# Extra nieuwsbrief nr. 2: Coronacrisis 15 maart 2020

Woord van de stafhouder
Geachte confraters,
In de loop van dit weekend is er heel wat geactualiseerde informatie
binnengelopen over de werking van de hoven en rechtbanken. In deze
nieuwsbrief probeer ik deze informatie beschouwelijk voor te stellen.
De Orde blijft de zaken nauwgezet opvolgen. Ik streef ernaar, bij wijze van
inspanningsverbintenis, u elke dag tussen 15.00u en 16.00u een update toe te
sturen van alle ontwikkelingen. Houd dus uw inbox in het oog rond die tijd.
De informatie wordt dus dagelijks gebundeld en éénmaal per dag
gecommuniceerd. Tussentijds zal ik u, behoudens bijzondere
hoogdringendheid, geen berichten sturen over de crisis. Zo proberen wij alles
overzichtelijk te houden.
Belangrijk: bij iedereen wordt, in de uitzonderlijke toestand waarin wij ons
bevinden, meer dan ooit aangedrongen op confraterniteit en redelijkheid.
Behoudens uitzonderlijke hoogdringendheid of bijzondere omstandigheden die
afdoende aannemelijk gemaakt moeten worden, is het deontologisch niet
toelaatbaar dat er verstek genomen wordt tegen een confrater die wegens
het coronavirus niet naar een zitting kan of wil komen. Verzoeken tot uitstel
wegens het coronavirus moeten normalerwijze aanvaard worden. Bij
onenigheid moet de stafhouder ingelicht worden en hij zal arbitreren.

Er moet ook terdege rekening gehouden worden met het feit dat heel wat
confraters behoren tot risicogroepen, omwille van hun gezondheidstoestand of
hun leeftijd. Dit gegeven veronachtzamen zal ik als een ernstige
deontologische tekortkoming beschouwen. Ik dank allen voor het begrip.
De voorzitters van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en van de
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank hebben mij bevestigd dat
verzoeken tot uitstel (uiteraard) schriftelijk kunnen gedaan worden zodat
advocaten zich niet fysiek hoeven te verplaatsen naar de zitting.
Met confraternele groeten,
Peter Callens
Stafhouder

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

Werking Hof van Cassatie
Uit niet bevestigde bron vernemen wij dat de werking van het Hof van Cassatie
onverkort voortgezet wordt, mede wegens de slechts zeldzame aanwezigheid
van het publiek op de zittingen. Advocaten zouden wel om uitstel kunnen
verzoeken.

Zittingen en werking van het Hof van Beroep te Brussel

Wij hebben een mededeling ontvangen met daarin een uiteenzetting, in de
Franse taal, van de voornemens inzake de werking van het hof van beroep.
Deze tekst vindt u hier.
Volgens onze informatie worden deze voornemens vastgelegd in een officiële
beschikking over de werking van het hof waarvan de publicatie verwacht
wordt, ook in het Nederlands, op 16 maart a.s.

Zittingen en werking Nederlandstalige rechtbank van eerste
aanleg Brussel
Voorzitter Cardon de Lichtbuer ons op de hoogte gebracht van de volgende
regelingen, die minstens geldig blijven tot 19 april, en verder uitgewerkt worden
in de hierbij gevoegde dienstregeling:
1. Correctionele zittingen
De zittingen gaan voorlopig gewoon door. Naast de gekende hygiënische
voorzorgsmaatregelen, gelden volgende afspraken:
• Om grote concentraties aan mensen op een te kleine oppervlakte te
vermijden, is het aangewezen om de niet dringende zaken uit te stellen. Het
OM volgt deze zienswijze.
• Het lijkt aangewezen voorzichtig te zijn bij het verlenen van verstek;
algemene richtlijnen daarover zijn er niet, maar het gebruik van enig gezond
verstand lost veel op.
• Advocaten kunnen hun cliënten vertegenwoordigen. Problemen met
gedetineerden (die zich dichtbij hun tolk en hun begeleidende politiediensten
bevinden) gaan we mogelijk wel krijgen.

