde tegen hetzelfde vonnis verzet aantekent. Indien het verzet ontvankelijk 
wordt verklaard, is het hoger beroep zonder voorwerp. Dit is niet het geval als het verzet ongedaan 
wordt verklaard. 
 

Onmiddellijke aanhouding 
Beslissing van de rechter waarin de onmiddellijke aanhouding van de beklaagde wordt bevolen. 
 

Interpretatief 
Een interpretatief arrest is een arrest waarin één of meerdere onduidelijke punten uit een ander 
eindarrest, door de rechter worden uitgelegd. Het verzoek tot interpretatie van een arrest is een 
nieuwe procedure. De zaak zal een nieuw rolnummer krijgen, statistisch gezien gaat het om een 
nieuwe zaak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 III. STATISTIEKEN 
 



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϭ͘Ă͘ ZĞƐƐŽƌƚ

ZĞƐƐŽƌƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ

�ƌƵƐƐĞů

'ĞŶƚ

>ƵŝŬ

�ĞƌŐĞŶ

dŽƚĂĂů

ϭϱϬϯ ϰϴϵϭ ϲϯϵϰ ϰϴϮϬ ϭϱϳϰ

ϯϬϭϴ ϰϴϱϱ ϳϴϳϯ ϰϱϮϴ ϯϯϰϱ

ϭϮϭϵ ϯϴϰϯ ϱϬϲϮ ϯϲϲϭ ϭϰϬϭ

ϮϮϯϵ ϯϭϱϮ ϱϯϵϭ ϯϬϰϬ Ϯϯϱϭ

ϴϭϱ ϮϮϱϬ ϯϬϲϱ ϮϮϴϯ ϳϴϮ

ϴϳϵϰ ϭϴϵϵϭ Ϯϳϳϴϱ ϭϴϯϯϮ ϵϰϱϯ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ Ϭϭ�ƉƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϭ͘ď͘ ZĞƐƐŽƌƚ ;EŝĞƵǁͿ

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ Ϭϭ�ƉƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ

�ĚǀŝĞƐ�ŝŶǌĂŬĞ�ƵŝƚůĞǀĞƌŝŶŐ �ĚǀŝĞƐ�ŝŶǌĂŬĞ�ƵŝƚůĞǀĞƌŝŶŐ

�ĨŚĂŶĚĞůŝŶŐ�ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ďĞůĂŶŐĞŶ �ƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ďĞůĂŶŐĞŶ

�ŶĚĞƌĞ

�ĞƌŽĞƉ�ƌĞŐĞůŝŶŐ�ƌĞĐŚƚƐƉůĞŐŝŶŐǀĞƌŐŽĞĚŝŶŐ

�ŶĚĞƌĞ�;ďŝũǌŽŶĚĞƌ�ƐƚƌĂĨƌĞĐŚƚͿ �ŶĚĞƌĞ�;ďŝũǌŽŶĚĞƌ�ƐƚƌĂĨƌĞĐŚƚͿ

�ŶĚĞƌĞ�;ĨŝƐĐĂĂů�ƐƚƌĂĨƌĞĐŚƚͿ �ŶĚĞƌĞ�;ĨŝƐĐĂĂů�ƐƚƌĂĨƌĞĐŚƚͿ

�ŶĚĞƌĞ�;ũĞƵŐĚǌĂŬĞŶͿ �ŶĚĞƌĞ�;ũĞƵŐĚǌĂŬĞŶͿ

�ŶĚĞƌĞ�;ŬĂŵĞƌ�ǀĂŶ�ŝŶďĞƐĐŚƵůĚŝŐŝŶŐƐƚĞůůŝŶŐͿ �ŶĚĞƌĞ�;ŬĂŵĞƌ�ǀĂŶ�ŝŶďĞƐĐŚƵůĚŝŐŝŶŐƐƚĞůůŝŶŐͿ

�ŶĚĞƌĞ�;ƐŽĐŝĂĂů�ƐƚƌĂĨƌĞĐŚƚͿ �ŶĚĞƌĞ�;ƐŽĐŝĂĂů�ƐƚƌĂĨƌĞĐŚƚͿ

�ƌďĞŝĚƐŽŶŐĞǀĂůůĞŶ �ƌďĞŝĚƐŽŶŐĞǀĂůůĞŶ

�ĞůĞŵŵĞƌŝŶŐ�ƚŽĞǌŝĐŚƚ �ĞůĞŵŵĞƌŝŶŐ�ƚŽĞǌŝĐŚƚ

�ĞƐƚĂĂŶƐǌĞŬĞƌŚĞŝĚ �ĞƐƚĂĂŶƐǌĞŬĞƌŚĞŝĚ

�ƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ �ƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ĂĂŶƐƉƌĂŬĞůŝũŬŚĞŝĚ

�ƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ƉĂƌƚŝũƐƚĞůůŝŶŐ�ŽŶŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬ �ƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ƉĂƌƚŝũƐƚĞůůŝŶŐ�ŽŶŽŶƚǀĂŶŬĞůŝũŬ

�ŚĞƋƵĞǁĞƚ�;ǁ͘Ϭϭ͘Ϭϯ͘ϭϵϲϭͿ �ŚĞƋƵĞǁĞƚ�;ǁ͘Ϭϭ͘Ϭϯ͘ϭϵϲϭͿ

�ŽůůĞĐƚŝĞǀĞ�ĂƌďĞŝĚƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ �ŽůůĞĐƚŝĞǀĞ�ĂƌďĞŝĚƐŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ

�ĞĐƌĞƚĞŶ �ŶĚĞƌĞ

�ĞĐƌĞĞƚ�ĨƌĂŶƐĞ�ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ�Ăƌƚ͘ϯϳ�ǀĂŶ�ϰͬϯͬϭϵϵϭ

