# Extra nieuwsbrief nr. 3: Coronacrisis 16 maart 2020

Woord van de stafhouder
Geachte confraters,
Zoals beloofd gaat hierbij een overzicht van de meest recente ontwikkelingen.
Incidenten met of in kamers van de hoven of rechtbanken mag u mij
rapporteren. Voor alle zaken die verband houden met de coronacrisis mag u
het speciaal aangemaakte e-mailadres coronacrisis@baliebrussel.be gebruiken,
maar het gewone adres stafhouder@baliebrussel.be blijft natuurlijk werken.
Deze nieuwsbrief bevat enkel de nieuwe evolutie, voor de reeds eerder
bekendgemaakte ontwikkelingen verwijs ik u naar de vorige edities.
Wij blijven de situatie natuurlijk opvolgen en houden u op de hoogte.
Met genegen groeten,
Peter Callens
Stafhouder

Algemeen
De Orde van Vlaamse Balies heeft een algemeen overzicht opgemaakt van
de toestand in de belangrijkste federale rechtscolleges en deze van het
Vlaamse landsgedeelte. De stand per 15 maart 2020 om 15.30u vindt u hier. U
kunt ook via het privaatluik deze hyperlink gebruiken.
Een ander overzicht, dat van de Ordre des barreaux francophones et
germanophone vindt u op de website van avocats.be.
it overzicht omvat ook de Franstalige hoven en rechtbanken van het land.
Voor het Duitstalige gebied zijn nog geen specifieke maatregelen bekend.

Werking Hof van Cassatie
Hierbij de mededeling die het Hof op de site maakt naar aanleiding van de
genomen maatregelen in verband met COVID-19.

Zittingen en werking van het Hof van beroep te Brussel
U wordt verwezen naar coronanieuwsbrief #2.

Zittingen en werking Nederlandstalige rechtbank van eerste
aanleg Brussel
U wordt verwezen naar coronanieuwsbrief #2.

Werking van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te
Brussel
U wordt verwezen naar de coronanieuwsbrief #2.
Voorts schrijft Mw. de ondervoorzitster Anne Carlier het volgende:
«En complément au mail qui vous a été adressé hier soir par ma collègue
Céline Noirhomme, je vous adresse le planning des audiences des 17, 18, 19 et
20 mars (régime réduit). S'agissant des audiences du 16 mars, chaque chambre
est maintenue pour assurer, dans la mesure du possible, les dossiers détenus.

Selon les informations dont nous disposons, il n'est pas certain que les détenus
puissent être extraits, sauf si la demande est expressément formulée par
l'avocat dans un délai raisonnable. Si les personnes concernées le souhaitent, il
va cependant de soi qu'ils pourront être représentés.
Nous avons par ailleurs pris connaissance de l'information diffusée par Monsieur
le Bâtonnier auprès de ses consœurs et confrères. Nous allons dans le même
sens. Ainsi que Céline Noirhomme le préconisait, il est conseillé que les avocats
de personnes détenues puissent intervenir pour leurs confrères qui sont le
conseils de personnes non détenues. A défaut, nous veillerons à accorder une
date relais.
Pour le surplus, je me réfère à ce qui a été très justement écrit par ma collègue.
Je vous souhaite à tous une excellente soirée,
Anne Carlier
Vice-présidente auprès du Tribunal de Première instance francophone de
Bruxelles»
Dit bericht werd aangevuld met de volgende preciseringen waarin hier namen
van partijen en notitienummers weggelaten zijn:
«Mardi 17 mars matin:
45ème chambre salle 01.3
- examinera, dans la mesure du possible, ses dossiers détenus, et remettra ses
autres affaires ainsi que les affaires non détenues de 50ème chambre
- assura le prononcé de la 90ème chambre (BR[X]X.)
48ème bis chambre salle 0.14
Annulation de l'audience et report de tous les dossiers à une date
communiquée par le Président de la chambre, qui a déjà avisé de ce report la
plupart des avocats "roulagistes" et obtenu l'accord du parquet sur cette façon
de procéder. Il se tient à la disposition des avocats via l'adresse électronique

