
Proefproject hybride zittingen Kortrijk 

 

De afdeling Kortrijk van onze rechtbank werd door de FOD Justitie uitgekozen als een van de plaatsen 

waar eind maart nieuw en uitgebreid videomateriaal geleverd werd.  

Het is de bedoeling om via een proefproject na te gaan hoe we dat videomateriaal kunnen inzetten. 

We willen videozittingen niet verplicht maken, maar wel om onze zittingen toegankelijker maken en 

zogenaamde “hybride zittingen” te organiseren. Dat zal uitgetest worden in de kamers K.6 (burgerlijk, 

zitting op dinsdag) en K.16 (correctioneel, zitting op maandag). De eerste hybride zitting van de K.16 

zal plaatsvinden op 10 mei 2021, de eerste hybride zitting van de K.6 op 18 mei 2021. 

Het uitgangspunt blijft dat partijen en hun advocaten enkel via video zullen verschijnen als zij daar zelf  

akkoord mee zijn. Het recht om in de zittingszaal zelf aanwezig te zijn blijft onaangeroerd. 

Toch kan het soms een meerwaarde zijn om virtueel te verschijnen. We denken bijvoorbeeld aan de 

volgende gevallen: 

 Een gedetineerde zit in quarantaine en wil dat zijn zitting toch doorgaat. 

 Een gedetineerde wil zijn uitspraak bijwonen, maar verkiest om niet overgebracht te worden. 

 Een slachtoffer van een misdrijf wil de zitting kunnen volgen, maar wil liever niet in dezelfde 

ruimte als de beklaagde zijn. 

 Twee advocaten uit Oostende verkiezen om een zaak met beperkte inzet via videoconferentie 

te pleiten om een verplaatsing naar Kortrijk te vermijden. 

 Twee advocaten hebben een akkoord opgemaakt en willen daarover een korte toelichting 

geven aan de rechtbank.  

 Een notaris geeft vanop zijn kantoor toelichting bij een tussentijds proces-verbaal. 

 Een deskundige wordt via videozitting gehoord nadat hij werd opgeroepen door de partijen. 

Het materiaal dat onze rechtbank ter beschikking heeft, laat bovendien toe dat één van de partijen 

fysiek aanwezig is, terwijl de andere virtueel verschijnt. 

Voor elke zitting zullen alle advocaten een uitnodiging ontvangen met een link naar de virtuele 

zittingsruimte. U vindt daarbij ook de nodige uitleg over hoe u (als u dat verkiest) virtueel kan 

verschijnen. 

Het proefproject zal eind juni geëvalueerd worden. Uw feedback is steeds welkom. 
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Bernadette Vandeputte  

Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen  
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