# Extra nieuwsbrief nr. 6: Coronacrisis 19 maart 2020

Woord van de Stafhouder
Geachte confraters,
Wij mogen dan een essentieel beroep zijn, de moeilijkheden die advocaten
kunnen ondervinden als gevolg van deze dramatische coronacrisis zijn er niet
minder om.
De balie ijvert ervoor, met de hulp van de OVB, om BJB-vergoedingen
vervroegd te laten uitbetalen.
In deze nieuwsbrief doen wij voorts een poging om u wegwijs te maken in
maatregelen waarmee de verschillende fiscale, sociale en andere federale en
regionale overheden tegemoetkomingen voorzien, en die nut kunnen hebben
voor advocatenkantoren, naast de bestaande verzekeringen die de Orde
heeft. Een garantie op exhaustieve informatie kan ik u niet geven, maar
hopelijk bent u hiermee al op weg geholpen.
Zoals de vorige dagen blijven wij de situatie van nabij opvolgen en houden wij
u op de hoogte.

Met genegen groeten,
Peter Callens
Stafhouder

Algemeen - overheidsmaatregelen en tegemoetkomingen
wegens coranacrisis
Inleiding
De OVB heeft een nota gepubliceerd met een overzicht van de sociale en
fiscale maatregelen ter compensatie van het inkomensverlies die advocaten
ten gevolge van de Corona crisis zouden kunnen lijden. Een kopie van deze
nota vindt u hier.
Daarnaast hebben de diverse overheden van dit land een aantal tijdelijke
steunmaatregelen genomen voor ondernemers die door de coronacrisis
worden getroffen.
Een algemeen overzicht van deze steunmaatregelen voor
bedrijven/ondernemers kan gevonden worden op de website van het VBO.
Zonder uitputtend te willen zijn, vatten wij hieronder enkele maatregelen
samen die voor advocaten en advocatenkantoren van belang kunnen zijn.
Federaal
• Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de coronacrisis kunnen
aan de FOD Financiën (fiscale) steunmaatregelen vragen (afbetalingsplan,
vrijstelling van nalatigheidsintresten, kwijtschelding van boeten). Deze zijn van
toepassing op natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een
ondernemingsnummer (KBO), ongeacht hun activiteitensector en die
daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het
coronavirus en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer,
een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van
een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…).
De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen
die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

Deze steunmaatregelen kunnen betrekking hebben op de bedrijfsvoorheffing,
de btw, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de
rechtspersonenbelasting.
Aanvragen van deze steunmaatregelen dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020
ingediend te worden.
Teneinde van dergelijke steunmaatregelen te kunnen genieten dienen de
volgende stappen ondernomen te worden:
• één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen
• op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
• via dit formulier
• per e-mail of per brief
• één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal
Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats
(natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).
U zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen te
rekenen vanaf het indienen van uw aanvraag.
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelenbetreffende-het-coronavirus-covid-19
• Aan werkgevers wordt automatisch twee maanden uitstel voor de betaling
van de bedrijfsvoorheffing verleend zonder dat boeten of achterstandsrenten
van toepassing worden.
Aldus:
- Betaling met betrekking tot de maandelijkse aangifte van februari 2020 wordt
uitgesteld tot 13 mei 2020
- Betaling met betrekking tot de maandelijkse aangifte van maart 2020 wordt
uitgesteld tot 15 juni 2020

- Betaling met betrekking tot de kwartaal aangifte van het 1° trimester 2020
wordt uitgesteld tot 15 juni 2020
• Gelijkaardige maatregelen gelden voor het indienen van de aangifte in de
Vennootschapsbelasting, de Rechtspersonenbelasting en de Belasting NietInwoners. Voor de aangiften met een limiet datum tussen 16 maart en 30 april
2020 wordt voor het indienen van de aangifte een bijkomende termijn
gegeven tot en met 30 april 2020 (middernacht).
Inzake BTW wordt eveneens een uitstel voor het indienen van de aangiften
voorzien:

