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1.

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

Uittreksel m.b.t. de familierechtbank:
“Alle kamers, ook de 42e kamer (kamer minnelijke schikkingen), hernemen vanaf 18 mei 2020 hun
normale zittingen.
Tot en met de einddatum bedoeld in artikel 2, §1, van het K.B. nr. 2 van 9 april 2020 worden de nietmededeelbare zaken waarin alle partijen conclusies hebben neergelegd, behandeld zonder fysische
aanwezigheid van partijen of advocaten, tenzij de kamervoorzitter met het akkoord van de partijen
beslist tot een mondelinge behandeling.
De mededeelbare zaken en de niet-mededeelbare zaken die niet onder het toepassingsgebied vallen
van artikel 2 van het K.B. nr. 2 van 9 april 2020 worden in principe behandeld op de zitting. Partijen
dienen de verzoeken en akkoorden betreffende conclusiekalenders, uitstel, doorhaling of taalwijziging
schriftelijk in te dienen vóór de zitting en dienen zich hiervoor niet te verplaatsen.
Om een te grote drukte te vermijden op de zittingen van de 34e, 38e en 39e kamer kunnen er maar een
maximum aantal zaken per tijdsblok van één uur worden ingeleid. De dagvaardingen voor deze
zittingen worden onderworpen aan een voorafgaande toelating die tijdens de normale openingsuren
van de griffie gevraagd moet worden op volgend e-mailadres van de griffie:
brussel.rea.familierechtbank@just.fgov.be .
In het antwoord dat normaal binnen het uur zal worden verstuurd, zal de griffie de datum en het uur
meedelen waarop de zaak dient te worden ingeleid.
Er worden vanaf 18 mei 2020 opnieuw minderjarigen gehoord.”
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2. PRAKTISCHE MAATREGELEN M.B.T. DE ZITTINGEN

a. Kennisname van een vaststellingsdatum

U kan de eventuele verdere vaststellingsdatum van uw zaak consulteren via “uw dossier”.

b. Algemeen

Er wordt aan de advocaten gevraagd om hun cliënt(en) nog steeds zo veel mogelijk te willen
vertegenwoordigen.
Akkoorden betreffende conclusiekalenders, verzoeken tot doorhaling of gezamenlijke verzoeken tot
taalwijziging kunnen via e-deposit worden ingediend. Gezamenlijke verzoeken tot uitstel kunnen ook
worden ingediend via het mailadres van de kamer. U dient zich hiervoor niet naar de rechtbank te
verplaatsen.
Verder vindt u een meer gedetailleerd overzicht van de manier van werken per kamer.
Vanaf 18 mei 2020 zullen ook de verzoekschriften tot homologaties van akkoorden opnieuw
vastgesteld worden.
De inleidingen en vaststellingen zullen voorlopig op vaste uren gebeuren en het aantal vastgestelde
zaken per zitting wordt beperkt. Gelieve de voorziene uren strikt te respecteren. Alleen op die manier
kunnen we erover waken dat er niet te veel advocaten en partijen terzelfder tijd in de zittingszaal
aanwezig zijn. Partijen wiens zaak vastgesteld staat om 8.45 uur kunnen toegang krijgen tot het
gebouw vanaf 8.00 uur. Partijen die opgeroepen zijn op een later tijdstip, zullen pas een kwartier voor
de aanvang van hun zaak het gebouw binnen mogen.
De trajectbegeleiding blijft tot nader order opgeschort.
Wanneer de toepassing van artikel 1, §2, derde lid, van het KB nr. 2 van 9 april 2020 (het opschuiven
van de conclusietermijnen) ertoe leidt dat een rechtsdag van rechtswege moet verdaagd worden in
een zaak waarin alle conclusies werden neergelegd, worden de partijen en advocaten gevraagd om
aan de rechtbank hun akkoord te bevestigen dat de zaak in beraad kan worden genomen zonder
verdaging van de rechtsdag.
Voor kinderen die uitgenodigd worden om gehoord te worden, zal er slechts één enkele begeleidende
persoon samen met het kind toegang krijgen tot het gebouw en dit pas een kwartier voor de aanvang
van het gesprek.
U kan de vaststellingsdatum van uw zaak steeds consulteren via “uw dossier”.
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c. Overzicht per kamer
i. 31ste en 32ste kamer

