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Toegang ToT de JusTiTia-siTe

Het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 vindt plaats in het gerechtsgebouw ‘Justitia’. Deze site, 
vroeger gebruikt door de NAVO, bevindt zich aan de Bourgetlaan, ter hoogte van nummer 22, te 1130 
Brussel. 
De site is bij voorkeur bereikbaar met het openbaar vervoer.

Parking 
Er	is	voorzien	in	een	parking	met	160 plaatsen	voor	de	pers.	In	die	parking	wordt	een	ruimte	gereserveerd	
voor enkele zendwagens.
De toegang tot de parking voor de pers zal met pijlen worden aangegeven. Om ertoe toegang te krijgen, is 
het noodzakelijk dat het persoonlijke accreditatieformulier is ingevuld. Bij het betreden van de parking zal 
aan de bestuurder worden gevraagd zijn accreditatie voor te leggen. 
Wij vestigen uw aandacht erop dat de eerste dagen van het proces en op bepaalde sleutelmomenten een 
zekere drukte wordt verwacht. Er wordt dan ook aangeraden zich vooraf te melden om verkeersproble-
men te beperken. 

Toegang ToT heT gebouw

Vanaf de parking is er een toegangsweg die voor de journalisten is gereserveerd om de gebouwen gemak-
kelijk	te	betreden,	direct	in	de	zone	van	de	perszaal.	Iedereen	moet	de	veiligheidsmaatregelen	ondergaan	
alvorens de plaatsen te betreden. 
Opgelet: om veiligheidsredenen wordt er geen eten of drinken toegestaan bij het betreden van het 
gebouw. Er is een ruime perszaal die elke journalist de mogelijkheid biedt de debatten op comfortabele 
wijze te volgen.  

Plan van de site oP GooGle maPs

PRAKTISCHE 
ORGANISATIE 01
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accrediTaTies

Er werden belangrijke veiligheidsmaatregelen genomen aangezien het om een buitengewoon proces gaat. 
Wij doen ons best om uw werk te vereenvoudigen. 

De	journalisten	worden	verzocht	zich	te	accrediteren.	Indien	dat	niet	het	geval	is,	is	het	accreditatieformu-
lier beschikbaar op eenvoudig verzoek gericht aan het e-mailadres 22.03.16press@just.fgov.be

Om toegang te krijgen tot de voor de journalisten voorbehouden faciliteiten en de parking, is de accredi-
tatie (die op een A4-blad moet worden afgedrukt en meegebracht) onontbeerlijk. 

De accreditatieprocedure is vergelijkbaar zijn met die voor de zittingen van de raadkamer en de kamer 
van inbeschuldigingstelling met betrekking tot het proces van de aanslagen van 22 maart 2016. Bij die 
accreditatie-aanvraag moet een aantal documenten worden gedownload (de kopieën van perskaart, iden-
titeitskaart en pasfoto).

Wanneer de leden van de pers de eerste keer op de site komen, krijgen ze een etui en een lint.

Het is verplicht de accreditatie voortdurend te dragen binnen de muren van Justitia. Het is in principe niet 
mogelijk zich ter plaatse te accrediteren. Een identiteitskaart is eveneens onontbeerlijk. 

0.1	PRAKTISCHE	ORGANISATIE	
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Voor de Pers Voorbehouden PlaaTsen

De journalisten beschikken over een perszaal met 400 plaatsen die is uitgerust met 160 tafels met stoelen 
en 240 stoelen met schrijftabletten. Een rechtstreekse uitzending op schermen biedt hun de mogelijkheid 
het proces vanuit de perszaal te volgen.

De perszaal bevindt zich naast de cafetaria (open van 7.30 uur tot het einde van de zitting, met dezelfde 
uurregeling als het gerechtsgebouw Justitia).

Van daaruit leidt een gang de journalisten naar de zittingszalen en de relaiszittingszalen, net als naar de 
gereserveerde ruimte waar zij in contact kunnen komen met de verschillende procespartijen en beelden 
kunnen maken. Zoals voor het proces van de aanslagen te Parijs dragen de burgerlijke partijen of bena-
deelde	partijen	 groene	badgelinten	 als	 zij	 ermee	 instemmen	 te	worden	gefilmd	of	 geïnterviewd,	 rode	
indien	zij	dat	weigeren.	Gelieve	die	wens	te	respecteren.

Het staat de journalisten vrij naar de hoofdzittingszaal te gaan (er zijn 20 plaatsen gereserveerd voor hen, 
in de volgorde van aankomst) of naar de relaiszalen, uitbreidingen van de hoofdzittingszaal. Maar op die 
plaatsen wordt, behoudens uitzondering beslist door de voorzitter van het hof van assisen, materiaal om 
beelden of opnamen te maken niet toegestaan.

