Hof van beroep
ANTWERPEN

INFO BURGERLIJKE VASTSTELLINGEN VIA INTERNET
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/hof-van-beroep-antwerpen
Reeds verscheidene jaren was het mogelijk om via onze website informatie (rolnummer, datum, uur en kamer)
op te vragen m.b.t. toekomstige burgerlijke vaststellingen.
Dit werd begin 2010 uitgebreid met de vaststellingscode.
Het voordeel hiervan is dat u kan nagaan waarvoor en wanneer de zaak vastgesteld staat.
Een bijzonder voordeel is dat u vanaf nu zelf kan nakijken of de uitspraak in een zaak uitgesteld werd of niet. U
dient m.a.w. over het rolnummer te beschikken en kan dan via onze website nagaan of de zaak later werd
vastgesteld voor uitspraak. Hieronder een meer visuele voorstelling.
In de navigatiebalk van de website van het hof van beroep klikt u op de knop “uw dossier”.
Er verschijnt een pagina waarbij u vervolgens de mogelijkheid hebt te kiezen voor informatie betreffende de
burgerlijke of correctionele vaststellingen. Als u hierbij kiest voor burgerlijke zaken, verschijnt een scherm
soortgelijk aan figuur 2.

figuur 1

figuur 2

Hierbij hebt u de mogelijkheid om via verschillende selectiecriteria mogelijke informatie m.b.t. de toekomstige
vaststelling(en) op te vragen. De betreffende vaststellingscode wordt in de laatste kolom vermeld (figuur 3).
Wanneer u anderzijds wil weten of de uitspraak in een zaak werd uitgesteld dient u het rolnummer in te voeren
en vervolgens op de knop opzoeken te klikken. Ingeval de geselecteerde zaak werd uitgesteld, zal u dit in het
resultatenvenster kunnen nagaan, de zaak zal dan een toekomstige datum hebben met als vaststellingscode
“voor uitspraak”, bijvoorbeeld:

figuur 3

Indien de zaak werd uitgesproken, zal u deze in de lijst van toekomstige vaststellingen (figuur 3) niet
meer terug vinden (eindarrest of tussenarrest sine die).
Het kan ook zijn dat er een tussenarrest werd uitgesproken en dat de zaak op een latere datum werd vastgesteld
overeenkomstig een bepaalde vaststellingscode, bv. bij een heropening der debatten zal u die zaak op een latere
datum in bedoelde lijst vinden met als vaststellingscode 775 Ger. W.
Opgelet, de informatie over de toekomstige vaststellingen wordt slechts één keer per dag (na 21u) geactualiseerd.