de la chambre pour répondre aux demandes relatives à la date de report. Une
affiche sera placée sur la salle d’audience.
54ème chambre salle 0.1.4
Examinera, dans la mesure du possible, les dossiers détenus et remettra ses
autres affaires.
55ème chambre salle 0.1.2
Examinera, dans la mesure du possible, les dossiers détenus et remettra ses
autres affaires.
63ème chambre salle 0.1.1
Examinera, dans la mesure du possible, les dossiers détenus et remettra ses
autres affaires.
Mardi 17 mars après-midi:
48ème bis chambre salle 0.14
Audience annulée cfr celle du matin
61ème chambre salle 0.30
Assura un prononcé détenu et remettra les autres affaires non détenues
69ème chambre salle 0.17
Asura les remises et un prononcé détenu (détention à vérifier)
Mercredi 18 mars matin:
43ème chambre salle 0.13
Examinera, dans la mesure du possible ses dossiers détenus et remettra les
autres causes
44eme chambre salle 0.1.3
Examinera, dans la mesure du possible, les dossiers détenus et remettra ses
autres affaires.

Elle assura les remises de la 54ème et 59ème chambre.
57e chambre salle 0.1.2
Examinera, dans la mesure du possible, les dossiers détenus et remettra ses
autres affaires.
Elle assura les remises de la 47 et la 69eme chambre.
Mercredi 18 mars après-midi: 3 audiences
50eme chambre, salle 0.1.17
Examinera, dans la mesure du possible, les dossiers détenus et remettra ses
autres affaires.
Il assura les remises de la 45ème chambre
55eme chambre salle 01.2
Examinera, dans la mesure du possible, les dossiers détenus et remettra ses
autres affaires.
Il assura les remises de la 61ème chambre
63eme chambre salle 0.1.1
Examinera, dans la mesure du possible, les dossiers détenus et remettra ses
autres affaires.
Jeudi 19 mars matin:
43e chambre salle 0.13
Examinera dans la mesure du possible ses dossiers détenus et remettra les
autres dossiers
-

44e chambre salle 0.1.3

Examinera dans la mesure du possible ses dossiers détenus et remettra ses
autres dossiers
Se charge d’un prononcé détenu 54ème chambre (prononcé BR[X] – X.) et

des remises de la 59ème chambre.
-

47e chambre salle 0.30

Se chargera des remises de la 47ème chambre en ce compris le dossier
détenu X. (24 prévenus et 7 détenus). Ce dossier détenu ne pourra
raisonnablement pas être plaidé. Des contacts seront probablement pris avec
les avocats pour éviter des acheminements inutiles.
Et assura les remises de sa chambre ainsi que celles de la 54ème chambre
(sauf prononcé détenu prononcé par la 44ème chambre)
-

57e chambre AM salle 01.2

Examinera dans la mesure du possible les dossiers détenus et remettra les autres
Jeudi 19 mars après-midi:
-

57e chambre PM salle 01.2

Examinera, dans la mesure du possible, les dossiers détenus et remettra les
autres
Vendredi 20 mars 2020 matin:
-

44ème chambre salle 01.3

Assura les remises de la chambre et le prononcé d’un jugement détenu en
cause de X. ainsi que les remises de la 59ème chambre
-

47ème chambre) salle 0.30

Examinera éventuellement le dossier sur opposition (situation de détention à
vérifier) X. et assurera, outre les remises de la 47e chambre, celles de la 43e
chambre
-

57ème chambre salle 01.2

Examinera, dans la mesure du possible, les dossiers détenus
-

67e chambre salle 0.12

Examinera a priori le dossier détenu en cause de X. (remise sur opposition), et
prononcera les jugements dans les causes dans lesquelles les prévenus sont
détenus
Vendredi 20 mars 2020 après-midi:
57e chambre extraordinaire salle O.12
Examinera éventuellement le dossier détenu sur opposition suivant
BR.[X] X. et prononcera le jugement en cause de X. (opposition détenue) »

Zittingen en werking Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
U wordt verwezen naar coronanieuwsbrief #2.
De nieuwste ontwikkelingen zijn de volgende:
•

Hier vindt U de dienstmededeling voor de 3de kamer van de
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank (gerechtelijke
reorganisatieprocedures) die geldt vanaf heden.

De actuele stand van zaken kunt u steeds 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.