De Justitia-site is op zittingsdagen open van 7.30 uur tot het einde van de zitting. Buiten, op de parking, 
wordt voorzien in verbindingen om de overdracht van in het gebouw gemaakte beelden naar de zendwa-
gens mogelijk te maken. Ten slotte wordt voorzien in een plaats voor duplexverbindingen.

Voor het monteren en mixen wordt voorzien in een rustigere zaal, naast de perszaal, met oude telefoon-
cellen of twee vertaalcabines, een overblijfsel van de perszalen van de NAVO, die kunnen helpen bij ge-
luidsmengingen in een stillere sfeer. 

De interviews kunnen worden afgenomen hetzij op de plaats die is voorbehouden om beelden te maken 
in de hoofdgang, zonder evenwel die plaats te verlaten teneinde de circulatie niet te hinderen, hetzij in de 
gang die naar de perszaal leidt, in de perszaal zelf of in de buitenruimten van het gebouw. 

0.1	PRAKTISCHE	ORGANISATIE	
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PersTekenaars

Enkele plaatsen op de voorste rijen worden gereserveerd voor de perstekenaars. Zij worden toegekend in 
de volgorde van aankomst. De tekenaars kunnen zich in zekere mate in de zaal verplaatsen op voorwaar-
de dat zij de zitting niet hinderen.  

kleurlinTen

De “halslinten” hebben verschillende kleuren:  
n oranje: pers;
n groen: burgerlijke partij of benadeelde partij die instemt met contacten met de pers;
n rood: burgerlijke partij of benadeelde partij die contacten met de pers weigert;
n geel: advocaten;
n blauw: gerechtspersoneel; 
n  wit:	benadeelde	partij	en	slachtoffer.

Varia

Journalisten behoren tot een beroepsgroep die gemachtigd is om binnen de gebouwen hun telefoon bij 
zich	te	houden. In	de	zittingszalen	moeten	ze	absoluut	op	stil	worden	gezet,	op	straffe	van	uitzetting	uit	de	
zaal of wijziging van instructies ten aanzien van de pers. 
Op	de	volledige	site	wordt	voorzien	in	een	snelle	wifiverbinding.	

Het is voor de journalisten, net als voor iedereen die zich in de zittingszalen bevindt, verboden beelden te 
maken	en	het	geluid	op	te	nemen,	op	straffe	van	uitzetting	uit	de	zittingszalen.	In	de	hoofdzittingszaal	en	
in de relaiszittingszalen wordt materiaal om beelden en opnamen te maken niet toegestaan. Op verzoek 
wordt ‘s morgens, vóór de zitting en tot het begin van de zitting, een team inzake ‘image pool’ aanvaard in 
de zittingszaal, maar dan moet dat team de beelden wel delen met hun collega’s.

PersconTacTen

Het hof van beroep verzorgt de perscommunicatie.
Journalisten kunnen per e-mail of telefoon hun vragen stellen aan de magistraten van het hof van beroep:

E-mail: presse.assisesbruxelles22mars@just.fgov.be

Anne Leclercq: 
+32 478 90 51 24	

Luc Hennart: 
+32 479 84 82 85

Sophie	Van	Bree:	
+32 477 62 54 26

0.1	PRAKTISCHE	ORGANISATIE	
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Het hof van assisen bestaat uit het hof en een jury. Het hof en de jury vormen samen het college.
Het hof van assisen doet uitspraak over misdaden die niet correctionaliseerbaar of gecorrectionaliseerd 
zijn,	over	drukpersmisdrijven	en	over	politieke	misdrijven.	De	Grondwet	schrijft	voor	dat	de	berechting	van	
de zwaarste misdrijven moet worden toevertrouwd aan personen uit het maatschappelijk middenveld.

ZeTel

Hof 

Het hof bestaat uit drie beroepsmagistraten van de zetel, namelijk een voorzitter, die lid is van het hof van 
beroep, en twee assessoren, die rechters zijn in de rechtbank van eerste aanleg.

