Geachte Collega,
Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,
Op 3 februari 2020 en op nog te bepalen data daaropvolgend zullen in het Justitiepaleis enkele
processen aangevat en verder behandeld worden, die, omwille van het grote aantal betrokken
personen en/of het dreigingsniveau, bijzondere veiligheidsmaatregelen vergen, in het
bijzonder met betrekking tot de toegang tot het Justitiepaleis.
Deze maatregelen zullen gelden op de behandelingsdata, die, om verscheidene redenen, op
dit ogenblik nog niet kunnen worden medegedeeld.
U wordt verzocht zich aan de instructies te houden van de politie-, bewakings- en
veiligheidsdiensten.
1. Rondom het gebouw (erekoer, oude post, Wolstraat en zijde advocaten) geldt een
parkeerverbod.
2. De toegang tot de ondergrondse parking via de Minimenstraat blijft behouden. De politie
zal een controle doorvoeren bij het binnenrijden van deze parking. De gebruikers zullen via
deze parking het Justitiepaleis niet kunnen betreden. Zij zullen dus de in- en uitgang via de
Minimenstraat daartoe moeten gebruiken.
3. De draaideuren aan de huidige ingang voor het Personeel, zijde Poelaertplein, zullen aan de
IN-zijde geblokkeerd worden. Zij zullen gebruikt kunnen worden als uitgang voor iedereen tot
20 uur.
4. Magistraten, politie, toezicht en beheer, concierge en, mits een fouille door de politie,
technisch personeel, andersvaliden, bodes, dringende technische interventies, post, hebben
toegang tot het Justitiepaleis via de Wolstraat vanaf 7 uur ’s morgens, langs de grote
leverancierspoort, die ook dient als uitgang. De draaideuren zullen worden geblokkeerd.
Magistraten dienen aan deze ingang hun identiteitskaart én hun magistratenkaart te tonen
aan de politie. Na het passeren van de poort, zal een controle gebeuren met een
handmetaaldetector. Wie zich niet wenst te onderwerpen aan deze controle, dient de
toegang via het Poelaertplein te nemen (zie verder).
5. Aan de toegang tot de erekoer, zijde Poelaertplein, wordt een politiecontrole uitgevoerd.
6. Aan de zijde Poelaertplein zullen drie ingangen voorzien worden.
6.1. De buitentoegang tot de zaal van het Hof van Assisen is voorbehouden voor getuigen,
media zonder materiaal en publiek, vanaf 8 uur ’s morgens.
6.2. De bestaande bezoekerstoegang (nieuwe scanstraat) staat open voor bezoekers en media
met materiaal, vanaf 7 uur ’s morgens tot 17 uur.

6.3. De bestaande personeelstoegang wordt geblokkeerd en geldt enkel voor wie het
Justitiepaleis verlaat.
6.4. De toegang via de oude scanstraat staat open voor magistraten die de toegang via de
Wolstraat niet wensen te gebruiken (zie hoger), advocaten, personeel, gebruikers van het
restaurant, onderhoudspersoneel, vanaf 7 uur ’s morgens tot 17 uur.
Indien U nog vragen heeft, kan U zich richten tot het secretariaat van de Eerste Voorzitter van
het Hof van Cassatie (secr.cass@just.fgov.be).
Met bijzondere achting,

Beatrijs Deconinck
Eerste Voorzitter van het Hof van Cassatie