Werking van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Voorzitster Mw. Micheline Cassiers verzoekt de volgende informatie mee te
delen:
Gelet op de federale maatregelen tegen het coronavirus (Covid-19) heeft het
directiecomité van de Nederlandstalige Arbeidsrechtbank Brussel beslist om
geen zittingen te houden vanaf dinsdag 17 maart 2020 tot en met vrijdag 3
april 2020, behalve voor de behandeling van uiterst dringende zaken.
In deze periode wordt er enkel zitting gehouden voor de behandeling van de
volgende zaken:
- (zoals in) kort geding
- geschillen sociale verkiezingen
- geschillen OCMW, FEDASIL en BJB (15de -16de kamer)
De zaken die op andere zittingen worden ingeleid of reeds werden vastgesteld
worden uitgesteld. De partijen zullen hierover zo snel mogelijk verder bericht
ontvangen. De rechtbank stelt alles in het werk om de vertraging in de
behandeling tot een minimum te beperken.
De partijen worden vriendelijk maar met aandrang verzocht om hun bezoeken
aan de griffie te beperken en volop gebruik te maken van e-deposit, of
toezending met de post.

Werking van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel
U wordt verwezen naar coronanieuwsbrief #2.

Werking van vredegerechten en politierechtbanken
Op de site van de hoven en rechtbanken staan alle bijzondere maatregelen
per vredegerecht: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/vredegerechtenbrussel#divisions. Doorklikken op “naar deze rechtbank”.
Vredegerecht Vorst: Vrederechter de heer V. Bertouille van Vorst heeft
specifiek de in zijn kanton toepasselijke regels meegedeeld. Deze vindt u hier.
Nederlandstalige politierechtbank Brussel: hier vindt u de beschikking van de
Nederlandstalige politierechtbank Brussel, betreffende de maatregelen die zijn
genomen tegen het Corona-virus.

Richtlijnen van het openbaar ministerie
Het college van het openbaar ministerie heeft de volgende dwingende
richtlijnen uitgevaardigd:
“Om de door de regering genomen maatregelen en de richtlijnen van de FOD
Justitie betreffende de aanpak van de aan het coronavirus gerelateerde crisis
na te kunnen leven, geeft het College OM de volgende instructies om de
gezondheid van de personeelsleden en hun familie te vrijwaren, de
verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dijken en tegelijkertijd een
minimale continuïteit van de dienstverlening te garanderen. Voorlopig zijn deze
nieuwe richtlijnen in werking van 14 maart tot en met 3 april 2020.
Organisatie van de zittingen
Elke korpschef van het openbaar ministerie moet met de korpschef van de
zetel overleggen welke zaken moeten worden behandeld. Het College van
Hoven en Rechtbanken heeft beslist om geen dwingende maatregelen op te
leggen aan de hoven en de rechtbanken, maar om enkel aanbevelingen te
geven. Voor de organisatie van de zittingen worden enkel de volgende
aanbevelingen verspreid:

1.Wat de burgerlijke zaken betreft, wordt aanbevolen om druk bezochte
inleidende zittingen te verminderen of te annuleren, om niet dringende zaken
uit te stellen en om zich flexibel op te stellen bij verzoeken tot uitstel;
2.Wat de strafzaken betreft, luidt de aanbeveling om in overleg met het
openbaar ministerie te bepalen welke zaken moeten worden behandeld, met
uitzondering van de zaken met betrekking tot gedetineerden of dringende
zaken.
Aangepast werkregime
Deze richtlijnen kunnen op de werkvloer op verschillende manieren in praktijk
worden gebracht. Het openbaar ministerie vervult immers een aantal erg
uiteenlopende opdrachten. Het is belangrijk om bij elke maatregel rekening te
houden met wat wenselijk en haalbaar is. Bij alle beslissingen moeten de
volgende twee factoren in aanmerking worden genomen:
•Persoonlijk contact moet worden beperkt;
•Er moet worden toegezien op de goede werking van onze diensten en de
goede uitvoering van onze wettelijke opdrachten.
De dwingende richtlijnen zijn te vinden in de omzendbrief COL OMP 02/2020
(blz. 8 en volgende).”
Deze omzendbrief vindt u integraal via deze link.

Gevangeniswezen
De FOD Justitie, directoraat-generaal EPI, deelde de voorwaarden mee voor
gevangenisbezoeken:
“Het grootste risico op besmetting met het coronavirus in de gevangenissen
komt van de buitenwereld. We baseren ons op de richtlijnen van de FOD
Volksgezondheid om zo coherent mogelijke maatregelen toe te passen in onze
gevangenissen. Om die reden zijn vanaf 13 maart 2020 externe groepen
voorlopig niet meer toegelaten in de inrichtingen. Daarnaast worden de
volgende maatregelen genomen (conform art. 114 van de Basiswet
12/01/2005).

