Beslagzaken worden digitaal gepleit:
een win-win voor de partijen en hun raadslieden

Sedert oktober 2020 is het mogelijk om de openbare zitting van de beslagrechters bij te wonen via
videoconferentie. Zij behandelen de uitvoeringsgeschillen van het gehele gerechtelijk arrondissement
Antwerpen, met inbegrip van de afdelingen Turnhout en Mechelen, vanuit de afdeling Antwerpen.
De advocaat krijgt vooraf van de griffier per e-mail een videolink toegestuurd en op de rechtsdag kan
hij zijn zaak digitaal pleiten, zonder dat hij zich zoals steeds het geval was, verplaatst naar de
zittingszaal. De keuze blijft wel aan de advocaat aangezien hij zelf bepaalt of hij inlogt via de videolink,
dan wel of hij zich naar de zittingszaal begeeft. Vele advocaten gaan in op de mogelijkheid van
videoconferentie en appreciëren de tijdswinst. Voor de partijen zelf leidt de tijdswinst van hun
advocaat tot een kostenbesparing.
Ook de partij zelf kan inloggen in de virtuele zittingszaal via de videolink, aangezien haar advocaat de
videolink kan doorsturen. Op deze manier hoeft een partij geen tijdrovende verplaatsing meer te
maken, maar kan zij toch van dichtbij het verloop van de zaak opvolgen. Ook voor de beslagrechter
zelf kan de digitale aanwezigheid van een partij een meerwaarde betekenen. Partijen worden aldus
beter bij de behandeling van hun zaak betrokken, wat de rechtspraak in beslagzaken participatiever
maakt.
De keuze van een advocaat (en/of partij) om de zaak digitaal te pleiten (en/of te volgen) is
onafhankelijk van de keuze van de andere advocaat en/of partij in het geding. De zittingszaal is met
webcams, luidsprekers en tv-schermen uitgerust zodat de ene advocaat kan verschijnen via
videoconferentie, terwijl de andere advocaat fysiek aanwezig is in de zittingszaal. Zij kunnen elkaar en
de beslagrechter op ieder moment horen en zien tijdens de behandeling van hun zaak.
De beslagrechters dragen op deze manier bij tot een meer toegankelijke rechtsbedeling, waarin
kostenefficiëntie en participatie van de partijen centraal staat. Het initiatief wordt positief onthaald
door de balie.

Gelinkte initiatieven op de burgerlijke sectie van de REA Antwerpen:
-

Tijdens de eerste lock-down werd op de burgerlijke kamers de keuze geboden tussen een
schriftelijke afhandeling, een afhandeling via een video-zitting dan wel een zitting op het
paleis. De drie afdelingen slaagden er zo in om de fixatietermijnen voor burgerlijke zaken op
het niveau van vóór de covid-crisis te houden;

-

Bouwgeschillen zijn soms te duur, slepen te lang aan, en zijn niet altijd effectief en
participatief. Voor kleinere bouwgeschillen is de klassieke procedure niet steeds geschikt
waardoor ze zonder oplossing blijven. Voor andere bouwgeschillen leidt de klassieke
procedure niet steeds tot een bevredigend resultaat. De afdeling Antwerpen werkte na een
eerste project opnieuw aan een andere aanpak die actueel wordt uitgetest en zal worden
voorgesteld begin september;
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-

De burgerlijke inleidingskamer zet in op de promotie van schikkingen, en meer bepaald op de
oproeping in verzoening. Het levert snellere en goedkopere rechtspraak op, waarbij de
mensen zelf veel meer zijn betrokken en de oplossingen vaak meer op maat zijn. Indien het
niet lukt, kan vlot geschakeld worden naar een klassieke instaatstelling van de procedure.
Voor meer info, lees hier.

Voor het werkingsverslag van de burgerlijke sectie, klik hier.
Voor het hele werkingsverslag, met ondersteunende info, klik hier.
Voor meer toelichting over de verzoeningsprocedure, klik hier.

Meer weten? Graag, contacteer mark.jespers@just.fgov.be
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