
 
 

 

 
 

    

 

Verplaatsing naar Haren van de zittingen van de raadkamer en de kamer van 
inbeschuldigingstelling  
 
Oproep werkgroep 
  
Binnenkort opent de gevangenis van Haren en worden gevangenen uit de Brusselse 
gevangenissen naar dit ‘gevangenisdorp’ overgebracht.  
  
Sommigen beschouwen als vanzelfsprekend dat dit ook een andere verhuis 
meebrengt, nl. die van de zittingen inzake voorlopige hechtenis van de Brusselse 
raadkamer en kamer van inbeschuldigingstelling. Kort gezegd komt het erop neer 
dat een deel van procedures in strafzaken niet meer zal plaatsvinden in het 
Justitiepaleis; die dossiers worden dan behandeld in zittingszalen op slechts enkele 
meters van de gevangenismuren ... 
  
Deze zittingszalen werden ontworpen, gebouwd en ingericht zonder zelfs maar de 
rechtstreeks daarbij betrokkenen - advocaten en magistraten - te raadplegen of te 
informeren. Deze zittingszalen bestaan dus reeds en de verhuis lijkt dus 
‘onvermijdelijk’. 
  
De belangrijkste argumenten tegen de verplaatsing van de hoorzittingen zijn:  

 Rechters die moeten oordelen over de voortzetting van de voorlopige 
hechtenis of over de invrijheidstelling, over onderzoeksincidenten of over de 
gevolgen daarvan, zetelen dan vlak bij de gevangenis; dit schendt de 
scheiding der machten, alsook de onafhankelijkheid van de rechter en 
minstens de schijn van zijn onafhankelijkheid; 

 De rechten van de verdediging dreigen in het gedrang te komen als 
advocaten moeten kiezen tussen de verdediging van een cliënt in Haren 
en de verdediging van een andere cliënt in het gerechtsgebouw; door de 
afstand en de mobiliteitsproblemen is het onmogelijk aanwezig te zijn op 
zittingen op beide plaatsen; dit vormt een schending van het recht van de 
cliënt om voor zijn verdediging een beroep te doen op de advocaat van 
zijn keuze, zonder dat daarvoor een echte reden bestaat;  

 In bepaalde specifieke gevallen kan het openbaar karakter van de 
procedure niet langer worden gewaarborgd;     

 Omwille van de afstand en de moeilijke bereikbaarheid van de zalen in 
Haren, zullen magistraten - met name de onderzoeksrechters – gedwongen 
zijn elkaar te vervangen op de zitting en zodus verslag uit te brengen voor al 
hun collega's; daardoor ontneemt men het recht van de verdachte om de 
rechter te zien die zijn of haar dossier kent en daarover een echt 
tegensprekelijk debat te voeren. 

  
De moeilijkheden zijn dus zowel van juridische, als van organisatorische aard. 
  
 
 
Wij willen debatteren en discussiëren over de beslissingen van de minister van Justitie.



  
We kunnen het ‘onvermijdelijke’ nog vermijden als een meerderheid duidelijk maakt 
dat zittingen in strafzaken alleen daar kunnen plaatsvinden waar recht moet worden 
gesproken: in een gerechtsgebouw. Een verenigde meerderheid van de 
verschillende actoren in het strafrechtsysteem kan nog het hoofd bieden aan de 
geleidelijke delocatie van het strafrecht uit het Justitiepaleis. 
  
Daarom is een werkgroep opgericht met advocaten, magistraten die zitting hebben 
in de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling, onderzoeksrechters en 
griffiers om tegen begin september 2022 een solide en samenhangende gedragslijn 
of zelfs verdediging af te spreken en aan de overheid een duidelijk en openhartig 
standpunt te bezorgen. Deze gemengde, tweetalige werkgroep komt binnenkort 
samen. 
  
Bij deze roepen we de advocaten op die betrokken zijn bij deze verhuis, of zij nu bij 
de verdediging of aan de zijde van de burgerlijke partijen staan, om hun reacties, 
argumenten, suggesties en constructieve ideeën met ons te delen via het e-
mailadres haren@baliebrussel.be 
  
Het woord "onvermijdelijk" komt in de woordenschat van advocaten gewoon niet 
voor. 
  
Met confraternele groeten,  
  
Bernard Derveaux en Bart De Moor 
Verkozen stafhouder en stafhouder Nederlandse Orde 
  
Emmanuel Plasschaert en Maurice Krings 
Verkozen stafhouder en stafhouder Franse Orde 
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