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aChambre des représentants Kamer van volksvertegenwoordigers 
 
 
Question parlementaire Parlementaire vraag 

 
 
Vraagnummer : 55-2-000847 
 
Parlementslid : DILLEN Marijke 
 
Geregistreerd : 18/11/2021 
 
Einde termijn : 28/12/2021 
 
Titel : Vergoeding juryleden assisen. 
 
Recentelijk stond te lezen in de krant: "Zeven jaar na proces 'zwembadmoord' wacht 
Gerard nog steeds op vergoeding als jurylid". 
Indien een werknemer wordt uitgeloot om in een jury van een assisenzaak te zetelen, 
dan kan het loon van de werknemer de eerste vijf dagen van het proces door de 
werkgever worden uitbetaald. De volgende dagen worden beschouwd als een periode 
van overmacht, betaald door de werkgever, dan wel de overheid. In ieder geval wordt 
de werknemer verder betaald. 
Wanneer een zelfstandige wordt uitgeloot om in een jury te gaan zetelen, dient hij zijn 
verlies aan inkomen te berekenen, waarbij er rekening wordt gehouden met het 
aanslagbiljet van de belastingen. 
Blijkbaar verloopt de goedkeuring en daaruit volgend de betaling van de juryleden-
vergoeding van zelfstandigen overal niet even vlot en is er minstens één geval bekend 
waarbij een zelfstandige nu al zeven jaar wacht op zijn vergoeding als jurylid. 
1. Kunt u voormelde problematiek bevestigen? Hoe gaat u deze aanpakken en 
oplossen? Kan de procedure vereenvoudigd worden, of minstens erover gewaakt 
worden dat elk dossier binnen het jaar kan afgewerkt worden? Welke maatregelen zult 
u ten dien einde nemen? 
2. Hoeveel zelfstandigen die zetelden in een hof van assisen dienen nog hun 
vergoeding te ontvangen? Kunt u een opsplitsing maken van de laatste vijf jaar tot 
heden (per jaar)? Kunt u tevens een opdeling maken per assisenhof? 
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Question n° 55-2-000847 de madame 
la députée Marijke DILLEN du 
18/11/2021 au Vice-Premier ministre 
et ministre de la Justice et de la Mer 
du Nord. 
 

Vraag nr. 55-2-000847 van mevrouw de 
volksvertegenwoordiger Marijke   
DILLEN van 18/11/2021 aan de Vice-
eersteminister en minister van Justitie 
en Noordzee. 

  
  
Suite à l'article publié dans Het Belang 
van Limburg, auquel vous faites 
référence, mon administration a pris 
contact avec la partie concernée.  
 
L'état des frais en question a été 
retrouvé au bureau de taxation du 
Limbourg. Il a été ordonné de le traiter 
et d'en assurer le paiement.  
 
La procédure ne pose normalement 
aucun problème. Dès lors, il n’existe 
aucune demande de réforme, ni aucune 
idée dans ce sens. 
 
Toute personne siégeant dans un jury 
d'assises a droit à une indemnité. 
 
Lors d'un procès d'assises, le greffier 
tient quotidiennement une liste des jurés 
présents et il sait qui parmi eux a un 
employeur et qui est indépendant. À la 
fin du procès, il dresse un tableau 
reprenant les montants devant être 
versés à chaque membre en vue de 
compenser leur absence au travail ou 
leur impossibilité de travailler. Ces 
montants sont transmis au bureau de 
taxation et sont payés rapidement. Nous 
n'avons connaissance d'aucune plainte.  
 
Pour les personnes salariées, pendant 
les 5 premiers jours (= jours de petit 
chômage), l'employeur verse le salaire 
normal. Si le procès dure plus de 5 jours, 
le juré reçoit du SPF Justice une 
indemnité égale au montant de la 
rémunération journalière brute majorée 
des cotisations patronales sociales et du 
pécule de vacances et de la prime de fin 

Naar aanleiding van het artikel in het 
Belang van Limburg, waarnaar u verwijst, 
heeft mijn administratie contact 
opgenomen met de betrokken partij.  
 
