# Extra nieuwsbrief nr. 5: Coronacrisis 18 maart 2020

Woord van de Stafhouder
Geachte confraters,
De maatregelen die de regering heeft afgekondigd kennen geen precedent,
althans niet sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Zij krijgen niet de
naam van lockdown maar zijn er niet ver van verwijderd.
Ik roep alle advocaten op om onze maatschappelijke voorbeeldfunctie waar
te maken en ons te schikken naar wat de volksgezondheid vereist.
Het secretariaat van de Orde wordt nu nog ‘bevrouwd’ door één
medewerkster die onmogelijk kan telewerken, de andere medewerksters
werken van thuis uit. Hoe dan ook werkt het secretariaat met gereduceerde
effectieven en moeten wij rekenen op begrip vanwege de balie voor
eventuele vertragingen bij het beantwoorden van briefwisseling of het
opvolgen van andere zaken. Wij moeten noodgedwongen prioriteiten stellen
en keuzes maken.
Item nummer één in het recente nieuws, ten minste voor de balie, is dat uw
dienaar zopas van het kabinet justitie de schriftelijke bevestiging gekregen
heeft dat de advocatuur een essentieel beroep is. Wij advocaten wisten al dat
dit zo was, maar de overheid bevestigt het nu ook en doet dat in het
Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, dat enkele
minuten geleden in het Belgisch Staatsblad verschenen is.
Andere recente informatie of updates van eerder beschikbaar gestelde
informatie vindt u hieronder.
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, via toegang tot het privaat luik.
Nieuwe richtlijnen van het college van hoven en rechtbanken
De nieuwe richtlijnen van het college van hoven en rechtbanken in het licht
van de verstrengde maatregelen van de regering vindt u hier.
FAQ Tijdelijke werkloosheid
De frequently asked questions inzake tijdelijke werkloosheid vindt u hier.

Secretariaat van de Orde
Het secretariaat van de Orde werkt met gesloten deuren en ook helaas met
beperkte effectieven. 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.
Het is spijtig genoeg onder de gegeven omstandigheden niet mogelijk om alle
individuele vragen snel te beantwoorden, hoewel het maximum gedaan wordt
om het hoofd te bieden aan de situatie.
Advocaten worden, met name voor wat de zittingen betreft, met aandrang
verzocht om zelf maximaal de beschikbare informatie op te zoeken, via de
nieuwsbrieven en de bestaande informatiepunten, inclusief de griffies en de

websites van de hoven en rechtbanken, alvorens de Orde om informatie te
vragen.

Balie - eedaflegging voorzien voor 6 april 2020 uitgesteld
Op verzoek van de voorzitster van de 1ste kamer van het hof van beroep, laat
de eerste voorzitster weten dat de eedaflegging van licentiaten en masters in
de rechten om tot de stage van advocaat toegelaten te worden, die voorzien
was om plaats te nemen op maandag 6 april 2020, verplaatst wordt naar
maandag 4 mei 2020 om 12.30u.

Raad van State
Op vraag van de Eerste Voorzitter, laat de hoofdgriffier weten dat de Raad
van State nu ook via Twitter communiceert.

Hof van beroep te Brussel
Hierbij gaat de nieuwe dienstbeschikking van 18 maart 2020, zoals
medegedeeld door mevrouw de eerste voorzitter van het hof.

Arbeidshof
D.d. eerste voorzitter de heer Marc Dallemagne verzoekt ons de hierbij
gevoegde beschikking van 18 maart 2020 mede te delen.

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Correctionele zaken

Voorzitter dhr. Cardon de Lichtbuer geeft kennis van nieuwe eenduidige
richtlijnen, ter aanvulling van zijn bevelschrift van 17 maart 2020. Deze vindt u
hier.
Ons wordt meegedeeld dat deze alle eerdere, mogelijk tegenstrijdige
berichtgevingen hieromtrent vervangen.

Werking van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te
Brussel
U wordt verwezen naar de coronanieuwsbrief #2 en #3.
Kamer 48bis, beroep Franstalige politierechtbank
De heer Regimont, voorzitter van de 48bis kamer van de Franstalige
correctionele rechtbank (beroep politierechtbank), heeft ons meegedeeld dat
de zaken die zijn vastgesteld op de zittingen van 16 tot 31 maart worden
uitgesteld op vaste datum vanaf 20 april 2020.
Van de zaken en de juiste datum van het uitstel bestaat een lijst die via de
griffie geconsulteerd kan worden. Om redenen van privacy kan deze niet
gepubliceerd worden.

