
BEST PRACTICES IN DE COMMUNICATIE MET DE GENTSE RECHTBANKEN 

 

Communicatie in moderne tijden dreigt hopeloos ingewikkeld en divers te worden, zowel voor 
advocaten als voor magistraten.  

We dienen onze zaak niet als het dossier van de magistraat belast wordt met vele kopijen van 
dezelfde brieven, eindeloze e-maildraden en veelvouden van dezelfde conclusie die langs alle 
mogelijke kanalen zijn bezorgd. 

Er is in overleg met de Gentse korpsoversten van de vredegerechten, politierechtbanken, rechtbank 
van eerste aanleg, ondernemingsrechtbank en arbeidsrechtbank, en met respect voor éénieders 
mogelijkheden en beperkingen (rechtbanken beschikken nog niet over een exclusief digitaal dossier), 
gepoogd tot éénduidige richtlijnen te komen omtrent enkele ‘best practices’ inzake communicatie. 

1. Wat je ook meldt, meldt het via één kanaal en niet via diverse kanalen. 
 

2. Maak de rechtbank of griffier niet deelachtig in discussies of overleg met jouw tegenstrever. 
 

3. Prefereer DPA-deposit of e-deposit voor de neerlegging van conclusies en stukken. 
 

4. Hanteer J-box waar mogelijk.  Heeft de rechtbank geen J-box uitgerold : gebruik de 
functionele mailadressen. 
 

5. Besef dat DPA-deposit of e-deposit uw word-conclusie automatisch elektronisch ondertekent 
én omzet in een voor de magistraten bewerkbare pdf: magistraten verkiezen deze werkwijze. 
 

6. Wat niet gewaardeerd wordt door de magistraten; een afgeprinte conclusie tekenen om ze 
vervolgens terug te scannen en neer te leggen via DPA-deposit of e-deposit : dit resulteert in 
een niet bewerkbare pdf. 
 

7. Maak op inleidingszittingen gebruik van de standaardformulieren voor conclusietermijnen. 
Deze kunnen van de website gedownload worden en elektronisch worden ondertekend. 
 

8. Ook akkoorden over een kort uitstel kunnen schriftelijk en dus op afstand verwerkt worden 
indien het een uitstel betreft met het oog op 1/ nazicht betwisting, 2/ akkoord of 
deelakkoord (bv. met betrekking tot onderzoeksmaatregel) en 3/ nazicht betaling 
 

9. Verzorg uw stukkenbundels (inventaris en nummering) en leg ze zowel digitaal (bij voorkeur 
voorzien van een interactieve inventaris - PDF-SAM) als fysiek neer binnen de termijn zoals 
bepaald door de rechtbank. De rechtbank zal de bundel niet afprinten 
 

10. Agendeer evaluatiezittingen in expertises; informeer tijdig de rechtbank over het verloop 
ervan en bespaar éénieder een vermijdbare verplaatsing. 
 

Wij begrijpen dat niet elk van deze tips ideaal is.  Aan de ideale wereld is nog wat werk.  Maar met de 
huidige middelen en mogelijkheden kan het respect voor deze (tijdelijke en evoluerende) afspraken u 
achternageloop en discussie besparen.  Van de zijde van genoemde korpsoversten mochten wij 
noteren dat zij inspanningen verrichten om J-box binnen hun diensten uit te rollen en beschikbare 
pleitdata per kamer op hun website kenbaar te maken. 


