Indien je naar de rechtbank moet komen, vragen we jou in het kader van
COVID19 de volgende richtlijnen na te leven:
1.

De zittingen worden hetzij in tijdsblokken, hetzij op vaste tijdstippen
georganiseerd. Houd je stipt aan het exacte uur vermeld in de dagvaarding of
de oproepingsbrief.

2.

Kom tijdig naar het gerechtsgebouw (3000 Leuven, Smoldersplein 5), maar
meld je ten vroegste een 30-tal minuten voor het vermelde uur aan bij de
hoofdingang van het gerechtsgebouw, zodat je je vervolgens tijdig kan aanmelden
aan de ingang van de juiste zittingszaal bij de zittingsdeurwaarder om je
aanwezigheid te laten registreren.

3.

Ga de zittingszaal pas binnen op het exacte uur vermeld in de dagvaarding of de
oproepingsbrief: niet vroeger en niet later.

4.

Volg strikt de richtlijnen op die in het gerechtsgebouw bij het onthaal, de
toegangsdeur van de zittingszaal en in de zittingszaal zelf door zaalwachters of
door affiches worden aangegeven, zoals bijvoorbeeld een circulatieplan, looplijnen,
de afstandsregel en aanduiding van de zitplaatsen.

5.

Houd steeds 1,5 meter afstand van elkaar.

6.

In het gerechtsgebouw is het dragen van een mondmasker voor zowel burgers
als advocaten sterk aanbevolen. Op plaatsen waar de social distancing van
1,5 meter niet kan worden gegarandeerd, is het dragen van een mondmasker
verplicht.

7.

Enkel de personen die gedagvaard zijn of opgeroepen zijn krijgen toegang
tot het gerechtsgebouw. Partners, kinderen of anderen blijven thuis.

8.

Indien je ziek bent, blijf thuis en indien je geen advocaat hebt, verwittig de griffie
van jouw afwezigheid.

9.

Indien je beroep doet op een advocaat, kom zelf niet naar de rechtbank (tenzij de
rechtbank jou heeft uitgenodigd om zelf persoonlijk aanwezig te zijn). Jouw
advocaat zal jou dan vertegenwoordigen.

10.

Was zoveel mogelijk jouw handen en volg de voorschriften in verband met de
hand- en nieshygiëne.

11.

Maak conclusies en stukken zo veel als mogelijk vóór de zitting digitaal over.
Indien dit niet mogelijk is, moeten deze documenten op de zitting worden
neergelegd op een aparte tafel in de zittingszaal.

