NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
BRUSSEL
BRUSSEL

CORRECTIONELE RECHTBANK
(raadkamer en ten gronde)
Inhoudstafel

1.

BEVELSCHRIFT VAN DE VOORZITTER DD. 14 MEI 2020 ....................................................... 1

2.

PRAKTISCHE MAATREGELEN M.B.T. DE ZITTINGEN ............................................................ 2
a. De zittingen van de raadkamer ..................................................................................... 2
b. De zittingen van de correctionele kamers, zetelend ten gronde ..................................... 3

3.

PRAKTISCHE MAATREGELEN M.B.T. DE CORRECTIONELE GRIFFIE ....................................... 3
a. Toegankelijkheid van de correctionele griffie ................................................................ 3
b. Rijbewijzen .................................................................................................................. 4
i. Afgifte ...................................................................................................................... 4
ii. Teruggave................................................................................................................ 4
c. Inzage van dossiers ....................................................................................................... 4
d. Vonnissen en uitstellen ................................................................................................ 4

1.

BEVELSCHRIFT VAN DE VOORZITTER DD. 14 MEI 2020
(klik op de titel voor de integrale versie)

Uittreksel m.b.t. de correctionele rechtbank:
“Alle zaken kunnen opnieuw worden behandeld.
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.
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Het verzoek moet uiterlijk om 9u, op de werkdag voorafgaand aan de zitting ter griffie worden
neergelegd.
Ook de voorzitter van een kamer kan vragen dat een gedetineerde toch wordt overgebracht.
Gedetineerden zonder advocaat worden overgebracht, tenzij ze weigeren.
De raadkamer behandelt vanaf 2 juni 2020 regelingen van rechtspleging in zaken waar geen
gedetineerden voorkomen.
Vanaf 18 mei 2020 zal hiertoe opnieuw inzage van dossiers mogelijk zijn.
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

a. De zittingen van de raadkamer

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.
Met ingang van 2 juni 2020 zullen principieel opnieuw alle zaken worden behandeld, dus ook deze
zonder gedetineerden.
De bepalingen van het bevelschrift m.b.t. de overbrenging van gedetineerden blijven onverkort van
toepassing.
Eénieder die zich, om welke reden ook, naar een zitting wenst te begeven, dient zichzelf vooraf te
voorzien van een mondmasker en dit te gebruiken zo de voorzitter dit opdraagt.
Aan de advocaten wordt met aandrang gevraagd om de cliënten zoveel mogelijk te
vertegenwoordigen, dus ook de niet-gedetineerden. Zo de cliënt wel aanwezig is, en zo het niet
mogelijk is om de veiligheidsafstand van 1,50 meter tussen advocaat en cliënt te respecteren, zullen
cliënt en advocaat gebruik maken van hun mondmasker.
De voorzitters van de kamers zullen toezien op een strikte naleving van de “corona” maatregelen, en
zo nodig, d.w.z. zo de aanwezigheid in de zittingszaal van te veel personen die naleving in het gedrang
brengt, hen de toegang tot de zaal ontzeggen, desgevallend in afwachting van de behandeling van hun
zaak.
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b. De zittingen van de correctionele kamers, zetelend ten gronde

Evenwel zullen, met ingang van 18 mei 2020, principieel opnieuw alle zaken worden behandeld, dus
ook deze zonder gedetineerden, evenwel met voorrang voor deze mét gedetineerden.
De bepalingen van het bevelschrift m.b.t. de overbrenging van gedetineerden blijven onverkort van
toepassing.
Eénieder die zich, om welke reden ook, naar een zitting wenst te begeven, dient zichzelf vooraf te
voorzien van een mondmasker en dit te gebruiken zo de voorzitter dit opdraagt.
Aan de advocaten wordt met aandrang gevraagd om de cliënten zoveel mogelijk te
vertegenwoordigen, dus ook de niet-gedetineerden. Zo de cliënt wel aanwezig is, en zo het niet
mogelijk is om de veiligheidsafstand van 1,50 meter tussen advocaat en cliënt te respecteren, zullen
cliënt en advocaat gebruik maken van hun mondmasker.
De voorzitters van de kamers zullen toezien op een strikte naleving van de “corona” maatregelen, en
zo nodig, d.w.z. zo de aanwezigheid in de zittingszaal van te veel personen die naleving in het gedrang
brengt, hen de toegang tot de zaal ontzeggen, desgevallend in afwachting van de behandeling van hun
zaak. Die maatregel zal enkel genomen worden na afweging van enerzijds het principe van de
openbaarheid van de zitting versus het belang van de volksgezondheid.
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.

3. PRAKTISCHE MAATREGELEN M.B.T. DE CORRECTIONELE GRIFFIE

a. Toegankelijkheid van de correctionele griffie

De griffie is vanaf 18 mei 2020 opnieuw toegankelijk. Evenwel worden er tegelijkertijd maximaal 6
bezoekers toegelaten, waarvan eventueel 2 bezoekers (voor inzage van een dossier) op afspraak.
Er kan ook post worden gedeponeerd in de brievenbus aan de ingang van de correctionele griffie.
Deze wordt op geregelde tijdstippen gelicht en een laatste maal (stipt) om 16u.
Alle overige vragen kan u bij voorkeur richten aan nlcorbrus@just.fgov.be of - indien noodzakelijk - via
telefoon of per post.
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b. Rijbewijzen

i. Afgifte
Rijbewijzen kunnen opnieuw aan het loket van de correctionele griffie worden neergelegd.
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.

c. Inzage van dossiers

Om eventuele wachtrijen te vermijden, gebeurt de inzage van dossiers bij voorkeur op afspraak.
Gelieve ons te willen contacteren via nlcorbrus@just.fgov.be om een afspraak te maken.
Dossiers die volledig digitaal voorhanden zijn, worden uitsluitend digitaal ter inzage aangeboden via
de aanwezige kioskpc’s. De verdere modaliteiten hieromtrent worden u via mail meegedeeld.

d. Vonnissen en uitstellen

De website bevat (met respect voor de privacy) een geactualiseerd overzicht van alle uitspraken en
eventuele uitsteldata.

Corona-maatregelen

Correctionele rechtbank (raadkamer en ten gronde)