�ŽƵĂŶĞ�ĞŶ�ĂĐĐŝũŶǌĞŶ �ŽƵĂŶĞ�ĞŶ�ĂĐĐŝũŶǌĞŶ

�ƌƵŐƐŵŝƐĚƌŝũǀĞŶ �ƌƵŐƐŵŝƐĚƌŝũǀĞŶ

�ĞƌŚĞƌƐƚĞů �ĞƌŚĞƌƐƚĞů

�ƵƌŽƉĞĞƐ�ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐƐŵĂŶĚĂĂƚ �ƵƌŽƉĞĞƐ�ĂĂŶŚŽƵĚŝŶŐƐŵĂŶĚĂĂƚ

�ǆĞƋƵĂƚƵƌ�ŝŶǌĂŬĞ�ƵŝƚůĞǀĞƌŝŶŐ �ǆĞƋƵĂƚƵƌ�ŝŶǌĂŬĞ�ƵŝƚůĞǀĞƌŝŶŐ

&ŝƐĐĂůĞ�ĨƌĂƵĚĞ &ŝƐĐĂůĞ�ĨƌĂƵĚĞ

&ŝƐĐĂůĞ�ǀĂůƐŚĞŝĚ &ŝƐĐĂůĞ�ǀĂůƐŚĞŝĚ

&ƌĂŶĐŚŝŵŽŶƚ �ƌƚ�ϲϭ�ƚĞƌ�Ɛǀ

�ƌƚ�ϲϭ�ƋƵĂƚĞƌ�ΑϱͲϲ�Ɛǀ

�ƌƚ�ϲϭ�ƋƵŝŶƋƵŝĞƐ�Ɛǀ

�ŶĚĞƌĞ

�ƌƚ�ϲϭ�ƋƵĂƚĞƌ�Αϳ�Ɛǀ

�ƌƚ�Ϯϴ�ƐĞǆŝĞƐ�Αϲ�Ɛǀ

�ƌƚ�Ϯϴ�ƐĞǆŝĞƐ�ΑϰͲϱ�Ɛǀ

Ϯ ϯϰ ϯϲ ϯϯ ϯ

ϵϬϯ ϰϳϲ ϭϯϳϵ ϱϮϭ ϴϱϴ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ

ϭϬϮ ϭϳϱ Ϯϳϳ ϭϭϯ ϭϲϰ

ϯ Ϯ ϱ ϯ Ϯ

ϰ Ϯ ϲ ϰ Ϯ

ϵ ϯϬ ϯϵ ϯϮ ϳ

Ϯϴϯ ϭϲϱ ϰϰϴ ϭϱϭ Ϯϵϳ

ϯ Ϭ ϯ Ϯ ϭ

ϮϮ ϭϰ ϯϲ ϭϱ Ϯϭ

ϭϭ ϭϭ ϮϮ ϴ ϭϰ

ϭ ϭ Ϯ ϭ ϭ

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ

Ϯ Ϯ ϰ ϯ ϭ

ϯ Ϭ ϯ Ϯ ϭ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ

Ϭ ϱ ϱ ϰ ϭ

ϱϲ ϰϱ ϭϬϭ ϯϱ ϲϲ

ϳϰϴ ϴϭϰ ϭϱϲϮ ϳϴϭ ϳϴϭ

ϭϯϭϳ ϭϯϭϭ ϮϲϮϴ ϭϭϭϴ ϭϱϭϬ

ϭϭ ϭϬϮ ϭϭϯ ϭϬϯ ϭϬ

Ϯ ϭϯ ϭϱ ϭϮ ϯ

ϭϱ ϯ ϭϴ ϭϬ ϴ

ϱ ϴ ϭϯ ϱ ϴ

Ϯϰ ϭϲϮ ϭϴϲ ϭϱϳ Ϯϵ

Ϯϴ Ϯϲϳ Ϯϵϱ Ϯϳϱ ϮϬ

ϴϬ ϲϮϭ ϳϬϭ ϲϭϳ ϴϰ

Ϭ Ϯϭ Ϯϭ Ϯϭ Ϭ

ϳ ϰϰ ϱϭ ϰϭ ϭϬ

ϰ ϭϲ ϮϬ ϭϴ Ϯ

ϴ ϳϵ ϴϳ ϴϭ ϲ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ Ϭϭ�ƉƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ

&ƌĂŶĐŚŝŵŽŶƚ �ƌƚ�ϲϭ�ƐĞǆŝĞƐ�Ɛǀ

�ƌƚ�Ϯϴ�ŽĐƚŝĞƐ�Ɛǀ

�ƌƚ�Ϯϴ�ƐĞƉƚŝĞƐ�Ɛǀ

'ĞŶĞĞƐŬƵŶƐƚ�;Ž͘Ă͘�Ŭď�Ŷƌ͘�ϳϴ�ϭϬ͘ϭϭ͘ϭϵϳϴͿ 'ĞŶĞĞƐŬƵŶƐƚ�;Ž͘Ă͘�Ŭď�Ŷƌ͘�ϳϴ�ϭϬ͘ϭϭ͘ϭϵϳϴͿ

'ĞŶĞĞƐŵŝĚĚĞůĞŶ 'ĞŶĞĞƐŵŝĚĚĞůĞŶ

'ŝũǌĞůŶĞŵŝŶŐ�;ϯϰϳ�ďŝƐ�ƐǁͿ 'ŝũǌĞůŶĞŵŝŶŐ�;ϯϰϳ�ďŝƐ�ƐǁͿ

,ŽŐĞƌ�ďĞƌŽĞƉ�ŝŶǌĂŬĞ�ŽŶƚůĂƐƚŝŶŐ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ ,ŽŐĞƌ�ďĞƌŽĞƉ�ŝŶǌĂŬĞ�ŽŶƚůĂƐƚŝŶŐ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬƐƌĞĐŚƚĞƌ

,ŽŐĞƌ�ďĞƌŽĞƉ�ŝŶǌĂŬĞ�ŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚ�ŽǀĞƌƚƵŝŐŝŶŐƐƐƚƵŬŬĞŶ ,ŽŐĞƌ�ďĞƌŽĞƉ�ŝŶǌĂŬĞ�ŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚ�ŽǀĞƌƚƵŝŐŝŶŐƐƐƚƵŬŬĞŶ

,ŽŐĞƌ�ďĞƌŽĞƉ�ƐƚƌŝũĚŝŐĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�Ž͘ƌ͘ ,ŽŐĞƌ�ďĞƌŽĞƉ�ƐƚƌŝũĚŝŐĞ�ďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ�Ž͘ƌ͘

,ŽŐĞƌ�ďĞƌŽĞƉ�ƚĞŐĞŶ�ĂĂŶǀƵůůĞŶĚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ,ŽŐĞƌ�ďĞƌŽĞƉ�ƚĞŐĞŶ�ĂĂŶǀƵůůĞŶĚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ

,ŽŐĞƌ�ďĞƌŽĞƉ�ƚĞŐĞŶ�ďƵŝƚĞŶǀĞƌǀŽůŐŝŶŐƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ,ŽŐĞƌ�ďĞƌŽĞƉ�ƚĞŐĞŶ�ďƵŝƚĞŶǀĞƌǀŽůŐŝŶŐƐƚĞůůŝŶŐĞŶ

,ŽŐĞƌ�ďĞƌŽĞƉ�ƚĞŐĞŶ�ǀĞƌǁŝũǌŝŶŐƐďĞƐůŝƐƐŝŶŐĞŶ sĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶĞůĞ�ƌĞĐŚƚďĂŶŬ

sĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ƉŽůŝƚŝĞƌĞĐŚƚďĂŶŬ

,ŽŐĞƌ�ďĞƌŽĞƉ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŚĞĐŚƚĞŶŝƐ �ĞƌƐƚĞ�ŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐ

sĞƌǌŽĞŬƐĐŚƌŝĨƚ�Ăƌƚ͘�ϮϮ�ďŝƐ�ǁǀŚ

DĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞ�ŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐ�;Ăƌƚ͘�ϮϮ͕�ůŝĚ�ϭ�ǁǀŚͿ

�ĂŶŚŽƵĚŝŶŐ�ŽŶĚĞƌ�ĚĞ�ďĂŶĚĞŶ

tŝũǌŝŐŝŶŐͬǀĞƌůĞŶŐŝŶŐ�ǀŽŽƌǁĂĂƌĚĞŶ

�ĞƌƐƚĞ�ĞŶ�ŵĂĂŶĚĞůŝũŬƐĞ�ǀĞƌůĞŶŐŝŶŐĞŶ

dƌŝŵĞƐƚĞƌŝģůĞ�ŚĂŶĚŚĂǀŝŶŐ�;Ăƌƚ͘�ϮϮ͕�ůŝĚ�Ϯ�ǁǀŚͿ

,ŽƌŵŽŶĞŶŵŝƐĚƌŝũǀĞŶ�;Ž͘Ă͘ǁ͘ϭϱ͘Ϭϳ͘ϭϵϴϱͿ ,ŽƌŵŽŶĞŶŵŝƐĚƌŝũǀĞŶ�;Ž͘Ă͘ǁ͘ϭϱ͘Ϭϳ͘ϭϵϴϱͿ

/ŶďƌĞƵŬ�ĨĂŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚƐǁĞƚͬďĞĚƌŝĞŐůŝũŬ�ŽŶǀĞƌŵŽŐĞŶ /ŶďƌĞƵŬ�ĨĂŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚƐǁĞƚͬďĞĚƌŝĞŐůŝũŬ�ŽŶǀĞƌŵŽŐĞŶ

/ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĐƌŝŵŝŶĂůŝƚĞŝƚ�;ϱϱϬ�ďŝƐ�Ͳ�ϱϱϬ�ƚĞƌ�ƐǁͿ /ŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂĐƌŝŵŝŶĂůŝƚĞŝƚ�;ϱϱϬ�ďŝƐ�Ͳ�ϱϱϬ�ƚĞƌ�ƐǁͿ

/ŶƚĞů͘�ĞŝŐĞŶĚŽŵƐƌĞĐŚƚͲŶĂŵĂĂŬ�;ǁϯϬ͘Ϭϲ͘ϵϰͲǁϮϴ͘Ϭϯ͘ϴϰͿ /ŶƚĞů͘�ĞŝŐĞŶĚŽŵƐƌĞĐŚƚͲŶĂŵĂĂŬ�;ǁϯϬ͘Ϭϲ͘ϵϰͲǁϮϴ͘Ϭϯ͘ϴϰͿ

/ŶƚĞƌŶĞƌŝŶŐ�ͬ�ŝŶŽďƐĞƌǀĂƚŝĞƐƚĞůůŝŶŐ /ŶƚĞƌŶĞƌŝŶŐ�ͬ�ŝŶŽďƐĞƌǀĂƚŝĞƐƚĞůůŝŶŐ

:ĂĐŚƚŵŝƐĚƌŝũǀĞŶ :ĂĐŚƚŵŝƐĚƌŝũǀĞŶ

>ŽŽŶ >ŽŽŶ

DĞŶƐĞŶƐŵŽŬŬĞů�;ϳϳďŝƐͲϳϳƐĞǆŝĞƐ�ǁ͘ϭϱ͘ϭϮ͘ϭϵϴϬͿ DĞŶƐĞŶƐŵŽŬŬĞů�;ϳϳďŝƐͲϳϳƐĞǆŝĞƐ�ǁ͘ϭϱ͘ϭϮ͘ϭϵϴϬͿ

