Brussel – Tribunal de Première Instance néerlandophone – Section civile
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 burgerlijke
sectie volgende afspraken gemaakt, die minstens geldig blijven tot 19 april:
De zittingen gaan gewoon door. De kamervoorzitter waakt erover dat de aanwezigen in de zittingszaal
voldoende afstand van elkaar houden. Pleidooien vinden plaats van achter de balie en niet vlakbij de
rechter en de griffier.
Wanneer zaken zijn vastgesteld voor pleidooien om 8u45 of 14u00, betekent dit normaal dat er geen
vast uur werd bepaald voor de pleidooien. Om wachttijden en drukte in de zittingszaal te vermijden
kunnen advocaten op www.rechtbanken-tribunaux.be onder “uw dossier” een opzoeking doen aan de
hand van de pleitdatum en de kamer om te achterhalen welke advocaten allemaal verwacht worden
op eenzelfde zitting. Zij kunnen op die wijze onderling afspraken maken over de verdeling van de zaken
over de zitting.
Wanneer alle conclusies en overtuigingsstukken zijn ingediend, en partijen gemeenschappelijk
verzoeken om de zaak zonder pleidooien in beraad te laten nemen, zal de rechter in beginsel op die
vraag ingaan. Het gemeenschappelijk verzoek kan schriftelijk worden gedaan, zodat partijen en
advocaten zich niet moeten verplaatsen.
Wanneer in een gewone pleitzaak ten gronde één partij verzoekt om uitstel van de zaak omwille van
“corona”, zal op die vraag worden ingegaan, zonder dat daarbij verdere uitleg moet gegeven worden
of de persoonlijke situatie van die partij of advocaat moet worden toegelicht. Er zullen enkele
“inhaalzittingen” worden ingepland in de loop van juni 2020 om de zaken te behandelen die omwille
van “corona” worden uitgesteld. Deze regeling geldt niet in kort geding of in procedures zoals in kort
geding, waar de rechter de verzoeken om uitstel zaak per zaak zal evalueren.
Er worden in beginsel geen verstekken verleend. In geval van afwezigheid van een gedaagde partij
wordt de zaak uitgesteld naar een datum in mei of juni, en dient de eiser te vragen dat de
versteklatende partij wordt opgeroepen conform artikel 803 Ger.W. Deze regel geldt niet in kort
geding of in procedures zoals in kort geding, waar de voorzitter zaak per zaak zal evalueren of het
verstek kan worden verleend.
Er wordt bij partijen en advocaten sterk erop aangedrongen maximaal gebruik te maken van e-deposit.
De situatie wordt voortdurend opgevolgd; indien nodig zullen aanpassingen voorzien worden.
Met vriendelijke groeten,

Simon CARDON
Voorzitter
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