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Namens het College van de hoven en rechtbanken houd ik er aan u bij voorrang een goede start van 
het nieuwe gerechtelijke jaar te wensen!  
 
We hopen dan ook dat u - ondanks de gezondheidscrisis - met familie en vrienden hebt kunnen 
genieten van een rustgevende vakantie. 
 
Het is immers van groot belang dat we allen opnieuw klaarstaan om de rechtszoekende te dienen en 
de gerechtelijke dienstverlening met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen verder te 
verzekeren. 
 
Het College beseft ten volle dat het komende gerechtelijk jaar ons opnieuw voor grote uitdagingen zal 
stellen gelet op de aanhoudende gezondheidscrisis. 
 
Het College wenst evenwel te benadrukken dat de werking van de hoven en rechtbanken zo veel als 
mogelijk normaal moet verlopen, zodat alle terechtzittingen en zaken - binnen het hierna vermelde 
kader - maximaal doorgang kunnen vinden. Het is immers van essentieel belang dat de continuïteit 
van de dienstverlening kan worden gewaarborgd. Daarbij dient uiteraard te worden gewaakt over de 
gezondheid van de bezoekers van onze gerechtsgebouwen (burgers, advocaten, 
gerechtsdeurwaarders, ...) en van al onze medewerkers van Justitie. 
 
Gedurende de zomermaanden heeft het College van de hoven en rechtbanken de evoluties inzake 
Covid-19 dan ook van zeer nabij gevolgd, en de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 
donderdag 23 juli en donderdag 20 augustus grondig geanalyseerd. Daaruit blijkt dat zij geen nieuwe 
gevolgen hebben voor de werking van de hoven en rechtbanken, zodat de aangepaste werking van 
de hoven en rechtbanken zoals in voege bij het einde van het vorig gerechtelijk jaar onverkort kan 
worden verdergezet.  
 
Dat betekent concreet dat volgende regels momenteel van kracht blijven: 
 

1. Mondmaskers en sanitaire veiligheidsmaatregelen 
 
1.1. Alle medewerkers moeten de sanitaire veiligheidsmaatregelen nauwgezet in acht nemen, 
namelijk:  
- een social distance van 1,5 meter; 
- regelmatige handhygiëne; 
- het dragen van een mondmasker (waarbij de mond en de neus bedekt zijn) in de voor het 

publiek toegankelijke gedeelten van het gebouw (gelaatsschermen zijn enkel toegelaten 
wanneer een masker van stof/papier om medische redenen niet kan worden gedragen). 

 
1.2. In de griffies is het aangewezen dat de medewerkers een mondmasker bij zich dragen, in 
het bijzonder voor situaties van nabij contact met een derde/buitenstaander.  
 
1.3. Indien de afstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden in niet-publieke 
circulatieruimtes (zoals gangen, liften, enz.), wordt het dragen van een mondmasker 
aanbevolen. 
 
1.4. De mondmaskerplicht geldt in principe ook in de zittingszalen, tenzij de voorzitter van de 
kamer (onverminderd het belang van het mondmasker om de verspreiding van het virus te 
beperken, en de algemene verplichtingen ter zake) een uitzondering toelaat in volgende 
gevallen: 
- indien een afstand van minstens 1,5 meter kan worden gegarandeerd; 
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- indien het noodzakelijk is voor het goede verloop van de zitting.  
 

1. 5 Daarnaast wijzen we ook op, waar nuttig en mogelijk, de terbeschikkingstelling en het 
gebruik van ontsmettende alcoholgel en het voorzien van plexiglas ter bescherming van 
personeel en bezoekers. 
 

2. Thuiswerk 
 
2.1. Om het aantal fysieke contacten te beperken, blijft telewerken sterk aanbevolen. Dat 
betekent dat wie van thuis uit kan werken, dat idealiter ook doet.  

 
2.2. Het komt evenwel aan de korpschef en de hoofdgriffier toe om de organisatie van het 
thuiswerk binnen hun korps te regelen, en er voor te zorgen dat er voldoende magistraten en 
personeelsleden aanwezig zijn om de dienstverlening te waarborgen.  
 
2.3. Telewerken is evenwel verplicht voor personeelsleden of magistraten die in het kader van 
deze gezondheidscrisis beschouwd worden als ‘risicopersoon’. Mits er een attest van de 
huisarts wordt voorgelegd, kan in dat geval aan de betrokken magistraat of het personeelslid 
niet gevraagd worden fysiek aanwezig te zijn op de werkplaats. Wanneer ook telewerk niet 
kan, geldt een dienstvrijstelling. 
 

3. Besmetting (of vermoedelijke besmetting) van een personeelslid of een huisgenoot 
 
Wie symptomen vertoont van covid-19 (hoesten, vermoeidheid, koorts, verminderde reukzin, 
enz.), blijft onmiddellijk thuis en neemt contact op met zijn huisarts. De instructies van de 
huisarts moeten strikt opgevolgd worden.  

 Als het personeelslid of de magistraat ziek is, wordt de gangbare procedure voor 
ziekte gevolgd.  

