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Madame le premier président de la Cour de 
cassation, 
Monsieur le procureur général près la Cour de 
cassation, 
Mesdames et messieurs les premiers présidents des 
cours d'appel, 
Mesdames et messieurs les premiers présidents des 
cours du travail, 
Messieurs les procureurs généraux près les cours 
d’appel, 
Monsieur le procureur fédéral, 
Mesdames et messieurs les présidents des 
tribunaux,  
Mesdames et messieurs les procureurs du Roi et les 
auditeurs du travail, 
 
Pour information à mesdames et messieurs les greffiers 
en chef et secrétaires en chef. 
  

      

 

 

CCIIRRCCUULLAAIIRREE  NN°°  227755  aaddddeenndduumm  

  
OObbjjeett  ::  oouuvveerrttuurree  ddeess  bbuurreeaauuxx  FFrraaiiss  ddee  jjuussttiiccee  llee  0011//0011//22002200  --  rreepprriissee  

pprroovviissooiirree  ddeess  ppaaiieemmeennttss  aauuxx  iinntteerrpprrèètteess  vviiaa  llee  ccoommppttee  ddee  pprroovviissiioonn  ffrraaiiss  ddee  

jjuussttiiccee  ddeess  ggrreeffffeess  

  

LLee  pprriinncciippee  ggéénnéérraall  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ttrraannssiittiioonn  vveerrss  llaa  nnoouuvveellllee  mméétthhooddee  ddee  

ttrraavvaaiill,,  qquuii  eennvviissaaggee  33  ssiittuuaattiioonnss  ddiissttiinncctteess,,  eexxppoossééeess  ddaannss  llaa  cciirrccuullaaiirree,,  

eesstt  bbeell  eett  bbiieenn  mmaaiinntteennuu..  

--  LLeess  ééttaattss  ddee  ffrraaiiss  ddeess  iinntteerrpprrèètteess  ddoonntt  llaa  pprreessttaattiioonn  ddaattee  ddee  oouu  eesstt  

aannttéérriieeuurree  àà  22001199  ssoonntt  ppaayyééss  vviiaa  llee  ccoommppttee  ddee  pprroovviissiioonn  ddoonntt  lleess  

ggrreeffffeess  ddiissppoosseenntt  ppoouurr  lleess  ««  ffrraaiiss  ddee  jjuussttiiccee  uurrggeennttss  »»..      

--  CCoonncceerrnnaanntt  lleess  ééttaattss  ddee  ffrraaiiss  rreellaattiiffss  àà  uunnee  pprreessttaattiioonn  dd''iinntteerrpprrééttaattiioonn  

ddaattaanntt  ddee  22002200,,  llaa  nnoouuvveellllee  rréégglleemmeennttaattiioonn  lleeuurr  eesstt  nnoorrmmaalleemmeenntt  

aapppplliiccaabbllee  ::  cceett  ééttaatt  ddee  ffrraaiiss  ddooiitt  êêttrree  ttaaxxéé  ppaarr  llee  bbuurreeaauu  ddee  ttaaxxaattiioonn  eett  

llee  ppaaiieemmeenntt  yy  aafffféérreenntt  ddeevvrraaiitt  ss’’eeffffeeccttuueerr  vviiaa  llee  ccoommppttee  ggéénnéérraall  dduu  

SSPPFF  JJuussttiiccee  eett  llee  bbuurreeaauu  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn..  

  

DDeess  oobbssttaacclleess  dd’’oorrddrree  aaddmmiinniissttrraattiiff  ssuubbssiisstteenntt  ttoouutteeffooiiss  àà  ll’’hheeuurree  aaccttuueellllee,,  

ddee  ssoorrttee  qquu’’aauuccuunn  ppaaiieemmeenntt  ccoonnccrreett  nnee  ppeeuutt  eennccoorree  êêttrree  eeffffeeccttuuéé  ppoouurr  lleess  

pprreessttaattiioonnss  eett  lleess  ééttaattss  ddee  ffrraaiiss  ddaattaanntt  ddee  22002200..    

