Mijnheer de stafhouder,
Mevrouw de directeur,
Door het College van de hoven en rechtbanken werd vandaag beslist dat de dwingende richtlijnen
van het College van 15 april 2020 blijven gelden tot 18 mei 2020, maar tevens werd beslist dat elk
rechtscollege autonoom kan beslissen om vanaf 4 mei deels of volledig alle zittingen te hernemen,
op voorwaarde dat de veiligheid van de medewerkers, griffiers, magistraten, partijen en derden
volledig is gevrijwaard en de regels van de FOD Volksgezondheid strikt worden opgevolgd.
In het hof van beroep te Gent werden deze week de zittingszalen reeds heringericht teneinde deze
“coronasafe” te maken. Er zal ook een duidelijk circulatieplan komen in het gerechtsgebouw om naar
de verschillende zittingszalen en griffies te gaan. Dit zal met kleurmarkeringen worden aangeduid. De
in- en uitgang van het gerechtsgebouw zullen gesplitst worden. Het is de bedoeling dat zo weinig
mogelijk mensen elkaar nog kruisen in het gerechtsgebouw. In de zittingszalen staan, naast op nog
andere plaatsen zoals het onthaal, de griffies, de raadkamers enz. flacons met ontsmettingsalcohol.
Aan het onthaal werden drie plexiglasschermen geplaatst en ook staan er reeds drie zulke schermen
op de griffies. Aan de bodes ter terechtzitting worden naast (chirurgische) mondmaskers ook face
shields en handschoenen ter beschikking gesteld. Aan de medewerkers toezicht en beheer en aan de
medewerkers van de DAB zal gevraagd worden om toezicht te houden op de naleving van de
afstandsregels (de zogenaamde regels van social distancing, d.w.z. minstens anderhalve meter
afstand houden tussen elke persoon). Wie een mondmasker wil dragen – intern werden deze reeds
ter beschikking gesteld –, kan dit doen, maar dit is niet verplicht indien de social distancing kan
worden gerespecteerd, wat in principe in het gerechtsgebouw van het hof van beroep te Gent en in
de zittingszalen steeds mogelijk is. Alle maatregelen zijn erop gericht om het gerechtsgebouw zowel
voor de magistraten, griffiers en andere personeelsleden als voor de advocaten en andere bezoekers
zo goed mogelijk “coronasafe” te maken. Onze middelen zijn echter beperkt en wij moeten voor alles
zelf zorgen. Daarom is het ook zeer belangrijk dat iedereen meewerkt aan de naleving van de
essentiële veiligheidsvoorschriften.
Volgende week is voor het hof van beroep te Gent een overgangsfase. Mijn geactualiseerde
richtlijnen van 17 april 2020, die ik volledigheidshalve in bijlage voeg, blijven gelden tot 18 mei 2020,
gelet ook op de beslissing van het College van de hoven en rechtbanken van heden, maar gezien de
autonomie die aan elk rechtscollege werd toegekend, beginnen wij met de geleidelijke versoepeling
van de maatregelen, wat een andere regeling per kamer kan inhouden.
Zo zullen volgende week de meeste strafzaken kunnen doorgaan, al wordt er nogmaals op
aangedrongen dat de advocaten, in de mate van het mogelijke, hun cliënten vertegenwoordigen.
Toegang zal verleend worden aan iedere advocaat en, zo nodig, de cliënt (e), maar de deuren van het
gerechtshof zullen nog niet openstaan. Ik heb wel aan de (waarnemend) kamervoorzitters laten
kennen dat het hen toekomt om in elke zaak afzonderlijk te oordelen of het in persoon verschijnen
van de raadslieden en eventueel ook hun cliënten kan gebeuren met naleving van de regels
van social distancing. Indien dit niet kan, bv. omdat er te veel partijen in een zaak zijn, zal de zaak
dienen uitgesteld te worden. In de zaken met aangehouden beklaagden, zullen vooralsnog de
aangehouden beklaagden niet automatisch uitgehaald worden. Dit zal wel gedaan worden wanneer
de voorzitter en de leden van de kamer, eventueel op uitdrukkelijke vraag van de raadsman van de
beklaagde, de aanwezigheid van de beklaagde noodzakelijk achten. In dat geval zal de (waarnemend)
kamervoorzitter aan het openbaar ministerie vragen om de nodige opdracht te geven voor de
uithaling en overbrenging van de beklaagde. Een andere mogelijkheid is dat de aangehouden
beklaagde via Webex aanwezig is op de zitting (videozitting). Elke gevangenisdirectie wil daaraan zijn
medewerking verlenen, maar evident is de capaciteit beperkt zodat dit geenszins mogelijk is voor
elke aangehouden beklaagde wiens zaak behandeld wordt. Het is de (waarnemend) kamervoorzitter

