# Extra nieuwsbrief: 13 maart 2020

Woord van de stafhouder
Geachte confraters,
De omstandigheden die wij vandaag meemaken zijn ongezien. De
maatregelen die daaruit voortvloeien evenzeer.
Onze informatie evolueert van uur tot uur. Hieronder vindt u een samenvatting
van wat ik heb kunnen vernemen, onder meer tijdens een vergadering deze
namiddag met de korpsoversten van de Nederlandstalige rechtbank van
eerste aanleg en de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel.
Het is mogelijk dat de regels aangepast of gepreciseerd worden in de
komende uren of dagen. Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren.
In deze crisis wens ik u alle mogelijke sterkte toe. Waarachtige confraterniteit,
professioneel en menselijk, zal meer dan ooit geapprecieerd worden.
Met genegen groeten,
Peter Callens
Stafhouder

Algemeen
De communicatie van het college van hoven en rechtbanken vindt u hier.

Nieuw in te leiden zaken
De advocaten worden verzocht hun gerechtsdeurwaarders te instrueren om
nieuwe zaken (in bodemprocedure) te laten inleiden na de paasvakantie.

Zittingen en werking Nederlandstalige rechtbank van eerste
aanleg Brussel
Hier volgt een samenvatting van het onderhoud van de stafhouder en de
vicestafhouder met voorzitter Simon Cardon de Lichtbuer:
• De inleidingszittingen worden behouden zoals voorzien.
• De advocaten worden verzocht om maximaal elektronisch te communiceren
en stukken en/of conclusies neer te leggen.
• De persoonlijke verschijning van de partijen in de familierechtbank wordt
tijdelijk opgeschort en dus niet vereist. De advocaten mogen dus de partijen
vertegenwoordigen in alle zaken voor de familierechtbank.
• Gemeenschappelijke verzoeken tot schriftelijke procedure zullen
gehonoreerd worden, ook voor zaken i.v.m. onderhoudsgeld in de
familierechtbank. In mededeelbare zaken wordt de verschijning van de
advocaten gevraagd.
• Verzoeken tot uitstel, zowel in burgerlijke als in strafzaken zullen met
soepelheid bekeken worden.
• De rechtbank zal terughoudend zijn voor het toekennen van verstek.
Eventueel zal niet-tegensprekelijk uitgesteld worden, waarna de zaak met
gerechtsbrief zal opgeroepen kunnen worden.
• In de raadkamer worden alle regelingen van rechtspleging uitgesteld tot na
de paasvakantie (tenzij mogelijk wanneer er gedetineerden zijn).

Zittingen en werking Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Hier volgt een samenvatting van het onderhoud van de stafhouder en de
vicestafhouder met voorzitter Mw. Gaby Van den Bossche:
• Actuele informatie wordt verstrekt op de website van de
ondernemingsrechtbank.
• Alle inleidingszittingen worden opgeschort en alle ingeleide zaken worden
naar de rol verwezen. Dit geldt tot na de paasvakantie (dus tot 19 april 2020).
• Behandeling op korte debatten zal dus zeer moeilijk of zelfs onmogelijk zijn in
deze periode.
• Verzoeken tot toepassing van artikel 19 Ger.Wb. kunnen best per brief
gebeuren, niet (alleen) in de dagvaarding.
• De advocaten worden verzocht om maximaal elektronisch te communiceren
en stukken en/of conclusies neer te leggen.
• Gemeenschappelijke verzoeken tot schriftelijke procedure zullen
gehonoreerd worden.
• Pleitzittingen gaan door zoals voorzien.
• In faillissementszaken zullen geen afsluitingen plaatsvinden. Partijen worden
verzocht om waar mogelijk te wachten met dagvaardingen in faillissement tot
na de paasvakantie.
• De rechtbank zal terughoudend zijn voor het toekennen van verstek.
Eventueel zal niet-tegensprekelijk uitgesteld worden, waarna de zaak met
gerechtsbrief zal opgeroepen kunnen worden.
• De dienst akten van vennootschappen in Vorst werkt met gesloten deuren. Er
is wel een brievenbus voorzien waarin akten kunnen worden gedeponeerd.

