
De uitspraak in 
burgerlijke en 
strafzaken. Wat nu ? 

 

 

Wat zijn de gevolgen als 
het hoger beroep niet tijdig 
wordt ingesteld ? 
 
Indien het hoger beroep 
bijvoorbeeld niet tijdig is 
ingesteld, kan uw zaak niet 
in hoger beroep ten gronde 
behandeld worden. 

 
U neemt dus best contact 
op met een bevoegd 
persoon, zoals bijvoorbeeld 
een advocaat, een 
gerechtsdeurwaarder enz. 
 
Meer inlichtingen nodig ? 
 
Surf naar 
www.rechtbanken-
tribunaux.be  
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Wat gebeurt er indien ik niet 
aanwezig was op de zitting ? 

 
In burgerlijke zaken wordt de 
uitspraak naar de advocaat 
verstuurd indien u een advocaat 
heeft zoniet naar uzelf. In dat 
geval is er dus geen probleem. 
 
In strafzaken dient u op de griffie 
te informeren wanneer de 
uitspraak juist is geweest.  
 
Op de griffie kan u inzage krijgen 
van het vonnis of arrest. 

 
Wat moet ik doen als ik het niet 
eens ben met de uitspraak ? 

 
Zowel in burgerlijke zaken als in 
strafzaken kan u hoger beroep 
instellen. Er zijn nochtans een 
aantal beperkingen en tevens 
dient u de in de wet voorziene 
termijn te respecteren.  

 
 
 

 
U kan hoe dan ook het vonnis 
of het arrest inkijken op de 
griffie of ook een kopie 
aanvragen van het vonnis of 
arrest. 
 
Gebeurt de uitspraak 
mondeling of schriftelijk ? 
 
In burgerlijk zaken gebeurt de 
uitspraak meestal schriftelijk. 
 
In strafzaken wordt meestal 
een gedeelte van het vonnis of 
het arrest voorgelezen. U kan 
hoe dan ook het vonnis of het 
arrest inkijken op de griffie  
 
Wordt de uitspraak naar u 
thuis verstuurd ? 
 
In burgerlijke zaken wordt de 
uitspraak naar de advocaat 
verstuurd indien u een 
advocaat heeft zoniet naar 
uzelf. 
In strafzaken wordt de 
uitspraak niet naar u 
verstuurd. U kan wel een kopie 
bestellen. 
 
 

Wanneer doet de rechter uit-
spraak ? 
 
Dit is afhankelijk voor het 
soort zaak. In een burgerlijke 
zaak doet de rechter meestal 
uitspraak binnen één maand. 
Bij complexe zaken kan dit 
langer duren. 
 
Bij strafzaken kan de uit-
spraak op het einde van de 
zitting gebeuren of op een 
latere datum.  
De rechter deelt de datum 
mee waarop de uitspraak ge-
beurt.  
Ook hier kan de uitspraak lan-
ger op zich laten wachten 
wanneer het om een com-
plexe zaak gaat. 
 


