# Extra nieuwsbrief nr. 4: Coronacrisis 17 maart 2020

Woord van de stafhouder
Geachte confraters,
Zoals beloofd gaat hierbij een nieuw overzicht van de meest recente
ontwikkelingen.
Het lijkt erop dat de debatten voor hoven en rechtbanken, behoudens enkele
incidenten, sereen verlopen en dat er terdege rekening gehouden wordt met
de huidige noodtoestand. Hier en daar zijn er nog kamers waarin er afgeweken
wordt van de richtlijnen maar dat lijkt al bij al beperkt te blijven. Advocaten
moeten hun rol blijven spelen in het belang van hun cliënten, maar met zin
voor realisme en confraterniteit. Van de magistratuur verwacht de balie
insgelijks dat zij zich realistisch en begripvol opstelt, en dat centraal opgelegde
gedragsregels nageleefd worden in de context van de coronacrisis.
Aan de advocaten raad ik ten stelligste aan de hoogste voorzichtigheid in
acht te nemen. Vergaderingen, of het nu met kantoorgenoten dan wel met
cliënten is, kunt u best afzeggen en vervangen door schriftelijke communicatie
of telefonische of videoconferenties. Werk zoveel mogelijk van thuis uit.
Kantooraanwezigheid moet tot een absoluut minimum herleid worden.
Geachte confraters, bereid u voor op een waarschijnlijke totale lockdown,
mogelijk vanaf vandaag om middernacht.
Houd uw gezondheid in de gaten, en help degenen die het nodig hebben.
Solidariteit is wat wij nodig hebben, samen met de redelijkheid en de opvolging
van de sanitaire richtlijnen. Wij zullen dit te boven komen.
Wij blijven de situatie natuurlijk opvolgen en houden u op de hoogte.

Met genegen groeten,
Peter Callens
Stafhouder

Algemeen
Verwijzing naar de website van de Orde van Vlaamse Balies
De OVB bundelt de maatregelen van de hoven en rechtbanken continu. U
vindt deze hier.
Dwingende richtlijnen College van de hoven en rechtbanken
Door het erger worden van de huidige noodsituatie, zag het College van de
hoven en rechtbanken zich verplicht nieuwe maatregelen onder de vorm van
dwingende richtlijnen uit te vaardigen. Drastische maatregelen zijn noodzakelijk
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te vertragen. Deze
maatregelen zijn de volgende:
Intermenselijke contacten moeten zoveel mogelijk worden vermeden.
In het algemeen worden enkel nog dringende zaken behandeld en de
burgerlijke zaken die schriftelijk in beraad kunnen worden genomen.
Alleszins zijn de volgende richtlijnen van dwingende aard:
1) Handhaving zoveel als mogelijk van een minimumdienstverlening op de
griffies, gecoördineerd door de hoofdgriffiers en afhankelijk van het
beschikbare personeel.
2) De toegang tot de griffies wordt zoveel mogelijk beperkt (communicatie per
mail, telefoon of post).

3) Neerlegging van conclusies en stukken dient te gebeuren via elektronische
weg (e-Deposit/DPA-Deposit) (gratis!).
4) Nieuwe zaken worden pas ingeleid na 19/04/20 met uitzondering van de
dringende zaken. Reeds vastgestelde zaken worden uitgesteld tot na 19/04/20
behoudens de dringende zaken en de zaken die schriftelijk in beraad kunnen
worden genomen.
5) In de reeds gefixeerde zaken kunnen de voorzitter van de kamer of de
partijen voorstellen dat de mondelinge behandeling wordt vervangen door
een schriftelijke procedure. Dit kan indien alle partijen daarmee instemmen.
6) De overbrengingen worden maximaal beperkt. Advocaten worden
uitdrukkelijk gevraagd hun gedetineerde cliënten te vertegenwoordigen.
Uitzonderingen kunnen desgevallend worden beslist door de voorzitter van de
betrokken penale kamer (onderzoeksgerecht of ten gronde, al dan niet op
verzoek van de gedetineerde of zijn advocaat).
7) De uitspraken in strafzaken kunnen worden uitgesteld tot de week van 20
april of later, behalve indien er aangehoudenen zijn of indien de uitspraak
dringend moet gebeuren. De voorzitter van de kamer oordeelt over het
bestaan van de hoogdringendheid.
8) Aan advocaten wordt systematisch toegestaan om hun cliënten te
vertegenwoordigen, ook al is hun aanwezigheid (in persoon) wettelijk vereist.
Indien de aanwezigheid in persoon van een partij noodzakelijk wordt geacht,
moet de zaak worden uitgesteld naar een datum na 19/04/20, behoudens
wanneer het dringend karakter of bijzondere omstandigheden een
onmiddellijke behandeling vereisen.
9) Er wordt een maximale soepelheid gevraagd bij het beoordelen van vragen
tot uitstel van advocaten en/of partijen.
10) De maatregelen genomen door de respectieve entiteiten dienen op de
webpagina van hun entiteit worden geplaatst.

