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VERZOEKSCHRIFT TOT HOGER BEROEP ARBEIDSHOF ANTWERPEN, afdeling Hasselt 
 
 
Aan de Voorzitter en de raadsheren in sociale zaken van de……..….kamer. 
 
 

1. De eiser(s) in hoger beroep 

 

Voornaam en naam…………………………………………………………..……………………………………………………………. 

met adres (straat, nummer, gemeente)……………………………...………………………………………………………………  

met rijksregisternummer…………………….………………………………………………………………………………………….. 

 

Voornaam en naam…………………………………………………………..……………………………………………………………. 

met adres (straat, nummer, gemeente)……………………………...………………………………………………………………  

met rijksregisternummer…………………….………………………………………………………………………………………….. 

 

Naam van bedrijf …………………………………………………………………………………………………………………………… 

met maatschappelijke zetel te…………………….………………………………………….……………………………………… 

KBO-nummer……………………………………………..………………………………………………………………………………….. 

 

met als advocaat/vertegenwoordigd door………………………………………………………………………………………. 

met kantoor te …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

hierna eiser(s) in hoger beroep genoemd 

 

 

2. De aangevochten beslissing  

verklaart/verklaren niet akkoord te gaan met het vonnis/de vonnissen  

• van de …………… kamer van de arbeidsrechtbank Antwerpen,  

afdeling ……………………... (A.R. nr………………………. )  

• dat/die uitgesproken werd(en) op ………………………………………….... 

 

 

3. Het hoger beroep is gericht tegen volgende partijen (verweerders in hoger beroep genoemd): 

 

1. Voornaam en naam…………………………………………………………..……………………………………………………………. 

met adres (straat, nummer, gemeente)……………………………...……………………………………………………………… 

met rijksregisternummer……………………………………………………………………………………………………………….. 

met als advocaat/vertegenwoordigd door………………………………………………………………………………………. 

met kantoor te ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Naam van bedrijf …………………………………………………………………………………………………………………………… 

met maatschappelijke zetel te …………………….………………………………………….……………………………………… 

KBO-nummer……………………………………………..………………………………………………………………………………….. 

met als advocaat/vertegenwoordigd door………………………………………………………………………………………. 

met kantoor te …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Voornaam en naam…………………………………………………………..……………………………………………………………. 

met adres (straat, nummer, gemeente)……………………………...………………………………………………………………  

met rijksregisternummer…………………… ………………………………………………………………………………………….. 

met als advocaat/vertegenwoordigd door………………………………………………………………………………………. 

met kantoor te ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam van bedrijf …………………………………………………………………………………………………………………………… 

met maatschappelijke zetel te…………………….………………………………………….……………………………………… 

KBO-nummer……………………………………………..………………………………………………………………………………….. 

met als advocaat/vertegenwoordigd door………………………………………………………………………………………. 

met kantoor te …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vul aan als het hoger beroep gericht is tegen meer dan 2 partijen. 

 

 

4. De redenen voor het hoger beroep 

Eiser(s) in hoger beroep wenst/wensen hoger beroep in te stellen om volgende redenen: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

5. De behandeling in hoger beroep 

De zaak wordt voor de eerste keer in hoger beroep behandeld: 

• op de zitting van ……………………………………;  

• om …..…. uur;  

• voor de  …… kamer;  

• van het arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt,  

Parklaan 25 bus 1 te 3500 Hasselt. 

Belangrijk: De eiser in hoger beroep moet de gegevens over de eerste zitting zelf invullen. 

Die gegevens staan op de website van het arbeidshof: 

1. www.rechtbanken-tribunaux.be 

2. Rechtbanken en hoven > arbeidshof > Antwerpen 

3. Praktisch > Data inleidingen & vroegste vaststellingen 

4. Data inleidingszittingen Antwerpen 

In het bijzonder reglement staat welke kamer bevoegd is:  

1. www.rechtbanken-tribunaux.be 

2. Rechtbanken en hoven > arbeidshof > Antwerpen 

3. Homepagina arbeidshof Antwerpen 

4. Onderaan onder ‘Over de rechtbank’: ‘Bijzonder reglement’ 

Als u twijfelt aan de datum van de inleiding of aan het nummer van de kamer, kan u bellen naar de 

griffie van het arbeidshof op 011/37.40.22. 

Op deze eerste zitting onderzoeken we of we uw zaak meteen kunnen behandelen of op een latere 

datum.  

Als u en de andere partij(en) tijd nodig hebben om uw standpunten schriftelijk uiteen te zetten (in 

conclusies) en bewijsstukken neer te leggen, bepalen we een datum waarop we uw zaak zullen 

behandelen. 

Soms kunnen we uw zaak op de eerste zitting behandelen. 

Dit is meestal mogelijk als: 

- alle partijen hiermee akkoord gaan en; 

- alle stukken op de griffie werden neergelegd en; 

http://www.rechtbanken-tribunaux.be/
http://www.rechtbanken-tribunaux.be/
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- het om een eenvoudige zaak gaat die kort kan gepleit worden. 

 

 

6. Vraag om verzoekschrift aan andere partijen door te sturen 

De eiser in hoger beroep vraagt aan de griffie om dit verzoekschrift aan de personen te bezorgen 

tegen wie het hoger beroep gericht is en aan hun advocaten/wettelijke vertegenwoordigers; 

 

 
 
Gedaan te 
 
 
 
 
 
 
(handtekening) 
 
 
Inventaris van de bijlagen: 
1 
2 
3 


