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ACTUALISATIE VAN DE GECOÖRDINEERDE RICHTLIJNEN VAN HET
HOF VAN BEROEP TE GENT
VOOR DE ORGANISATIE EN WERKING VAN HET HOF
IN HET KADER VAN DE STRIJD TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET
CORONAVIRUS

Gelet op de actuele toestand inzake het coronavirus, de verschillende maatregelen die door de
Nationale Veiligheidsraad op 17 maart 2020 werden genomen en op 15 april 2020 werden verlengd
tot en met 3 mei 2020 en gelet op de actualisatie van de dwingende richtlijnen van het College van de
hoven en rechtbanken van 15 april 2020, ontvangen op 16 april 2020, dit alles om de verdere
verspreiding van het coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen, actualiseert het hof van beroep te
Gent de op 25 maart 2020 gecoördineerde richtlijnen.
Tot tegenbericht blijven deze geactualiseerde richtlijnen van kracht tot en met 3 mei 2020.
Deze richtlijnen vervangen alle vorige.

VOORAFGAANDE MEDEDELINGEN
Door het College van de hoven en rechtbanken werd beslist dat neerlegging van alle procedurestukken
(eenzijdige verzoekschriften, verzoekschriften hoger beroep, dagvaardingen, brieven, conclusies,
stukken) in de mate van het mogelijke dient te gebeuren via e-deposit (gratis), of in de brievenbus van
het betrokken rechtscollege. Betalende akten worden enkel aanvaard samen met het bewijs van de
voorafgaande betaling van de rechten.
Ook in nieuwe zaken kan het verzoekschrift thans worden neergelegd via e-deposit (zie de alert
“Elektronisch

neerleggen

van

verzoekschriften

/

brieven”

op

https://www.rechtbanken-

tribunaux.be/nl/hof-van-beroep-gent).

Tevens werd door het College van de hoven en rechtbanken beslist dat niettegenstaande het gerecht
deel uitmaakt van de noodzakelijke dienstverlening aan de rechtszoekenden, wat inhoudt dat de
gebouwen absoluut toegankelijk moeten blijven, de beheerders van de gebouwen, teneinde eenieders
gezondheid te beschermen, aan alle inkomdeuren een tekst zullen laten ophangen waaruit duidelijk
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blijkt op welke wijze en omwille van welke motieven er nog wel toegang wordt verleend, mits de
volgende regels worden gerespecteerd:
-

de toegang tot de griffies wordt zoveel mogelijk beperkt (communicatie per e-mail, telefoon
of post);

-

neerlegging van verzoekschriften, brieven, conclusies en stukken dient in de mate van het
mogelijke te gebeuren via e-deposit (gratis!), of in de brievenbus van het betrokken
rechtscollege.

Personen, die toegang krijgen tot het gerechtsgebouw, worden met aandrang verzocht de nodige
preventieve veiligheidsmaatregelen, zoals vermeld op de in het gerechtshof uithangende affiches
“BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN ZOALS HET CORONAVIRUS COVID-19 OF DE SEIZOENSGRIEP!”, na te
leven. Verder dient iedereen minstens anderhalve meter afstand te houden van elkaar en bij het
binnenkomen

de

handen

te

ontsmetten

met

de

aan

de

onthaalbalie

aanwezige

ontsmettingsgel/ontsmettingsalcohol.

Aan de advocaten wordt gevraagd om de zittingszaal enkel te betreden indien hun zaak wordt
behandeld. Op die manier kan vermeden worden dat er zich te veel mensen in een relatief kleine
ruimte bevinden.

REGELING ZITTINGEN
Voor de inleidingen, de behandeling en de uitspraak van zaken geldt volgende regeling.

BURGERLIJKE ZITTINGEN (ook de commerciële kamers en de fiscale kamer, maar niet de
zittingen van de familie- en jeugdkamers)

INLEIDINGEN

Alle burgerlijke zaken, die tijdens de fase van het rampenplan “Corona” al geagendeerd staan voor
inleiding, kunnen, in het kader van de preventiemaatregelen tegen de verspreiding van Covid-19, enkel
worden ingeleid via een schriftelijke verschijning, waarbij de advocaten schriftelijk kunnen vragen hun
eventueel minnelijk akkoord over de conclusiekalender te laten noteren. Indien er geen akkoord is, zal
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de voorzitter ambtshalve een kalender opleggen, waarbij rekening zal worden gehouden met de aard
en de urgentie van de zaak.
In geen geval kunnen de advocaten of de partijen nog in persoon verschijnen op de inleidingszitting.
Verstekken worden niet verleend.

