
 
 
 
 
 
 

 

TOELICHTING BIJ HET INFORMATIEBLAD GEVOEGD BIJ EEN BESLISSING – F.A.Q. 

 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Inleiding 
 
Dit document wordt u verstrekt door de entiteit vredegerechten en politierechtbank Oost-Vlaanderen. 
Het is bedoeld als extra uitleg bij het informatieblad dat u samen met het vonnis in de zaak waarin u partij 
was, ontvangt. Het is o.a. de bedoeling bepaalde juridische termen uit te leggen. Omwille van het 
gebruiksgemak wordt de tekst u aangeboden onder de vorm van een F.A.Q. (Frequently Asked 
Questions/Vaak gestelde vragen). 
 
Disclaimer 
 
Aan dit document kunnen geen rechten worden verleend dewelke u door de wet niet worden geboden. De inhoud ervan wordt u enkel 
aangeboden ten informatieve titel en met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid in hoofde van de entiteit vredegerechten en 
politierechtbank Oost-Vlaanderen. De tekst is een vereenvoudiging van de complexe wetsbepalingen waarin de regels in kwestie zijn 
vastgelegd en vervangt niet het advies van een juridisch specialist. Wij adviseren u, voor het geval u een rechtsmiddel wenst aan te wenden 
tegen de beslissing die u ter kennis werd gebracht, contact te nemen met een juridisch specialist, advocaat, gerechtsdeurwaarder of andere. 
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Wie zijn de ‘eiser’, de ‘verweerder’, de ‘appellant’ en de ‘geïntimeerde’?  

 
In de eerste aanleg: 

- is de eiser de partij die de rechtszaak heeft ingeleid; 
- is de verweerder diegene tegen wie een rechtszaak wordt ingeleid, en die zich verweert. 

 
In hoger beroep: 

- is de appellant diegene die in beroep is gegaan; 
- is de geïntimeerde diegene die zich verweert in hoger beroep. 

 
Het is mogelijk dat een persoon: 

- eiser is in eerste aanleg en geïntimeerde in hoger beroep; 
- verweerder is in eerste aanleg en appellant in hoger beroep. 

 
 

Wat betekent ‘tegenspraak’ en ‘verstek’?  
 
Een beslissing is op tegenspraak wanneer beide partijen voor de rechtbank zijn verschenen, d.w.z. ofwel 
aanwezig in persoon, bij volmacht of vertegenwoordigd door een advocaat. Wanneer zulks niet het geval 
is, bepaalt de wet in bepaalde gevallen dat de beslissing toch wordt verondersteld op tegenspraak te zijn 
gewezen. Dat is het geval wanneer de verweerder niet aanwezig noch vertegenwoordigd was op de 
zitting, maar wel een conclusie neerlegde. 
 
Dan volgt er een beslissing op tegenspraak. 
 
Een beslissing is op verstek wanneer de verwerende partij niet is verschenen (dus niet aanwezig was op 
de zitting) en dienvolgens geen argumenten heeft ontwikkeld om zichzelf te verdedigen. 
 
Dan volgt er een beslissing op verstek. 
 
 

Wat is een ‘conclusie’ of ‘besluit’?  
 
Een ‘conclusie’ of ‘besluit’ is een geschrift dat een partij zelf of via de advocaat neerlegt ter griffie van de 
rechtbank. Daarin geeft deze partij uitleg over de reden van de vordering en geeft de argumenten om de 
vordering te staven. 
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Wanneer is een beslissing genomen ‘in eerste aanleg’ en wanneer ‘in laatste aanleg’?  
 
Met de ‘aanleg’ wordt verwezen naar het niveau binnen de hiërarchie van de rechtbanken waarop een 
zaak in zijn geheel en ten gronde wordt beslecht.  
 
Wanneer de rechter een beslissing neemt waartegen nog hoger beroep kan ingesteld worden, is deze 
beslissing gewezen in eerste aanleg. 
 
Wanneer geen hoger beroep mogelijk is of wanneer de rechter in hoger beroep uitspraak heeft gedaan, 
is de beslissing gewezen in laatste aanleg. Er kan dan geen nieuw hoger beroep worden aangetekend, 
maar mogelijks wel een voorziening in Cassatie. 
 

 
Wat is een ‘betekening’ en wat is een ‘kennisgeving bij gerechtsbrief’? 

