Brussel – Tribunal de la famille et de la jeunesse néerlandophone
Beste Collega’s
Deze vrijdag kwamen de voorzitter, ondervoorzitters en hoofdgriffier bijeen om de gevolgen van de
Coronamaatregelen voor de rechtbank en de houding die ook de rechtbank hier tegenover moet
aannemen, te bespreken.
Concreet, en in afwachting van een ruimere nota voor heel de rechtbank, werden voor de familie- en
jeugdrechtbank volgende afspraken gemaakt, die minstens geldig blijven tot 19 april:
Familierechtbank
-

-

-

-

Alle zittingen gaan in principe gewoon door. Er wordt wel afgezien van de vereiste van de
persoonlijke verschijning van partijen, al wordt dit niet verboden. Daar waar de persoonlijke
verschijning van partijen toch gewenst is (bv. verblijfsregelingen van kinderen) kan de zaak
uitgesteld worden, maar zou in de mate van het mogelijke met de advocaten tegelijk gestreefd
kunnen worden naar (een behoud van) een voorlopige regeling.
Ook de KMS-zittingen gaan gewoon door, zij het in een ander, groter lokaal, met name het
voormalig bureau van Ph. Joos “Pc2.05”. Net zoals nu, gaat de rechter/ griffier de mensen halen
in de wachtruimte, maar leidt hen nu ook echt terug buiten, want dit gedeelte is eigenlijk
afgesloten voor het publiek.
Aangezien alle verplaatsingen zoveel mogelijk moeten vermeden worden, kunnen vragen tot
uitstel daarom schriftelijk behandeld worden, maar uit de berichtgeving moet wel blijken dat
beide partijen minstens van de vraag tot uitstel op de hoogte zijn.
De voorafgaande sessie trajectbegeleiding gaat niet langer door.
Aan de bodes wordt gevraagd om thuis te blijven.
Er wordt nog meer dan anders zeer voorzichtig omgesprongen met het verlenen van verstek.

Jeugdrechtbank
-

-

De zittingen gaan gewoon door, maar elke rechter bekijkt per zitting in welke zaak kan afgezien
worden van de persoonlijke verschijning van partijen, die hiervan dan ook verwittigd zullen
worden (via de griffier of via de Sociale Dienst). Indien partijen erop staan om persoonlijk te
verschijnen, maar zij dit omwille van het Coronarisico de komende weken niet wensen te doen,
zal toch een uitstel moeten verleend worden.
Er zullen geen bodes zijn voor de openbare zittingen.
Niet-noodzakelijke en/of niet-dringende kabinetsonderhouden worden uitgesteld.
Er wordt een regeling voorzien zodat telkens maximum 2 rechters aanwezig zijn; de derde werkt
van thuis uit.

Gemeenschappelijk voor de familie- en jeugdrechtbank
-

De gebruikelijke beschermingsmaatregelen (afstand bewaren, geen handen geven, …) moeten
uiteraard gerespecteerd worden.
Ruimtes moeten regelmatig verlucht worden.
Er wordt zo veel mogelijk van thuis uit gewerkt.

-

Indien nodig, zullen in de toekomst buitengewone zittingen georganiseerd worden om eventuele
uitstellen te behandelen, zodat achterstand op lange termijn vermeden wordt.
Alle externe vergaderingen worden geannuleerd.

De situatie wordt voortdurend opgevolgd; indien nodig zullen aanpassingen voorzien worden.
Bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen. Van harte dank voor het begrip! Voor vragen en
opmerkingen kunnen jullie steeds bij Karen of Tine terecht (die ik dank voor het opstellen van deze
nota!).
Met vriendelijke groeten,
Simon CARDON
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