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Exit-strategie COVID19-crisis 

Inleiding 

Na een overlegvergadering donderdag 30 april met vertegenwoordigers van het kabinet van de 

minister van Justitie, de FOD Justitie, het Hof van Cassatie en de beide Colleges, heeft het College de 

volgende aanbevelingen opgesteld voor de directiecomités in het kader van de exit-strategie uit de 

COVID19-crisis. 

De respectieve directiecomités beslissen, afhankelijk van de garanties die zij kunnen geven met 

betrekking tot de naleving van de gezondheidsmaatregelen en rekening houdend met de 

beschikbaarheid van magistraten en griffiepersoneel, over de "fasering" van de verdere, en zo spoedig 

mogelijke, normalisering van de gerechtelijke activiteit. Deze nieuwe fase veronderstelt overleg met 

zowel de balies als het openbaar ministerie.  

De volgende “aanbevelingen” gelden, aan te passen aan de concrete noden van de rechtbanken en 

hoven. 

Aanbevelingen 

1) Hygiëne - maatregelen inzake de volksgezondheid 

a) De regel van de social distancing (1, 5 m) moet verder worden nageleefd. Volgens de arts-expert 

blijkt het niet aangewezen om specifieke regels van bezetting per m2 te bepalen. Fysiek contact moet 

worden vermeden.  

Om die regel te doen naleven moeten er voldoende zittingsdeurwaarders en/of voldoende 

onthaalpersoneel worden ingezet om de circulatie goed te organiseren en toe te zien op de toepassing 

van de social distancing in het gerechtsgebouw. De minister en de FOD Justitie werd gevraagd om te 

dien einde te zorgen voor bijkomend personeel. Er kan worden overwogen om dit toezicht te laten 

verzekeren door:  

 het veiligheidspersoneel van de gerechtsgebouwen (MTB’ers) en het personeel dat belast is 

met de overbrenging van gedetineerden (DAB).  

 personeel dat tewerkgesteld is via het OCMW of andere contracten van overheidsdiensten op 

suggestie van de FOD Justitie;  

 sommige leden van de griffies kunnen ondersteuning bieden bij de vervulling van deze taken 

indien de gerechtelijke activiteit dit toelaat;  

b) Er zal een analyse volgen in alle gebouwen, in samenwerking met de gebouwenbeheerder (in 

overleg met de betrokken korpschefs), de preventieadviseur en de dienst New Infra. Er zal onderzocht 

worden welke maatregelen desgevallend moeten worden genomen.  

Alle nodige signalisatie- en beschermingsmateriaal (zoals plexiglas) kan worden besteld via de FOD 

(zie verder). 

c) Het gebruik van liften is toegestaan indien de veiligheidsafstand kan worden bewaard. Zo niet, moet 

het aantal gebruikers worden beperkt overeenkomstig de afstandsnormen. Hetzelfde geldt voor het 

gebruik van smalle trappen en gangen. 

d) Wat betreft de hygiëne in de gerechtsgebouwen: de lokalen moeten regelmatig worden verlucht 

en schoongemaakt volgens de richtlijnen die de FOD heeft beloofd weldra te verstrekken. De FOD 

werd gevraagd naar bijkomend onderhoudspersoneel gelet op de sterk verhoogde noden ter zake. De 
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FOD is bereid om hieraan tegemoet te komen en zal laten weten in welke mate en hoe dat kan 

gebeuren. 

Er wordt van de gebouwenbeheerders verwacht dat zij de noden aan bijkomend personeel doorgeven 

aan New Infra.  

Er wordt verlangd dat men zo vaak mogelijk de handen wast. Bij gebreke daaraan wordt het gebruik 

van hydroalcoholische gel aanbevolen.  

2) Organisatie 

a) De toegang tot de gerechtsgebouwen moet zoveel mogelijk worden beperkt tot personen die 

omwille van hun zaak op de rechtbank moeten zijn, dan wel tot wie om professionele redenen op de 

rechtbank moet zijn (advocaat, deskundige, vertaler, journalisten, enz.). Aan de rechtszoekenden en 

aan de advocaten wordt gevraagd om zoveel mogelijk per telefoon of per e-mail te communiceren. 

Stukken en briefwisseling worden zo mogelijk contactloos neergelegd, elektronisch, via e-deposit, of 

fysiek, via de post of door neerlegging ter griffie in de daarvoor bestemde bus.  

Aan de hoven en rechtbanken wordt gevraagd om in de mate van het mogelijke hun organisatie aan 

te passen teneinde de aanwezigheid van een te groot aantal personen tegelijk in de 

gerechtsgebouwen te vermijden, bijvoorbeeld door zittingen op te splitsen in opeenvolgende blokken, 

door zaken vast te stellen op precieze tijdstippen, door zaken vast te stellen op ongebruikelijke 

momenten teneinde de beschikbare tijd uit te breiden, door niet alle zaken op hetzelfde uur te fixeren, 

en dit voor verschillende kamers. Te dien einde kunnen er afspraken gemaakt worden met de balies 

en met de deurwaarders. 

Zittingen via videoconferentie worden aangemoedigd, net zoals het gebruik van de schriftelijke 

procedure.   

Indien de social distancing niet kan worden nageleefd in de wachtruimtes, wordt aanbevolen de 

mensen buiten te laten wachten. In dat verband kan worden voorgesteld om aan de toegangsdeur de 

uren met de rolnummers uit te hangen waarop de verschillende zaken aan bod komen, en/of deze 

elektronisch kenbaar te maken aan de balie, dan wel, en zo mogelijk via de website. 

b) Het wordt aangeraden om advocaten toe te staan om hun cliënten te vertegenwoordigen, ook al is 

hun persoonlijke aanwezigheid wettelijk vereist. Indien de aanwezigheid in persoon noodzakelijk 

wordt geacht, kan de zaak desgevallend worden uitgesteld.  