Jury

De jury bestaat uit twaalf gezworenen. Het hof van assisen kan ook één tot vierentwintig plaatsver-
vangende gezworenen loten die de debatten bijwonen.
De	effectieve	jury	mag	voor	niet	meer	dan	twee	derden	uit	leden	van	hetzelfde	geslacht	bestaan	en	mag	
dus niet meer dan acht mannen of meer dan acht vrouwen tellen.
De	effectieve	en	plaatsvervangende	gezworenen	moeten	de	eed	afleggen	die	is	vermeld	in	artikel 290	van	
het	Wetboek	van	Strafvordering.	Daardoor	worden	ze	rechters	voor	de	volledige	duur	van	de	zitting	van	
het hof van assisen.
De eed houdt de volgende plichten in:

 ● de ten laste gelegde feiten onpartijdig onderzoeken;
 ● de ten laste gelegde feiten met de grootste aandacht onderzoeken;
 ● buiten de groep met niemand communiceren over zijn mening, noch in de publieke, noch in de private sfeer;
 ● zijn beslissing enkel steunen op de bewijzen en de middelen van verdediging die tijdens de openbare 
zitting werden uiteengezet, rekening houdende met de belangen van de beschuldigde, de burgerlijke 
partijen en de maatschappij.

Griffie

Het	hof	van	assisen	wordt	bijgestaan	door	een	of	meerdere	griffiers	van	de	griffie	van	de	rechtbank	van	
eerste aanleg.

ParTiJen in heT Proces

oPenbaar ministerie

Het openbaar ministerie wordt vertegenwoordigd door een magistraat van het parket-generaal of van het 
federaal parket, naargelang van de aard van de zaak.
Voor het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 vertegenwoordigen magistraten van het federaal 
parket het openbaar ministerie. Ze zullen in principe met z’n drieën zijn. Het openbaar ministerie verte-
genwoordigt de maatschappij en verdedigt de aanklacht. Het openbaar ministerie zet tijdens de zitting 
uiteen welke feiten volgens hen de beschuldigden ten laste dienen te worden gelegd en verzoekt om de 
toepassing van de wet.

bescHuldiGde 

De beschuldigde is de persoon die is gedagvaard om te verschijnen voor het hof van assisen en zich te 
verantwoorden voor de feiten die hem ten laste worden gelegd.
Voor het hof van assisen moet de beschuldigde worden bijgestaan door een advocaat. 
De beschuldigde wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld volgens de wet bewezen wordt. Het 
vermoeden van onschuld van een beschuldigde is als beginsel neergelegd in artikel 6.2 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

burGerliJke PartiJ

Een	slachtoffer	van	de	feiten	in	de	zaak	kan	zich	voor	het	hof	van	assisen	burgerlijke	partij	stellen	tot	de	
sluiting van de debatten.

0.2	HOF	VAN	ASSISEN
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0.2	HOF	VAN	ASSISEN

Proces 
Het hof van assisen houdt drie verschillende zittingen, namelijk:

 ● de preliminaire zitting;
 ● de zitting voor de samenstelling van de jury;
 ● de zitting ten gronde.

Tijdens de preliminaire zitting houdt de voorzitter van het hof van assisen alleen zitting. De beschuldigden en 
de burgerlijke partijen worden door het openbaar ministerie, in dit geval de federale procureur, gedagvaard 
om te verschijnen.
Het doel van de preliminaire zitting, die aan de zitting ten gronde voorafgaat, is de lijst vaststellen van 
de getuigen die tijdens de zitting ten gronde zullen getuigen en van de volgorde waarin ze zullen worden 
gehoord. Tijdens deze zitting kunnen de partijen aan de hand van conclusies procedurele problemen met 
betrekking tot de ontvankelijkheid van de vervolgingen aan de orde stellen. 
Voor het proces van de aanslagen 22 maart 2016 is de preliminaire zitting gepland op maandag 
12 september 2022 om 9.00 uur.

Tijdens de zitting voor de samenstelling van de jury houdt de voorzitter van het hof van assisen zitting 
samen met de twee rechters-assessoren. 

Om op de lijst van gezworenen te worden ingeschreven, moet men ingeschreven zijn in het kiezersre-
gister,	de	burgerlijke	en	politieke	rechten	genieten,	tussen	28 jaar	en	65 jaar	oud	zijn,	kunnen	lezen	en	
schrijven en geen strafrechtelijke veroordeling tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden, tot 
een straf onder elektronisch toezicht van meer dan vier maanden, tot een werkstraf van meer dan zestig 
uur of tot een autonome probatiestraf van een jaar of meer hebben opgelopen.
De voorzitter van het hof van assisen beslist eerst over de verzoeken om vrijstelling die de potentiële 
gezworenen kunnen indienen. De namen van de aanwezige niet-vrijgestelde gezworenen worden vervol-
gens in een bus gelegd, waaruit de voorzitter een voor een de gezworenen loot.
De beschuldigde en de federale procureur hebben het recht om een gelijk aantal gezworenen te 
wraken. De burgerlijke partij heeft geen wrakingsrecht. De redenen voor de wraking mogen niet worden 
bekendgemaakt.
De jury moet minstens twee dagen voor de zitting ten gronde zijn samengesteld.
Voor het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 is de zitting voor de samenstelling van de jury 
gepland op maandag 10 oktober 2022 om 9.00 uur.