CCee  nn’’eesstt  qquuee  lloorrssqquuee  llee  ccoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  aauurraa  pprriiss  uunnee  ddéécciissiioonn  qquuaanntt  

àà  ll’’ééttaatt  eessttiimmaattiiff  rreellaattiiff  aauuxx  ddééppeennsseess  rrééccuurrrreenntteess,,  yy  ccoommpprriiss  eenn  ccee  qquuii  

ccoonncceerrnnee  lleess  ccrrééddiittss  ddeess  ffrraaiiss  ddee  jjuussttiiccee,,  qquuee  lleess  mmooyyeennss  rreeqquuiiss  ppoouurrrroonntt  

êêttrree  ééttaabblliiss  eett  qquuee  lleess  ppaaiieemmeennttss  vviiaa  llee  ccoommppttee  ggéénnéérraall  dduu  SSPPFF  JJuussttiiccee  

ppoouurrrroonntt  ddéébbuutteerr..  
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LLee  ccoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess  nnee  ddeevvrraaiitt  ppaass  pprreennddrree  ddee  ddéécciissiioonn  aavvaanntt  llaa  ffiinn  

mmaarrss,,  aauu  pplluuss  ttôôtt,,  ddee  ssoorrttee  qquuee  lleess  ppaaiieemmeennttss  ddeess  eexxppeerrttss  eett  ddeess  

pprreessttaattaaiirreess  ddee  sseerrvviicceess  jjuuddiicciiaaiirreess  nnee  ppoouurrrroonntt  ddéébbuutteerr  qquuee  ddéébbuutt  aavvrriill..    

LLeess  ccoommpptteess  ddee  pprroovviissiioonn  ddoonntt  lleess  ggrreeffffeess  ddiissppoosseenntt  ppoouurr  lleess  ffrraaiiss  ddee  

jjuussttiiccee  aaffffiicchheenntt  eenn  rreevvaanncchhee  eennccoorree  ddeess  ssoollddeess  ppoossiittiiffss  eett  ppeeuuvveenntt  ddèèss  

lloorrss  sseerrvviirr  ppoouurr  ccoonnttiinnuueerr  àà  eeffffeeccttuueerr  lleess  ppaaiieemmeennttss..  

  

PPaaiieemmeennttss  aauuxx  iinntteerrpprrèètteess  ppoouurr  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ddaattaanntt  ddee  22002200..  

  

PPoouurr  lliimmiitteerr  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  llee  nnoonn--ppaaiieemmeenntt  ddeess  pprreessttaattiioonnss  dd''iinntteerrpprrééttaattiioonn  

ddee  22002200,,  vvuu  qquu’’iill  eesstt  eennccoorree  iimmppoossssiibbllee  aaccttuueelllleemmeenntt  dd’’eeffffeeccttuueerr  ddeess  

ppaaiieemmeennttss  vviiaa  llaa  nnoouuvveellllee  mméétthhooddee  ddee  ttrraavvaaiill,,  iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  qquuee  lleess  

bbuurreeaauuxx  ddee  ttaaxxaattiioonn  vvéérriiffiieenntt,,  eenn  ccoonncceerrttaattiioonn  aavveecc  lleess  ggeessttiioonnnnaaiirreess  dduu  

ccoommppttee  ddee  pprroovviissiioonn  FFJJ  dduu  ggrreeffffee,,  ddaannss  qquueellllee  mmeessuurree  llee  ssoollddee  ddee  ccee  

ccoommppttee  eesstt  ssuuffffiissaanntt  ppoouurr  eexxééccuutteerr  pprroovviissooiirreemmeenntt  ddee  nnoouuvveeaauuxx  

ppaaiieemmeennttss  dd’’ééttaattss  ddee  ffrraaiiss  dd’’iinntteerrpprrèètteess  ((ééggaalleemmeenntt  ppoouurr  cceeuuxx  rreellaattiiffss  àà  

uunnee  pprreessttaattiioonn  ddee  22002200))  vviiaa  llee  ccoommppttee  ddee  pprroovviissiioonn..  IIll  ccoonnvviieenntt  ddèèss  lloorrss  