 Als het personeelslid of de magistraat in quarantaine moet blijven, dan dient dat 
geattesteerd te worden door de arts via een attest dat u terugvindt op de website 
van de FOD Justitie. Als telewerk kan, werkt de magistraat of het personeelslid van 
thuis uit. Zo niet, geldt een dienstvrijstelling. 

 
4. Terugkeer uit het buitenland 

 
De te ondernemen acties na een vakantie in het buitenland hangen af van het feit of men 
terugkeert uit een groene, een oranje of een rode zone. We verwijzen daarvoor naar punt 
1.11 van de FAQ opgemaakt door DG RO (zie bijlage). 
 

5. Organisatie van de zittingen 
 
De zittingen moeten zo veel als mogelijk doorgang vinden met behandeling van alle zaken, 
met inachtname van de hier vermelde regels.  

 
5.1. Aan advocaten wordt gevraagd om zo mogelijk te verschijnen namens de cliënten.  
 
5.2. Gedetineerden worden overgebracht voor de zittingen tenzij er lokaal aanvullende, 
beperkende maatregelen werden opgelegd (bv. zoals deze opgelegd door de gouverneur 
voor de provincie Antwerpen). Daarbij moet er maximaal gestreefd worden naar een fysieke 
verschijning. Tevens dient kennis te worden genomen van de nota van het directoraat-
generaal “EPI” dd. 7 augustus 2020, gevoegd als bijlage. 
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6.3. Het laten plaatsvinden van zittingen via videoconferentie (Webbex) wordt waar mogelijk 
nog steeds aangemoedigd. 
 

6. ICT - Neerleggen stukken, e-deposit, videoconferentie 
 
Het neerleggen van conclusies, stukkenbundels, brieven of inleidende akten op de griffie kan 
nog steeds op elektronische wijze gebeuren. Burgers, ondernemingen, advocaten e.a. kunnen 
dat doen via de website e-deposit; advocaten kunnen dat tevens  via hun DPA-platform. Bij 
elke neerlegging wordt automatisch een ontvangstbewijs verstuurd naar de neerlegger. In de 
rechtbanken waar een digitale neerlegging van stukken via e-deposit nog niet mogelijk is, kan 
dit nog steeds gebeuren via e-mail.  
 

7. Beschermingsmateriaal 
 
De aankoop van corona-beschermingsmateriaal kan in principe gebeuren op twee manieren: 
 
7.1. In eerste instantie kan bepaald beschermingsmateriaal aangekocht worden via de E-
Cat/FORCMS-markt (o.a. alcoholgel en ontsmettingsdoekjes).  
 
7.2. Voor het beschermingsmateriaal dat niet beschikbaar is via de E-Cat/FORCMS markt, is 
het onduidelijk of de mogelijkheid van aankoop via de lokale markt met navolgende 
terugbetaling, blijft gelden. Tot op heden is er nog geen uitdrukkelijke beslissing van de 
regering over de verderzetting van die mogelijkheid na 1 september 2020. We blijven daarop 
aandringen en informeren u zodra er meer duidelijkheid bestaat. 
 

8. Covid-contracten onderhouds- en onthaalpersoneel 
 
Op vraag van de directiecomités zijn er in mei 74 medewerkers voor onthaal (“hospitality”) en 
bijkomende uren voor poetspersoneel toegekend tot en met 30 september 2020. Inmiddels 
werd een aanvraag tot verlenging tot eind 2020 van die tijdelijke contracten en uitbreiding 
van uren ingediend door de directeur-generaal van DG RO. De toekenning ervan hangt 
evenwel af van de beslissing van de ministerraad met betrekking tot de verlenging van de 
andere omkaderende maatregelen, die naar aanleiding van de gezondheidscrisis werden 
genomen voor de federale overheid. 
 

We hopen dat we er aldus samen in slagen de komende maanden de reguliere rechtsgang afdoende 
te blijven garanderen en een al te grote achterstand in de behandeling van de dossiers te vermijden. 
Dat zal, net als tijdens het vorige gerechtelijk jaar, een grote blijvende inzet eisen en het College is u 
hiervoor allen alvast zeer erkentelijk   
 
Nog vragen? 
 
Bij vragen over de werking en organisatie van de rechtbanken en hoven tijdens deze gezondheidscrisis, 
kan u zich nog steeds richten tot het speciale meldpunt ingesteld door het College: cct-
chr.corona@just.fgov.be  
 
De crisis-cel Covid-19 doet er alles aan u zo snel mogelijk een oplossing aan te reiken. Dit evenwel 
binnen de mogelijkheden van de wettelijke opdrachten van het College en in overleg en afstemming 
met de andere betrokken actoren, waaronder de minister van Justitie, het openbaar ministerie en 
onze andere partners. 
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Men zegge het voort 
 
Tot slot verzoeken wij u uitdrukkelijk deze informatie te willen verspreiden onder alle magistraten en 
medewerkers binnen uw korps. 
 
Bericht aan alle 49 voorzitters van de directiecomités en aan de hoofdgriffiers 
 
 
Hoogachtend, 
Namens Fabienne Bayard 