De overbrengingen van aangehouden personen worden zoveel mogelijk beperkt. Aan de advocaten 

wordt uitdrukkelijk gevraagd om hun gedetineerde cliënten te  vertegenwoordigen. Uitzonderingen 

kunnen desgevallend worden beslist door de voorzitter van de betrokken strafkamer 

(onderzoeksgerecht, rechter ten gronde of strafuitvoeringsrechtbank, al dan niet op verzoek van de 

gedetineerde of zijn advocaat).  

c) De griffies moeten toegankelijk blijven. Telewerk kan gehandhaafd blijven als de gerechtelijke 

werkzaamheden het toelaten. Indien telewerk niet mogelijk is, moet de naleving van de social 

distancing verzekerd worden.  

Personen die behoren tot de zogenaamde risicogroepen of die samenwonen met iemand die behoort 

tot een risicogroep, mogen niet komen werken. Zij kunnen desgevallend telewerk verrichten. 

Vergaderingen gebeuren zoveel mogelijk digitaal. Indien fysieke ontmoetingen noodzakelijk zijn, 

worden deze beperkt tot de personen waarvan de aanwezigheid onontbeerlijk is en wordt de social 

distancing in acht genomen.   
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3) Materiaal 

a) Indien ondanks de toepassing van de hygiënische maatregelen en de organisatorische maatregelen  

de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd moet een masker worden gedragen (of 

gelijkwaardig, sjaal, hoofddoek, bandana...). Die regel geldt voor personeelsleden en magistraten, en 

voor externen. 

c) Indien de social distancing niet kan worden nageleefd in de zittingzalen, moeten de aanwezigen een 

masker (of gelijkwaardig) dragen, onder toezicht van de kamervoorzitter. 

Hierbij kan worden verwezen naar het standpunt van de preventie-adviseur: 
“(…) il est admis que s’il est impossible de respecter strictement les mesures de distanciation sociale 
entre les occupants d’une salle d’audience, le port du masque par tous était une mesure de prévention 
suffisante . La règle de distanciation sociale doit donc être appliquée dans la mesure du possible entre 
les visiteurs, lorsqu’il est impossible de la respecter lors d’une audience par exemple, le port du masque 
est requis.” 
 
Ter zake kan ook worden verwezen naar het ministerieel besluit van 30 april 2020 hetgeen het 
ministerieel besluit wijzigt van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken (BS 30/04/2020): 
“De lokalen van de ondernemingen van de cruciale sectoren en de essentiële diensten zijn toegankelijk 

voor alle publiek, maar enkel binnen de grenzen voorzien in de bijlage van dit besluit en voor zover de 

interacties met het publiek niet kunnen plaatsvinden op afstand. De regels van social distancing 

moeten in de mate van het mogelijke worden nageleefd.” 

 d) Volgens de expert is het verder aangeraden om regelmatig de handen wassen, wanneer  men een 

dossiers in handen heeft gehad die afkomstig zijn van derden (ook al blijkt de kans op besmetting langs 

die weg klein, in het bijzonder nadat een dossier 24u niet aangeraakt werd). Al wie stukken aanneemt 

van externen moet bijgevolg regelmatig zijn handen wassen of, als dat niet mogelijk is, gel gebruiken. 

Het doorgeven van stukken in de zittingszaal kan gebeuren via een tafels geplaatst voor de toog om 

rechtstreeks contact te vermijden. 

e) er zal geen contant geld worden aanvaard op de griffie; als er betalingen nodig zijn wordt een 

betalingsbewijs verwacht. 

4) Budgettaire maatregelen 

De beleidscel van de Minister verklaarde:  

- Het basisprincipe is dat alle noodzakelijke uitgaven (die niet binnen de normale werking vallen) in 

het kader van de coronacrisis kunnen gedekt worden door de coronaprovisie. De reeds gedane 

uitgaven zullen op de provisie worden genomen, maar in de toekomst legt de FOD op dat gewerkt 

wordt als volgt: Het is aangewezen om zoveel mogelijk, via INFRA (FOD Justitie) gegroepeerd op 

bestaande contracten te bestellen, aangezien vooral de FOD BOSA, Volksgezondheid en Defensie 

relevante raamcontracten ter zake hebben afgesloten.  

- Bij een urgent dossier, waarbij een bestelling om een bijzondere en dringende reden NIET via INFRA 
kan gebeuren, dient voorafgaand aan de bestelling met urgentie het advies van de IF en het 
akkoord van Begroting te worden gevraagd. In de aanvraag kan gevraagd worden om te mogen 
pre-financieren op de werkingskosten indien noodzakelijk om sneller te kunnen bestellen. Er kan 
echter pas vastgelegd worden na voorafgaand akkoord van de minister van Begroting. 

 
Het College blijft eisen dat alle redelijke kosten, gemaakt met het oog op de openbare 

gezondheid,  zullen worden terugbetaald en dat elk directiecomité alle noodzakelijke bestellingen 

onmiddellijk kan plaatsen. 
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5) Inwerkingtreding 

Deze aanbevelingen treden in werking op 18 mei en zullen tot nader order van toepassing zijn. 

Dit is zonder afbreuk te doen aan de maatregelen, met inachtneming van de 

gezondheidsvoorschriften, ter normalisering van de activiteiten die door sommige rechtbanken en 

hoven reeds zijn gepland voor 18 mei, waarbij reeds kan worden rekening gehouden met de 

bovenstaande aanbevelingen. 