De kostenstaat in kwestie werd 
teruggevonden bij het taxatiebureau van 
Limburg. Er is opdracht gegeven om de 
kostenstaat af te handelen en te betalen.  
 
De procedure op zich stelt normaalgezien 
geen problemen. Er is dan ook geen 
vraag naar een hervorming, noch een 
idee in die richting. 
 
Wie zetelt in een assisenjury, heeft recht 
op een vergoeding. 
 
Bij een Assisenproces houdt de griffier 
dagelijks bij welke juryleden aanwezig 
zijn, en weet hij wie daarvan een 
werkgever heeft en wie zelfstandige is. 
Op het einde van het proces stelt hij een 
tabel op met de bedragen die aan elk lid 
moeten worden betaald ter compensatie 
van hun afwezigheid op het werk of hun 
onmogelijkheid tot werken. Dat gaat naar 
het taxatiebureau en wordt daar vlot 
betaald. Er zijn ons geen klachten 
bekend.  
 
Voor personen die in loondienst werken, 
geldt dat voor de eerste 5 dagen (= dagen 
van klein verlet), de werkgever het 
normale loon betaalt. Duurt het proces 
langer dan 5 dagen, dan krijgt het jurylid 
van de FOD Justitie een vergoeding die 
gelijk is aan het brutodagloon verhoogd 
met de patronale bijdragen voor sociale 
zekerheid, en het betreffende 
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d'année y afférents.  
 
En ce qui concerne les indépendants, la 
règle suivante s'applique : à la fin du 
procès, le juré demande au président de 
la cour d'assises l'indemnité à laquelle il 
a droit. Pour chaque jour d'audience, 
cette indemnité équivaut à 1/220 du 
montant mentionné comme revenu 
professionnel sur l’avertissement-extrait 
de rôle à l’impôt des personnes 
physiques de l'année précédente, 
majorée des cotisations de sécurité 
sociale versées. À cela s'ajoute 
l'indemnité de déplacement ordinaire. 
Les jurés ne doivent pas prouver leur 
présence au procès, car le greffier tient 
ces données à jour. 
 
En outre, toute personne convoquée 
pour siéger dans un jury d'assises 
perçoit une indemnité de 11,58 euros, 
qu'elle soit dispensée ou récusée. 
Chaque membre du jury (effectif ou 
suppléant) reçoit une indemnité de 
46,95 euros pour chaque jour où il siège 
ou prend part aux débats. En outre, une 
indemnité kilométrique de 0,5605 euro 
est versée pour se rendre à la cour 
d'assises. 

vakantiegeld en de eindejaarspremie.  
 
Voor zelfstandigen geldt de volgende 
regeling: het jurylid vraagt op het einde 
van het proces aan de voorzitter van het 
assisenhof om de vergoeding waarop hij 
of zij recht heeft. Die vergoeding is gelijk 
aan 1/220 per dag zitting van het bedrag 
dat staat vermeld als beroepsinkomen op 
het aanslagbiljet van de 
personenbelasting voor het jaar voordien, 
verhoogd met de bijdragen gestort voor 
de sociale zekerheid. Daarbij komt ook 
nog de gewone verplaatsingsvergoeding. 
Juryleden hoeven hun aanwezigheden 
op het proces niet te staven, de griffie 
houdt die gegevens bij. 
 
 
Elke persoon die opgeroepen wordt om te 
zetelen in een assisenjury ontvangt 
bovendien een vergoeding van 11,58 
euro, ongeacht of die persoon ontheven 
of gewraakt wordt. Elk jurylid (effectief of 
vervanger) krijgt een vergoeding van 
46,95 euro voor elke dag dat hij zetelt of 
op de debatten aanwezig is. Daarbij komt 
dan nog eens een kilometervergoeding 
van 0,5605 euro om naar het assisenhof 
te komen. 

 
 
 
 
 
 
 

V. VAN QUICKENBORNE 
Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord 

Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee 
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