REA ANTWERPEN

Antwerpen, 28 juli 2020

BESCHIKKING

2020/56

Wij, Bart WILLOCX, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
Antwerpen;
Gezien het bijzonder reglement van de rechtbank en de beschikkingen van
dienstregeling in de afdelingen, evenals de algemene dienstregeling voor de
gerechtelijke vakantie 2020.
Gelet op het Ministerieel besluit van 10 juli 2020, in werking op 11 juli 2020,
houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken.
Gelet op de recente opflakkering van het covid19-virus in de provincie
Antwerpen.
Gelet op de beslissingen van de federale veiligheidsraad, de Antwerpse
gouverneur en de Stad Antwerpen van 27 juli 2020, waar we ons als
rechtbank loyaal willen inschrijven, en waarbij we onze verantwoordelijkheid
willen opnemen, enerzijds ter garantie van justitie als essentiële dienst,
anderzijds ter beperking van de verdere verspreiding van het virus.
Gezien het hoogdringend karakter van deze maatregelen werd telefonisch
advies gevraagd aan het Openbaar Ministerie en de Stafhouder. Er wordt
ook verder crisisoverleg gepland zodat bijsturing desgevallend steeds
mogelijk is.
OM DEZE REDENEN:
Zeggen dat volgende maatregelen gelden tot en met 31 augustus 2020:
-

In de gerechtsgebouwen van de provincie Antwerpen dient iedereen
steeds een mond-neusmasker bij zich te hebben (een gelaatsscherm
is enkel toegelaten wanneer een masker van stof om medische
redenen niet kan gedragen worden);

-

Het mondneusmasker dient met bedekking van mond en neus te
worden gedragen in de gerechtsgebouwen, meer bepaald in de
publieke gedeelten, en in de niet publieke circulatieruimten als de
gangen, liften enz. Het dragen van het mondmasker wordt strikt
aanbevolen in de zittingszalen, en kan enkel worden nagelaten
indien de voorzitter (ondanks het belang van het mondmasker in de
beperking van de verspreiding van het virus en de algemene
verplichtingen ter zake) toelaat dat dit wordt afgezet, wat enkel kan
indien er een afstand van minstens 1,5 meter kan worden
gegarandeerd en indien dit noodzakelijk is voor het goede verloop

van de zitting;

-

Enkel in het kader van een zaak waarin men zelf of zijn gezinslid
betrokken is, krijgt men toegang tot de gerechtsgebouwen, dan wel
wanneer men aanwezig dient te zijn om professionele redenen;

-

Aan advocaten wordt gevraagd om waar mogelijk hun cliënten te
vertegenwoordigen. Burgers dienen vooraf contact op te nemen met
hun advocaat omtrent de vraag of hun aanwezigheid op de
rechtbank al dan niet nodig is. Indien er op bepaalde plaatsen binnen
de rechtbank teveel mensen op een beperkte oppervlakte aanwezig
zijn, dient dit te worden gemeld aan de leidinggevenden zodat dit
kan worden verholpen;

-

In de burgerlijke zaken wordt zo mogelijk vooraf gevraagd door de
griffie aan de partijen of er een akkoord is om de zaak zonder
pleidooien in beraad te nemen, dan wel of de zaak via webex kan
worden behandeld, teneinde waar mogelijk, in geval van een
akkoord, de contacten te beperken;

-

De familiezaken worden verder behandeld. Het betreft inleidingen
waarbij zo mogelijk de advocaten vooraf worden aangeschreven
door de griffie omtrent de wijze waarop de zaak desgevallend kan
worden behandeld met beperking van de fysieke aanwezigheid van
partijen en/of advocaten. Indien daarnaast een zaak wordt
uitgesteld naar een datum voor eind augustus kan worden
afgesproken hoe deze zal worden behandeld, bijv. via webex.
Het horen van minderjarigen vindt verder doorgang, waarbij zoveel
mogelijk afstand moet worden gerespecteerd. De Kamers voor
minnelijke schikking blijven tevens behouden indien partijen niet
opteren voor een zitting via webex, in een grote raadkamer, en
desgevallend in een naburige zittingszaal of in de vergaderzaal naast
de cafetaria;

-

Wat de correctionele zaken betreft, worden de transfers van de
gedetineerden beperkt in overleg met het gevangeniswezen, dat
eigen quarantaine-maatregelen in Antwerpen dient toe te passen,
onder meer bij het begin van de detentie. Dit is nodig om de
gezondheidstoestand binnen de gevangenissen te vrijwaren, evenals
deze van de actoren van justitie. Voorlopig kan een algemeen
afgelasten van de overbrengingen worden vermeden, het is van
belang de noodzaak van iedere overbrenging kritisch te evalueren
teneinde strengere maatregelen te vermijden.
Wat de raadkamer betreft zal de overbrenging enkel gebeuren
indien deze 24 uur op voorhand (bij de eerste verschijning), of 48u
vooraf (bij de overige verschijningen) op de griffie wordt gevraagd
door de betrokkene of diens raadsman, of door het Openbaar
Ministerie, waarna de betrokken kamervoorzitter hiertoe kan
beslissen, al dan niet vooraf, of ook ambtshalve.

Voor de zittingen ten gronde zullen de gedetineerden worden
overgebracht, doch niet, behoudens andersluidende beslissing van
de voorzitter van de kamer, voor de uitspraak.
Voor de strafuitvoeringsrechtbank zullen de zittingen in de
gevangenis verder plaats vinden voor zover dit in veilige
omstandigheden kan, evenals de zittingen inzake herroeping op het
paleis, waartoe de betrokkenen zullen worden overgebracht;
-

De voorleidingen op het onderzoek vinden plaats in een grotere
ruimte dan het eigen kabinet met toepassing van de nodige
voorzorgsmaatregelen;

-

Voor de jeugdrechtbank zullen de jeugdrechters nagaan welke
besprekingen noodzakelijk en dringend moeten plaatsvinden,
waarbij het aantal deelnemers waar mogelijk en aangewezen wordt
beperkt. Voor dringende VOS en aangehoudenen blijft de werkwijze
onveranderd, waarbij waar mogelijk en aangewezen het aantal
aanwezigen
wordt
beperkt.
Voor
einde
termijnen
gemeenschapsinstellingen en voor collocaties kan waar aangewezen
en mits akkoord een video- of telefoonconferentie worden
georganiseerd.

De maatregelen die betrekking hebben op de zittingen treden in werking op
1 augustus 2020 , zodat alle betrokkenen zich ter zake kunnen voorbereiden,
de overige gaan in op 28 juli 2020.
Aldus gedaan in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, in ons kabinet,
op achtentwintig juli tweeduizendtwintig.

Bart Willocx,
voorzitter.

