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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 jeugdrechtbank:
“Alle zittingen van de 51e, 52e en 53e kamer worden geschrapt.
De reeds vastgestelde zaken worden na overleg met het openbaar ministerie uitgesteld naar zittingen
vanaf september.
Dringende beslissingen zullen bij beschikking genomen worden.
Er worden enkel dringende kabinetsonderhouden en “Everbergzittingen” gehouden.
Zittingen geesteszieken gaan noodgedwongen door. De nodige afspraken moeten op voorhand
worden gemaakt met de instelling teneinde de gezondheid van alle betrokkenen te waarborgen.”
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2. PRAKTISCHE MAATREGELEN M.B.T. DE ZITTINGEN EN KABINETSONDERHOUDEN

Alle zittingen van de 51e, 52e en 53e kamer zijn tot en met 19 april 2020 afgelast. De reeds vastgestelde
zaken worden uitgesteld naar zittingen vanaf september volgens onderstaande tabel
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De verwittiging van alle betrokkenen gebeurt als volgt:
De griffier van de kamer stuurt per zitting een mail naar de betrokken advocaten met de mededeling
dat alle zaken van deze zitting worden uitgesteld. In deze mail wordt onmiddellijk de nieuwe
zittingsdatum vermeld en wordt ook aan de advocaten gevraagd om hun cliënt (en/of diens ouders)
hiervan te verwittigen.
Aan de Sociale Dienst wordt een algemene mail gestuurd met bovenstaande tabel en wordt gevraagd
dat de consulenten elk voor hun dossiers zowel de partijen als de betrokken hulpverleners/diensten
verwittigen van het uitstel en de nieuwe zittingsdatum, met de mededeling dat zij voor deze nieuwe
datum geen nieuwe uitnodiging meer zullen ontvangen en dat er verwacht wordt dat ouders,
eventueel minderjarigen en hulpverleners op de nieuwe zittingsdatum aanwezig zijn.
Dringende beslissingen zullen bij beschikking genomen worden.
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Er gaan voorlopig enkel nog dringende kabinetsonderhouden door. De jeugdrechter beslist welke
actoren op een eventueel kabinetsonderhoud gewenst/noodzakelijk zijn, rekening houdend met de
coronarichtlijnen om de aanwezigheid van personen in eenzelfde ruimte zo veel mogelijk te beperken.
De Everbergzittingen blijven doorgaan. De advocaat van de minderjarige wordt verwacht en er wordt
gevraagd dat hij/zij de jongere vertegenwoordigt. Hiertoe is uiteraard een voorafgaandelijk contact
tussen de jongere en zijn advocaat noodzakelijk. De rechtbank verwacht van elke advocaat om hiervoor
het nodige te doen tot hij/zij zijn pupil heeft kunnen spreken. Om ervoor te zorgen dat de advocaat
met kennis van zaken de zitting zou kunnen voorbereiden en met zijn cliënt spreken zonder het dossier
eerst ter griffie te moeten komen inkijken, zullen de griffiers voorlopig – en dit zo lang de
“coronamaatregelen” duren – het verslag van De Grubbe en de eventuele verslagen van de Sociale
Dienst van zodra ze binnenkomen doormailen naar de advocaat. De ouders worden in principe ter
zitting verwacht, zeker wanneer het advies een terugkeer naar huis is, behalve wanneer ze ziek zijn of
het omwille van de “coronamaatregelen” echt niet zien zitten om naar de rechtbank te komen.

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

De griffies zijn enkel toegankelijk voor uiterst dringende redenen zoals een akte van beroep en de
inzage van dossiers voor een dringend kabinetsonderhoud of een Everbergzitting.
Eventuele noodzakelijke bezoekers melden zich aan het onthaal van het Portalisgebouw, waarna de
onthaalbediende de griffie van de jeugdrechtbank zal contacteren omtrent een eventuele toegang tot
de griffie.
Communicatie gebeurt zo veel mogelijk via mail (brussel.rea.jeugdrechtbank@just.fgov.be).
Er kan ook post gedeponeerd worden in de brievenbus aan de ingang van het Portalisgebouw (Quatre
Brasstraat 4 bus 3, 1000 Brussel.
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