Bezoek aan gedetineerden
Wat het regime betreft, wordt het bezoek van gedetineerden beperkt:
•

Afstand is een belangrijke maatregel om besmetting te voorkomen. Om
die reden dient u de capaciteit van de bezoekzaal/-zalen in uw
inrichting aan te passen. Het uitgangspunt is dat u de capaciteit
halveert door tussen elke bezette tafel er één leeg te laten of erover te
waken dat er minstens één meter vrij is tussen twee bezette tafels.

•

Het aantal bezoekers per bezoek is beperkt. Een gedetineerde mag
slechts 1 bezoeker per bezoekmoment ontvangen. Ook het bezoek
zonder toezicht wordt beperkt tot 1 persoon.

•

Het bezoek van minderjarigen onder de 16 jaar wordt stopgezet.
Kinderen zijn grote verspreiders van het virus en de FOD
Volksgezondheid hanteert 16 jaar als leeftijdsgrens. Dat betekent dat
kinderen onder de 16 jaar niet meer toegelaten worden voor het
reguliere bezoek en het bezoek zonder toezicht en dat kinderbezoeken
(al dan niet mee georganiseerd door externe partners) worden
stopgezet. Indien u samenwerkt met externe partners voor het
kinderbezoek, gelieve hen dan te informeren dat dit tot nader order
wordt stopgezet.

We beseffen dat de maatregel niet evident is voor gedetineerden en een
grote impact heeft op hun sociale contacten. Het is dan ook belangrijk om de
beslissing goed te communiceren. De maatregel is er in de eerste plaats ter
bescherming van henzelf en hun familie en vrienden.
Als bijlage vindt u een flyer voor de gedetineerden in uw inrichting met alle
relevante informatie die u dient af te drukken en uit te delen. De flyer wordt in 3
talen voorzien: Nederlands, Frans en Engels.
Ook voor bezoekers is er een flyer die u kan uithangen aan het onthaal (zie
bijlage).
De affiches die vorige week verspreid werden, zijn ook voor gedetineerden van
toepassing. Gelieve te controleren of ze op goed zichtbare plaatsen
ophangen in uw inrichting.
Contacten met externen

•

Advocaten blijven zoals normaal toegang krijgen. Externe partners
blijven hun werkzaamheden en gespreksmomenten tot nader order
gewoon verder zetten.

•

Reguliere activiteiten (bv. lessen of groepsgesprekken) die
georganiseerd worden met onder andere partners van de
gemeenschappen blijven voorlopig doorlopen.

Wat de annulatie van bezoek door groepen betreft, verwijzen we naar de
eerdere communicatie hieromtrent, nl. dat om de verspreiding door externen
te beperken, alle groepsbezoeken tot nader order worden geannuleerd. Dat
gaat bijvoorbeeld over de rondleidingen met studenten, koren van de
erediensten, externe sportploegen, theatervoorstellingen. Ook alle initiatieven
met de pers/media worden geannuleerd.
Goede hygiëne
Aangezien het virus een tijd overleeft op oppervlakten, is een goede hygiëne
belangrijk. De tafels van het bezoek moeten tussen elk bezoek gereinigd
worden. Ook de tafels in gesprekslokalen waar advocaten en externen
gedetineerden zien, moeten vaker dan normaal gereinigd worden. Reguliere
reinigingsproducten volstaan. Vraag fatikken en desgevallend externe firma’s
om ook extra aandacht te besteden aan andere oppervlakken zoals
deurklinken en vaak gebruikte lokalen zoals wachtzalen, toiletten, enz.
Termijn
De maatregelen gaan in vanaf maandag 16 maart 2020 en blijven tot nader
order in voege. We volgen de situatie dagelijks op. Afhankelijk van de evolutie
zullen de maatregelen verstrengd of versoepeld/stopgezet worden.”

Vergadering van de Raad van de Orde - 16 maart 2020
De voor vandaag 16 maart 2020 om 16.00u geplande vergadering van de
Raad van de Orde valt weg. De stafhouder bekijkt alternatieve
(technologische of andere) oplossingen om de beslissingen die dringend
zouden zijn te kunnen nemen.

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel
Gerechtsgebouw Poelaertplein, Brussel, 1000
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