Nieuwe zaken worden pas ingeleid na 3 mei 2020, met uitzondering voor de dringende zaken.

BEHANDELING

Alle zaken kunnen worden behandeld.
Op 17 april 2020 werd op de website van het hof van beroep te Gent een mededeling geplaatst in
verband met de behandeling van de burgerlijke zaken. Deze tekst wordt hierna integraal
overgenomen.

Met het koninklijk besluit nr. 2 van 9 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de
verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de
termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken, had de
Volmachtregering voornamelijk twee bedoelingen:
- partijen te behoeden voor de gevolgen van het niet tijdig kunnen verrichten van
proceshandelingen: daarom wordt in artikel 1 de conclusietermijn, die na 9 april 2020 valt, verlengd
en worden de overige termijnen in voorkomend geval mede opgeschoven.
- te vermijden dat niets meer in beraad wordt genomen: daarom wordt het via artikel 2 mogelijk
gemaakt dat de burgerlijke zaken in beraad worden genomen zonder mondelinge toelichting.
Deze regeling, die uit de aard zelf (nationaal toepasselijk) uniform moest zijn, heeft voor sommige
gerechtelijke entiteiten evenwel een mogelijk nadelig effect. In die rechtbanken/hoven waar de
rechtsdag over het algemeen werd vastgesteld op de kortst mogelijke termijn (iets meer dan één
maand na de laatste conclusietermijn), zullen de meeste rechtsdagen in principe vanaf half mei 2020
“van rechtswege” verdaagd moeten worden, omdat de laatste conclusietermijn na 9 april 2020 werd
bepaald. Dit nadelig gevolg is uiteraard niet wat de geest van het bijzondere machtenbesluit beoogde,
maar is een louter gevolg van het feit dat een uniforme regeling moest worden uitgevaardigd.
Dit nadelig gevolg kan overigens – in die rechtbanken en hoven waar het zich voordoet – gemakkelijk
opgevangen worden door procedure-akkoorden tussen de advocaten/partijen.
Partijen kunnen immers altijd al minnelijk afwijken van de conclusietermijnen. Het bijzondere
machtenbesluit heeft daaraan geen wijziging gebracht. Het verslag aan de Koning bij het bijzondere
machtenbesluit verduidelijkt overigens dat met de term “van rechtswege” beoogd werd te vermijden
dat de rechtbanken zouden overspoeld worden met extra werk om eerder vastgelegde
termijnregelingen aan te passen; deze term belet niet dat andersluidende akkoorden gesloten worden.
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Niets belet partijen dus om de werkwijze van het in beraad nemen zonder pleidooi indien bepaalde
voorwaarden daartoe cumulatief zijn vervuld – werkwijze die in het hof van beroep te Gent sedert het
uitbreken van de coronacrisis werd toegepast –, verder te zetten, zowel voor de zaken waarin de laatste
conclusietermijn werd bepaald na 9 april 2020 als voor de zaken waarin de laatste conclusietermijn
werd bepaald vóór 9 april 2020. Op die manier kunnen de eerder vastgestelde rechtsdagen in de
komende maanden worden behouden.
Onder procedure-akkoord tussen de advocaten/partijen wordt verstaan dat vanaf heden in het hof van
beroep te Gent alle burgerlijke zaken zonder pleidooi in beraad kunnen worden genomen indien de
volgende voorwaarden cumulatief zijn vervuld:
1. De dossiers van alle partijen zijn vooraf ter griffie neergelegd, waarbij met aandrang wordt
gevraagd dit te doen via e-deposit (de stukken in een geïndexeerd pdf-bestand, zodat deze vlot
kunnen worden teruggevonden, alsook de syntheseconclusies in OCR/Word). Enkel wanneer
door de voorzitter uitdrukkelijk wordt gevraagd de stukken ook in papieren versie neer te
leggen, kan dit gedaan worden.
2. Alle partijen stemmen er schriftelijk mee in dat alle neergelegde conclusies tot het debat
behoren.
3. Alle partijen bevestigen schriftelijk dat de zaak zonder pleidooien in beraad mag worden
genomen.
Om te vermijden dat er vanaf september 2020 – ingevolge tal van uitstellen “van rechtswege” – een
dubbele hoeveelheid zaken in beraad moet worden genomen, doet het hof van beroep te Gent een
oproep aan alle partijen en hun advocaten om in de mate van het mogelijke mee te werken aan de
spreiding van de behandeling van de burgerlijke rechtszaken door zoveel mogelijk te kiezen voor het
behoud van de verleende rechtsdag in de komende maanden.
Er dient benadrukt dat, om op een geldige manier te kunnen afwijken van de automatische
uitstelregeling ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 2 van 9 april 2020, het noodzakelijk is
dat elke partij/advocaat in het geschil uitdrukkelijk zijn akkoord terzake schriftelijk bevestigt, met
inachtneming van de hiervoor vermelde drie cumulatieve voorwaarden.
Het hof van beroep te Gent zal hierin een proactieve rol op zich blijven nemen en de betrokken
advocaten (en indien een partij geen advocaat heeft, de betrokken partij) contacteren om dit akkoord
ook schriftelijk te bevestigen. Het contacteren van de advocaten zal in principe via e-mail gebeuren,
maar de advocaten worden met aandrang verzocht om enkel en alleen te antwoorden via e-deposit.
Op die wijze hopen wij de doelstelling van het bijzondere machtenbesluit zo goed mogelijk te realiseren:
enerzijds door de zaak uit te stellen indien de partijen of hun advocaten in een overmachtssituatie
verkeren, maar anderzijds door zo veel mogelijk conflicten ook in deze corona-periode tijdig te
beslechten en op die wijze een grote gerechtelijke achterstand te vermijden.
De aandacht wordt er wel op gevestigd dat in de zaken waarin er geen reactie komt van de
advocaten/partijen of er tussen de advocaten/partijen geen procedure-akkoord, in de zin als hiervoor
bedoeld, wordt bekomen, het koninklijk besluit nr. 2 van 9 april 2020 zal worden toegepast.

In principe zullen de advocaten of de partijen niet meer in persoon verschijnen op de terechtzitting.
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UITSPRAKEN

Uitspraken kunnen vanaf heden worden gedaan, dit in functie van de verwerkingscapaciteit op de
griffie gelet op de handhaving van een, voor zoveel als mogelijk, minimumdienstverlening op de
griffies, zoals opgelegd op 15 april 2020 door het College van de hoven en rechtbanken.

ZITTINGEN FAMILIE- EN JEUGDKAMERS

INLEIDINGEN

Alle familiezaken, die tijdens de fase van het rampenplan “Corona” al geagendeerd staan voor
inleiding, kunnen, in het kader van de preventiemaatregelen tegen de verspreiding van Covid-19, enkel
worden ingeleid via een schriftelijke verschijning, waarbij de advocaten schriftelijk kunnen vragen hun
eventueel minnelijk akkoord over de conclusiekalender te laten noteren. Indien er geen akkoord is, zal
de voorzitter van de familiekamer aan wie de familiezaak wordt toebedeeld ambtshalve een kalender
opleggen, waarbij rekening zal worden gehouden met de aard en de urgentie van de zaak.
In geen geval kunnen de advocaten of de partijen nog in persoon verschijnen op de inleidingszitting.
Verstekken worden niet verleend.

Nieuwe zaken worden pas ingeleid na 3 mei 2020, met uitzondering voor de dringende zaken.

BEHANDELING

Voor de familiekamers (de 11e kamer, de 11bis kamer, de 11ter kamer, de 11quater kamer en de
11sexies kamer) kunnen alle zaken worden behandeld en in beraad genomen overeenkomstig hetgeen
hiervoor werd bepaald met betrekking tot de burgerlijke zittingen.