 
Bepaalde procedurele handelingen van de partijen en van de rechtbank moeten aan de (andere) partij(en) 
ter kennis worden gebracht op de bij wet bepaalde wijze. Zo moet bv. een dagvaarding betekend worden 
maar ook een vonnis als men de naleving ervan nastreeft. 
 
Er zijn sancties voorzien voor het geval deze wijze van kennisgeving niet of niet-correct nageleefd wordt. 
Zo zal, in het geval van niet-correcte kennisgeving van een rechterlijke uitspraak, de termijn voor het 
aanwenden van rechtsmiddelen, niet beginnen lopen. 
 
Deze kennisgeving kan gebeuren door een betekening of een kennisgeving. Het onderscheid is: 
 

- de betekening is de afgifte van een akte (dagvaarding, vonnis of andere). De betekening geschiedt 
in principe bij exploot van een gerechtsdeurwaarder. 

 
- in bepaalde gevallen geschiedt de kennisgeving niet door een betekening maar bij gerechtsbrief. 

In dat geval wordt de akte door de griffie naar de andere partij(en) toegestuurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kennisgeving

Betekening

Gerechtsbrief
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Wat is een ‘rechtsmiddel’?  

 
 
Een rechtsmiddel is een door de wet voorziene mogelijkheid om een door de rechtbank uitgesproken 
beslissing te betwisten in het geval u vindt dat deze niet correct was. 
 
Er zijn ‘gewone’ rechtsmiddelen: 

- verzet; 
- hoger beroep. 

 
Er zijn ‘buitengewone’ rechtsmiddelen, waaronder: 

- cassatieberoep; 
- derdenverzet. 

 
 

Wat zijn ‘hoger beroep’ en ‘verzet’?  
 
Het hoger beroep is een rechtsmiddel waardoor men een op tegenspraak gewezen beslissing betwist en 
waardoor het geschil opnieuw wordt behandeld bij een hogere rechtbank. 
 
Het hoger beroep wordt behandeld door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen. Deze is 
georganiseerd in drie afdelingen. Ieder van deze afdelingen is bevoegd voor kennisname van het hoger 
beroep tegen de beslissingen van de vrederechters van het kanton of de afdeling van de politierechtbank 
behorend tot de respectieve afdeling: 
 
 

 
Vredegerecht Gent 1 
Vredegerecht Gent 2 
Vredegerecht Gent 3 
Vredegerecht Gent 4 
Vredegerecht Gent 5 
Vredegerecht Deinze 
Vredegerecht Eeklo 
Vredegerecht Merelbeke 
Vredegerecht Zelzate 
 
Politierechtbank afdeling Gent 
 
 

 
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent 
Opgeëistenlaan 401/A 
9000 Gent 

Rechtsmiddelen

Gewone

Verzet

Hoger beroep

Buitengewone

Cassatie

Derdenverzet
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Vredegerecht Aalst 1 
Vredegerecht Aalst 2 
Vredegerecht Beveren 
Vredegerecht Dendermonde 
Vredegerecht Hamme 
Vredegerecht Lokeren 
Vredegerecht Ninove 
Vredegerecht Sint-Niklaas 
Vredegerecht Wetteren 
 
Politierechtbank afdeling Aalst 
Politierechtbank afdeling Dendermonde 
Politierechtbank afdeling Sint-Niklaas 
  

 
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde 
Justitieplein 1 
9200 Dendermonde 

 
Vredegerecht Geraardsbergen 
Vredegerecht Herzele 
Vredegerecht Oudenaarde 
 
Politierechtbank afdeling Oudenaarde 
  

 
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Oudenaarde 
Bourgondiëstraat 5 
9700 Oudenaarde 

 
Artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek somt op wat de verplichte vermeldingen zijn die moeten 
worden opgenomen in de akte hoger beroep: 
 

‘Met uitzondering van het geval waarin het hoger beroep bij conclusie wordt ingesteld, vermeldt 
de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid: 
1° de dag, de maand en het jaar; 
2° de naam, de voornaam en de woonplaats van de eiser in hoger beroep en, in voorkomend geval, 
zijn rijksregister- of ondernemingsnummer; 
3° de naam, de voornaam en de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats 
van de gedaagde in hoger beroep; 
4° de beslissing waartegen in hoger beroep wordt gekomen; 
5° de rechter in hoger beroep; 
6° de plaats waar de gedaagde in hoger beroep akte moet laten nemen van zijn verklaring van 
verschijning; 
7° de uiteenzetting van de grieven; 
8° de plaats, de dag en het uur van verschijning, tenzij hoger beroep is ingesteld bij aangetekend 
schrijven of, behoudens de gevallen bedoeld in artikel 1066, tweede lid, wanneer de rolrechten 
verbonden aan de bestreden beslissing en ten laste van de appellant niet betaald werden, in welke 
gevallen de griffier de partijen oproept om te verschijnen op de zitting die de rechter bepaalt, na 
zich van de betaling van de hierboven vermelde rolrechten te hebben vergewist. 
De akte vermeldt eventueel ook de naam van de advocaat van de eiser in hoger beroep.’ 