• Vermijd contact, en tracht de zitting derwijze te organiseren dat de
aanwezigen zich verspreiden. Desnoods zal aan aanwezigen gevraagd
worden om de zittingszaal tijdelijk te verlaten.
2. Burgerlijke zittingen
• De zittingen gaan gewoon door. De kamervoorzitter waakt erover dat de
aanwezigen in de zittingszaal voldoende afstand van elkaar houden.
Pleidooien vinden plaats van achter de balie en niet vlakbij de rechter en de
griffier.
• Wanneer zaken zijn vastgesteld voor pleidooien om 8u45 of 14u00, betekent
dit normaal dat er geen vast uur werd bepaald voor de pleidooien. Om
wachttijden en drukte in de zittingszaal te vermijden kunnen advocaten op
www.rechtbanken-tribunaux.be onder “uw dossier” een opzoeking doen aan de
hand van de pleitdatum en de kamer om te achterhalen welke advocaten
allemaal verwacht worden op eenzelfde zitting. Zij kunnen op die wijze
onderling afspraken maken over de verdeling van de zaken over de zitting.
• Wanneer alle conclusies en overtuigingsstukken zijn ingediend, en partijen
gemeenschappelijk verzoeken om de zaak zonder pleidooien in beraad te
laten nemen, zal de rechter in beginsel op die vraag ingaan. Het
gemeenschappelijk verzoek kan schriftelijk worden gedaan, zodat partijen en
advocaten zich niet moeten verplaatsen.
• Wanneer in een gewone pleitzaak ten gronde één partij verzoekt om uitstel
van de zaak omwille van “corona”, zal op die vraag worden ingegaan, zonder
dat daarbij verdere uitleg moet gegeven worden of de persoonlijke situatie
van die partij of advocaat moet worden toegelicht. Er zullen enkele
“inhaalzittingen” worden ingepland in de loop van juni 2020 om de zaken te
behandelen die omwille van “corona” worden uitgesteld. Deze regeling geldt
niet in kort geding of in procedures zoals in kort geding, waar de rechter de
verzoeken om uitstel zaak per zaak zal evalueren.

• Er worden in beginsel geen verstekken verleend. In geval van afwezigheid
van een gedaagde partij wordt de zaak uitgesteld naar een datum in mei of
juni, en dient de eiser te vragen dat de verstek latende partij wordt
opgeroepen conform artikel 803 Ger.W.
• Deze regel geldt niet in kort geding of in procedures zoals in kort geding,
waar de voorzitter zaak per zaak zal evalueren of het verstek kan worden
verleend.
• Er wordt bij partijen en advocaten sterk erop aangedrongen maximaal
gebruik te maken van de mogelijkheden tot elektronische neerlegging van
conclusies en stukken.
3. Familierechtbank
• Alle zittingen gaan in principe gewoon door. Er wordt wel afgezien van de
vereiste van de persoonlijke verschijning van partijen, al wordt dit niet
verboden. Daar waar de persoonlijke verschijning van partijen toch gewenst is
(bv. verblijfsregelingen van kinderen) kan de zaak uitgesteld worden, maar zou
in de mate van het mogelijke met de advocaten tegelijk gestreefd kunnen
worden naar (een behoud van) een voorlopige regeling.
• Ook de KMS-zittingen gaan gewoon door, zij het in een ander, groter lokaal,
met name het voormalig bureau van Ph. Joos “Pc2.05”. Net zoals nu, gaat de
rechter/ griffier de mensen halen in de wachtruimte, maar leidt hen nu ook
echt terug buiten, want dit gedeelte is eigenlijk afgesloten voor het publiek.
• Aangezien alle verplaatsingen zoveel mogelijk moeten vermeden worden,
kunnen vragen tot uitstel daarom schriftelijk behandeld worden, maar uit de
berichtgeving moet wel blijken dat beide partijen minstens van de vraag tot
uitstel op de hoogte zijn.
• De voorafgaande sessie trajectbegeleiding gaat niet langer door.
• Aan de bodes wordt gevraagd om thuis te blijven.

