
Een burgerlijke zaak. 
 

De aanvang van de burgerlijke zittingen gebeurt in iedere afdeling eveneens om 9 u. 

De rechtbank is samengesteld uit de politierechter en aan zijn linkerzijde de griffier. 

De vordering wordt ingesteld voor de territoriaal bevoegde politierechter door middel van een 

dagvaarding die via een deurwaarder betekend wordt aan de wederpartij hetzij door middel van een 

verzoekschrift tot vrijwillige verschijning hetwelk tussen de betrokken partijen wordt opgesteld en 

neergelegd ter griffie. 

Op de inleidende zitting wordt de zaak meestal naar de rol verzonden, dit wil zeggen uitgesteld voor 

onbepaalde duur om de partijen toe te laten kennis te  nemen van elkaars bewijsstukken en hierover 

te concluderen ofwel worden tussen de partijen onmiddellijk conclusietermijnen afgesproken. 

Concluderen of besluiten opstellen betekent dat iedere partij zijn schriftelijke argumentatie 

uiteenzet in een akte, genaamd conclusie of besluiten. 

Iedere partij moet alle bewijsstukken, die hij wil aanwenden, overmaken aan de wederpartij zodat 

iedere partij hierover standpunt kan innemen in zijn conclusies zodat verrassing uitgesloten wordt.  

Blijkt tegenpartij binnen een redelijke termijn nog niet te hebben geconcludeerd, dan zal de meest 

belanghebbende partij, gewoonlijk de eiser , de regeling van de procedure aanvragen.  

Dit betekent dat hij een verzoekschrift neerlegt ter griffie waarbij hij aan de voorzitter van de 

rechtbank vraagt om een datum vast te leggen waartegen de betrokken partijen uiterlijk moeten 

geconcludeerd hebben alsmede een zittingsdatum te bepalen. 

Meestal volgt kort daarna een beschikking waarbij aan dit verzoekschrift het nodige gevolg             

wordt gegeven. 

Als de conclusie van de tegenpartij niet of te laat ter griffie wordt neergelegd zal deze uit de 

debatten geweerd worden en als onbestaande beschouwd worden tenzij de andere partij akkoord is 

met de laattijdige neerlegging van de conclusie. 

Op de pleitzitting (zittingsdatum) mogen de partijen mondelinge toelichting geven, waarna de 

rechtbank de zaak in beraad zal nemen voor vonnis. 

Na de uitspraak van het vonnis is er de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep, hetzij het 

instellen van verzet indien het een verstekvonnis betreft. 

Indien u niet akkoord is  met de beslissing van de politierechtbank, kan u hoger beroep instellen voor 

de burgerlijke kamer van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waartoe de 

betreffende politierechtbank behoort. 



Indien u bij verstek werd veroordeeld kan u verzet instellen tegen dit verstekvonnis en wordt dit 

verzet behandeld door de politierechtbank die het verstekvonnis heeft uitgesproken waarna hoger 

beroep nog mogelijk is.  

Tegen een beslissing van een politierechtbank in een louter burgerrechtelijk geschil waarbij 

uitspraak wordt gedaan over een vordering waarvan het bedrag 1.860 euro niet overschrijdt, is geen 

hoger beroep mogelijk. 

De termijn voor het instellen van hoger beroep of verzet bedraagt één maand vanaf de datum van 

betekening van het tussengekomen vonnis. 

 