Aangifte over

Termijn verlengd tot

Februari 2020

6 april 2020

Maart 2020

7 mei 2020

1e kwartaal 2020

7 mei 2020

Tevens geldt er automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de
BTW (geen boeten of intresten):

Betaling over

Termijn verlengd tot

Maand aangifte februari 2020

20 mei 2020

Maand aangifte maart 2020

20 juni 2020

Kwartaal aangifte 1e kwartaal 2020

20 juni 2020

(Bron: advies van de FOD Financiën van 18 maart 2020 https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelenbetreffende-het-coronavirus-covid-19)
• Tenslotte krijgen alle belastingplichtigen een bijkomende termijn van twee
maand om hun belastingaanslag te voldoen.

• Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus,
kunnen faciliteiten bekomen voor de betaling van hun sociale
zekerheidsbijdragen (uitstel van betaling, kwijtschelding van vertragingen,
vermindering van voorlopige bijdragen).
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/uitstelvrijstelling-van-betaling-van-sociale-bijdragen
• Inzake personeel is het mogelijk om in bepaalde omstandigheden een
beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De betrokken
werknemers hebben dan ten laste van de RVA recht op een
werkloosheidsuitkering ten belope van 70% van het geplafonneerde bruto
loon.
https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0
Brussels hoofdstedelijk gewest
Het Hoofdstedelijk Gewest Brussel heeft op resp. 4 en 13 maart jl. een aantal
steunmaatregelen uitgevaardigd. Een overzicht kan gevonden hier worden.
Vlaams Gewest
Een overzicht van de steunmaatregelen die door het Vlaams Gewest voorzien
worden, kan gevonden worden op de website van het VBA (zie hierboven)
alsook hier.

Algemeen hoven en rechtbanken
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.

Algemeen hoven en rechtbanken
Secretariaat van de Orde
Het secretariaat van de Orde alsook de secretariaten van het BJB en het CJB
blijven met gesloten deuren werken, en jammer genoeg met gereduceerde
effectieven. Alle medewerk(st)ers die kunnen telewerken doen dat van thuis
uit. De Orde blijft beschikbaar via telefoon, gedurende de werkuren, op
02/508.67.62 of bij voorkeur via e-mail of orde@baliebrussel.be. Indien coronagerelateerd 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 – crisiscomité en continuïteit
In het belang van de goede werking en continuïteit van de Orde heeft de
stafhouder een crisiscomité ingesteld, voor de duur van de coronacrisis,
teneinde efficiënt overleg mogelijk te maken en waar nodig op soepele wijze
de cascaderegeling in werking te laten treden, zoals voorzien is in artikel BR NL
77 van de Codex Deontologie.
De voor deze materie relevante tekst van deze bepaling luidt als volgt: “De
Stafhouder is het hoofd van de Orde. (…) Bij verhindering wordt hij vervangen
door de Vicestafhouder of, indien deze nog niet verkozen is of eveneens
verhinderd is, door de oudste gewezen Stafhouder die lid is van de Raad of
door het oudste aanwezige lid van de Raad, onverminderd de bevoegdheden
die hij aan enig ander lid van de Raad zou hebben overgedragen.”

Het crisiscomité bestaat, naast de stafhouder zelf, uit de hierna volgende leden
van de raad van de Orde: vicestafhouder Bart De Moor, gevolgd door de drie
oudste leden van de Raad, nl. Mr. Jan Houthuys, Mr. Bernard Derveaux en Mr.
Luc Vanaverbeke (voorzitter van de stagecommissie). Daarnaast maken ook
Mr. Vanessa Foncke (secretaris van de Orde) en Mr. Barbara Huylebroek
(ondervoorzitter BJB) deel uit van het crisiscomité. Het comité werkt met de
assistentie van de kabinetschef van de stafhouder Mr. Luc Vanheeswijck en de
secretaris-generaal van de Orde, Mr. Krista Esselens.
Balie – bibliotheek
De bibliotheek blijft gesloten tot en met 3 april 2020. Wegens de huidige
omstandigheden is de bibliotheek niet langer bemand en bereikbaar. De
diensten documentlevering en inhoudelijke opzoekingen zijn tijdelijk
opgeschort.
Balie – eedaflegging uitgesteld naar 4 mei 2020
Zie coronanieuwsbrief #5.