Zitting ten gronde 

Voor het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 start de zitting ten gronde op donderdag 13 oktober 2022 
om 9.00 uur. Ze wordt voortgezet tot de sluiting van de debatten en dat gedurende meerdere dagen, weken of 
maanden, naargelang de vereisten van de zaak.
De zitting begint met de (gehele of gedeeltelijke) voorlezing van de akte van inbeschuldigingstelling door de 
federale procureur en eventueel de voorlezing van de akte van verdediging van de beschuldigde, door diens 
advocaat. De voorzitter gaat vervolgens over tot het verhoor van de beschuldigde(n). Aangezien de procedure 
voor het hof van assisen mondeling wordt gevoerd, vormt het verhoor van de getuigen (onderzoeksrechters, 
politieambtenaren, getuigen van feiten en moraliteitsgetuigen) en de deskundigen, in de volgorde van de lijst 
die werd vastgesteld in het preliminaire arrest, vervolgens het substantiële deel van de zitting. Na het verhoor 
van de getuigen en de deskundigen volgen de vordering van de federale procureur en de pleidooien van de 
burgerlijke partijen en de beschuldigden. De beschuldigde krijgt altijd het laatste woord.
Na	afloop	van	de	debatten	leest	de	voorzitter	van	het	hof	van	assisen	de	vragen	voor	die	de	jury	moet	be-
antwoorden in het kader van de schuldigverklaring.

Er zijn twee soorten vragen:
 ● de	vraag	over	het	hoofdfeit,	gesteld	in	de	volgende	bewoordingen:	‘Is	de	beschuldigde	schuldig	aan	
die bepaalde misdaad?’
 ● de vraag over de verzwarende omstandigheden, gesteld in de volgende bewoordingen: ‘Heeft de 
beschuldigde de misdaad gepleegd met die of die verzwarende omstandigheid?’

De voorzitter van het hof van assisen sluit de debatten en het hof en de jury trekken zich terug voor de 
beraadslaging.

Persdossier
Aanslagen van 22 maart 2016
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Beraadslaging

Over de schuldvragen

Het hof en de jury vormen het college. Ze beraadslagen samen over de schuldigverklaring. De voorzit-
ter leest aan de gezworenen de volgende aanwijzingen voor: “De wet voorziet dat een veroordeling enkel 
kan worden uitgesproken indien uit de toegelaten bewijselementen voortvloeit dat de beschuldigde boven elke 
redelijke twijfel schuldig is aan de ten laste gelegde feiten.”

Voor de beraadslaging heeft het college de beschikking over het dossier, de door de partijen neergelegde 
stukken, de proceshandelingen, de overtuigingsstukken en de eigen aantekeningen.

Enkel	de	12	effectieve	gezworenen	antwoorden	op	de	hoofd-	en	bijvragen	over	de	schuld	van	de	beschuldig-
de, bij individuele stemming, de ene vraag na de andere en met gesloten briefjes. Als de gezworenen zeven 
keer ‘ja’ en vijf keer ‘neen’ hebben geantwoord op een hoofdschuldvraag, beraadslaagt het hof en antwoordt 
het op de vraag. Dat is het enige geval waarin het hof deelneemt aan de stemming over de schuld.

De beslissing van de jury wordt genomen bij meerderheid van stemmen.

Het college tekent in een arrest de motivering van de beslissing van de jury op.

De leden van het college mogen de beraadslagingskamer pas verlaten wanneer zij hun verklaring hebben 
opgemaakt en die werd opgetekend in een arrest.

Gedurende	de	beraadslaging	mogen	de	plaatsvervangende	gezworenen	niet	in	contact	komen	met	andere	
personen. Er wordt voor hen een zaal voorbehouden.

Eventueel over de straf

Als een beschuldigde schuldig wordt verklaard, moeten de jury en het hof samen beslissen over de uit te 
spreken straf, na de vordering van het openbaar ministerie en de pleidooien van de verdediging te hebben 
gehoord. De beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

De	veroordeelde	heeft	15 dagen	om	cassatieberoep	in	te	stellen.

Burgerrechtelijke vorderingen

De burgerlijke partijen kunnen van de veroordeelde herstel vorderen van hun schade die door het misdrijf 
werd veroorzaakt. Bij de behandeling en berechting van de vorderingen van de burgerlijke partijen houdt 
het hof van assisen zitting zonder jury.