• Er wordt nog meer dan anders zeer voorzichtig omgesprongen met het
verlenen van verstek.
4. Jeugdrechtbank
• De zittingen gaan gewoon door, maar elke rechter bekijkt per zitting in welke
zaak kan afgezien worden van de persoonlijke verschijning van partijen, die
hiervan dan ook verwittigd zullen worden (via de griffier of via de Sociale
Dienst). Indien partijen erop staan om persoonlijk te verschijnen, maar zij dit
omwille van het Coronarisico de komende weken niet wensen te doen, zal
toch een uitstel moeten verleend worden.
• Er zullen geen bodes zijn voor de openbare zittingen.
• Niet-noodzakelijke en/of niet-dringende kabinetsonderhouden worden
uitgesteld.
• Er wordt een regeling voorzien zodat telkens maximum 2 rechters aanwezig
zijn; de derde werkt van thuis uit.
5. Gemeenschappelijk voor de familie- en jeugdrechtbank
- De gebruikelijke beschermingsmaatregelen (afstand bewaren, geen handen
geven, …) moeten uiteraard gerespecteerd worden.
- Ruimtes moeten regelmatig verlucht worden.
- Er wordt zo veel mogelijk van thuis uit gewerkt.
- Indien nodig, zullen in de toekomst buitengewone zittingen georganiseerd
worden om eventuele uitstellen te behandelen, zodat achterstand op lange
termijn vermeden wordt.
- Alle externe vergaderingen worden geannuleerd.
De situatie wordt voortdurend opgevolgd; indien nodig zullen aanpassingen
voorzien worden.

Werking van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te
Brussel
Voorzitster Mw. Anne Dessy heeft op 13 maart 2020 een beschikking
uitgesproken over de werking van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg.
De tekst daarvan vindt u hier.
Specifiek voor wat de correctionele zittingen betreft, heeft rechter Mw. Céline
Noirhomme separaat het volgende laten weten:
“Je me permets, à titre exceptionnel, de m’adresser à vous au nom de la
section correctionnelle s.s. du TPIFr de Bxl (soit pas les sections instruction et
chambre du conseil).
Je vous confirme que, sous réserve des dossiers jugés urgents par les présidents
de chambre, seuls les dossiers détenus seront traités.
Cela implique que les autres dossiers et prononcés non urgents seront remis.
Dans ces conditions, il nous semble que, pour respecter les recommandations
fédérales, il convient d’inviter vos clients – dont vous disposez des coordonnées
téléphoniques, à l’inverse du tribunal- à ne pas venir au palais.
Il me paraît, également, qu’il est contraire auxdites recommandations que de
nombreux avocats se déplacent pour une remise.
Il pourrait être opportun que les avocats des détenus, dont les dossiers
devraient être traités, substituent leurs confrères pour lesdites remises. Celles-ci,
selon les chambres seraient fixées à date relais ou à date fixe.
Je ne peux imaginer qu’un collègue refuse une nouvelle remise si l’affaire avait
été remise dans ces conditions parce que le « substituant » n’avait pas les
convenances du titulaire du dossier.

Il me semble également que si un dossier non détenu devait être jugé « urgent
», il appartiendrait aux magistrats de le signaler aux parties, afin de les informer
que ledit dossier sera pris.
Le principe est, à mes yeux, que tous les dossiers (et prononcés) non détenus
seront remis sauf information indiquant que le dossier présente une urgence et,
partant, sera pris.
En conclusion, je vous remercie de diffuser le fait qu’il convient que les avocats
et les prévenus ne se déplacent pas et, si possible, d’inviter le ou les avocats
présents pour un/des dossier(s) détenu de substituer leurs confrères.”