ééggaalleemmeenntt  dd’’eexxaammiinneerr  qquueelllleess  eenn  ssoonntt  lleess  iinncciiddeenncceess  ssuurr  lleess  ddoonnnnééeess  

ddééjjàà  iinnttrroodduuiitteess  eett  llee  mmooddee  dd’’iinnttrroodduuccttiioonn  ddee  nnoouuvveelllleess  ddoonnnnééeess  ddaannss  

CCGGAABB  ((qquuii  ddooiitt  aavvooiirr//oobbtteenniirr  qquueell  aaccccèèss  ppoouurr  eexxééccuutteerr  ccee  pprroocceessssuuss  ??)),,  

ddee  ssoorrttee  qquuee  cceess  pprreessttaattaaiirreess  ddee  sseerrvviicceess  ppuuiisssseenntt  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  vvooiirr  llee  

ppaaiieemmeenntt  ddee  lleeuurrss  ééttaattss  ddee  ffrraaiiss  ss’’eeffffeeccttuueerr,,  eenn  aatttteennddaanntt  qquuee  lleess  

eennggaaggeemmeennttss  ddee  ccrrééddiittss  rreeqquuiiss  ssooiieenntt  rrééggllééss  ssuurr  llee  ppllaann  aaddmmiinniissttrraattiiff..    

CCeellaa  iimmpplliiqquuee  ttoouutteeffooiiss  qquuee  lleess  ccoollllaabboorraatteeuurrss  ddeess  bbuurreeaauuxx  ddee  ttaaxxaattiioonn  

ddooiivveenntt  ééggaalleemmeenntt  aavvooiirr  ((pprroovviissooiirreemmeenntt))  aaccccèèss,,  ppoouurr  lleess  ééttaattss  ddee  ffrraaiiss  

ddeess  iinntteerrpprrèètteess  iinnttrroodduuiittss  ddaannss  CCGGAABB,,  àà  ll’’aanncciieenn  mmééccaanniissmmee  

dd’’iinnttrroodduuccttiioonn  ddeess  ddoonnnnééeess  eett  aauuxx  ««  ééttaattss  ddee  ffrraaiiss  uurrggeennttss  eett  lliisstteess  AADDFF  »»  

tteellss  qquu’’iillss  ééttaaiieenntt  aauuppaarraavvaanntt,,  ppoouurr  qquuee  lleess  ééttaattss  ddee  ffrraaiiss  ssuuiivveenntt  llee  bboonn  

pprroocceessssuuss..  CCeerrttaaiinnss  aauurroonntt  eennccoorree  cceett  aaccccèèss,,  dd''aauuttrreess  ppaass,,  oouu  pplluuss..  

ÀÀ  cceett  eeffffeett,,  iill  eesstt  pprrééfféérraabbllee  qquuee  lleess  ccoollllaabboorraatteeuurrss  ddeess  bbuurreeaauuxx  ddee  

ttaaxxaattiioonn  ccoonnttaacctteenntt  ppaarr  mmaaiill  llaa  cceelllluullee  BBIIGG  dduu  SSEE  BB&&CCGG  dduu  SSPPFF  JJuussttiiccee  

qquuii  ggèèrree  ll’’aapppplliiccaattiioonn  eett  lleess  aaccccèèss  àà  CCGGAABB..  

  

IIll  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  mmeessuurree  pprroovviissooiirree..  UUnnee  ffooiiss  qquuee  lleess  eennggaaggeemmeennttss  ddee  ccrrééddiittss  

nnéécceessssaaiirreess  sseerroonntt  ccoommppllèètteemmeenntt  rrééggllééss,,  lleess  ppaaiieemmeennttss  rreellaattiiffss  aauuxx  

pprreessttaattiioonnss  ddee  22002200  sseerroonntt  eeffffeeccttuuééss  sseelloonn  llaa  nnoouuvveellllee  mméétthhooddee  ddee  ttrraavvaaiill  

((llee  bbuurreeaauu  ddee  ttaaxxaattiioonn  eennvvooiiee  lleess  bboorrddeerreeaauuxx  aauu  bbuurreeaauu  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  qquuii  

eexxééccuuttee  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddeess  ééttaattss  ddee  ffrraaiiss))..  

  
 
 
 
       Pour le Ministre, 
       Le directeur général 
 
 
 
 
 
 
       Jan Bogaert 
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