0.2	HOF	VAN	ASSISEN
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De	diensten	voor	slachtofferonthaal	hangen	af	van	de	justitiehuizen;	er	is	een	dienst	voor	slachtofferont-
haal in elke afdeling van elk gerechtelijk arrondissement.

algemene oPdrachTen 
De	diensten	voor	slachtofferonthaal	treden	kosteloos	op	voor	de	slachtoffers	en	de	na(ast)bestaanden	
van	slachtoffers	opdat	ze	de	nodige	aandacht	krijgen	tijdens	de	hele	gerechtelijke	procedure	(vanaf	de	
klachtneerlegging tot de strafuitvoering) en opdat ze hun rechten kunnen laten gelden. Hun opdrachten 
bestaan uit informeren, bijstand verlenen en doorverwijzen.

informeren 

De	justitieassistenten	van	de	diensten	voor	slachtofferonthaal	informeren	de	slachtoffers	of	de	na(ast)be-
staanden	van	slachtoffers	over	de	gerechtelijke	procedure	in	het	algemeen	en	over	hun	rechten.	

Met toestemming van de magistraat kunnen zij ook informatie geven over het dossier en de lopende 
procedure.	 De	 justitieassistenten	 spelen	 dus	 een	 rol	 van	 tussenpersoon	 tussen	 de	 slachtoffers	 en	 de	
magistraat.

biJstand verlenen 

De	justitieassistenten	verlenen	de	slachtoffers	of	de	na(ast)bestaanden	van	slachtoffers	begeleiding	en	bijstand	
bij bepaalde stappen en ondersteunen hen op verschillende momenten in de gerechtelijke procedure, zoals 
bij de burgerlijke partijstelling, de wedersamenstelling, de teruggave van de overtuigingsstukken, de inzage 
van het dossier, de terechtzittingen voor de rechtbank of de tenuitvoerlegging van de straf.

doorverwiJzen 

De	justitieassistenten	verwijzen	de	slachtoffers	door	naar	andere	diensten,	naargelang	hun	behoeften	en	
de moeilijkheden waarmee ze worden geconfronteerd (bijvoorbeeld voor juridische bijstand of psycholo-
gische ondersteuning).

Tot	slot	treden	de	diensten	voor	slachtofferonthaal	ook	op	een	meer	structureel	niveau	op	door	de	moei-
lijkheden	waarmee	de	slachtoffers	worden	geconfronteerd	gedurende	de	gerechtelijke	procedure	te	sig-
naleren	en	door	de	gerechtelijke	actoren	bewust	te	maken	voor	de	specifieke	behoeften	en	de	rechten	
van	de	slachtoffers.

0.3	TRANSVERSALE	THEMA’S	EN	UITDAGINGEN0.2	METHODOLOGIE03DIENSTEN VOOR 
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diensTVerlening Voor de slachToffers 
Van de aanslagen Van 22 maarT 2016
beGeleidinG vóór Het Proces

Tussen	het	federaal	parket	en	de	diensten	voor	slachtofferonthaal	is	een	nauwe	samenwerking	tot	stand	
gekomen	om	de	slachtoffers	zo	goed	mogelijk	te	informeren	en	te	begeleiden	in	het	kader	van	de	gerech-
telijke procedure, ongeacht hun taal en hun verblijfplaats. 

Rekening	houdend	met	de	specifieke	aard	van	dit	dossier	en	met	de	behoeften	die	werden	uitgedrukt	
door	de	slachtoffers	en	de	na(ast)bestaanden	van	slachtoffers,	hebben	de	justitieassistenten	met	name:

 ● informatie verstrekt rond de bezoeken aan en de huldebetuigingen op de plaatsen van de aanslagen;
 ● ontmoetingen	georganiseerd	tussen	de	families	van	de	slachtoffers,	de	wetsdokters	en	de	leden	van	
het	Disaster	Victim	Identification	Team	(DVI);
 ● vergaderingen	rond	burgerlijke	partijstelling	georganiseerd	en	de	slachtoffers	begeleid	bij	hun	kennis-
making met de onderzoeksrechter;
 ● geholpen bij de teruggave van de persoonlijke voorwerpen die werden teruggevonden op de plaatsen 
van de aanslagen;
 ● de	slachtoffers	begeleid	tijdens	de	collectieve	informatiesessies	georganiseerd	door	de	onderzoeks-
rechters	en	de	cel	Slachtoffers	van	het	federaal	parket;
 ● de	slachtoffers	geholpen	bij	de	inzage	van	het	strafdossier	(ook	bij	het	bekijken	van	de	informatieses-
sies en het bekijken van de beelden van de bewakingscamera’s);

 ● de	slachtoffers	bijgestaan	tijdens	de	zitting	van	de	raadkamer	en	van	de	kamer	van	inbeschuldigingstelling;
 ● regelmatig	opnieuw	contact	opgenomen	met	de	slachtoffers	om	hen	te	informeren	over	de	voortgang	
van de procedure en over hun rechten.

beGeleidinG tiJdens Het Proces

De	 justitieassistenten	 van	 de	 diensten	 voor	 slachtofferonthaal	 zullen	 gedurende	 het	 proces	 elke	 dag	
aanwezig zijn. Ze zullen te herkennen zijn aan hun blauwe hesjes.

