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De situatie betreffende de verspreiding van het coronavirus wijzigt elk moment.  

Gisteren werden een aantal maatregelen uitgestuurd op basis van de richtlijnen van de FOD Justitie 

en van het College van Hoven en Rechtbanken. 

Gelet echter op de snelle verspreiding van het virus dienen de maatregelen gewijzigd te worden. 

De gezondheidscrisis wordt als overmacht beschouwd. Daarom de volgende bijkomende maatregelen 

om de gezondheid van medewerkers, advocaten, rechtszoekenden en andere betrokkenen niet in 

gevaar te brengen. 

 

ALGEMEEN 

De burgers die als partij in een geschil of die als beklaagde of burgerlijke partij werden opgeroepen 

maar die worden bijgestaan door een advocaat, worden uitdrukkelijk verzocht vooraf contact te 

nemen met hun advocaat.  De advocaten worden immers uitgenodigd zoveel als mogelijk hun 

cliënten te vertegenwoordigen. 

 

Indien de persoonlijke aanwezigheid van een partij toch wordt vereist of gewenst, en uitstel niet 

mogelijk is, zal de zaak zoveel mogelijk op een vast uur worden gesteld zodat een concentratie van 

personen op één plaats wordt vermeden. 

 

Aan alle aanwezigen wordt steeds gevraagd om de nodige afstand te houden, ongeveer anderhalve 

meter minstens, in de zittingszalen en er buiten. Wachten gebeurt gespreid. Volg de instructies van 

bodes, griffiers en magistraten strikt op. 

 

De rechtbank verzekert de dringende procedures en tracht voor het overige de continuïteit te 

verzekeren. Zij ziet zich echter nu reeds geconfronteerd met een aantal afwezigen waardoor meer 

ingrijpende maatregelen nodig zijn. 

 

Er worden geen gevangenen meer overgebracht uit de gevangenis naar de rechtbank van eerste 

aanleg om het besmettingsrisico voor alle betrokkenen te vermijden. 

 

De basismaatregelen van Empreva dienen verder toegepast te worden. 

 

Alle groepsbezoeken en niet-dringende vergaderingen worden geannuleerd. 

 

Niet-dringende griffiebezoeken worden ten zeerste afgeraden. 
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WERKING VAN DE GRIFFIES : 

 

a. De griffiedeur wordt dicht gehouden en aan de toegang tot de griffie worden bakjes geplaatst 

om conclusies en stukken neer te leggen, dit om het contact met het publiek te reduceren.  

Liefst via e-deposit stukken neerleggen.             

 

b. Er wordt gewerkt met gesloten deuren, doch met toegang voor noodzakelijke verrichtingen; 

particulieren of advocaten kunnen voor dringende zaken binnen gelaten worden (zoals 

onder meer aantekenen hoger beroep, afhalen  rijbewijs, legalisatie) 

Er dient hierbij zoveel als mogelijk een minimale afstand (1,5 meter) tussen de medewerker 

en de persoon voor u gehouden. De handen dienen regelmatig gewassen te worden. 

 

c. Er wordt tijdelijk toegelaten om telefonisch info te verstrekken aan de advocaten door de 

griffiers, zodanig dat de advocaten zich niet meer naar de griffie moeten begeven; indien de 

griffier niet aanwezig is (verlof of telewerk) duidt hij een medewerker aan die de telefonische 

communicatie zal doen. 

 

d. Alle documenten in de cases worden per post verstuurd.  

 

e. Voor de onthaalbalies : men organiseert deze in die zin dat het publiek minstens 1,5 m 

verwijderd blijft van de onthaalbediende (eventueel plaatsen van een tafel voor de 

onthaalbalie). 

 

PROCEDURIEEL : 

 

a. Er wordt gevraagd aan de balie  om zo veel als mogelijk digitaal stukken neer te leggen via het 

digitaal platform, e-deposit behoudens andere beslissing van de rechter. 

b. Er  wordt gevraagd aan de balie om in burgerlijke zaken de schriftelijke procedure toe te 

passen behoudens andere beslissing van de rechter. 

c. In familiezaken wordt vrijstelling verleend van de persoonlijke verschijning van partijen, dit 

omwille van overmacht, behoudens andere beslissing van de rechter. 

d. Verhoren van minderjarigen, persoonlijke verschijningen van partijen (burgerlijk) en de 

plaatsbezoeken worden uitgesteld tot na 19 april 2020 omwille van overmacht behoudens 

andere beslissing van de rechter. 

 

ZITTINGEN/KABINETTEN : 

  De fixaties op alle kamers worden even stopgezet teneinde enige ruimte voor uitstellen te creëren.  
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Alle niet-dringende zaken worden met uitzondering van de zaken die via schriftelijke 

procedure kunnen behandeld worden, uitgesteld minstens tot  na 19 april 2020, zowel 

burgerlijk als familie als correctioneel, te bekijken per kamer, per zaak. 

Persoonlijke verschijningen worden opgeschort en uitgesteld minstens tot na 19 april 2020. 

 

Alleen dringende zaken op vraag van de advocaten en/of het OM  – waarbij de eindbeslissing 

over het al dan niet urgent karakter bij de voorzitter van de kamer ligt in correctionele zaken, 

jeugd- en familiezaken (in overleg met de rechter) gaan door. 

 

De jeugdrechters kijken na op welke wijze zoveel mogelijk wordt vermeden dat personen 

(minderjarigen, ouders, begeleiders voorzieningen, …) in persoon dienen aanwezig te zijn in 

het gerechtsgebouw, onder meer hetzij via vertegenwoordiging, hetzij via uitstellen tot na 19 

april 2020. 

 

Zaken op de raadkamer betreffende regeling van de rechtspleging worden uitgesteld tot na 

19 april 2020 met uitzondering van dringende zaken.  

 

Zaken in verband met de voorlopige hechtenis gaan door met de raadslieden onder de 

voorwaarden van preventie zoals voorzien. De locatie van de raadkamer kan wijzigen volgens 

de omstandigheden. 

 

Voorleidingen voor de onderzoeksrechter worden zo mogelijk in grotere lokalen 

georganiseerd. Voor het overleg advocaat/gearresteerde wordt een voldoende ruim lokaal 

voorzien. 

 

Aan de syndicus van de gerechtsdeurwaarders wordt gevraagd om geen nieuwe dossiers (in 

burgerlijke of familiezaken) in te leiden voor 1 mei 2020, behoudens zaken bij 

hoogdringendheid. 

 

Deze maatregelen zijn een wijziging bij deze van 14 maart 2020 gelet op de evolutie van de 

gezondheidssituatie. De bedoeling is het contact tussen personen nog meer te vermijden en toch onze 

dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. 

 

Het directiecomité van Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen.  

 


