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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 correctionele rechtbank:
“Alle zittingen blijven behouden.
Zaken met aangehoudenen worden behandeld (behalve indien zij aangehouden zijn om andere
redenen).
Zaken zonder aangehouden worden na overleg met het openbaar ministerie uitgesteld naar zittingen
vanaf september.
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De zittingen tot het gerechtelijk verlof worden voorbehouden voor dingende zaken, dus met
aangehoudenen.
Hogere beroepen tegen politiezaken worden uitgesteld, behoudens indien aangehoudenen.
De dossiers die klaar zijn voor uitspraak 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.
De aangehoudenen worden overgebracht indien de raadsman dit uitdrukkelijk vraagt uiterlijk 24 uur
op voorhand op de griffie van de raadkamer, respectievelijk de correctionele griffie, dus uiterlijk
doorgaans om 9u de dag vooraf.
Ook de voorzitter van een kamer kan vragen dat een gedetineerde toch wordt overgebracht.
Gedetineerden zonder advocaat worden overgebracht, tenzij ze weigeren.
…
Er wordt vermeden om te grote groepen (aangehoudenen, politie, advocaten, tolken,…) samen in de
raadkamer of zittingszaal te brengen.

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

De zittingen verlopen cfr. het voorafgaande.
De raadkamer behandelt enkel regelingen van rechtspleging in zaken met gedetineerden. De
overige zaken worden sine die uitgesteld. In de uitgestelde zaken (met niet-gedetineerden) zal een
nieuwe oproeping volgen, rekening houdende met de daaraan verbonden termijn tot aanvraag van
bijkomende onderzoeksdaden.
In de mate van het mogelijke worden de betrokken advocaten evenals de voorziene tolken vóór de
zitting gecontacteerd m.b.t. een eventueel uitstel.
De website bevat (met respect voor de privacy) een geactualiseerd overzicht van alle uitspraken en
eventuele uitsteldata van de 21e, 22e, 23e, 24e, 25e en 26e kamer.
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3. PRAKTISCHE MAATREGELEN M.B.T. DE CORRECTIONELE GRIFFIE

a. Toegankelijkheid van de correctionele griffie

De griffie is enkel toegankelijk voor uiterst dringende redenen zoals een akte van beroep en uiterst
dringende verzoekschriften (zoals bv. verzoeken tot voorwaardelijke invrijheidstelling),…
Alle overige vragen kan u richten aan nlcorbrus@just.fgov.be of - indien noodzakelijk - via telefoon of
per post.
Er kan ook post gedeponeerd worden in de brievenbus aan de ingang van de correctionele griffie. Deze
wordt op geregelde tijdstippen gelicht.

b. Rijbewijzen

i. Afgifte
Rijbewijzen die bij onze rechtbank dienen te worden neergelegd, worden eveneens in deze brievenbus
gedeponeerd (vergezeld van een gsm-nummer). Zodoende kunnen onze diensten u contacteren, mocht
er bijkomende informatie vereist zijn.
ii. Teruggave
4.

Teruggave van rijbewijzen gebeurt – behoudens dringende omstandigheden – zoveel als mogelijk via
een aangetekend schrijven. Voor dringende teruggaven kan u ons contacteren op
nlcorbrus@just.fgov.be.

a. Inzage van dossiers met aangehoudenen

Enkel de dossiers met aangehoudenen blijven beschikbaar ter inzage. Gelieve ons te willen
contacteren via nlcorbrus@just.fgov.be om een afspraak te maken.

b. Afleveren van hoogdringende uitgiften

Er wordt verzocht om de griffie voorafgaandelijk te willen contacteren m.b.t. de aflevering van een
dringende uitgifte: nlcorbrus@just.fgov.be.

Corona-maatregelen

Correctionele rechtbank (raadkamer en ten gronde)

NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
BRUSSEL
c. Vonnissen en uitstellen

De website bevat (met respect voor de privacy) een geactualiseerd overzicht van alle uitspraken en
eventuele uitsteldata.
Inzage van vonnissen dient via mail te worden verzocht: nlcorbrus@just.fgov.be. Een scan van het
vonnis zal vervolgens via mail worden overgemaakt.
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