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bijlage

14

Verdeling uitspraken
over instanties

Bijlage 14

Instantie(s)

Aantal

(Sub)totalen

Competentieklasse 1
Buitenlandse en niet-rechterlijke instanties

6.236

Subtotaal

6.236

Competentieklasse 2
Kantongerechten
Rechtbanken1
Ambtenarengerechten
Raden van beroep
Overzeese gerechten van eerste aanleg

7.235
500.555
686
749
284

Subtotaal

509.509

Competentieklasse 3
Rechtseenheidskamer Rechtbank ’s-Gravenhage
Gerechtshoven
College van Beroep Studiefinanciering
Tariefcommissie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba (en rechtsvoorgangers)2

201
147.261
1.372
1.399
890

Subtotaal

151.123

Competentieklasse 4
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Raad van State3
Centrale Raad van Beroep
Hoge Raad

7.847
54.049
50.696
69.261

Subtotaal

181.853

Competentieklasse 5
Hof van Justitie EU (inclusief rechtsvoorgangers en
Gerecht van Eerste Aanleg
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
(inclusief Commissie)
Benelux Gerechtshof
Internationaal Gerechtshof
Subtotaal
Totaal

2984
2.005
148
4
5.141
853.862

Tot 2002 waren de kantongerechten zelfstandig. Beroep tegen een uitspraak van de kantonrechter werd
aangetekend bij de rechtbank. Omdat uitspraken van de rechtbanken, genomen in appel op een kantonuitspraak, niet als zodanig in de uitspraakverzamelingen herkenbaar zijn, is hiermee geen rekening gehouden.
2
Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en
Saba is pas opgericht nadat een afslag was gemaakt voor de onderzoeksdatabank. Feitelijk bevinden zich dus
uitsluitend uitspraken van de rechtsvoorgangers in de onderzoeksdatabank.
3
Zowel de Afdeling Bestuursrechtspraak, als de rechtsvoorgangers Afdeling Rechtspraak en Afdeling Geschillen van Bestuur (tot 1 januari 1994, inwerkingtreding Awb).
1
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