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Mevrouw, mijnheer de voorzitter,  

Mevrouw, mijnheer de hoofdgriffier, 

Gelet op de lockdown-maatregelen die gisteren door de regering werden uitgevaardigd formuleren wij, of 

herinneren wij aan, de volgende dwingende richtlijnen: 

1. Aangezien wij een openbare dienst zijn en aangezien het gerecht deel uitmaakt van de 

noodzakelijke dienstverlening aan de rechtszoekenden, werden de korpsoversten luidens de 

richtlijnen van 16 maart laatstleden door het College verzocht om te zorgen voor een minimale 

dienstverlening teneinde de dringende dienstverlening te waarborgen. Die richtlijnen blijven 

volledig van kracht. 

 
2. Deze dienstverlening houdt in dat DE GEBOUWEN ABSOLUUT TOEGANKELIJK MOETEN BLIJVEN. 

Desalniettemin, teneinde eenieders gezondheid te beschermen, zullen de beheerders van de 

gebouwen aan alle inkomdeuren de volgende tekst laten ophangen: “Omwille van de lockdown-

maatregelen van de regering die vandaag, 18 maart, ingaan om 12 uur ‘s middags, mag u alleen 

binnen indien u bent opgeroepen voor een zitting of om uw rijbewijs terug op te halen of in te 

leveren, of om hoger beroep aan te tekenen of een voorziening in te stellen in een strafzaak. Voor 

alle andere vragen blijven wij bereikbaar per e-mail en telefonisch (e-mail adres en 

telefoonnummer van het betreffende rechtscollege vermelden). Verzoekschriften hoger beroep en 

andere procedurestukken mogen in de brievenbus worden gestopt, of uitzonderlijk worden 

toegestuurd per e-mail, en zullen onverwijld worden behandeld. Voor betalende procedure-akten 

moet daarbij het bewijs worden gevoegd van de betaling vooraf.”  

 
3. De korpsoversten brengen de balie en de deurwaarders ervan op de hoogte dat alle 

procedurestukken (eenzijdige verzoekschriften, verzoekschriften hoger beroep, dagvaardingen, 

enz.) uitzonderlijk per e-mail of e-deposit mogen worden toegezonden. Betalende akten worden 

enkel aanvaard samen met het bewijs van de voorafgaande betaling van de rechten. 
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4. De lockdown houdt in dat: 

 
personen die kunnen telewerken daartoe de toelating krijgen. Dat zijn hoofdzakelijk de griffiers en 
de magistraten, evenals bepaalde personeelsleden.  
- Niettemin is het absoluut noodzakelijk dat de hoofdgriffiers, overeenkomstig de dienstorders van 
de verschillende korpsoversten, ervoor zorgen dat één of meerdere griffiers een wachtdienst 
verzekeren voor de ondertekeningen en voor de enkele zittingen die moeten worden gehandhaafd.  
- De korpsoverste zal er ook op toezien dat één of meerdere rechters (naargelang de grootte van 
het rechtscollege) oproepbaar zijn indien nodig.  
- De dagen dat zij telewerken staan de griffiers, in uitvoering van de maatregel die strekt tot het 
gebruikmaken van de schriftelijke behandeling, de rechters bij op afstand, onder meer door tijdig 
de door de magistraten opgestelde ontwerp-vonnissen klaar te maken.  
 

5. Voor de personeelsleden die niet kunnen telewerken omdat ze geen laptop hebben, herinneren we 

eraan dat het in de ondernemingen en ook in de rechtbanken is toegelaten om te komen werken 

op voorwaarde dat in de lokalen DE MINIMALE VEILIGHEIDSAFSTAND wordt verzekerd voor 

eenieder. Als die afstand niet kan worden gewaarborgd, moeten de personeelsleden met toelating 

van de hoofdgriffier thuisblijven. De hoofdgriffier zal dus, met naleving van de hierboven herhaalde 

principes en dankzij de mogelijkheid om dienstvrijstelling te verlenen, een minimale 

dienstverlening organiseren waarbij wordt voorzien in beurtrollen en die zo evenwichtig mogelijk 

is. Het is de bedoeling om de personeelsleden zo weinig mogelijk met elkaar in contact te laten 

komen en tegelijk een strikte minimumdienstverlening te verzekeren. In de gegeven 

omstandigheden zal dat mogelijk zijn dankzij de vermindering van de werkzaamheden waartoe 

maandag werd besloten door het College van de hoven en rechtbanken en die onmiddellijk werd 

geïmplementeerd door de verschillende korpsoversten. 

 
6. Kwetsbare en zieke personen of personen die thuis moeten blijven om te zorgen voor een zieke, 

bezorgen een geneeskundig attest aan hun hoofdgriffier. 

 
7. Eedafleggingen zullen schriftelijk gebeuren (artikel 291 van het Gerechtelijk Wetboek naar analogie 

toegepast op alle eedafleggingen). 

 
8. Deze maatregelen zijn dwingende richtlijnen die, behoudens nieuwe maatregelen, vanaf 12 uur 

deze middag en tot en met 19 april van kracht zijn. 

Wij hopen dat iedereen de noodzaak van de aldus genomen matregelen inziet. De korpsoversten en de 

hoofdgriffiers zullen als goede huisvaders toezien op de correcte toepassing ervan, met naleving van de 

instructies inzake de volksgezondheid. 

Wij rekenen ook op uw solidariteitsgevoel en op uw verantwoordelijkheidszin om met kalmte en moed 

het hoofd te bieden aan deze ongeziene situatie. 

Met de meeste hoogachting 

Fabienne BAYARD 

Voorzitter van het College van de hoven en rechtbanken 