Indien de aanwezigheid in persoon van de partijen door de voorzitter noodzakelijk wordt geacht, wordt
de zaak uitgesteld tot na 3 mei 2020, behoudens wanneer het dringend karakter of bijzondere
omstandigheden een onmiddellijke behandeling vereisen. In die gevallen kunnen partijen zich laten
vertegenwoordigen door hun advocaat, ook al is de persoonlijke aanwezigheid in familiezaken
wettelijk verplicht.
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De zaken die voor de 11quinquies kamer (de kamer voor minnelijke schikking) vastgesteld zijn tot en
met 3 mei 2020, zullen worden uitgesteld naar een vaste datum. De advocaten en de partijen dienen
niet te verschijnen. Voor de neerlegging van akkoorden, is schriftelijke behandeling toegestaan.

Voor de jeugdkamer geldt dat enkel de dringende zaken zullen worden behandeld. De voorzitter van
de kamer beoordeelt of een zaak dringend is.
Begeleiders van voorzieningen of pleegzorgbegeleiding moeten niet verschijnen; hun verslaggeving
volstaat.
Pleegouders en ouders die gedagvaard werden, laten zich bij voorkeur vertegenwoordigen.
Minderjarigen ouder dan 12 jaar en minderjarigen in gesloten voorzieningen worden maximaal
vertegenwoordigd door hun advocaat.

De zaken die niet dringend zijn, worden uitgesteld op vaste datum of onbepaald.

UITSPRAKEN

Uitspraken in de familiekamers (de 11e kamer, de 11bis kamer, de 11ter kamer, de 11quater kamer en
de 11sexies kamer) kunnen worden gedaan, dit in functie van de verwerkingscapaciteit op de griffie
gelet op de handhaving van een, voor zoveel als mogelijk, minimumdienstverlening op de griffies, zoals
opgelegd op 15 april 2020 door het College van de hoven en rechtbanken.

De jeugdkamer kan in alle zaken uitspraak doen.

CORRECTIONELE ZITTINGEN

De (waarnemend) kamervoorzitters zullen in de zaken, die in de respectieve strafkamers zijn
vastgesteld tot en met 3 mei 2020, beslissen welke zaken, volgens intern verspreide criteria, zullen
worden behandeld.
Voor de strafzaken, die nog zullen worden behandeld, wordt er nogmaals op aangedrongen dat de
advocaten hun cliënten vertegenwoordigen, ook in de zaken met aangehoudenen. Het wordt herhaald
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dat gevangenentransport moet worden vermeden. Ook de aangehouden beklaagden dienen zich
bewust te zijn van het zeer uitzonderlijk karakter van de toestand veroorzaakt door het coronavirus.
De zaken, die niet zullen worden behandeld, zullen ofwel op vaste datum worden uitgesteld, ofwel
onbepaald worden uitgesteld. De advocaten en partijen worden erop gewezen dat zij in die gevallen
niet dienen aanwezig te zijn op de zitting.
In iedere strafzaak zullen de advocaten door de kamervoorzitter of de zittingsgriffier worden
aangeschreven. In die mail/brief zal een en ander duidelijk worden gecommuniceerd.

UITSPRAKEN
De (waarnemend) kamervoorzitters kunnen de beslissing nemen dat ook uitspraken in zaken, andere
dan die in de zaken met aangehouden personen of in de zaken waarin de uitspraak dringend moet
gebeuren, gedaan worden in de periode van 20 april 2020 tot en met 3 mei 2020. Zoals reeds
medegedeeld, wordt aan elke partij na de uitspraak een (digitale) kopie van het arrest overgemaakt
zodat de aanwezigheid van partijen bij die uitspraken niet steeds vereist is.

ZITTINGEN KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING

De kamer van inbeschuldigingstelling zal, naast het kennisnemen van de absoluut dringende zaken,
zoals voorlopige hechtenis, vreemdelingen, geïnterneerden, vanaf 20 april 2020, met toepassing van
de in het leven geroepen schriftelijke rechtspleging overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het
koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en
uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het
coronavirus COVID-19, ook de zogenaamde Franchimont-zaken, daarin ook begrepen de nietdringende, behandelen.

Gent, 17 april 2020

Erik Van de Sijpe
Eerste voorzitter
Hof van beroep Gent