De niet-mededeelbare zaken die op de zittingen van deze kamers staan vastgesteld en waarin alle
partijen conclusies hebben genomen, kunnen op vraag van partijen zonder pleidooien in beraad
genomen worden.
De mededeelbare zaken waarin er reeds een schriftelijk advies van het OM is, kunnen op vraag van
partijen eveneens zonder pleidooien in beraad worden genomen. Deze zaken zullen dan kort
uitgesteld worden teneinde partijen toe te laten kennis te nemen van het advies van het OM en hierop
desgevallend te repliceren met een korte replieknota die neergelegd dient te worden via e-deposit,
uiterlijk één dag voor de zitting waarop de zaak werd uitgesteld. Advocaten zullen in deze zaken een
mail ontvangen met de nodige informatie. Partijen die geen advocaat hebben, worden per brief
verwittigd.
De overige zaken worden in principe behandeld op de zitting.
U kan de vaststellingsdatum van uw zaak steeds consulteren via “uw dossier”.
Deze kamers zijn steeds bereikbaar via mail:
nreabrussel.kamer31@just.fgov.be
nreabrussel.kamer32@just.fgov.be
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ii. 33ste kamer

De zaken “echtscheiding door onderlinge toestemming” die op deze kamer staan vastgesteld, kunnen
worden behandeld zonder fysieke aanwezigheid van de partijen of hun advocaten. Teneinde dit
mogelijk te maken, wordt aan partijen gevraagd om een (korte) conclusie neer te leggen waarin ze
hun standpunt uiteenzetten en hun eventuele vordering formuleren. De neerlegging hiervan mag
enkel via e-deposit, de gewone post of fysieke neerlegging ter griffie gebeuren.
Partijen kunnen ook nog steeds via het mailadres van de kamer of via e-deposit schriftelijk een uitstel
op vaste datum vragen, bv. na het verstrijken van de termijn van feitelijke scheiding of voor het
formuleren van een herhaald verzoek.
De verzoekschriften “echtscheiding door onderlinge toestemming” worden verder schriftelijk
behandeld. Voorlopig worden er nog geen partijen opgeroepen om te verschijnen.
U kan de vaststellingsdatum van uw zaak steeds consulteren via “uw dossier”.
Deze kamer is steeds bereikbaar via mail: nreabrussel.kamer33@just.fgov.be

iii. 34ste kamer

Er worden op deze kamer voorlopig slechts vijftien zaken per zitting vastgesteld a rato van vijf zaken
per uur. Eventuele uitstellen, zaken in voortzetting of inleidingen per dagvaarding worden om 11.30
uur vastgesteld.
De dagvaardingen voor deze zittingen worden onderworpen aan een voorafgaande toelating die
tijdens de normale openingsuren van de griffie gevraagd moet worden op volgend e-mailadres van de
griffie: brussel.rea.familierechtbank@just.fgov.be .
U kan de vaststellingsdatum van uw zaak steeds consulteren via “uw dossier”.
Deze kamer is steeds bereikbaar via mail: nreabrussel.kamer34@just.fgov.be

iv. 35ste, 36ste en 37ste kamer

De pleitzaken die op de zittingen van deze kamers staan vastgesteld en waarin het advies van het OM
luidt “geen advies” of er gewoon verwezen wordt naar een vorig advies kunnen op vraag van partijen
zonder pleidooien in beraad genomen worden.
Pleitzaken waarin er nog geen advies is van het OM of waarin er een inhoudelijk advies is, kunnen op
vraag van partijen eveneens zonder pleidooien in beraad worden genomen. Deze zaken zullen dan
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kort uitgesteld worden teneinde partijen toe te laten kennis te nemen van het advies van het OM en
hierop desgevallend te repliceren met een korte replieknota die neergelegd dient te worden via edeposit, uiterlijk één dag voor de zitting waarop de zaak werd uitgesteld. Advocaten zullen in deze
zaken een mail ontvangen met de nodige informatie. Partijen die geen advocaat hebben, worden per
brief verwittigd.
In alle andere zaken (vastgesteld op relais, ter evaluatie,…) wordt aan de advocaten gevraagd om in
de mate van het mogelijke hun cliënt(en) te vertegenwoordigen. Indien de rechter meent dat de
partijen toch in persoon aanwezig moeten zijn, wordt de zaak kort uitgesteld. Indien de rechter bij het
voorbereiden van de zitting reeds vaststelt dat de aanwezigheid van de partijen in persoon wenselijk
is, kan hij dit ook via de mailbox van de kamer reeds op voorhand aan de advocaten laten weten zodat
een uitstel vermeden wordt.
Wanneer een zaak ambtshalve moet worden uitgesteld, bv. omdat een kind niet kon worden gehoord,
verwittigt de zittingsgriffier de advocaten hiervan op voorhand via de mailbox van de kamer.
U kan de vaststellingsdatum van uw zaak steeds consulteren via “uw dossier”.
Deze kamers zijn steeds bereikbaar via mail:
nreabrussel.kamer35@just.fgov.be
nreabrussel.kamer36@just.fgov.be
nreabrussel.kamer37@just.fgov.be