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

Werking van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Voorzitster Mw. Fabienne Douxchamps deelt haar bevelschrift van 17 maart
2020 mee (dit vindt u hier), en meldt het volgende:
«Au vu des directives contraignantes diffusées la nuit dernière par le Collège
des Cours et Tribunaux, le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a
adapté les mesures prises dans le cadre de l’urgence sanitaire à laquelle nous
sommes confrontés.

Ces mesures sont exposées dans l’ordonnance ci-jointe. Le contenu en est
également repris sur le site internet du Tribunal.
J’attire l’attention des avocats sur une possibilité que nous avons ouverte, à
savoir la création d’une adresse e-mail spécialement dédiée au dépôt des
requêtes introductives d’instance.
Les requêtes électroniques ainsi déposées via cette adresse les jours ouvrables
avant 16 heures seront traitées le jour même.
Nous espérons que cette possibilité répond au besoin des avocats de pouvoir
poursuivre leur travail à distance.
Une fois la requête introduite et enrôlée, les parties peuvent déposer tous actes
de procédure, conclusions et pièces par e-deposit, comme de coutume. »
Er was in de communicatie die gisteren uitgegaan is van de Franstalige
arbeidsrechtbank een fout geslopen. Het correcte e-mailadres luidt, volgens
mededeling van deze namiddag: “Les actes introductifs pour le Tribunal du
travail francophone de Bruxelles peuvent être envoyés à l’adresse
requetes.ttfb@just.fgov.be.»

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

Werking van vredegerechten en politierechtbanken
Vrederechters en rechters in de politierechtbank
Hier vindt u de tekst van het bevelschrift van voorzitter Cardon de Lichtbuer
van 17 maart 2020.
Vredegerecht Brussel
Het bevelschrift van voorzitters mevrouw Anne Dessy en de heer Cardon de
Lichtbuer van 17 maart is hierbij gevoegd.

Op de site van de hoven en rechtbanken staan alle gebeurlijke bijzondere
maatregelen per vredegerecht: https://www.rechtbankentribunaux.be/nl/vredegerechten-brussel#divisions. Doorklikken op “naar deze
rechtbank”.

Werking van het Commissariaat-generaal voor de
Vluchtelingen en de Staatlozen
Zie coronanieuwsbrief #4.

DPA-deposit gratis
De leden van de balie worden eraan herinnerd dat Diplad het deponeren van
documenten via DPA-deposit momenteel gratis aanbiedt.
Meer details op https://www.diplad.be/nl-BE/news/38/50/TijdelijkeCoronavirusmaatregel-digitaal-neerleggen-van-stukken-en-conclusies-via-DPADeposit-gratis.aspx

Kantoor ING op het Justitiepaleis
De directie van ING meldt het volgende:
“De verspreiding van het coronavirus en de mogelijke gevolgen voor onze
klanten blijven onze volle aandacht krijgen. Naast de algemene maatregelen
die ING voorstelt, vereist de evolutie van de situatie helaas een verdere
versterking van bepaalde maatregelen die dit weekend zijn genomen.
Concreet hebben wij besloten om alle Privalis-kantoren in de Justitiepaleizen
vanaf woensdag 18 maart tijdelijk te sluiten en onze cliënten op afstand te
blijven bedienen (via onze directe kanalen, e-mail, telefoon, videoconferentie,
enz.). De ervaring van de afgelopen twee dagen en het zeer lage "fysieke"
verkeer in onze justitiepaleizenkantoren bevestigen dat het, gezien de huidige

omstandigheden, perfect mogelijk is om op deze manier effectief samen te
werken.
Voor beschermde personen (onder bewind) hebben onze lokale teams al met
de meeste bewindvoerders contact opgenomen, om oplossingen te vinden,
zodat deze mensen onder de beste omstandigheden over hun geld kunnen
beschikken. In het algemeen moedigen wij bewindvoerders aan om (waar
mogelijk) het gebruik van een bankkaart voor hun pupillen toe te staan; anders
blijven sommige ING kantoren in de buurt cashdiensten aanbieden, maar
alleen op afspraak en op bepaalde tijdstippen.
Onze Privalis-medewerkers staan ter beschikking van de advocaten:
- 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 9 tot 17 uur).
- via onze website
- via e-mail
Indien u door een advocaat van uw Balie over een specifieke situatie wordt
ondervraagd, aarzel dan niet om mij persoonlijk te informeren, of uw
gebruikelijke lokale contactpersoon (die ons in kopie voorleest): wij zullen
samen proberen een passende oplossing te vinden, rekening houdend met de
omstandigheden en de middelen die ons ter beschikking staan.
Wij blijven u uiteraard op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.”
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