DŝůŝĞƵ DŝůŝĞƵ

DŝƐĚƌ͘ŽƉĞŶď͘ŽƌĚĞ�ĚŽŽƌ�ĂŵďƚĞŶĂĂƌ�ƚŝũĚĞŶƐ�ďĞĚŝĞŶŝŶŐ DŝƐďƌƵŝŬ�ǀĂŶ�ŐĞǌĂŐ�;ϮϱϰͲϮϱϵ�ƐǁͿ

ϱ ϭϬϭ ϭϬϲ ϵϰ ϭϮ

Ϯ ϰϭ ϰϯ ϯϱ ϴ

Ϭ Ϯ Ϯ ϭ ϭ

ϯ Ϭ ϯ ϯ Ϭ

Ϯ ϯ ϱ Ϯ ϯ

ϰ ϰ ϴ Ϯ ϲ

ϰ ϳ ϭϭ ϱ ϲ

Ϭ Ϯ Ϯ Ϯ Ϭ

Ϯ Ϯϵ ϯϭ ϯϭ Ϭ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ

ϭϮϬ ϯϭϲ ϰϯϲ Ϯϵϲ ϭϰϬ

ϯϵ ϭϰϬ ϭϳϵ ϭϰϴ ϯϭ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ

Ϭ Ϯ Ϯ ϭ ϭ

ϯϭ ϭϱϵϰ ϭϲϮϱ ϭϱϳϵ ϰϲ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ

ϴϴ ϰϭϮϰ ϰϮϭϮ ϰϭϯϬ ϴϮ

ϳ ϭϰϰ ϭϱϭ ϭϱϭ Ϭ

Ϭ ϯϬ ϯϬ ϯϬ Ϭ

ϭϲ ϭϬϭϰ ϭϬϯϬ ϵϵϵ ϯϭ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ

ϲ Ϯ ϴ ϯ ϱ

ϵϯ ϱϯ ϭϰϲ ϱϱ ϵϭ

Ϯϲ ϭϯ ϯϵ ϭϲ Ϯϯ

ϭϭ ϰ ϭϱ ϲ ϵ

Ϯϯ ϴϮ ϭϬϱ ϴϱ ϮϬ

ϯ ϭϬ ϭϯ ϯ ϭϬ

ϲ Ϯ ϴ ϲ Ϯ

Ϯϭ Ϯϰ ϰϱ Ϯϰ Ϯϭ

ϰϱ ϲϱ ϭϭϬ ϯϭ ϳϵ

Ϯ Ϯ ϰ ϭ ϯ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ Ϭϭ�ƉƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ

DŝƐĚƌ͘ŽƉĞŶď͘ŽƌĚĞ�ĚŽŽƌ�ĂŵďƚĞŶĂĂƌ�ƚŝũĚĞŶƐ�ďĞĚŝĞŶŝŶŐ �ŵďƚĞŶĂĂƌ͗ǀĞƌĚƵŝƐƚĞƌŝŶŐ͕ŬŶĞǀĞůĂƌŝũ͘͘͘;ϮϰϬͲϮϰϱƐǁͿ

�ĨůƵŝƐƚĞƌĞŶ͘͘͘ƉƌŝǀĠͲĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ�;ϮϱϵďŝƐͲϮϲϬƐǁͿ

KŵŬŽƉŝŶŐ�ǀĂŶ�ĂŵďƚĞŶĂĂƌ�;ϮϰϲͲϮϱϯ�ƐǁͿ

^ĂŵĞŶƐƉĂŶŶŝŶŐ�ǀĂŶ�ĂŵďƚĞŶĂƌĞŶ�;ϮϯϯͲϮϯϲ�ƐǁͿ

DŝƐĚƌ͘ƚĞŐĞŶ�ŽƉĞŶďĂƌĞ�ŽƌĚĞ�ĚŽŽƌ�ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ tĞĞƌƐƉĂŶŶŝŐŚĞŝĚ�;ϮϲϵͲϮϳϰ�ƐǁͿ

^ŵĂĂĚ�;ϮϳϱͲϮϴϮ�ƐǁͿ

�ĞŐĞůǀĞƌďƌĞŬŝŶŐ�;ϮϴϯͲϮϴϴ�ƐǁͿ

/Ŷďƌ͘ŶŝũǀĞƌŚĞŝĚ͕ŬŽŽƉŚ͕͘ŽƉĞŶď͘ǀĞŝůŝŶŐ;ϯϬϵͲϯϭϰƐǁͿ

�ŶĚĞƌĞ�ŵŝƐĚƌ͘�ŽƉĞŶďĂƌĞ�ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ�;ϯϭϱͲϯϭϲďŝƐ�ƐǁͿ

DŝƐĚƌ͘ŐĞŚĞŝŵ�ƉƌŝǀĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ�;ϯϭϰďŝƐ�ƐǁͿ

�ĞůĞŵŵĞƌŝŶŐ�ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ�ŽƉĞŶďĂƌĞ�ǁĞƌŬĞŶ;ϮϴϵͲϮϵϭ�ƐǁͿ

DŝƐĚƌ͘ƚĞŐĞŶ�ŽƌĚĞ�ĚĞƌ�ĨĂŵŝůŝĞ�ĞŶ�ŽƉĞŶď͘ǌĞĚĞůŝũŬŚĞŝĚ �ĂŶƌĂŶĚŝŶŐ�ĞĞƌďĂĂƌŚĞŝĚ͕ǀĞƌŬƌĂĐŚƚŝŶŐ;ϯϳϮͲϯϳϴďŝƐƐǁͿ

sĞƌůĂƚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĨĂŵŝůŝĞ�;ϯϵϭďŝƐͲϯϵϭƚĞƌ�ƐǁͿ

KƉĞŶďĂƌĞ�ƐĐŚĞŶŶŝƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐŽĞĚĞ�ǌĞĚĞŶ�;ϯϴϯͲϯϴϵ�ƐǁͿ

