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1. BEVELSCHRIFT VAN DE VOORZITTER DD. 3 NOVEMBER 2020
(klik op de titel voor de integrale versie)

Er wordt vermeden om te grote groepen (aangehoudenen, politie, advocaten, tolken,…) samen in de
raadkamer of zittingszaal te brengen.
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2. PRAKTISCHE MAATREGELEN M.B.T. DE ZITTINGEN

a. De zittingen van de raadkamer

Alle zaken worden behandeld.
Het dragen van een mondmasker is verplicht.
Aan de advocaten wordt met aandrang gevraagd om de cliënten zoveel mogelijk te
vertegenwoordigen, dus ook de niet-gedetineerden.
De voorzitters van de kamers zullen toezien op een strikte naleving van de “corona” maatregelen, en
zo nodig, d.w.z. zo de aanwezigheid in de zittingszaal van te veel personen die naleving in het gedrang
brengt, de toegang tot de zaal ontzeggen, desgevallend in afwachting van de behandeling van hun
zaak.

b. De zittingen van de correctionele kamers, zetelend ten gronde

Alle zaken worden behandeld.
Het dragen van een mondmasker is verplicht.
Aan de advocaten wordt met aandrang gevraagd om de cliënten zoveel mogelijk te
vertegenwoordigen, dus ook de niet-gedetineerden.
De voorzitters van de kamers zullen toezien op een strikte naleving van de “corona” maatregelen, en
zo nodig, d.w.z. zo de aanwezigheid in de zittingszaal van te veel personen die naleving in het gedrang
brengt, de toegang tot de zaal ontzeggen, desgevallend in afwachting van de behandeling van hun
zaak. Die maatregel zal enkel genomen worden na afweging van enerzijds het principe van de
openbaarheid van de zitting versus het belang van de volksgezondheid.
DPA-DEPOSIT WORDT OM TECHNISCHE REDENEN NIET AANBEVOLEN IN STRAFZAKEN.

Corona-maatregelen

Correctionele rechtbank (raadkamer en ten gronde)

NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG
BRUSSEL
3. PRAKTISCHE MAATREGELEN M.B.T. DE CORRECTIONELE GRIFFIE

a. Toegankelijkheid van de correctionele griffie

De griffie is toegankelijk, maar de toegang wordt aan voorwaarden onderworpen.
Er worden tegelijkertijd maximaal 4 bezoekers toegelaten, waarvan 3 bezoekers voor inzage van een
dossier. INZAGE KAN UITSLUITEND MITS HET MAKEN VAN EEN VOORAFGAANDELIJKE AFSPRAAK.
De griffie blijft evenwel “vrij” toegankelijk na telefonisch contact op het nummer 02/519.85.62 of
eventueel via mail op nlcorbrus@just.fgov.be voor diegenen die een hoger rechtsmiddel (beroep of
cassatie) wensen aan te wenden en voor de verzoeken in toepassing van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.
Er kan ook post worden gedeponeerd in de brievenbus aan de ingang van de correctionele griffie.
Deze wordt op geregelde tijdstippen gelicht en een laatste maal (stipt) om 16u.
Alle overige vragen kan u bij voorkeur richten aan nlcorbrus@just.fgov.be of - indien noodzakelijk - via
telefoon of per post.

b. Rijbewijzen

i. Afgifte
Rijbewijzen worden in de postbus aan de toegangsdeur van de griffie gedeponeerd, vergezeld van een
nota met de contactgegevens (naam, voornaam, adres, gsm-nummer en mailadres) van betrokkene.
ii. Teruggave
Teruggave van rijbewijzen gebeurt – behoudens dringende omstandigheden – zoveel als mogelijk via
een aangetekend schrijven. Voor dringende teruggaven kan u ons contacteren op
nlcorbrus@just.fgov.be.

c. Inzage van dossiers

Om eventuele wachtrijen te vermijden, gebeurt de inzage van dossiers uitsluitend op afspraak. U kan
zelf
een
tijdstip
reserveren
op
https://www.supersaas.be/schedule/NREA_Brussel__COR/NREA_BRUSSEL_-_agenda_COR.
Dossiers die volledig digitaal voorhanden zijn, worden bij voorkeur digitaal ter inzage aangeboden
via de aanwezige kioskpc’s.
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d. Vonnissen en uitstellen

Artikel 23 van de Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19
pandemie (CORONA III) is vanaf 1/1/2021 niet langer van toepassing. Vanaf heden worden vonnissen
niet meer gratis afgeleverd.
Er zijn drie mogelijkheden om een vonnis te bemachtigen:
•
Per mail: u krijgt een betalingsbericht, na betaling ontvangt u een digitale kopie (bij voorkeur
per instant overschrijving).
•

Per post met griffiebon: u krijgt het vonnis opgestuurd.

•
Inzage ter griffie: afspraak maken via https://www.supersaas.be/schedule/NREA_Brussel__COR/NREA_BRUSSEL_-_agenda_COR. Een kopie bestellen ter griffie is ook mogelijk mits afspraak.
De vaststellingsdatum van uw zaak bij onze rechtbank kan u consulteren op
https://dossier.just.fgov.be/cgi-dossier/dossier.pl?lg=nl&jur=330100-020100 aan de hand van het
rolnummer van uw zaak.
OPGELET: GELIEVE OP BOVENSTAANDE WEBSITE GEEN REKENING TE HOUDEN MET DE LAATSTE
KOLOM “BESLISSING”. DEZE KOLOM HEEFT ENKEL BETREKKING OP DE EVENTUELE VOLGENDE
VASTSTELLINGSDATUM.
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