Collège des cours et tribunaux

Version NL
Meer dan ooit moeten we de zorg opnemen voor de gezondheid van onze medewerkers en rechters. We
moeten maatregelen aangepast aan de ernst van de situatie verder zetten en invoeren.
Justitie is en blijft tegelijk een essentiële dienst, waarvan we de continuïteit gegeven de omstandigheden
maximaal moeten nastreven.
Het College stelt alles in het werk om in deze voor iedereen complexe tijden bij de FOD en bij het kabinet
verbeteringen in ieders werkomstandigheden te bekomen.
In aansluiting op de vergadering van het overlegcomité van vrijdag 30 oktober ll. vindt u hierbij onze
nieuwste aanbevelingen voor de werking en de organisatie van de rechtbanken en hoven in deze nieuwe
fase van de gezondheidscrisis.
Gelet op de bijzonderheden waarmee elke entiteit in deze periode kampt, ondersteunt het college de
initiatieven die met het oog op het verzekeren van de dienst worden genomen door de directiecomités of
door de conferenties, voor zover ze en die de hierna vermelde algemene principes respecteren .

1.

Het principe: geen sluiting van de rechtscolleges

De Nationale Veiligheidsraad herhaalde dat ondanks de verslechterende situatie de continuïteit van arbeid
en dienstverlening moet worden gewaarborgd.
Het college drong er nogmaals op aan dat het personeel van de rechterlijke macht voorrang zou krijgen bij
het testen, aangezien justitie een essentiële dienst is. Op deze manier zou de duur van de quarantaines
voor onze mensen terug kunnen worden beperkt tot 7 dagen in plaats van 10. Aangezien het antwoord dat
we ter zake reeds ontvingen niet alle vereiste garanties biedt, hebben we meer details gevraagd, die we
zodra mogelijk communiceren.

1.1 De zittingen
Alle zittingen moeten zoveel mogelijk als normaal hun beslag krijgen, rekening houdend met de
beschikbaarheid van magistraten en griffiers. Als niet alle zittingen kunnen worden gehouden, zullen er
vanzelfsprekend in redelijkheid keuzes moeten worden gemaakt. In ieder geval moeten alle dringende
zaken worden behandeld.
Enkele herinneringen en suggesties:
- gezien de uitzonderlijke omstandigheden moedigt het college het gebruik van videoconferenties aan. In
bepaalde entiteiten bestaan er reeds werkbare en positieve praktijken voor het gebruik van de WEBEXtoepassing. Het College heeft er bij het kabinet van de minister op aangedrongen de wetgeving inzake het
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houden van videoconferenties te verduidelijken en extra technische faciliteiten te voorzien zoals micro’s,
webcams en schermen.
- Het gebruik van de schriftelijke procedure of het in beraad nemen van dossiers zonder pleidooien, moet
worden aangemoedigd wanneer het dossier zich daartoe leent. De beoordeling ter zake wordt aan de
betrokken rechter overgelaten. Er wordt voorgesteld dat de griffiers aan de advocaten wiens zaken de
komende maand zijn vastgesteld, vragen of zij akkoord gaan met de voorgestelde afhandeling van de
zitting.
- De Voorzitter van een kamer dient er nauwgezet op toe te zien dat alle gezondsheidsvoorschriften strikt
worden nageleefd in de zittingszaal.

1.2. Toegang tot de griffies.
De toegang tot de griffie blijft een recht voor de rechtzoekende, maar kan aan voorwaarden worden
onderworpen.
Om de gezondheid van onze werknemers te garanderen, moet de fysieke toegang tot de griffies beperkt
blijven tot wat hoogst noodzakelijk is. Bijvoorbeeld :
- In de mate van het mogelijke dienen alle contacten met de griffie bij voorrang te gebeuren door middel
van email, telefoon of per post.
- Indien toegang tot de griffie noodzakelijk is, kan desgevallend slechts één persoon tegelijk tot de griffie
worden toegelaten (het dragen van een masker en het respecteren van de afstandsregel in het algemeen
zijn verplicht) volgens de instructies die door elke korpsoverste en/of hoofdgriffier worden bepaald
(bijvoorbeeld een voorafgaande telefonische aanvraag om toegang te krijgen tot de griffie).
- Het indienen van verzoekschriften, brieven, conclusies, rapporten en andere documenten moet in de
eerste plaats gebeuren via de brievenbus van de betrokken rechtbank of via e-deposit dan wel mail.

1.3.

Telewerken

Telewerk is verplicht voor alle functies die zich daartoe lenen, zoals magistraten, griffiers en bepaalde
medewerkers van de griffie. Het College heeft recent een bevraging georganiseerd inzake de extra laptops
die nodig zijn om meer telewerk mogelijk te maken, en tracht deze extra laptops te bekomen bij de FOD.
De levering van een eerste schijf van laptops is begonnen en zal de komende weken verder worden
aangevuld.
Om de continuïteit van de dienst te waarborgen en om tegelijkertijd bepaalde leden van de griffies in staat
te stellen om te telewerken, kunnen de hoofdgriffiers:
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- volgens de voorwaarden die zij bepalen, machtigen om bepaalde dossiers naar huis mee te nemen in het
kader van thuiswerk ;
- een beurtrol opstellen teneinde de effectieve aanwezigheid van de medewerkers in de griffie te beperken
indien de lokalen het niet mogelijk maken de veiligheidsafstanden in acht te nemen. Enkel indien de nodige
veiligheidsafstanden niet kunnen worden gegarandeerd ondanks een aangepaste organisatie, kunnen
dienstvrijstellingen worden verleend.

2. Verplaatsingen tijdens de uren van de avondklok
Het College herinnert eraan dat het verplaatsingsverbod tijdens de avondklok niet van toepassing is op
essentiële verplaatsingen. In bijlage (1) vindt u een certificaat voor personen die zich voor professionele
doeleinden in die periodes moeten verplaatsen, met inbegrip van de verplaatsingen tussen thuis en werk.
Voor de magistraten volstaat de dienstkaart.

3. Het dragen van het masker

Het College herinnert eraan dat door de grote toename van het aantal besmettingen, het dragen van een
masker (of een alternatief ) overal in het gerechtsgebouw verplicht is, ook in de plaatsen die niet
toegankelijk zijn voor het publiek. Hierbij kan worden verwezen naar art. 11 van het MB van 1/11/2020. Het
dragen van een mondmasker is verplicht:
- wanneer het onmogelijk is om de naleving van de afstandsregels te garanderen;
- bij iedere verplaatsing in de publieke en niet publieke gedeelten van de gerechtsgebouwen ;
- in de zittingszalen van de gerechtsgebouwen, bij elke verplaatsing en telkens wanneer de voorzitter van
de kamer het nodig acht.

Het college blijft beschikbaar om elke vraag inzake de Corona-problematiek te beantwoorden, en dit via
volgend email adres : CCT-CHR.Corona@just.fgov.be.
Wij vragen U uitdrukkelijk deze communicatie te verspreiden onder al uw medewerkers en de magistraten
van uw korps.
Wij wensen U en al uw medewerkers heel veel moed en sterkte toe om deze pandemie ook de komende
weken te trotseren. Het College zal alles in het werk stellen om de 49 directiecomités op het terrein de
komende weken verder daadwerkelijk te ondersteunen.
Bericht verspreid aan de 49 directiecomités.
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Met de meeste hoogachting,
Fabienne BAYARD
Voorzitter van het College van Hoven en Rechtbanken.
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