Model van een conclusie – leidraad.

Model van een conclusie (= een document waarin een procespartij haar vordering neerschrijft en haar
argumenten inroept).
In burgerlijke procedures is het vrij gebruikelijk zijn argumenten schriftelijk uiteen te zetten in een
"conclusie" of "besluitschrift", een moeilijke naam voor een geschreven document waarin de
procespartij of diens advocaat uitlegt waarover het geschil gaat, wat zij precies van de rechter vraagt,
op welke argumenten zij zich daarvoor beroept, en waarin zij eventueel ook haar verweer tegen de
vragen en argumenten van de wederpartij neerschrijft.
Dit document moet dan in origineel overhandigd worden aan de rechter of opgestuurd naar de griffie,
en de andere partijen moeten tegelijkertijd daarvan een kopie ontvangen, samen met een kopie van
de bewijsstukken die men wil gebruiken in het proces.
De vorm en inhoud van dergelijke conclusie is bij wet voorgeschreven (artikelen 741 en volgende van
het Gerechtelijk Wetboek).
Wanneer een conclusie niet aan die wettelijke voorschriften voldoet, dient de rechter niet te
antwoorden op de argumenten die daarin ingeroepen werden.
In afwachting dat de overheid een standaardmodel van conclusie zal publiceren in het Belgisch
Staatsblad, kunt u gebruik maken van het bijgevoegde model.
Elektronische ondertekening en neerlegging van conclusies is in de huidige stand van de wetgeving
nog niet mogelijk, behalve voor advocaten die conclusies kunnen opsturen via e-deposit.
Wie zonder advocaat werkt, dient dus altijd het papieren origineel naar de griffie te sturen of er te
gaan neerleggen.
Elke conclusie die een partij neerlegt, dient terzelfdertijd in kopie aan de andere partij of diens
advocaat meegedeeld te worden. Ook alle bewijsstukken moeten op voorhand uitgewisseld worden
tussen de partijen en bij elke conclusie dient een inventaris gevoegd worden van de gebruikte
bewijsstukken.
Als er termijnen voor neerlegging van conclusies zijn afgesproken tussen partijen (zie artikel 748 van
het Gerechtelijk Wetboek) of opgelegd door de rechter (artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek),
zal, om te bepalen of een conclusie tijdig neergelegd is, alleen de datumstempel van de griffie op de
conclusie als bewijs gelden.
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