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- Communicatie Coronavirus III – FR DIRCO 20200316

Mevrouw, mijnheer de voorzitter,
Mevrouw, mijnheer de hoofdgriffier,
Het erger worden van de noodsituatie verplicht het College tot het nemen van nieuwe maatregelen onder
de vorm van dwingende richtlijnen.
Drastische maatregelen zijn noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus Covid 19 te vertragen.
Intermenselijke contacten moeten zoveel mogelijk worden vermeden.
In het algemeen worden enkel nog dringende zaken behandeld en de burgerlijke zaken die schriftelijk in
beraad kunnen worden genomen.
Alleszins zijn de volgende richtlijnen van dwingende aard :
1.
Handhaving zoveel als mogelijk van een minimumdienstverlening op de griffies, gecoördineerd
door de hoofdgriffiers en afhankelijk van het beschikbare personeel.
2.

De toegang tot de griffies wordt zoveel mogelijk beperkt (communicatie per mail, telefoon of post).

3.

Neerlegging van conclusies en stukken dient te gebeuren via e-deposit (gratis!).

4.
Nieuwe zaken worden pas ingeleid na 19/04/20 met uitzondering van de dringende zaken. Reeds
vastgestelde zaken worden uitgesteld tot na 19/04/20 behoudens de dringende zaken en de zaken die
schriftelijk in beraad kunnen worden genomen.
5.
In de reeds gefixeerde zaken kunnen de voorzitter van de kamer of de partijen voorstellen dat de
mondelinge behandeling wordt vervangen door een schriftelijke procedure. Dit kan indien alle partijen
daarmee instemmen.
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6.
De overbrengingen worden maximaal beperkt. Advocaten worden uitdrukkelijk gevraagd hun
gedetineerde cliënten te vertegenwoordigen. Uitzonderingen kunnen desgevallend worden beslist door de
voorzitter van de betrokken penale kamer (onderzoeksgerecht of ten gronde, al dan niet op verzoek van de
gedetineerde of zijn advocaat).
7.
De uitspraken in strafzaken kunnen worden uitgesteld tot de week van 20 april of later, behalve
indien er aangehoudenen zijn of indien de uitspraak dringend moet gebeuren. De voorzitter van de kamer
oordeelt over het bestaan van de hoogdringendheid.
8.
Aan advocaten wordt systematisch toegestaan om hun cliënten te vertegenwoordigen, ook al is
hun aanwezigheid (in persoon) wettelijk vereist. Indien de aanwezigheid in persoon van een partij
noodzakelijk wordt geacht, moet de zaak worden uitgesteld naar een datum na 19/04/20, behoudens
wanneer het dringend karakter of bijzondere omstandigheden een onmiddellijke behandeling vereisen.
9.
Er wordt een maximale soepelheid gevraagd bij het beoordelen van vragen tot uitstel van
advocaten en/of partijen.
10.
De maatregelen genomen door de respectieve entiteiten dienen op de webpagina van hun entiteit
worden geplaatst.
11.
Omwille van de eenvormigheid gaan de dwingende richtlijnen van het CHR voor op eventuele
daarmee strijdige maatregelen van de directiecomités.
Ieder directiecomité dient de bovenvermelde dwingende richtlijnen toe te passen vanaf het ogenblik van
hun ontvangst, en dit tot minstens 19 april 2020.
Het College van Hoven en Rechtbanken volgt de verdere evolutie van de situatie op de voet.

Met de meeste hoogachting
Fabienne BAYARD
Voorzitter van het College van de hoven en rechtbanken
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