Zittingen en werking Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Maatregelen die genomen worden door de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel vanaf maandag 16 maart 2020 naar
aanleiding van het coronavirus:
• De actuele stand van zaken kunt U volgen op de website van de rechtbank
(www.rechtbanken-tribunaux.be: doorklikken naar de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel). De advocaten en partijen worden verzocht
deze website regelmatig te consulteren: de situatie kan immers snel
veranderen.
• De Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel heeft de gezondheid
en de veiligheid van haar personeelsleden, van de rechtzoekenden en de hele
samenleving als hoofdbekommernis.
• Tegelijkertijd moet de openbare dienstverlening gewaarborgd worden.
• De rechtbank zal vanaf 16 maart 2020 werken als volgt :

o De zittingen van het kort geding betreffen dringende zaken en gaan
gewoon door.
o De eerste kamer zaal A op vrijdag (= de inleidingszitting) : wordt niet
gehouden, voorlopig tot 19 april 2020. Alle erop vastgestelde zaken worden
naar de rol verwezen (worden dus niet behandeld en zonder datum uitgesteld)
en zullen door de rechtbank worden vastgesteld op een latere zitting zo gauw
duidelijk wordt wanneer dit opnieuw kan. Partijen kunnen schriftelijk vragen om
een conclusiekalender te bepalen.
o De tweede kamer op dinsdagochtend (= de faillissementszitting) wordt
gehouden maar enkel voor de dringende zaken. Er zullen geen afsluitingen van
faillissementen gebeuren. Ook wordt gevraagd aan gebruikelijke schuldeisers
zoals RSZ en FOD Financiën om in de mate van het mogelijke de
dagvaardingen in faillissement wat uit te stellen.
o In de derde kamer (= zitting gerechtelijke reorganisatie) zullen enkel de reeds
tot en met 9 april 2020 vastgestelde stemmingszittingen plaatsvinden.
Schuldeisers worden uitdrukkelijk verzocht bij volmacht te stemmen in plaats
van naar die zittingen te komen. Nieuwe verzoeken tot gerechtelijke
reorganisatie worden bij voorkeur na 3 april 2020 ingediend maar zullen indien
absoluut noodzakelijk eerder behandeld worden.
o De gewone pleitzittingen van de 2de, 5de, 6de, 7de, 8ste, 9de en 10de
kamer evenals de schikkingskamer (1ste kamer bis op maandag) en de
zittingen zoals in kort geding worden niet gehouden. Partijen kunnen evenwel
gezamenlijk de schriftelijke behandeling van hun zaken vragen.
o Ook de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden zal haar
contactmomenten met ondernemingen opschorten.
• Maatregelen zullen voor alle gehouden zittingen genomen worden om
slechts een beperkt aantal personen in de zittingszaal toe te laten en om de
afstand te bewaren.

• In elk geval zal voorzichtig omgesprongen worden met het verlenen van
vonnissen bij verstek.

Werking van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Blijkens een persmededeling van voorzitster Mw. Douxchamps geldt de hierna
volgende regeling:
“Au vu de la situation sanitaire du pays et des mesures décidées au niveau
fédéral, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles assurera un service
minimum d’audiences à partir du lundi 16 mars 2020 jusqu’au 3 avril 2020.
Les audiences suivantes seront assurées :
-

référés

-

aide sociale, intégration sociale et accueil des demandeurs d’asile (12e à

16e chambres)
-

élections sociales

-

allocations aux personnes handicapées (18e chambre).

Tous les dossiers introduits ou fixés aux autres audiences seront remis d’office.
Les parties recevront une nouvelle date de fixation lorsque la situation sanitaire
permettra la reprise des audiences ordinaires.
Afin de limiter les allées-venues dans les greffes, les parties sont invitées à
déposer les pièces et actes de procédure sous forme électronique ou à les
adresser au greffe par voie postale.
Les magistrats et membres des greffes continuent à traiter en interne et de
façon habituelle tous les dossiers et toutes les étapes procédurales qui ne
nécessitent pas d’audience publique.”