De	slachtoffers	zullen	gedurende	het	volledige	proces	op	hen	kunnen	rekenen	voor	steun	en	begeleiding	
en	om	specifieke	informatie	te	krijgen	over	het	verloop	van	het	proces,	de	rol	van	de	verschillende	actoren,	
de materiële en praktische organisatie van het proces, enz.

Ze zullen hen steeds kunnen aanspreken, zowel om vragen te stellen als om hun emoties te uiten. Als het 
nodig	is,	zullen	de	justitieassistenten	de	bezorgdheden	van	de	slachtoffers	doorgeven	aan	de	rechterlijke	
autoriteiten.

Naargelang	van	de	behoeften	van	de	slachtoffers,	zullen	de	justitieassistenten	hen	ook	kunnen	doorver-
wijzen	of	 in	contact	brengen	met	andere	gespecialiseerde	diensten,	zoals	de	diensten	voor	slachtoffer-
hulp, waar ze inzonderheid psychologische steun kunnen krijgen. 

0.3	Diensten	voor	slachtofferonthaal
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PersconTacTen

Voor	de	Nederlandstalige	justitiehuizen	(Vlaamse	Gemeenschap):	

Liesbeth	WYSEUR	
+32 473 81 21 74
liesbeth.wyseur@vlaanderen.be

Voor de Franstalige justitiehuizen (Fédération Wallonie-Bruxelles): 

Sabine	RIGUEL	
+32 495 58 80 40
sabine.riguel@cfwb.be

Voor	het	justitiehuis	Eupen	(Deutschsprachige	Gemeinschaft)		

Janina ROEHL
+32 487 59 46 00
janina.roehl@dgov.be

0.3	Diensten	voor	slachtofferonthaal
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De site, die 50 jaar lang het hoofdkwartier van de NAVO was, wordt tijdelijk ter beschikking gesteld 
van Justitie. Het gebouw blijft eigendom van Defensie maar de duur van de bruikleen is verlengbaar in 
onderling overleg. Om de locatie snel te kunnen inzetten voor zittingen is in 2020 een noodordonnantie 
goedgekeurd. Daardoor geldt een tijdelijke vrijstelling van een stedenbouwkundige vergunning en een 
milieuvergunning. De vrijstelling voorziet er ook in dat er, uit veiligheidsoverwegingen, geen plannen van 
het gebouw mogen worden vrijgegeven. 
De kostprijs van een aantal aspecten die bij de organisatie van een proces komen kijken, is moeilijk te 
bepalen voor één proces. Aangezien de site ook voor andere processen wordt gebruikt, hangt die kostprijs 
niet alleen samen met dit proces.

JusTiTia officieel Van sTarT 
 
Van	 7	 tot	 9  december  2020	 draaide	 de	 Justitia-site	 proef	met	 de	 hoorzittingen	 voor	 de	 raadkamer	 in	
het	kader	van	de	aanslagen	van	22 maart 2016	op	de	luchthaven	van	Zaventem	en	in	het	metrostation	
Maalbeek.  
Er werden er andere correctionele processen van een zekere omvang gevoerd. Hoewel de bestaande in-
frastructuur aan bepaalde vereisten tegemoetkomt, bleven extra investeringen noodzakelijk om een hof 
van assisen met een zeer groot aantal burgerlijke partijen te ontvangen. 

budgeT
 
Met	 een	 budget	 van	 9,8 miljoen	 euro	 werden	 in	 een	 eerste	 fase	 een	 zittingszaal	 en	 twee	 relaiszalen	
opgebouwd en de technologische middelen versterkt. Zo zijn die zalen verbonden door video- en audio-
linken met bovendien een simultaanvertaling. 
In	een	tweede	fase	werd	de	grootste	zaal	aangepast	aan	de	noden	van	het	proces	en	waren	er	ingrepen	
om het personenverkeer en de veiligheid verder uit te werken. 

