
11 mei – Volledige heropstart vredegerechten & politierechtbank W-VL. 

 

 
 

I. Verzoek aan advocaten om organisatorische maatregelen in acht te nemen  

  

1. algemene COVID19 hygiëne- en veiligheidsmaatregelen: 
 

o anderhalve meter afstand houden; 
 

o handhygiëne: zoveel mogelijk wassen en gebruik maken van ontsmettingsgel 

voorzien in  gerechtsgebouw;  
 

o niet naar de rechtbank komen indien ziek of verkoudheidssymptomen;  

 

2. mondmasker: aanbevolen in gerechtsgebouw, zowel voor burger als advocaat, en 

verplicht op plaatsen waar anderhalve meter afstand houden niet mogelijk is;  

 

3. gerechtsgebouwen: wil nauwgezet aangebrachte instructies volgen in de diverse 

gerechtsgebouwen zoals circulatieplan, aanwijzingen zaalwachters of griffiepersoneel, 

aangeduide zitplaatsen, plaats voor deponeren van stukken, …  

 

4. vertegenwoordiging cliënt: indien zijn/haar persoonlijke aanwezigheid niet nodig 

of opportuun is, is het raadzaam dat cliënt niet meekomt naar de zitting;  

 

5. neerleggen stukken en conclusies: indien digitaal op voorhand niet mogelijk, 

deponeren op daartoe aangeduide plaats in de zittingszaal; gelieve op deze conclusies 

en stukken duidelijk aan te geven in welk dossier (o.m. rolnummer) en door wie zij 

worden neergelegd;  

 

6. mailverkeer: praktische afspraken tussen advocaten en griffie verlopen maximaal 

via de functionele mailboxen die reeds eerder aan de Balie werden bezorgd; naleving 

van het beginsel van tegenspraak is vereist (advocaten worden verzocht niet enkel de 

griffie maar ook hun tegenstrever aan te schrijven);  

 

7. vredegerechten:  
 

o door de opgelopen corona-achterstand organiseren veel vredegerechten 

buitengewone zittingen met uurregeling; wil stipt de uurregeling nakomen; 

 

o de komende weken zullen de zittingsrollen van de vredegerechten nog overbelast 

zijn; het is raadzaam bij ‘massa’-invorderingen (ziekenhuisfacturen, 

parkeerretributie ’s, nutsbedrijven, …) vooraf de griffie te contacteren om een 

zittingsdatum af te spreken en/of desgevallend de zaken te spreiden (bv. 

themazitting organiseren waarbij in blokken gedagvaard wordt); 

 
8. politierechtbank:  

 

De strafzittingen worden opgedeeld tijdsblokken. De griffie heeft daartoe een brief 

gestuurd naar de gedagvaarde personen, waarbij ze worden uitgenodigd om slechts 

vanaf een bepaald uur naar de zitting te komen, om 9 u of om 11 u. De advocaten 

wordt gevraagd om pas vanaf 10 u naar de zitting te komen. De advocaten moeten 

geen rekening houden met het uur vermeld op de oproepingsbrief van de griffie.  Voor 

de afdeling Ieper is het blok voor de advocaten voorzien om 15 u. 

 

 



9. griffies:  

 

De griffies zijn terug toegankelijk voor het publiek op de normale openingsuren (8u30 

tot 12u30 en 13u30 tot 16u). Aan de advocaten en rechtzoekenden wordt gevraagd 

om: 
 

o zoveel mogelijk per telefoon of per e-mail te communiceren; 

o de toegang te beperken tot maximaal 1 persoon; 

o indien geen elektronische neerlegging van stukken mogelijk is, de stukken 

contactloos neer te leggen in de voorziene bus of bakjes; 

o voor betalende inleidende stukken wordt geen cash geld aanvaard; het bewijs van 

de voorafgaande betaling van de rechten te voegen bij het verzoekschrift 

 

 

 

II. Procedurele aspecten 

 

 

1. Zaken waarin reeds een conclusiekalender bestaat en waarvan één of 

meerdere conclusietermijnen vallen in de periode 11 april – 17 juni 

(volmachtKB nr. 2) 

 

Om het procedureverloop te bespoedigen wordt er nagestreefd om maximaal de 

initieel vastgestelde  pleitdatum te behouden door procedure-akkoorden tussen de 

advocaten/partijen. De griffie zal proactief de betrokken advocaten (indien een partij 

geen advocaat heeft: de partij zelf) contacteren om af te wijken van de automatische 

uitstelregeling en om dit akkoord ook schriftelijk te bevestigen.  

 

2. Verstek  

 

Vanaf 11 mei kan in de strafzaken voor de politierechtbank opnieuw verstek worden 

uitgesproken en kan in burgerlijke zaken voor de politierechtbank en de 

vredegerechten opnieuw verstek worden gevorderd tegen een partij die niet verschijnt.  

 

3. Onbepaald uitgestelde zaken vredegerechten  

 

Elk vredegerecht werkt een plan uit om de inleidingen die onbepaald werden uitgesteld 

zo snel mogelijk te behandelen.  Sommige vredegerechten organiseren bijzondere 

zittingen.  De griffies doen het nodige om de partijen op te roepen met een 

gerechtsbrief overeenkomstig artikel 803 Ger.W. zodat eventueel verstek kan worden 

gevraagd.  Er wordt naar gestreefd om zo mogelijk de zaken van individuele 

advocaten(kantoren) zoveel mogelijk te bundelen op dezelfde zitting.  De advocaat 

moet zelf geen stappen ondernemen. 

 

4. Uitgestelde strafzaken politierechtbank 

 
Een schema van de nieuwe zittingsdata vindt u op de website www.tribunaux-
rechtbanken.be/nl/politierechtbank-west-vlaanderen  
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