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Vanaf 18 mei 2020 worden de hoven en rechtbanken geacht opnieuw de werkzaamheden verder te 
zetten zoals vóór de coronacrisis, dit uiteraard nog steeds met de toepassing van de regels van de 
social distancing: handen wassen, 1,5 meter van elkaar blijven en een mondmasker dragen indien 
dit niet kan. 

Dit alles dient uiteraard te gebeuren binnen de mogelijkheden van elk gerechtsgebouw. 

Het Directiecomité wenst iedereen te informeren dat volgende aangepaste maatregelen werden 
genomen binnen alle afdelingen van de REA West-Vlaanderen vanaf 01 juli 2020. 
 
 

1. De zittingszalen werden aangepast dermate dat de regels inzake “social distancing” 
gerespecteerd kunnen worden. Advocaten en rechtszoekenden worden verzocht om de 
richtlijnen op te volgen die bij het onthaal, in de gangen, aan de toegangsdeur van de 
zittingszaal en in de zittingszaal zelf door zaalwachters, veiligheidsbeambten of affichage 
worden aangegeven, zoals bijvoorbeeld een circulatieplan, looplijnen, de afstandsregel (1,5 
meter) en aanduiding van de zitplaatsen. In het gerechtsgebouw is het dragen van een 
mondmasker voor iedereen die het gebouw betreedt ten zeerste aanbevolen; op plaatsen 
waar de “social distancing” van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd, is het dragen van 
een mondmasker verplicht. Daartoe dient men bij het betreden van het gerechtsgebouw in 
het bezit te zijn van een mondmasker. 

2. De advocaten worden verzocht om conclusies en stukken voorafgaand aan de zitting digitaal 
via e-deposit (en niet nogmaals per fax/email of per gewone post) over te maken; de 
faxtoestellen worden op verschillende griffies trouwens afgesloten. Indien dit niet mogelijk is, 
moeten deze documenten op de zitting gedeponeerd worden in een doos op een aparte tafel 
die daartoe wordt voorzien of op een andere door de griffier in de zittingszaal aan te duiden 
plaats nadat de voorschriften van handhygiëne werden nageleefd; er zal ontsmettingsgel in 
de zittingszaal aanwezig zijn.  

3. De rechtszoekende kan zich opnieuw naar de rechtbank begeven. In overleg met zijn/haar 
raadsman kan hij/zij vertegenwoordigd worden. 

4. De persoonlijke verschijning van partijen in zaken voor de familierechtbank wordt hernomen, 
behoudens andersluidende beslissing van de familierechter, doch er wordt met aandrang 
verzocht om er bij de cliënten erop aan te dringen het aantal personen dat naar de 
zittingszaal komt te beperken tot degenen die effectief zijn opgeroepen; familie of eventueel 
andere derden worden ten zeerste afgeraden het gerechtsgebouw te betreden om 
ontoelaatbare samenscholing en mogelijke besmetting met het covid19-virus te vermijden. 

5. Vanaf 01 juli 2020 gaan alle strafzaken, zowel in de correctionele raadkamer als in de 
correctionele kamers op normale wijze door (in juli en augustus volgens de kalender van het 
gerechtelijk verlof) behoudens andersluidende beslissing van de voorzitter van de kamer.  

6. Vanaf 01 Juli 2020 gebeuren de overbrengingen zoveel als mogelijk opnieuw zoals voorheen. 
Wat betreft de correctionele raadkamer zullen de advocaten verzocht worden de cliënten te 
vertegenwoordigen voor het geval de overbrenging naar de zitting gelet op de problematiek 
van de vereiste social distancing (1,5 meter) en de beperkte capaciteit aan zowel 
doorgangscellen in het gerechtsgebouw als van voertuigen van de dienst DAB (Dienst 
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Algemene Beveiliging) van de Federale Politie West-Vlaanderen die in de overbrenging van 
de aangehoudenen voorziet, niet haalbaar blijkt te zijn op het voorziene tijdstip. In dat geval 
kan de advocaat ook steeds verzoeken om de behandeling van de zaak uit te stellen waarna 
zal worden nagegaan op welke datum en in welke mate de effectieve overbrenging van de 
aangehoudene kan gebeuren. Desgevallend zal nagegaan worden of - bij onmogelijkheid tot 
overbrenging  of mits vertegenwoordiging door de raadsman - de aangehouden persoon de 
zitting kan bijwonen via video conferentie. Dit alles onverminderd andersluidende beslissing 
van de voorzitter van de correctionele raadkamer. 

7. Wat betreft de correctionele zittingen (ten gronde), worden de overbrengingen vanaf 01 juli 
2020 zoveel als mogelijk hernomen. Desgevallend zal nagegaan worden of - bij onmogelijkheid 
tot overbrenging of bij vertegenwoordiging - de aangehouden persoon de zitting kan bijwonen 
via videoconferentie. Na overleg met de voorzitter van de kamer, zal de griffie contact 
opnemen met de raadslieden om te zitting te organiseren Dit alles onverminderd 
andersluidende beslissing van de voorzitter van de correctionele kamer. 

8. Een aantal zittingen wordt in tijdsblokken georganiseerd. Indien er in de oproeping dan wel 
in de latere verwittiging door de griffie een uurregeling is voorzien, vragen wij dat de 
advocaten en rechtszoekenden zich stipt houden aan het tijdstip van oproeping en om niet 
vroeger de zittingszaal binnen te gaan. 

9. De griffies zijn terug toegankelijk voor het publiek tijdens de normale openingsuren (8u30 tot 
12u30 en 13u30 tot 16u). Aan de advocaten en rechtzoekenden vragen we om: 

o in de verzoekschriften het email-adres en het telefoonnummer van de verzoekende 
partij te vermelden 

o de toegang te beperken tot maximaal 1 persoon, behoudens afwijkende 
aanduidingen aan de griffies 

o indien geen elektronische neerlegging van stukken mogelijk is, de stukken contactloos 
neer te leggen in de voorziene bus of bakjes; 

o grote stukkenbundels (die niet eenvoudig digitaal te raadplegen zijn) voor de zitting 
via de daartoe bestemde dozen aan het onthaal of aan de ingang van de griffie over 
te maken; 

o omdat er voor betalende inleidende stukken geen cash geld wordt aanvaard, het 
bewijs van de voorafgaande betaling van de rechten te voegen bij het verzoekschrift.  

Indien in dringende gevallen (vb. : betalen borgsom voor burgerlijke partijstelling) 
toch gewerkt wordt met cash geld, wordt dit aanvaard door de betrokken 
medewerker; iedere medewerker die in contact kwam met dit cash geld wast 
onmiddellijk nadien grondig de handen. 

10. Voor zoveel als nodig neemt elke afdelingsvoorzitter verder de zich opdringende maatregelen 
rekening houdende met de eigenheid van de lokale plaatsgesteldheid. Hieronder treft U een 
link naar de specifieke maatregelen die genomen werden in de afdelingen, Ieper, Kortrijk en 
Veurne en die met bovenstaande maatregelen één geheel vormen. 

 
 
afdeling Ieper: 
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https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_west_vlaanderen/specifieke-
richtlijnen-afdeling-ieper-vanaf-18052020.pdf 
 
afdeling Kortrijk: 
 
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_west_vlaanderen/specifieke-
richtlijnen-afdeling-kortrijk-vanaf-18052020.pdf 
 
afdeling Veurne: 
 
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/rea_west_vlaanderen/specifieke-
richtlijnen-afdeling-veurne-vanaf-18052020.pdf 
 

Het directiecomité van Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen.  
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