11) Omwille van de eenvormigheid gaan de dwingende richtlijnen van het
CHR voor op eventuele daarmee strijdige maatregelen van de directiecomités.
Ieder directiecomité dient de bovenvermelde dwingende richtlijnen toe te
passen vanaf het ogenblik van hun ontvangst, en dit tot minstens 19 april 2020.
Het College van Hoven en Rechtbanken volgt de verdere evolutie van de
situatie op de voet.
Bijgevolg gelden de individuele maatregelen gebundeld in het
overzichtsdocument slechts voor zover zij niet strijdig zijn met de dwingende
richtlijnen van het College van de hoven en rechtbanken!

Secretariaat van de Orde
Het secretariaat van de Orde werkt vanaf heden met gesloten deuren.
Wij blijven beschikbaar via telefoon, gedurende de werkuren, op 02/508.67.62
of bij voorkeur via e-mail of orde@baliebrussel.be.
Indien corona-gerelateerd kunt u ook het e-mailadres
coronacrisis@baliebrussel.be gebruiken.

Raad van State
De Eerste Voorzitter van de Raad van State verzoekt om de aandacht vestigen
op de door de Raad van State genomen maatregelen.

Hof van beroep te Brussel
Mevrouw de eerste voorzitter Laurence Massart deelt de dienstbeschikking van
16 maart 2020 mee.
Deze is in lijn met eerdere informatie, nu ook in de Nederlandse taal.

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 en #3.

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

Werking van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel
U wordt verwezen naar coronanieuwsbrief #3.

Zittingen en werking van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
U wordt verwezen naar de coronanieuwsbrief #2 en #3.

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”.
Nederlandstalige Politierechtbank Brussel: Politierechter de heer Vandenborne
deelt zijn beschikking van 16 maart 2020 mee. Deze vindt u hier.
Politierechtbank Vilvoorde: data van uitgestelde zittingen:

INFO ZITTINGEN

•

zitting 16 maart 2020 uitgesteld naar 17 juni 2020

•

zitting 17 maart 2020 uitgesteld naar 31 juli 2020

•

zitting 20 maart 2020 uitgesteld naar 01 juli 2020

•

zitting 23 maart 2020 uitgesteld naar 24 juni 2020

•

zitting 24 maart 2020 uitgesteld naar 01 september 2020

•

zitting 27 maart 2020 uitgesteld naar 04 september 2020

•

zitting 30 maart 2020 uitgesteld naar 31 augustus 2020

•

zitting 31 maart 2020 uitgesteld naar 25 augustus 2020

•

zitting 3 april 2020 uitgesteld naar 07 september 2020

ALLE BERADEN WORDEN VERLENGD NAAR 3 APRIL 2020
Alle partijen of hun advocaat zullen worden verwittigd per brief.
Advocaten kunnen er op rekenen dat wij soepel zullen omspringen met
verzoeken tot uitstel op de vastgestelde zittingen tijdens de vakantiemaanden.

Werking van het Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen
Er werd besloten dat alle hoorzittingen tot 27 maart 2020 worden afgelast.
Aandacht! videoconferentie hoorzittingen worden gehandhaafd
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