Commissie voor Juridische Bijstand en Bureau voor Juridische
bijstand
Mededeling van de voorzitter van de CJB
Mr. Johan Verheyden, voorzitter van de Commissie voor Juridische Bijstand, laat
het volgende weten:
“Omwille van het verspreidingsrisico van het coronavirus en geheel in het
verlengde van de beslissingen van de overheid heeft ook de Commissie
Juridische Bijstand een drastische beslissing dienen te nemen. Dit niet enkel
omwille van onze bezorgdheid voor de gezondheid van de advocaten die

eerstelijnsbijstand verlenen maar tevens uit bezorgdheid voor de gezondheid
van de rechtzoekenden zelf.
Concreet werd daarom beslist om tijdelijk het persoonlijk contact met de
rechtzoekenden te vermijden en alle gecentraliseerde en gedecentraliseerde
secties tot nader bericht op te schorten.
Dit betekent niet dat we als advocaten niet meer ten diensten zullen staan van
de rechtzoekenden; de permanenties worden tijdelijk vervangen door een
telefonische permanentie, in de voormiddag kan die bereikt worden op het
nummer 02/519.84.94, terwijl in de namiddag telebalie beschikbaar is en blijft
op het nummer 02/511.50.45
Uiteraard volgen we de situatie nauwgezet op en zal u op de hoogte
gehouden worden.”
Algemeen: BJB
Vanaf 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 tussen 9u00 en 12u00 bellen
naar het nummer 02/519.84.94.
Een advocaat zal u te woord staan en u zo goed als mogelijk verder helpen.
Ook de permanentie Telebalie voor een eerste advies zal verder worden
georganiseerd. U kan hiervoor dagelijks terecht op het nummer 02/511.50.45
van 12u00 tot 15u00.
De lokalen van het BJB zullen niet toegankelijk zijn voor het publiek tot en met
vrijdag 3 april 2020.
Het secretariaat is steeds bereikbaar via mail bjb@baliebrussel.be of op het
nummer 02/519.84.68.

Hof van beroep te Brussel
U wordt verwezen naar coronanieuwsbrief #5.
De balie dringt separaat aan bij de eerste voorzitter en de hoofdgriffier opdat
in burgerlijke zaken verzoekschriften tot hoger beroep per e-mail zouden
kunnen worden neergelegd, al dan niet mits voorlegging van het bewijs van
betaling van het recht.

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
U wordt verwezen naar coronanieuwsbrief #5.
Verder vindt u hier de aanplakbrief die uithangt op de correctionele griffie
m.b.t. tot werking ervan ten gevolge van de minimale bezetting.

Werking van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te
Brussel
U wordt verwezen naar coronanieuwsbrieven #2, #3 en #5.
De rechtbank deelt enkele wijzigingen van zittingszalen mee, die u hier kunt
aantreffen.

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

Werking van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel
U wordt verwezen naar de coronanieuwsbrief #5.

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

Vredegerechten en politierechtbanken
U wordt verwezen naar de coronanieuwsbrief #5.

DPA-deposit gratis
De leden van de balie worden er andermaal aan herinnerd dat Diplad het
deponeren van documenten via DPA-deposit momenteel gratis aanbiedt.
Meer details vindt u hier.

Jura basispakket gratis aangeboden
De uitgeverij Wolters-Kluwer laat weten dat zij bereid is om het basispakket Jura
gratis aan te bieden tot 5 april 2020. Deze periode kan, afhankelijk van de duur
van de coronacrisis, verlengd worden. Het aanbod geldt voor alle advocaten
(tableau of stagiairs) die erom zouden vragen, met uitzondering voor diegenen
die al een abonnementsformule hebben.
Details volgen.

Detentie van migranten
De stafhouder heeft een collectieve motie mede-ondertekend over de
onwettigheid van de detentie van migranten in gesloten centra.
Deze motie vindt u hier.

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