Een datumstempel zal pas nadien verstrekt kunnen worden, maar de stukken
krijgen de datumstempel van de dag waarop zij in de bus gedeponeerd zijn.

Werking van vredegerechten en politierechtbank
Elke vrederechter en politierechter zal beoordelen of de zittingen kunnen
plaatsvinden. Dit zal afhankelijk zijn van de combinatie van de capaciteit van
de zittingszaal en het aantal aanwezigen. Voor wat bewindvoeringen in
rusthuizen betreft dienen afspraken gemaakt te worden met de directies van
de betreffende instellingen.
Enkele vredegerechten hebben de bij hen toepasselijke regels meegedeeld:
Ukkel: De maatregelen van binnenlandse veiligheidsraad van 12 maart 2020
indachtig, wenst de vrederechter van het kanton Ukkel mee te delen dat hij de
veiligheid van de rechtzoekenden en advocaten op de inleidende zitting niet
kan waarborgen, zodat alle zaken die vastgesteld werden op de
inleidingszittingen van 19 maart en 26 maart 2020 naar de rol zullen verzonden
worden et opnieuw vastgesteld van zodra de maatregelen opgeheven zullen
zijn.
Ganshoren en 3de kanton Brussel: Als gevolg van de Coronaproblematiek, de
instructies van de federale regering, de aanbevelingen van het College van
Hoven en Rechtbanken en de behoeften van de openbare gezondheid en
veiligheid tijdens de terechtzittingen, hebben wij besloten de openbare
terechtzittingen van het kanton Ganshoren en het 3de kanton Brussel op te
schorten en dit met ingang van woensdag 18 maart tot en met 2 april
2020. Een nieuwe beslissing voor de volgende periode zal nadien
volgen. Zaken die reeds werden ingeleid of vastgesteld op één van deze
zittingen, worden van rechtswege naar de rol verzonden en zullen worden
vastgesteld op de eerstvolgende beschikbare zitting nadien.
Wat betreft de pleitzitting van 19 maart 2020, kunnen alle advocaten die in
dezelfde zaak optreden samen om een schriftelijke behandeling verzoeken
(schriftelijk verzoek aan de griffie) en moeten dan niet naar de zitting
komen. Bij gebrek aan zo’n akkoord, zal de zaak evenzeer naar de rol worden
verzonden en nadien opnieuw vastgesteld worden.

Deze maatregelen wijzigen niets aan de reeds vastgelegde conclusiekalenders
of aan andere termijnen voorzien door het Gerechtelijk Wetboek.
De gerechtsdeurwaarders worden verzocht geen nieuwe zaken in te leiden
dan vanaf 22 april 2020.

Examens beroepsopleiding stagiairs (BUBA)
De OVB heeft beslist om de examens (ingepland in de week van 6 april 2020)
uit te stellen naar latere datum, vermoedelijk september. Zodra de nieuwe
datum bekend is, wordt u verwittigd.

Vestiaire
De vestiaire zal blijvend toegankelijk zijn. De advocaten worden verzocht een
na een en niet in groep binnen te komen.

Bibliotheek van de balie Brussel
Tot en met vrijdag 3 april 2020 zal er met gesloten deuren gewerkt worden.
De bibliotheek blijft telefonisch, per fax en per mail bereikbaar voor
documentlevering en informatie. De nodige rechtsleer/rechtspraak kan tijdelijk
gratis aangevraagd worden en zal elektronisch doorgestuurd worden.
Inhoudelijke opzoekingen rond een bepaald onderwerp blijven betalend.
Onze publiekscatalogus: http://bib.barreaudebruxelles.be
Tel. bibliotheek : 02/508.66.49
Fax bibliotheek : 02/519.84.34
E-mail van de bibliotheek: BibDoc@edpnet.be

Kantoor ING Justitiepaleis
Vanaf maandag 16 maart 2020 zal het kantoor van ING op het
gerechtsgebouw enkel toegankelijk zijn op afspraak.

Stafhouder Balie Brussel
Gerechtsgebouw Poelaertplein , Brussel, 1000
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