
 

 

 

 

 
Veiligheidsvoorschriften COVID 19 in het arbeidshof Gent (afdelingen 

Gent en Brugge) – update m.i.v. 11 juli 2020 

1 Algemeen 
1. In alle publiek toegankelijke gedeelten (gangen, trappenhallen, liften, zittingszalen, griffie, …) 

van de gerechtsgebouwen Savaanstraat 11 te Gent en Kazernevest 3 te Brugge, dienen de 

advocaten/volmachtdragers, de burgers en alle medewerkers van justitie VERPLICHT een 

mondmasker te dragen (behoudens houders van een medisch attest en kinderen onder de 

12 jaar). De regels van social distancing (minstens 1,5m) blijven onverkort van toepassing, 

waar dan ook. 

2. Regelmatig handen wassen met water en zeep/handgel 

3. Verbod van samenscholing: 

a. In de opgeroepen zaken worden de betrokken partijen en hun raadslieden 

toegelaten in de zittingszaal zodat de opgelegde gezondheidsmaatregelen kunnen 

worden opgevolgd. Eventuele derden die de zittingen wensen bij te wonen dienen 

achteraan in de zittingzaal plaats te nemen en de regels van mondmaskerplicht en 

social distancing op te volgen. In de mate van het mogelijke wordt gevraagd dat de 

partijen vertegenwoordigd worden door hun raadsman/of volmachtdrager 

b. 1 persoon wordt om beurt toegelaten ter griffie  

c. De eventuele stukken worden neergelegd zonder ontvangstbewijs (de medewerker 

van de griffie neemt die stukken aan nadat de partij en/of raadsman/volmachtdrager 

de griffie buiten gaat). Er wordt tevens verder gevraagd conclusies en stukken per  

e-Deposit neer te leggen 

4. Het gebruik van een mondmasker is ook VERPLICHT in de zittingszalen en raadkamer van het 

arbeidshof Gent gedurende de pleidooien, zowel voor de magistraten, alle medewerkers van 

justitie, de raadslieden/volmachtdragers en de burgers in persoon aanwezig. Deze 

verplichting geldt niet tijdens de beraadslaging (geheim en achter gesloten deuren) voor 

zover dat de regels van social distancing zijn gerespecteerd. Het gebruik van mondmaskers is 

onderworpen aan volgende strikte voorwaarden: 

a. Voor het aanbrengen van het mondmaskers moeten de handen gewassen zijn met 

water/zeep of alcoholgel 

b. Het mondmasker moet de neus, mond en kin volledig afdekken 

c. Onmiddellijk nadien de handen opnieuw wassen met water/zeep of alcoholgel 

d. Tijdens het dragen nooit aanraken  

e. Bij het verwijderen eerst handen wassen met water/zeep of alcoholgel 

f. Nooit de voorkant van het masker aanraken, wel de elastieken losmaken 

5. De medewerkers van toezicht en beheer moeten stand-by zijn en kunnen optreden wanneer 

de veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd. Bij overtreding van het verbod tot social 

distancing, het niet dragen van een mondmasker of bij samenscholing zal de politie worden 

ingeschakeld zodat proces-verbaal kan worden opgesteld. 
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2 Liften 
De toegang tot de liften is beperkt tot 1 persoon per lift 

3 Verloop van de zitting 
1. Steeds op een vooraf bepaalde uur. 

2. Bij video-conferentie: 

a. Voorzitter en griffier zijn steeds aanwezig in de zittingszaal 

b. Raadsheren in sociale zaken kunnen de zitting volgen via Webex 

c. Partijen en raadslieden/volmachtdragers kunnen pleiten via Webex 

d. Derden kunnen in de zittingszaal plaatsnemen mits naleving van de regels van social 

distancing, mits het dragen van een mondmasker en mits het verbod tot 

samenscholing wordt nageleefd. 

3. Magistraten, raadslieden/volmachtdragers, rechtzoekenden in persoon en derden dragen te 

allen tijde een mondmasker en moeten bij binnenkomst van de zittingszaal/raadkamer 

vooraf hun handen wassen met handgel (staat ter beschikking in de zittingszaal) 

4. Afstand van minstens 1,5 meter moet tussen iedereen worden gerespecteerd (geldt voor 

zowel de zetel, OM, de griffier en de partijen en raadslieden/volmachtdragers) 

5. Voor de zetel van het arbeidshof Gent wordt er gepleit met mondmasker aan. De aanwezige 

partijen en/of raadslieden/volmachtdragers moeten tijdens de uiteenzetting altijd achter de 

banken blijven. Het is niet toegelaten zich te begeven naar het pupiter van de voorzitter en 

de griffier.  

6. Eventuele aanvullende stukken dienen neergelegd te worden ter griffie en het liefst per  

e-Deposit 

7. Bij het verlaten van de zaal mogen partijen/en of raadslieden/volmachtdragers geen derden 

kruisen 

8. Na elke zaak worden de banken en pupiters ontsmet 

4 Griffie 
1. Toegang tot de griffie: maximaal één persoon, drager van een mondmasker, kan op hetzelfde 

moment zich begeven in de griffie: partijen/advocaten dienen afstand te houden van de 

medewerkers van de griffie. 

2. De eventuele briefwisseling/stukken van een partij wordt op de tafel neergelegd. De 

griffiemedewerker blijft op zijn/haar stoel wachten totdat de partij de griffie verlaat om de 

stukken/briefwisseling effectief te halen. 

3. De griffie draait op de normale bezetting. Telewerk is aangewezen en toegelaten indien dit 

door de hoofdgriffier volgens de noden van de dienst is toegestaan.  

5 Informatie : 
4. Veiligheidsinstructies hangen uit op: 

a. liftdeuren 

b. griffie 

c. elke zittingszaal 
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5. Pictogrammen/markeringen hangen op, en/of zijn bevestigd op tafels en/of op stoelen: volg 

deze strikt op. 

6. Deze veiligheidsinstructies worden geplaatst op de website van het arbeidshof Gent en 

worden verder ter kennis gebracht aan: 

a. Het college van Hoven en Rechtbanken 

b. De procureur-generaal en het auditoraat-generaal bij het arbeidshof Gent 

c. De gebouwbeheerder gerechtsgebouw Brugge 

d. De stafhouders van het ressort 

e. De volmachtdragers 

f. De magistraten en griffiepersoneel van het arbeidshof Gent 

g. De voorzitter arbeidsrechtbank Gent 

h. De medewerkers toezicht en beheer, afdeling Gent. 

 

Gedaan te Gent, 3 augustus 2020 

 

 

 

 

Vincent Dooms   

Eerste voorzitter arbeidshof Gent 