Zalen
 
Er wordt tevens voorzien in acht extra zalen om de honderden burgerlijke partijen te ontvangen. 
Justitia	omvat	een	hoofdzittingszaal	(Popelin	1)	van	het	hof	van	assisen,	met	een	capaciteit	van	170 personen,	
waar de beschuldigden en hun advocaten zullen worden geplaatst. Er worden plaatsen gereserveerd voor 
burgerlijke partijen en hun advocaten, met werktafels en microfoons. Om het aanzienlijke aantal bur-
gerlijke partijen, hun raadslieden en eventueel hun naasten te ontvangen, werden nog zeven andere re-
laiszittingszalen	geïnstalleerd,	verbonden	met	de	hoofdzittingszaal,	via	geluid	en	beeld,	met	een	interactie	
in beide richtingen. Die relaiszalen maken deel uit van de zittingszaal. Aan de ingang van het gebouw 
worden	twee	zalen	voor	het	publiek	met	beeld	en	geluid	geïnstalleerd	zonder	evenwel	de	mogelijkheid	
tot interacties. 
Door in te zetten op een aparte locatie zorgt Justitie niet alleen voor een oplossing op maat voor de 
processen in kwestie. Het betekent ook dat de werking in de vaste gerechtsgebouwen niet in het gedrang 
komt en dat andere zaken niet moeten worden uitgesteld.

0.3	TRANSVERSALE	THEMA’S	EN	UITDAGINGEN0.2	METHODOLOGIE04 JUSTITIA-SITE
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De	griffier	oefent	een	gerechtelijke	 functie	uit.	Hij	 vervult	de	griffietaken	en	staat	de	magistraat	bij	als	
griffier	in	alle	verrichtingen	van	diens	ambt.

Op deze regel wordt slechts een uitzondering gemaakt wanneer om dringende redenen zijn aanwezigheid 
niet kon worden gevorderd.
Tot	de	taken	van	de	griffier	behoren:

1°	hij	stelt	de	griffie	voor	het	publiek	toegankelijk;
2°	hij	voert	de	boekhouding	van	de	griffie;
3° hij verlijdt de akten waarmee hij belast is, bewaart de minuten, registers en alle akten van het gerecht 

waarbij hij is aangesteld en geeft daarvan uitgiften, uittreksels of afschriften af;
4° hij bewaart de rechtsdocumentatie inzake wetgeving, rechtspraak en rechtsleer ten behoeve van de 

rechters;
5° hij maakt de tabellen, statistieken en andere documenten op, waarmee hij bij wet of besluit belast is; 

hij houdt de registers en repertoria bij;
6° hij zorgt voor de bewaring van de waarden, documenten en voorwerpen die krachtens de wet ter 

griffie	zijn	neergelegd;
7° hij neemt de passende maatregelen om alle archiefbescheiden die hij onder zijn beheer heeft in goede 

staat te bewaren, om ze te ordenen en te inventariseren, ongeacht hun vorm, structuur en inhoud.
 
De	griffier	verleent	bijstand	aan	de	magistraat:

1° hij bereidt de taken van de magistraat voor;
2° hij is aanwezig op de terechtzitting;
3° hij notuleert het verloop van de rechtszaken en de uitspraken;
4° hij geeft akte van de verschillende formaliteiten waarvan de vervulling moet worden vastgesteld en 

verleent er authenticiteit aan;
5° hij stelt de dossiers van de rechtspleging op en ziet, in het kader van zijn bevoegdheid, toe op de 

naleving	van	de	geldende	regelgeving.	[…]”	Art. 168	van	het	Gerechtelijk	Wetboek.

adres

Griffie	van	het	hof	van	assisen	–	Gerechtsgebouw
Poelaertplein 1 te 1000 Brussel
Verdieping -1, lokaal L20
Vanaf 5 september, krijgt de griffie een lokale afdeling op de Justitia site.
Bourgetlaan, (ter hoogte van nummer 22) te 1130 Brussel

uurregelingen

Van	8.30 uur	tot	12.30 uur	en	van	13.30 uur	tot	16.00 uur

conTacT 
assises.bruxelles.justitia@just.fgov.be

+32 2 208 08 00

0.4 Le site Justitia0.3	TRANSVERSALE	THEMA’S	EN	UITDAGINGEN0.2	METHODOLOGIE05 GRIFFIE
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0.5	Le	greffe	 06
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om Zich meT heT oPenbaar VerVoer naar de siTe Te begeVen

vanuit de lucHtHaven van zaventem-brussel: 

 ● Met de bus:  Lijn 12	richting	“BRUSSELS	CITY”	➤	Uitstappen	aan	de	halte	Bourget	“HAREN	BOURGET“	
➤	Wandel	550 m	(+/-	7 min)	tot	de	site.

 ● Met de bus: 	Lijn 471	“BRUSSEL	NOORD”	➤	Uitstappen	aan	“HAREN	BOURGET”	➤	Wandel	550 m	
(+/-	7 min)	tot	de	site.