�ĞĚĞƌĨ�ǀĂŶ�ũĞƵŐĚ�ĞŶ�ƉƌŽƐƚŝƚƵƚŝĞ�;ϯϳϵͲϯϴϮƚĞƌ�ƐǁͿ

DŝƐĚƌ͘ŵ͘ď͘ƚ͘�ďƵƌŐĞƌůŝũŬĞ�ƐƚĂĂƚ�ŬŝŶĚĞƌĞŶ;ϯϲϭͲϯϲϲƐǁͿ

sƌƵĐŚƚĂĨĚƌŝũǀŝŶŐ�;ϯϰϴͲϯϱϯ�ƐǁͿ

DŝƐĚƌŝũǀĞŶ�ƚĞŐĞŶ�ĚĞ�ŽƉĞŶďĂƌĞ�ƚƌŽƵǁ sĂůƐŚ͘ŐĞƐĐŚƌŝĨƚĞŶ͕ŝŶĨŽƌŵĂƚŝĐĂ͕ƚĞůĞŐƌĂŵ;ϭϵϯͲϮϭϰ�ƐǁͿ

sĂůƐĞ�ŐĞƚƵŝŐĞŶŝƐ�ĞŶ�ŵĞŝŶĞĞĚ�;ϮϭϱͲϮϮϲ�ƐǁͿ

sĂůƐŚĞŝĚ�ŝŶ�ĞĨĨĞĐƚĞŶ͕ĂĂŶĚĞůĞŶ͕�͘͘͘�;ϭϳϯͲϭϳϴ�ƐǁͿ

sĂůƐŚĞŝĚ�ŝŶ�ǌĞŐĞůƐ͕ƐƚĞŵƉĞůƐ͕ŵĞƌŬĞŶ;ϭϳϵͲϭϵϮ�ďŝƐ�ƐǁͿ

sĂůƐĞ�ŵƵŶƚ�;ϭϲϬͲϭϳϮ�ƐǁͿ

�ĂŶŵĂƚŝŐŝŶŐ�ǀĂŶ�ĂŵďƚĞŶ͕ƚŝƚĞůƐ͕ŶĂĂŵ�;ϮϮϳͲϮϯϮ�ƐǁͿ

DŝƐĚƌŝũǀĞŶ�ƚĞŐĞŶ�ĚĞ�ŽƉĞŶďĂƌĞ�ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ �ĞĚƌĞŝŐŝŶŐĞŶ�;ϯϮϳͲϯϯϭďŝƐ�ƐǁͿ

�ĞŶĚĞǀŽƌŵŝŶŐ�;ϯϮϮͲϯϮϲ�ƐǁͿ

DŝƐĚƌŝũǀĞŶ�ƚĞŐĞŶ�ĚĞ�ǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƐƚĂĂƚ �ĂŶƐů͘ƐĂŵĞŶƐƉ͘ƚ͘ŬŽŶŝŶŐ͕ĨĂŵŝůŝĞ͕ƌĞŐĞƌŝŶŐ;ϭϬϭͲϭϬϮƐǁͿ

dĞƌƌŽƌŝƐƚŝƐĐŚĞ�ŵŝƐĚƌŝũǀĞŶ�;ϭϯϳͲϭϰϭƚĞƌ�ƐǁͿ

DŝƐĚƌ͘ƵŝƚǁĞŶĚŝŐĞ�ƐƚĂĂƚƐǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ;ϭϭϯͲϭϮϯĚĞĐŝĞƐƐǁͿ

DŝƐĚƌ͘ŝŶǁĞŶĚŝŐĞ�ƐƚĂĂƚƐǀĞŝůŝŐŚĞŝĚ�;ϭϮϰͲϭϯϲ�ƐǁͿ

DŝƐĚƌŝũǀĞŶ�ƚĞŐĞŶ�ĞŝŐĞŶĚŽŵŵĞŶ �ŝĞĨƐƚĂů�ĞŶ�ĂĨƉĞƌƐŝŶŐ�;ϰϲϭͲϰϴϴ�ƐǁͿ

tŝƚǁĂƐƐĞŶ�;ϱϬϱ�ƐǁͿ

�ĞĚƌŽŐ�;ϰϴϵͲϱϬϵƋƵĂƚĞƌ�ƐǁͿ

ϳ Ϯ ϵ ϰ ϱ

ϭ ϭ Ϯ Ϭ Ϯ

ϯ Ϭ ϯ Ϭ ϯ

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ

ϱϱ ϱϰ ϭϬϵ ϱϬ ϱϵ

ϮϬ ϳ Ϯϳ ϭϵ ϴ

ϭ Ϭ ϭ ϭ Ϭ

ϱ ϱ ϭϬ ϴ Ϯ

ϳ ϲ ϭϯ ϴ ϱ

Ϭ Ϯ Ϯ Ϭ Ϯ

Ϭ Ϯ Ϯ Ϯ Ϭ

ϮϱϮ Ϯϴϭ ϱϯϯ Ϯϴϵ Ϯϰϰ

ϯϳ Ϯϱ ϲϮ ϭϴ ϰϰ

Ϯϭ Ϯϳ ϰϴ Ϯϲ ϮϮ

ϯϭ ϯϮ ϲϯ Ϯϲ ϯϳ

Ϯ Ϭ Ϯ Ϯ Ϭ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ

ϰϯϯ ϯϮϰ ϳϱϳ ϯϮϲ ϰϯϭ

ϭϭ ϴ ϭϵ ϱ ϭϰ

ϴ ϱ ϭϯ ϳ ϲ

ϳϮ ϰϱ ϭϭϳ ϰϭ ϳϲ

ϳ ϳ ϭϰ ϱ ϵ

ϲ Ϯ ϴ ϱ ϯ

ϴϵ ϳϯ ϭϲϮ ϴϱ ϳϳ

ϯϴ ϱϭ ϴϵ ϯϴ ϱϭ

ϱ ϭ ϲ Ϭ ϲ

ϳ ϭϮ ϭϵ ϭϰ ϱ

ϭ Ϭ ϭ Ϭ ϭ

Ϯ ϭ ϯ Ϯ ϭ

ϵϬϲ ϭϭϱϴ ϮϬϲϰ ϭϬϰϯ ϭϬϮϭ

ϳϮ ϱϰ ϭϮϲ ϰϱ ϴϭ

ϯϳϱ Ϯϲϵ ϲϰϰ Ϯϴϴ ϯϱϲ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ Ϭϭ�ƉƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ

DŝƐĚƌŝũǀĞŶ�ƚĞŐĞŶ�ĞŝŐĞŶĚŽŵŵĞŶ �ǆƚĞƌŶĞ�ďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐ�ǀĂŶ�ŬĞƌŶŵĂƚĞƌŝĂĂů�;ϰϴϴďŝƐ�ƐǁͿ

DŝƐĚƌŝũǀĞŶ�ƚĞŐĞŶ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ KƉǌĞƚƚĞůŝũŬ�ĚŽĚĞŶ͕ŽƉǌĞƚƚĞůŝũŬĞ�ƐůĂŐĞŶ;ϯϵϮͲϰϭϳƐǁͿ

KŶŽƉǌ͘ĚŽĚŝŶŐ͕�ŽŶŽƉǌ͘ƐůĂŐĞŶ�;ϰϭϴͲϰϮϮƚĞƌ�ƐǁͿ

DĞŶƐĞŶŚĂŶĚĞů�;ϰϯϯƋƵŝŶƋƵŝĞƐͲ�ϰϯϯŶŽǀŝĞƐ�ƐǁͿ

�ĞůĂŐŝŶŐ�;ϰϰϮďŝƐ�ƐǁͿ

�ĂŶƚĂƐƚ͘ŵŝŶĚĞƌũĂƌŝŐĞ͕ŽŶďĞŬǁĂŵĞ͕ŐĞǌŝŶ;ϰϮϯͲϰϯϯ�ƐǁͿ

tŽŽŶƐƚƐĐŚĞŶŶŝƐ�;ϰϯϰͲϰϰϮ�ƐǁͿ

>ĂƐƚĞƌ�ĞŶ�ĞĞƌƌŽŽĨ�;ϰϰϯͲϰϱϯ�ƐǁͿ

�ŶĚĞƌĞ�ǁĂŶďĞĚƌŝũǀĞŶ�ƚĞŐĞŶ�ƉĞƌƐŽŶĞŶ�;ϰϱϰͲϰϲϬƚĞƌ�ƐǁͿ

DŽĨͲǌĂĂŬ ,ĞƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ

dĞŶ�ŐƌŽŶĚĞ

sŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ

�ŶĚĞƌĞ

hŝƚŚĂŶĚĞŶŐĞǀŝŶŐ

KŶďĞŬĞŶĚ KŶďĞŬĞŶĚ

KŶƚǌĞƚƚŝŶŐ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ŽƵĚĞƌůŝũŬĞ�ŵĂĐŚƚ KŶƚǌĞƚƚŝŶŐ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ŽƵĚĞƌůŝũŬĞ�ŵĂĐŚƚ

KƉƐĐŚŽƌƚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƵŝƚƐƉƌĂĂŬ KƉƐĐŚŽƌƚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ƵŝƚƐƉƌĂĂŬ

WĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀĞŶƐ�;Ž͘Ă͘�ǁ͘Ϭϴ͘ϭϮ͘ϭϵϵϮͿ WĞƌƐŽŽŶƐŐĞŐĞǀĞŶƐ�;Ž͘Ă͘�ǁ͘Ϭϴ͘ϭϮ͘ϭϵϵϮͿ

WůĂĂƚƐŝŶŐ�ĞǀĞƌďĞƌŐ WůĂĂƚƐŝŶŐ�ĞǀĞƌďĞƌŐ

WƌŽ�ĚĞŽ WƌŽ�ĚĞŽ

ZĂĐŝƐŵĞ�;ǁ͘ϯϬ͘Ϭϳ͘ϭϵϴϭͿ ZĂĐŝƐŵĞ�;ǁ͘ϯϬ͘Ϭϳ͘ϭϵϴϭͿ

^ĐŚĞŶĚŝŶŐ�ŐƌŽŶĚǁĞƚƚĞůŝũŬĞ�ƌĞĐŚƚĞŶ ^ĐŚĞŶĚŝŶŐ�ŐƌŽŶĚǁ͘ƌĞĐŚƚ�ĚŽŽƌ�ĂŵďƚĞŶĂĂƌ�;ϭϰϳͲϭϱϵƐǁͿ

DŝƐĚƌ͘ŵ͘ď͘ƚ�ǀƌŝũĞ�ƵŝƚŽĞĨĞŶŝŶŐ�ĞƌĞĚŝĞŶƐƚ;ϭϰϮͲϭϰϲƐǁͿ

^ĐŚĞŶĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ŵĞŶƐĞŶƌĞĐŚƚĞŶ ^ĐŚĞŶĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ŵĞŶƐĞŶƌĞĐŚƚĞŶ

^ŽĐŝĂůĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶ ^ŽĐŝĂůĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĞŶ

^ƚĞĚĞŶďŽƵǁ�ĞŶ�ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞ�ŽƌĚĞŶŝŶŐ�;ĐŽĚĞǆ�ƌŽͿ ^ƚĞĚĞŶďŽƵǁ�ĞŶ�ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞ�ŽƌĚĞŶŝŶŐ�;ĐŽĚĞǆ�ƌŽͿ

dŽĞǌŝĐŚƚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ �ƌƚ�Ϯϯϱ�ƚĞƌ�Ɛǀ�;ǀŚͿ

