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1.

BEVELSCHRIFT VAN DE VOORZITTER DD. 17 MAART 2020
(klik op de titel voor de integrale versie)

Uittreksel m.b.t. de burgerlijke rechtbank:
“Met uitzondering van de zittingen van de 9e kamer (beslag) en 10e kamer (kort geding) worden alle
zittingen geschrapt.
Het betreft de zittingen van volgende kamers:










1e kamer
2e kamer
3” kamer
4e kamer
5e kamer
7e kamer
8e kamer
11e kamer
getuigenverhoren

Alle vastgestelde zaken van deze kamers worden ambtshalve uitgesteld. De partijen zullen een bericht
krijgen van de nieuwe rechtsdag.
De partijen of hun advocaten kunnen inmiddels steeds besluiten tot de schriftelijke procedure
overeenkomstig artikel 755 van het Gerechtelijk Wetboek.

Corona-maatregelen

Burgerlijke rechtbank

NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
BRUSSEL
De uitspraken van vonnissen en beschikkingen in zaken die in beraad werden genomen, worden
uitgesteld, behoudens wanneer de rechter oordeelt dat de uitspraak zeer dringend moet gebeuren, en
dan zal daartoe een buitengewone zitting worden georganiseerd.
De 9e kamer (beslag) en 10e kamer (kort geding) behouden hun normale zittingen. Ook de dienst van
de eenzijdige verzoekschriften bij de voorzitter in gevallen van volstrekte noodzakelijkheid (artikel 584
Ger.W.) of van spoedeisende rechtsbijstand (artikel 673 Ger.W.) blijft verzekerd.”

2. PRAKTISCHE MAATREGELEN M.B.T. DE ZITTINGEN

Alle zaken die op de geschrapte zittingen zijn of waren vastgesteld in de periode tot en met 19 april
2020 zijn ambtshalve uitgesteld. De partijen zullen een bericht krijgen van de nieuwe rechtsdag. In de
mate van het mogelijke zullen zaken worden vastgesteld in mei en juni 2020, maar onvermijdelijk
zullen pleitzaken ook op langere termijn, tot in 2021, een nieuwe rechtsdag krijgen. Zaken voor
inleidingskamers of die werden vastgesteld voor korte debatten worden normaal opnieuw in mei of
juni 2020 vastgesteld.
U kan de eventuele verdere vaststellingsdatum van uw zaak consulteren via “uw dossier”.
De partijen en de advocaten kunnen inmiddels een verzoek neerleggen tot het volgen van de
schriftelijke rechtspleging overeenkomstig artikel 755 van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer alle
conclusies en stukken werden ingediend. Dergelijk verzoek kan worden neergelegd per e-mail op
nreabrussel.burg@just.fgov.be Een gezamenlijke akte is niet nodig ; het volstaat dat alle partijen
afzonderlijk dit verzoek indienen. Wanneer alle partijen de schriftelijke rechtspleging gevraagd
hebben, zal per e-mail een ontvangstbewijs gestuurd worden in de zin van artikel 755.
De uitspraken van vonnissen en beschikkingen zijn ook uitgesteld, behoudens wanneer een uitspraak
hoogdringend is. De vonnissen en beschikkingen in de zaken die in beraad waren genomen vóór 17
maart 2020 zullen vanaf 20 april 2020 volgen.
De 9e kamer (beslag) en de 10e kamer (kort geding) behouden hun normale zittingen. Voor die kamers
kan door de partijen gevraagd worden dat de zaak zonder mondelinge pleidooien in beraad wordt
genomen. De voorzitter zal in beginsel op dergelijke gemeenschappelijke vraag ingaan.

3. PRAKTISCHE MAATREGELEN M.B.T. DE GRIFFIE VAN DE BURGERLIJKE RECHTBANK

De griffie is enkel toegankelijk voor uiterst dringende redenen zoals een akte van beroep en uiterst
dringende verzoekschriften.
Neerlegging van conclusies en stukken dient te gebeuren via e-deposit (gratis).
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Communicatie gebeurt zo veel mogelijk via mail, telefoon of per post.
Er kan ook post gedeponeerd worden in de brievenbus op de 2de verdieping van het Montesquieu
gebouw.
U kan de eventuele verdere vaststellingsdatum van uw zaak consulteren via “uw dossier”.
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