 ● Met de trein en te voet: 	 IC-trein	 Brussels	 Airport	 naar	 “NAMEN-DINANT”	 Uitstappen	 in	
“BORDET” ➤	Wandel	1.1 km	(14 min)	tot	de	site.	

 ● Met de trein en bus: 	IC-trein	Brussels	Airport	naar	“NAMEN-DINANT”	Uitstappen	in	het	station	

“BORDET” ➤ 	Bus	12	“BRUSSELS	AIRPORT”	Uitstappen	in	“HAREN	BOURGET”	➤	Wandel	550 m	(+/-	
7 min)	tot	de	site.

vanuit Het station brussel-noord: 

 ● Met de bus: 	Lijn 272	richting	“ZAVENTEM”	Uitstappen	in	“HAREN	BOURGET”	➤	Wandel	550 m	
(+/-	7 min)	tot	de	site.

 ● Met de tram en te voet: 	Lijn 55	richting	“DA	VINCI”	Uitstappen	in	“DA	VINCI”	➤	Wandel	1.1 km	
(14 min)	tot	de	site.	

 ● Met de tram: 	 	Lijn 55	richting	“DA	VINCI”	Uitstappen	aan	de	halte	“DA	VINCI”	➤ Overstappen 

op 	 lijn 62	 “EUROCONTROLE”	➤	Uitstappen	aan	de	halte	 “HAREN	BOURGET”	➤	Wandel	550 m	
(+/-	 7 min)	tot	de	site.

0.5	Le	greffe	0.3	TRANSVERSALE	THEMA’S	EN	UITDAGINGEN0.2	METHODOLOGIE06 MOBILITEITSPLAN  
VAN DE JUSTITIA-SITE
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0.6 Mobiliteitsplan van de Justitia-site

vanuit Het station brussel-centraal: 

 ● Met de metro en trein: Lijn 1	richting	“CENTRAAL	STATION”	Uitstappen	aan	de	halte	“SCHUMAN”	

➤ Overstappen op 	 trein  3559	 richting	 “EDINGEN	 -	MECHELEN”	 bestemming	MECHELEN	➤ 

Uitstappen	aan	de	halte	“BORDET”	➤	Wandel	904 m	(+/-	11 min)	tot	de	site.

vanuit Het station brussel-zuid:

 ● Met de trein en bus: 	IC-trein	naar	Brussels	Airport	➤ Bus 12	“BRUSSELS”	➤	Uitstappen	aan	
de	halte	“HAREN	BOURGET”	➤	Wandel	550 m	(+/-	7 min)	tot	de	site.

om Zich meT PersoonliJk VerVoer naar de siTe Te begeVen

Wij bevelen u aan de voorkeur te geven aan het openbaar vervoer. 
 ● Vanuit	Gent	E40	➤	afrit	R0	richting	Luik/Antwerpen	➤	afrit	Evere/	Brussel	A201
 ● Vanuit Antwerpen E19 ➤	afrit	R0	richting	Luik/Antwerpen	➤	afrit	Evere/Brussel	A201
 ● Vanuit Luik E40 ➤	afrit	R0	richting	Luik/Antwerpen	➤	afrit	Evere/Brussel	A201
 ● Vanuit	Charleroi	E19	➤	knooppunt	R0	richting	Brussel-Oost/Waterloo	➤	afrit	Evere/Brussel	A201

Waze	en	Google	Maps:	adres:	Justitia	(Bourgetlaan,	Brussel)
Toegangsplan: https://www.scribblemaps.com/maps/view/Acces-Justitia---Toegang-Justitia/9DjhfFIsX6 
Het	volledige	grondgebied	van	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	is	een	LEZ	(Low	Emission	Zone):	
https://lez.brussels/mytax/nl/ 

ParkinG

Parkeerruimte is enkel voorzien voor de geaccrediteerde advocaten, journalisten en leden van hun tech-
nische	ploeg,	burgerlijke	partijen	en	slachtoffers.	Er	is	ook	een	lokaal	voor	fietsen.

Pbm

Personen met beperkte mobiliteit kunnen worden afgezet voor de site op een speciaal daarvoor bestemde 
plaats. De begeleiders moeten vervolgens hun voertuig parkeren op de parking die voor hen is voorbehou-
den. Zij kunnen ook worden opgevangen en begeleid door personeel van het Rode Kruis en er zullen hun 
ook rolstoelen ter beschikking worden gesteld.



Deze brochure is bestemd voor de Belgische en 
internationale pers. Zij bevat alle praktische in-
formatie en contactgegevens.
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