�ƌƚ�Ϯϯϱ�ƚĞƌ�Ɛǀ

�ƌƚ�ϭϯϲ�ΑϮ�Ɛǀ

�ƌƚ�Ϯϯϱ�ďŝƐ�Ɛǀ

�ƌƚ�ϭϯϲ�Αϭ�Ɛǀ

Ϯ Ϯ ϰ ϯ ϭ

ϭϬϰϮ ϵϴϳ ϮϬϮϵ ϵϭϭ ϭϭϭϴ

Ϯϱ ϯϳ ϲϮ ϭϯ ϰϵ

Ϯϰ ϭϴ ϰϮ ϮϬ ϮϮ

ϳϮ ϵϱ ϭϲϳ ϲϳ ϭϬϬ

ϰϲ ϯϮ ϳϴ ϯϮ ϰϲ

ϳ ϭϬ ϭϳ ϰ ϭϯ

ϭϵ ϭϵ ϯϴ ϭϰ Ϯϰ

ϳ ϵ ϭϲ ϴ ϴ

ϱ ϳϯ ϳϴ ϲϴ ϭϬ

ϱϵ ϵϯ ϭϱϮ ϭϬϮ ϱϬ

ϭϳ ϭϰϱ ϭϲϮ ϭϯϳ Ϯϱ

ϯ ϴ ϭϭ ϴ ϯ

ϵ Ϭ ϵ Ϭ ϵ

Ϯ Ϯ ϰ ϯ ϭ

ϰϳ ϭ ϰϴ Ϭ ϰϴ

ϳ ϵ ϭϲ ϭϮ ϰ

ϭ ϭϬ ϭϭ ϳ ϰ

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ

Ϭ ϯϯ ϯϯ ϯϬ ϯ

ϭϬ ϱ ϭϱ ϰ ϭϭ

ϰ Ϯ ϲ ϯ ϯ

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ

Ϭ Ϯ Ϯ ϭ ϭ

Ϯ ϯ ϱ ϯ Ϯ

ϲϳ ϭϳ ϴϰ ϰϴ ϯϲ

ϭϳϱ ϴϯ Ϯϱϴ ϱϴ ϮϬϬ

ϯ ϵϭ ϵϰ ϵϭ ϯ

Ϯϰ ϮϴϬ ϯϬϰ Ϯϳϳ Ϯϳ

ϲ ϭϱ Ϯϭ ϭϯ ϴ

ϯ ϭϰ ϭϳ ϭϮ ϱ

ϳ ϮϮ Ϯϵ ϮϬ ϵ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ Ϭϭ�ƉƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϯ͘Ă͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ

�ĂƌĚ�;ŐƌŽĞƉ�Ͳ�ĚĞƚĂŝůͿ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ

dŽĞǌŝĐŚƚ�ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ �ƌƚ�ϭϯϲ�ƚĞƌ�Αϭ�Ɛǀ

�ƌƚ�ϭϯϲ�ďŝƐ�Ɛǀ

�ƌƚ�Ϯϯϱ�ƋƵĂƚĞƌ�Ɛǀ

�ƌƚ�ϭϴϵ�ƚĞƌ�Ɛǀ

sĞƌŶŝĞůŝŶŐ͕ďĞƐĐŚĂĚŝŐŝŶŐ͕ƐĐŚĂĚĞ�;ϱϭϬͲϱϱϬ�ƐǁͿ sĞƌŶŝĞůŝŶŐ͕ďĞƐĐŚĂĚŝŐŝŶŐ͕ƐĐŚĂĚĞ�;ϱϭϬͲϱϱϬ�ƐǁͿ

sĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ŚĞƚ�ŚŽĨ�ǀĂŶ�ĂƐƐŝƐĞŶ sĞƌǁŝũǌŝŶŐ�ŶĂĂƌ�ŚĞƚ�ŚŽĨ�ǀĂŶ�ĂƐƐŝƐĞŶ

sĞƌǌŽĞŬĞŶ�ƚŽƚ�ŝŶǀƌŝũŚĞŝĚƐƚĞůůŝŶŐ�ďŝũ�ƵŝƚůĞǀĞƌŝŶŐ sĞƌǌŽĞŬĞŶ�ƚŽƚ�ŝŶǀƌŝũŚĞŝĚƐƚĞůůŝŶŐ�ďŝũ�ƵŝƚůĞǀĞƌŝŶŐ

sĞƌǌŽĞŬĞŶ�ƚŽƚ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŝŶǀƌŝũŚĞŝĚƐƐƚĞůůŝŶŐ sĞƌǌŽĞŬĞŶ�ƚŽƚ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŝŶǀƌŝũŚĞŝĚƐƐƚĞůůŝŶŐ

sůĂĂŵƐĞ�ǁŽŽŶĐŽĚĞ sůĂĂŵƐĞ�ǁŽŽŶĐŽĚĞ

sŽƐͲǌĂĂŬ ,ĞƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ

dĞŶ�ŐƌŽŶĚĞ

sŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ

�ŶĚĞƌĞ

sƌĞĞŵĚĞůŝŶŐĞŶǁĞƚ /ŶŐĞƐƚĞůĚ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ǀƌĞĞŵĚĞůŝŶŐ

/ŶŐĞƐƚĞůĚ�ĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ŽƉĞŶďĂĂƌ�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĞ

/ŶŐĞƐƚĞůĚ�ĚŽŽƌ�ĚĞ�ŵŝŶŝƐƚĞƌ

tĂƉĞŶƐ tĂƉĞŶƐ

tĞƌŬůŽŽƐŚĞŝĚ tĞƌŬůŽŽƐŚĞŝĚ

dŽƚĂĂů

Ϯ Ϯ ϰ ϭ ϯ

ϲ Ϯϱ ϯϭ ϮϮ ϵ

Ϭ ϭ ϭ Ϭ ϭ

Ϭ ϭ ϭ ϭ Ϭ

ϲϳ ϳϳ ϭϰϰ ϳϭ ϳϯ

ϱ ϳϯ ϳϴ ϲϱ ϭϯ

Ϭ ϭϯ ϭϯ ϭϯ Ϭ

ϴ ϯϰϲ ϯϱϰ ϯϰϲ ϴ

ϯϯ ϰϭ ϳϰ ϭϱ ϱϵ

ϭϰ ϭϬϲ ϭϮϬ ϭϬϰ ϭϲ

ϲϮ ϰϲϱ ϱϮϳ ϰϲϭ ϲϲ

ϳϯ ϰϮϯ ϰϵϲ ϰϭϲ ϴϬ

ϭ Ϯϲ Ϯϳ Ϯϲ ϭ

Ϯ Ϭ Ϯ Ϭ Ϯ

ϱ ϯϬϳ ϯϭϮ ϯϬϱ ϳ

Ϭ ϯϴ ϯϴ ϯϳ ϭ

ϰ ϭϬϲ ϭϭϬ ϭϬϱ ϱ

ϭϮϬ ϭϮϱ Ϯϰϱ ϭϬϰ ϭϰϭ

ϯ ϲ ϵ ϰ ϱ

ϴϳϵϰ ϭϴϵϵϭ Ϯϳϳϴϱ ϭϴϯϯϮ ϵϰϱϯ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ Ϭϭ�ƉƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϯ͘ď͘ �ĂƌĚ ǀĂŶ ĚĞ ǌĂĂŬ ;EŝĞƵǁͿ

�Ğ ϮϬ ŵĞĞƐƚĞ ĨƌĞƋƵĞŶƚĞ ĂĂƌĚĞŶ

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ Ϭϭ�ƉƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϰ͘ dĂĂů

dĂĂů ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ EŝĞƵǁй /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ

E>

&Z

��

dŽƚĂĂů

ϯϵϲϬ ϭϬϮϳϲ ϱϰ ϭϰϮϯϲ ϵϵϰϵ ϰϮϴϳ

ϰϳϲϱ ϴϲϰϵ ϰϲ ϭϯϰϭϰ ϴϯϭϵ ϱϬϵϱ

ϲϵ ϲϲ Ϭ ϭϯϱ ϲϰ ϳϭ

ϴϳϵϰ ϭϴϵϵϭ ϭϬϬ Ϯϳϳϴϱ ϭϴϯϯϮ ϵϰϱϯ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ Ϭϭ�ƉƌϮϬϮϬ



ϭ͘ /EWhdͲKhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

ϭ͘ϱ͘ �ĞƌƐƚĞ ƌĞĐŚƚƐŵĂĐŚƚ

�ĞƌƐƚĞ�ƌĞĐŚƚƐŵĂĐŚƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϬϭͬϬϭ EŝĞƵǁ EŝĞƵǁй /ŶƉƵƚ KƵƚƉƵƚ ,ĂŶŐĞŶĚ�ϯϭͬϭϮ

�ŶĚĞƌĞ

�ƌďĞŝĚƐƌĞĐŚƚďĂŶŬ

:ĞƵŐĚƌĞĐŚƚďĂŶŬ

KŶďĞŬĞŶĚ

ZĞĐŚƚďĂŶŬ�sĂŶ��ĞƌƐƚĞ��ĂŶůĞŐ

dŽƚĂĂů

ϯ ϭϳ Ϭ ϮϬ ϭϴ Ϯ

ϭ ϭ Ϭ Ϯ ϭ ϭ

ϳϳ ϰϯϭ Ϯ ϱϬϴ ϰϱϲ ϱϮ

ϯϬϰϰ ϯϵϵϱ Ϯϭ ϳϬϯϵ ϯϲϳϴ ϯϯϲϭ

ϱϲϲϵ ϭϰϱϰϳ ϳϳ ϮϬϮϭϲ ϭϰϭϳϵ ϲϬϯϳ

ϴϳϵϰ ϭϴϵϵϭ ϭϬϬ Ϯϳϳϴϱ ϭϴϯϯϮ ϵϰϱϯ

Ύ �ƵƵƌƚŝũĚ ǀĂŶ ĚĞ ĞŝŶĚĂƌƌĞƐƚĞŶ ĞŶ ĞŝŶĚďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐĞŶ͘

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ Ϭϭ�ƉƌϮϬϮϬ



Ϯ͘ dzW� KhdWhd EĂƚŝŽŶĂĂů WĞƌŝŽĚĞ ͗ ϮϬϭϵ

Ϯ͘ϭ͘ ZĞƐƐŽƌƚ

ZĞƐƐŽƌƚ
KƵƚƉƵƚ dǇƉĞ�ŽƵƚƉƵƚ�;ŐƌŽĞƉͿ

dŽƚĂĂů �ŝŶĚĂƌƌĞƐƚ sŽĞŐŝŶŐ �ŵďƚƐŚĂůǀĞ�ǁĞŐůĂƚŝŶŐ KŶďĞŬĞŶĚ �ĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ

�ŶƚǁĞƌƉĞŶ

�ƌƵƐƐĞů

'ĞŶƚ

>ƵŝŬ

�ĞƌŐĞŶ

dŽƚĂĂů

ϰϴϮϬ ϰϳϲϳ ϯϵ ϴ ϲ Ϭ

ϰϱϮϴ ϰϰϲϮ ϰϳ ϭϴ ϭ Ϭ

ϯϲϲϭ ϯϲϯϮ Ϯϱ Ϭ ϭ ϯ

ϯϬϰϬ ϯϬϯϰ ϲ Ϭ Ϭ Ϭ

ϮϮϴϯ ϮϮϳϲ ϳ Ϭ Ϭ Ϭ

ϭϴϯϯϮ ϭϴϭϳϭ ϭϮϰ Ϯϲ ϴ ϯ

�ǆƚƌĂĐƚŝĞ ͗ Ϭϭ�ƉƌϮϬϮϬ
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