v. 38ste kamer

Er worden op deze kamer voorlopig slechts vijf inleidingen per zitting vastgesteld.
Voor de pleitzaken wordt verwezen naar hetgeen hierboven werd uiteengezet voor de 35ste tot 37ste
kamer.
De dagvaardingen voor deze zittingen worden onderworpen aan een voorafgaande toelating die
tijdens de normale openingsuren van de griffie gevraagd moet worden op volgend e-mailadres van de
griffie: brussel.rea.familierechtbank@just.fgov.be .
U kan de vaststellingsdatum van uw zaak steeds consulteren via “uw dossier”.
Deze kamer is steeds bereikbaar via mail: nreabrussel.kamer38@just.fgov.be
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vi. 39ste kamer

De pleitzaken die op de zittingen van deze kamer staan vastgesteld kunnen op vraag van partijen
zonder pleidooien in beraad genomen worden.
Er worden op deze kamer voorlopig slechts vijf inleidingen per zitting vastgesteld.
De dagvaardingen voor deze zittingen worden onderworpen aan een voorafgaande toelating die
tijdens de normale openingsuren van de griffie gevraagd moet worden op volgend e-mailadres van de
griffie: brussel.rea.familierechtbank@just.fgov.be .
U kan de vaststellingsdatum van uw zaak steeds consulteren via “uw dossier”.
Deze kamer is steeds bereikbaar via mail: nreabrussel.kamer39@just.fgov.be

vii. 40ste kamer

De pleitzaken die op de zittingen van deze kamer staan vastgesteld, kunnen op vraag van partijen
worden behandeld zonder fysieke aanwezigheid van de partijen of hun advocaten.
U kan de vaststellingsdatum van uw zaak steeds consulteren via “uw dossier”.
Deze kamer is steeds bereikbaar via mail: nreabrussel.kamer40@just.fgov.be

viii. 41ste kamer

Voor de zaken “geesteszieken” wordt gebruik gemaakt van de webapplicatie Cisco Webex, tenzij de
rechter anders beslist.
Voor alle andere zaken die in staat zijn, beslist de rechter of zij schriftelijk kunnen worden behandeld
dan wel of het nodig is om partijen toch in persoon te horen, eventueel via de webapplicatie Cisco
Webex. Meer info m.b.t. de behandeling via videoconferentie kan u hier terugvinden.
U kan de vaststellingsdatum van uw zaak steeds consulteren via “uw dossier”.
Deze kamer is steeds bereikbaar via mail: nreabrussel.kamer41@just.fgov.be
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ix. 42ste kamer

Voor de zittingen van de 42ste kamer (kamer minnelijke schikking) worden partijen uiteraard wel in
persoon verwacht.
U kan de vaststellingsdatum van uw zaak steeds consulteren via “uw dossier”.
Deze kamer is steeds bereikbaar via mail: nreabrussel.kamer42@just.fgov.be

3. PRAKTISCHE MAATREGELEN M.B.T. DE GRIFFIE VAN DE FAMILIERECHTBANK

Wie zich op de griffie van de familierechtbank van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg
Brussel (Montesquieugebouw) moet aanbieden, vraagt dit eerst aan het onthaal van het gebouw, dat
telefonisch contact zal nemen met de griffie indien het niet aan het onthaal kan afgehandeld worden.
Hoger beroepen met griffiebon, verzoeken, brieven, conclusies moeten in de bus aan het onthaal
gedeponeerd worden.
Er worden tegelijkertijd slechts 6 (noodzakelijke) bezoekers tot de griffies op de 2e verdieping van het
Montesquieugebouw toegelaten.
OPGELET: DE 2e VERDIEPING VAN HET MONTESQUIEUGEBOUW HUISVEST ZOWEL DE BURGERLIJKE
ALS DE FAMILIERECHTBANK.
Neerlegging van inleidende procedurestukken, conclusies en stukken dient bij voorkeur te gebeuren via
E-deposit (gratis). Klik hier voor meer informatie.
Communicatie gebeurt zo veel mogelijk via mail, telefoon of per post.
U kan de eventuele verdere vaststellingsdatum van uw zaak consulteren via “uw dossier”.

Corona-maatregelen

Familierechtbank