Werking van vredegerechten en politierechtbanken

Enkele politierechtbanken hebben de bij hen toepasselijke regels
meegedeeld:
Politierechtbank Vilvoorde: Bij beschikking van 14 maart 2020 heeft
politierechter dhr. Brewaeys de volgende beslissing genomen: “Beslist dat er in
de politierechtbank te Vilvoorde geen strafzittingen worden gehouden van
maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april 2020.
Elke betrokken partij of haar advocaat zullen worden verwittigd van de nieuwe
datum waarop de zaak zal worden behandeld.
De burgerlijke zittingen op donderdag gaan gewoon door, evenals de
afhandeling van de burgerlijke belangen.”
Politierechtbank Halle: informeel vernemen wij dat er in Halle geen
strafzittingen zullen gehouden worden tot 3 april 2020. Te bevestigen.
Franstalige Politierechtbank Brussel: De tekst van de beschikking van de
Franstalige politierechtbank te Brussel van 14 maart 2020 vindt u hier.

Examens beroepsopleiding (BUBA stagiairs)
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.

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
Tel. bibliotheek : 02/508.66.49
Fax bibliotheek : 02/519.84.34
E-mail van de bibliotheek

Bureau van Juridische Bijstand
Het Corona-virus heeft iedereen in de ban en verplicht ons verregaande
maatregelen te nemen.
Vanaf maandag 16 maart 2020 tot en met vrijdag 3 april 2020 worden de
sectievergaderingen opgeschort en vervangen door een telefonische
permanentie:
• Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09u00 tot 12u00 zal deze
permanentie bereikbaar zijn op het nummer 02/519.84.94
• Een advocaat (het sectiehoofd van dienst) zal deze permanentie
waarnemen en waar nodig een advocaat kunnen aanstellen of
eerstelijnsbijstand verlenen.
De lokalen van het BJB zullen niet toegankelijk zijn voor het publiek tot en met
vrijdag 3 april 2020.
De telebalie, die dagelijks doorgaat van 12u00 tot 15u00, zal verder worden
bemand zoals normaal het geval is.

Kantoor ING Gerechtsgebouw
ING geeft ons de volgende mededeling:
De verspreiding van het coronavirus en de mogelijke gevolgen hiervan voor
onze klanten krijgen momenteel onze volledige aandacht. ING volgt de situatie
op de voet en neemt de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen.
Daarnaast doen we er alles aan om de continuïteit van de klantenservice te
behouden. Een officiële en geactualiseerde informatie over de situatie is op
onze website te vinden.
Specifiek met betrekking tot het kantoor in het gerechtsgebouw van Brussel
hebben wij de volgende stappen ondernomen:
• Het kantoor blijft op de gebruikelijke uren open, maar is alleen op afspraak
bereikbaar.
• Kasdiensten zijn gesloten. Cliënten (advocaten, gerechtspersoneel of
onbekwamen) die cash geld nodig hebben, worden uitgenodigd om een
afspraak te maken in het dichtstbijzijnde (of favoriete) kantoor dat met een kas
uitgerust is.
Afspraken kunnen worden gemaakt:
per telefoon: op het gebruikelijke kantoornummer, via de mobiele telefoon van
onze Business'Banker Privalis, of via ons Customer Loyalty Team Privalis op 02 464
63 02 (open van 8 tot 18 uur).
via de website
via e-mail
Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf maandag 16 maart. Afhankelijk
van de evolutie van de situatie en de instructies van de overheid kunnen deze

maatregelen worden aangepast, in welk geval wij u op de hoogte zullen
houden.

Uitwisseling van jonge advocaten met de balie HautKatanga
De geplande uitwisseling met advocaten van de balie Haut-Katanga
(Lubumbashi), die voorzien was vanaf 6 april a.s., wordt onbepaald uitgesteld.
Dat geldt voor de reis naar Lubumbashi alsook voor de komst van de
Congolese advocaten.
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