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BELANGRIJKE INFO  –  PRAKTISCHE RICHTLIJNEN 

 

In het kader van de genomen maatregelen inzake bestrijding van het corona 

COVID-19 virus wordt de behandeling van de zaken opgeschort tot nader order 

(voorlopig t.e.m. 19 april 2020). 

Dit geldt in principe voor alle zaken op de rol (zowel uitgestelde zaken als nieuw 

ingeleide zaken). In eerste instantie zullen al deze zaken worden uitgesteld naar 

een zitting na 19 april 2020. De wettelijke volgorde (art. 711 en 727 Gerechtelijk 

Wetboek) wordt daarbij gerespecteerd. De (voorlopige) nieuwe datum zal zo 

vlug mogelijk via de wettelijk voorziene kennisgeving (art. 754 Gerechtelijk 

Wetboek) worden medegedeeld. In de zaken waarin voor een bepaalde partij 

geen advocaat optreedt, zal de kennisgeving van de nieuwe datum aan die niet 

door een advocaat vertegenwoordigde partij, automatisch bij gerechtsbrief 

gebeuren zonder dat daartoe een verzoek moet gedaan worden (zodat reeds op 

een volgende zitting gebeurlijk verstek kan worden gevorderd – art. 803 en 804 

Ger.W.).  

Artikel 754 Gerechtelijk Wetboek: “Wordt de zaak verdaagd, dan zendt de griffier daarvan een 

gewoon bericht aan de advocaten van de partijen, of aan de partij zelf indien zij geen advocaat 

heeft”. 

Artikel 803 Gerechtelijk Wetboek: “De niet verschenen partij tegen wie op de inleidende zitting 

geen verstek is gevorderd, wordt op schriftelijk verzoek van de tegenpartij, door de griffier bij 

gerechtsbrief opgeroepen ter zitting waartoe de zaak is verdaagd of waarop zij achteraf is 

bepaald. Wanneer op de inleidende zitting redelijke twijfel rijst of de gedinginleidende akte de 

niet verschenen verweerder in staat heeft gesteld zich te verdedigen, kan de rechter bevelen 

dat zij wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot”. 

Artikel 803 Gerechtelijk Wetboek: “Indien een van de partijen niet verschijnt op de zitting 

waarop de zaak is bepaald of waartoe zij is verdaagd, kan tegen haar vonnis bij verstek worden 

gevorderd. De rechtspleging is evenwel op tegenspraak ten aanzien van de partij die conclusies 

heeft neergelegd”. 

 

Uitzondering op de schorsing van de behandeling wordt alleen gemaakt voor: 

1. de zaken waarin schriftelijk doorhaling wordt gevraagd en die aldus zullen 

worden doorgehaald; 



2. de zaken waarin alle partijen schriftelijk bevestigen dat de zaak in staat is voor 

behandeling én tegelijk verklaren dat ze akkoord gaan met toepassing van de 

schriftelijke procedure (art. 755 Ger.W.). De toewijzing van deze zaken en hun 

behandeling met toepassing van de schriftelijke rechtspleging zal pas aanvangen 

mits (en nadat) alle conclusies én bundels met overtuigingsstukken zijn 

neergelegd (via e-Deposit, DPA of in de postbak die aan de griffie wordt 

voorzien); 

Artikel 755 Gerechtelijk Wetboek: “De partijen of hun advocaten mogen gezamenlijk tot de 

schriftelijke rechtspleging besluiten. Na hun memories, nota's, stukken en conclusies vooraf 

overgelegd te hebben, leggen zij die ter griffie gebundeld en met een inventaris neer. Er wordt 

hun een ontvangstbewijs gegeven dat de datum van neerleggen vermeldt. De memories, nota's, 

stukken en conclusies worden doorgegeven aan de voorzitter van de kamer waaraan de zaak 

werd toegewezen. De later neergelegde memories, nota's, stukken en conclusies worden 

ambtshalve uit de debatten geweerd.  De rechter mag binnen een maand na de neerlegging van 

de dossiers ter griffie mondelinge ophelderingen vragen over punten die hij aanwijst. Daartoe 

bepaalt hij een datum die door de griffier ter kennis wordt gebracht van de partijen bij gewone 

brief aan hun advocaten. Heeft een partij geen advocaat dan zendt de griffier haar rechtstreeks 

bericht bij gerechtsbrief”. 

3. de zaken waarin alle partijen overeenkomen én schriftelijk bevestigen dat een 

conclusiekalender mag bepaald of moet bekrachtigd worden + de rechtsdag in 

toepassing van art. 747, §1 of §2 Ger.W.; 

4. de zaken die reeds voor uitspraak van het vonnis zijn vastgesteld. Zoveel als 

mogelijk zal het vonnis uitgesproken worden op de voorziene datum. 

Kennisgeving hiervan zal gebeuren zoals voorzien door art. 792 Gerechtelijk 

Wetboek. 

Artikel 792 Gerechtelijk Wetboek: “Binnen acht dagen na de uitspraak van het vonnis zendt de 

griffier bij gewone brief een niet ondertekend afschrift van het vonnis, aan elke partij, of, in 

voorkomend geval, aan hun advocaten”. 

 

De schriftelijke mededelingen waarvan hierboven 

sprake onder randnummers 1, 2 en 3 gebeuren bij 

voorkeur op volgende wijze: 

Fax: 056/269.602 

e-mail: orb.kortrijk.griffie@just.fgov.be 
 

Gelieve enkel maar telefonisch contact op te nemen 

met de griffie ingeval dit echt noodzakelijk is. 


