Appelcolleges: afgehandelde
zaken, 2000-2014
Wie doet wat?
Er zijn verschillende gerechtelijke instanties die zaken in hoger beroep (appel)
behandelen. Deze zaken zijn eerder in eerste aanleg door de rechtbank behandeld. De
appelcolleges zijn:
-

de vier (tot 2013 vijf) gerechtshoven. Deze behandelen verschillende soorten
zaken in hoger beroep: civiele zaken (zoals zakelijke conflicten en familiezaken,
bijvoorbeeld rond echtscheidingen); strafzaken (misdrijven en overtredingen) en
(sinds 2005) belastingzaken;

-

de Centrale Raad van Beroep (CRvB) behandelt zaken in hoger beroep op het
gebied van de sociale zekerheid (tegen beslissingen van uitkeringsinstanties) en
het ambtenarenrecht;

-

de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State behandelt hoger beroepen
in zaken op het gebied van ruimtelijke ordening, vergunningen e.d. en
vreemdelingenzaken;

-

het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelt enige specifieke
typen zaken (mededinging, telecommunicatie, post) in hoger beroep. Daarnaast
behandelt het CBb ook beroepen tegen besluiten van overheden en
publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties op het gebied van het sociaal-economisch
bestuursrecht.

Hoeveel zaken de appelcolleges behandelen, is afhankelijk van twee factoren: de
hoeveelheid zaken die de rechtbanken in eerste aanleg behandelen, en hoe vaak de
betrokken partijen tegen de beslissing van de rechtbanken in beroep gaan.
Gerechtshoven
In 2014 behandelden de gerechtshoven ruim 25.000 strafzaken. Daarbij tellen we
raadkamerzaken, bijvoorbeeld over voorlopige hechtenis, niet mee. Het aantal
behandelde strafzaken is ruim 80% meer dan in 2000. Tussen 2001 en 2005 zien we een
sterke stijging. In de stijging speelt mee dat de hoven sinds 2002 ook de hoger beroepen
tegen beslissingen van de kantonrechter behandelen; eerder deden de rechtbanken dat.
Vanaf 2006 tot 2008 daalde het aantal strafzaken om daarna vanaf 2009 min of meer te
stabiliseren.
In 2014 behandelden de gerechtshoven ruim 15.000 civiele zaken. Dit aantal is vanaf
2000 gestaag gestegen en in totaal bijna verdubbeld.
Sinds 2005 bestaat de mogelijkheid ook bij belastingzaken in hoger beroep te gaan. Deze
beroepen worden door de hoven behandeld. In zo’n startfase treedt een grote groei van
het aantal zaken op. In 2005 waren het er nog maar 20, in 2014 circa 5.500. Het laatste
jaar was van een grote groei sprake.

Centrale Raad van Beroep
De Centrale Raad van Beroep behandelde in 2014 bijna 7.000 zaken, ofwel 5% meer dan
in het jaar 2000. In 2006 ‘piekte’ het aantal zaken.
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven deed in 2014 ruim 1.000 zaken af, 3%
meer dan in 2000. In 2001 en 2002 steeg het aantal zaken sterk. Daarna was, met
fluctuaties, tot 2008 een dalende trend zichtbaar. Tussen 2008 en 2010 was, mogelijk
door de economische crisis, weer van een stijging sprake, waarna het aantal redelijk
stabiel bleef tot 2013. Het laatste jaar is het weer sterk gedaald.
Figuren
De grafieken tonen de aantallen zaken die de gerechtshoven (boven) en de bijzondere
colleges (onder) afhandelden. Dit gebeurt in indexcijfers, waarbij het jaar 2000 geldt als
uitgangspunt. Niet opgenomen zijn de door de Raad van State afgehandelde aantal
zaken. Hiervoor wordt u verwezen naar de jaarverslagen van de Raad van State of naar
CBS-StatLine.

Afgehandelde zaken gerechtshoven, 2000-2014 (indices, 2000=100)a
250

200

150

100

50
2000

2002

2004

2006

straf - hoven

2008

2010

civiel - hoven

Afgehandelde zaken CRvB en CBb, 2000-2014 (indices, 2000=100)a

2012

2014

140
130
120
110
100
90
80
2000

2002

2004

2006
CRvB-zaken

2008

2010

CBb-zaken

2012

2014