 
Het verzet is een rechtsmiddel waardoor de partij die bij verstek werd veroordeeld, de beslissing betwist 
en het geschil opnieuw wordt voorgelegd aan de rechtbank die de oorspronkelijke beslissing nam. Men 
moet zich goed informeren als verzet kan aangetekend worden want verzet kan in principe slechts 
worden aangetekend wanneer er geen hoger beroep kan worden aangetekend. 
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Wat is het cassatieberoep?  
 
De voorziening in Cassatie is een rechtsmiddel waarmee men een in laatste aanleg gewezen 
beslissing aanvecht omwille van niet-correcte toepassing van het recht. Het Hof van Cassatie zal de feiten 
niet opnieuw onderzoeken maar mogelijks wel oordelen dat het recht op foutieve wijze werd toegepast 
en het dossier verwijzen naar een andere rechtbank die opnieuw over de feiten uitspraak zal doen.  
 
 

Wat is het derdenverzet?  
 
Het derdenverzet is het rechtsmiddel waarbij een persoon die geen partij was in de procedure maar die 
nadeel ondervindt van de uitspraak, zich tegen deze uitspraak kan verzetten. 
 

 
Wat is de ‘rechtsingang’ en op welke wijze geschiedt ze?  
 

 
 
De rechtsingang is de wijze waarop een geschil (conflict) bij de rechtbank wordt ingeleid (‘aanhangig 
wordt gemaakt’) in eerste of in tweede aanleg. 
 
(Zie ook hiervoor: ‘Wanneer is een beslissing genomen ‘in eerste aanleg’ en wanneer is ze genomen ‘in 
laatste aanleg’?) 
 
Er zijn drie wijzen van rechtsingang. 
 

1. In geval van vrijwillige verschijning zijn alle partijen akkoord om hun geschil aan de rechtbank voor te 
leggen. Zij leggen in dit geval een door alle partijen ondertekend geschrift (een verzoekschrift) neer waarbij 
zij de rechtbank vragen dat geschil te beslechten. 

 
2. Indien vrijwillige verschijning niet mogelijk is, kan de zaak aanhangig worden gemaakt door middel van een 

dagvaarding. Dit betekent dat de eisende partij (of appellant) op eigen initiatief en zonder medewerking 
van de andere partij, deze in het geschil betrekt. 

 
Dagvaarding geschiedt bij akte (‘exploot’) die door een gerechtsdeurwaarder wordt opgesteld en ter 
kennis gebracht, d.i. betekend aan de partij die men in het geschil betrekt. 

 
3. Ten slotte kan een geschil in bepaalde gevallen, enkel wanneer de wet het toelaat, aan de rechtbank 

worden voorgelegd door middel van een verzoekschrift op tegenspraak. Dit is een document dat door de 
partij zelf of door een advocaat is opgesteld, zonder tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, dat aan 
de rechtbank wordt gericht en op de griffie wordt neergelegd. 

 
Wanneer de rechtbank een verzoekschrift op tegenspraak ontvangt, roept zij de verweerder bij 
gerechtsbrief op om te verschijnen. 

Rechtsingang

Vrijwillige 
verschijning

Dagvaarding

Verzoekschrift 
op tegenspraak
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Welke kosten gaan gepaard met het aanwenden van een rechtsmiddel?  
 
De kosten die betaald moeten worden bij het aanwenden van een rechtsmiddel, zijn afhankelijk van de 
wijze van rechtsingang. Voor een inschatting dient u best contact te nemen met een juridisch specialist. 
 
Indien u een verzekering voor rechtsbijstand hebt onderschreven, zijn de kosten mogelijks gedekt door 
uw polis. Voor de zekerheid neemt u best contact op met uw verzekeringsmakelaar of verzekeringsagent, 
of rechtstreeks met uw verzekeraar. 
 
 
 
 

 

 

Een vergissing in deze F.A.Q. opgemerkt? Laat het ons weten en klik hier. 
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