die, indien in de strafkamer beslist wordt, eventueel op vraag van de raadsman van de beklaagde,
om gebruik te maken van deze mogelijkheid, daartoe de nodige initiatieven zal nemen.
Vanaf 11 mei 2020 worden de deuren van het gerechtshof te Gent opnieuw opengesteld zodat niet
telkens eerst moet gebeld worden naar het nu nog op de ingangsdeur vermelde nummer om
toegang tot het gerechtshof te krijgen.
Vanaf dan zal ook in burgerlijke zaken, die voor behandeling zijn vastgesteld, aan de advocaten de
mogelijkheid worden gegeven om in persoon te verschijnen. Aan de advocaten zal wel steeds
worden gevraagd om, in de mate van het mogelijke, hun cliënt(e) te vertegenwoordigen. Ook in de
burgerlijke kamers komt het evenwel aan iedere (kamer)voorzitter toe om in elke zaak afzonderlijk te
oordelen of het in persoon verschijnen van de raadslieden en eventueel hun cliënten kan gebeuren
met naleving van de regels van social distancing. Indien dit niet kan, zal de persoonlijke verschijning
niet kunnen toegelaten worden en zal er teruggegrepen worden naar de bijzondere
machtenbesluiten.
Inleidingen zullen nog steeds enkel kunnen gebeuren via een schriftelijke verschijning (zie richtlijnen
17 april 2020).
Wat ik hiervoor heb uiteengezet, zijn de hoofdrichtlijnen. Praktisch zal, zoals dit ook tot nu toe werd
gedaan, in iedere zaak, die voor behandeling vastgesteld is, gecommuniceerd worden met de
raadslieden teneinde een en ander te regelen. De zittingsgriffiers schrijven de raadslieden aan met
een geïndividualiseerde brief, waarin een en ander wordt medegedeeld en/of toegelicht en waarin
bepaalde vragen worden gesteld, en die vanuit de applicatie van het hof van beroep te Gent wordt
verstuurd. De advocaten worden met aandrang verzocht te reageren via e-deposit. Dit houdt in dat
in principe in geen enkele zaak de in de zaak betrokken advocaten in het ongewisse mogen blijven
over wat er met de zaak zal gebeuren.
Indien deze geleidelijk doorgevoerde versoepelingen geen problemen met zich meebrengen, hopen
wij op termijn opnieuw te kunnen komen tot een volledig normale werking van het hof van beroep te
Gent.
Ik dank alvast nogmaals alle advocaten voor hun medewerking en voor het begrip dat wordt
opgebracht voor deze uitzonderlijke toestand en verzoek u dit bericht te willen verspreiden onder de
leden van uw balie.
Met vriendelijke groeten,

Erik Van de Sijpe
Eerste voorzitter
Hof van beroep Gent
Koophandelsplein 23
9000 Gent
� +32 (0)9 234 42 00
� +32 (0)496 25 70 80
� erik.vandesijpe@just.fgov.be

Secretariaat eerste voorzitter
� +32 (0)9 234 42 01
� sec.ev.hvbgent@just.fgov.be
https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl

