# Extra nieuwsbrief nr. 10: Coronacrisis 25 maart 2020

Woord van de Stafhouder
Geachte confraters,
Ik had gehoopt u vandaag geen coronanieuwsbrief te moeten sturen, maar
de feiten hebben mij ingehaald.
In het bijzonder gaat nu het om een mededeling van de procureur-generaal
inzake het meebrengen van gedetineerden naar de zittingen van de kamer
van inbeschuldigingstelling, die ingaat vanaf morgen.
Daarom komt deze nieuwsbrief ook iets later dan normaal, met mijn
verontschuldiging voor eventueel ongemak.
In andere tijden zou ik u met genoegen veel leesplezier toewensen, maar
vandaag beperk ik mij tot het u toewensen van sterkte bij het verteren van
zowel het onderstaande als alle andere zaken die u dezer dagen overkomen.
Met genegen groeten,
Peter Callens
Stafhouder

Algemeen - elektronische neerlegging via DPA deposit nu
ook van verzoekschriften en brieven in lopende zaken

NIEUW! BRIEFWISSELING EN VERZOEKSCHRIFTEN NAAR RECHTBANKEN EN HOVEN
VIA DPA-DEPOSIT
Dankzij DPA kan u aan het werk blijven en zoveel mogelijk online afhandelen.
Naast het neerleggen van conclusies en stukkenbundels via DPA-Deposit kan u
nu ook alle briefwisseling en verzoekschriften digitaal overmaken aan de griffie.
Bij elke neerlegging krijgt u automatisch een ontvangstbewijs.
Dit wil zeggen dat zo goed als alle communicatie met de hoven en
rechtbanken via DPA-Deposit kan gebeuren: tussenkomstmeldingen, brieven
en verzoeken tot vaststelling, regeling conclusiekalender, verzoekschriften
hoger beroep en verzoek tot het bekomen van een pleitdatum…
Denk eraan dat u via onze diensten al uw documenten op een beveiligde
manier en desgevallend in dezelfde beweging in kopie aan een confrater of
derde partij (cliënt, gerechtsdeskundige, …) kan meesturen. U selecteert naast
het hof of de rechtbank ook de advocaat en de derde partij.
In bestaande zaken is het belangrijk het juiste rolnummer te vermelden, en type
“brief” te kiezen (ook voor verzoekschriften).
In nieuwe zaken, om bijvoorbeeld uw tussenkomst te melden of om een
verzoekschrift hoger beroep neer te leggen, moet u ook gebruik maken van
het type “brief” maar met een speciaal daarvoor gecreëerd rolnummer. Een
overzicht van het te gebruiken rolnummer per hof of rechtbank kan u hier
terugvinden.
Wij raden u ook aan om het verstuurde document te benoemen met
bijvoorbeeld de naam van de partij, het type document (verzoekschrift, brief,
…) het artikel van het gerechtelijk wetboek, e.a. Zo helpt u de griffier die het
document moet verwerken.
Hou er rekening mee dat indien de betaling van retributiekosten (20 euro)
noodzakelijk is, een bewijs van vooruitbetaling van deze kosten moet worden

bijgevoegd. Dit kan door afzonderlijk het betalingsbewijs in te scannen en bij te
voegen aan de DPA-Deposit neerlegging. U vindt het specifieke
rekeningnummer van het hof of de rechtbank hier terug.
We herinneren u eraan dat DPA beslist heeft om het digitaal doorsturen van
documenten via DPA-Deposit gratis aan te bieden van 16 tot en met 31 maart
2020. Dit zal dus ook het geval zijn voor briefwisseling en verzoekschriften.
Naar de griffies van de rechtbanken van eerste aanleg (correctionele zaken),
de politierechtbanken (voor de correctionele procedure), de
jeugdrechtbanken, de strafuitvoeringsrechtbanken en de griffie van het
onderzoek kan u voorlopig alleen via e-mail documenten sturen.

Balie - secretariaat, bibliotheek, BJB/CJB, eedaflegging
Eenvormige deontologische richtlijnen van OVB en OBFG i.v.m. coronacrisis
De OVB en de OBFG hebben gemeenschappelijke richtlijnen uitgevaardigd
over de deontologische aspecten van de coronacrisis. Deze richtlijnen
bevatten geen wijziging van onze deontologie, maar bieden een eenvormige
tekst over de wijze waarop de bestaande deontologische regels moeten
ingevuld worden in de huidige crisis. Centraal daarin staan het confraterneel
en loyaal optreden en de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze
richtlijnen, die door alle Vlaamse stafhouders ook gesteund worden, vindt u
hier.
Secretariaat van de Orde
Het secretariaat van de Orde en de secretariaten van BJB en CJB blijven met
gesloten deuren werken, en bovendien met uitgedunde effectieven. 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 corona-gerelateerd kunt u
ook het e-mailadres coronacrisis@baliebrussel.be gebruiken.
Balie – bibliotheek
Zie coronanieuwsbrief #5.

Commissie voor Juridische Bijstand en Bureau voor Juridische Bijstand
Zie coronanieuwsbrief #5.
Eedaflegging nieuwe stagiairs
Zoals eerder gemeld is, is de eedaflegging van april uitgesteld naar de zitting
van 4 mei a.s. Het parket-generaal meldt dat de documenten voor deze
eedaflegging kunnen worden neergelegd tot en met 24 april 2020.

Nuttige links van de Orde van Vlaamse Balies
Ziehier een overzicht van de bijzonder nuttige informatie die te vinden is op de
website van de OVB, met de relevante hyperlinks:
1. Weblink naar publiek luik (coronapagina)
2. Overzicht van maatregelen hoven en rechtbanken (90blz.) (2x per dag
geüpdatet)
3. Overzicht van mogelijke sociaalrechtelijke, fiscale en economische
hulpmaatregelen
4. Link VIMEO – video- opname webinar OVB telewerken en kantoororganisatie
corona.
5. Meest recente richtlijnen College van Hoven en Rechtbanken
6. Verder op de coronapagina van de OVB vindt u nog info over:
• Richtlijnen overbrenging van gedetineerden
• DPA-Deposit tijdelijk gratis
• Vragen over verzekeringen, uw statuut of fiscale aangelegenheden?
• OVB-opleidingen en examens beroepsopleiding uitgesteld
• Dienstverlening Franstalige rechtscolleges

Grondwettelijk hof
Zie coronanieuwsbrief #8.

Hof van Beroep
Consulteer coronanieuwsbrieven #5 en #7.
Kamer van Inbeschuldigingstelling – uithalen en meebrengen van
gedetineerden
De heer procureur-generaal heeft op woensdag 25 maart 2020 om 15.46u het
volgende meegedeeld:
“Gelet op de huidige coronapandemie en de daaromtrent al genomen
maatregelen, wens ik u in te lichten dat gedetineerden die opgeroepen
worden om te verschijnen voor een zitting van de kamer van
inbeschuldigingstelling vanaf morgen 26 maart 2020 niet meer automatisch
uitgehaald en naar het gerechtsgebouw gebracht zullen worden.
Deze uithaling en overbrenging zal enkel nog gebeuren op bevel van de
bevoegde magistraat van het openbaar ministerie of van de kamer van
inbeschuldigingstelling.
Advocaten die een uithaling en overbrenging van hun cliënt wensen
verzoeken we dit tijdig en uiterlijk de dag vóór de zitting aan de magistraat van
het openbaar ministerie mee te delen.”
Neerlegging verzoekschriften en andere stukken in burgerlijke zaken
Voor het neerleggen van verzoekschriften tot hoger beroep, voor eender welk
hof van beroep, via DPA-deposit/e-deposit: consulteer coronanieuwsbrief #7
en volgende link. Zie ook hoger: mededeling inzake nieuwe mogelijkheid van
het neerleggen van verzoekschriften en briefwisseling via DPA-deposit.

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Consulteer coronanieuwsbrieven #5 en #6.

Werking van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te
Brussel
Consulteer coronanieuwsbrieven #2, #3, #5, #6, #7bis en #8.

Werking van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Consulteer coronanieuwsbrief #3.

Werking van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Consulteer coronanieuwsbrief #5.

Zittingen en werking van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Consulteer coronanieuwsbrief #7bis.

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

Raad voor Studievoortgangsbeslissingen

U wordt verwezen naar de coronanieuwsbrief #7bis.

Terbeschikkingstelling van juridische databanken door de
uitgevers
Consulteer de webpagina van de Incubator van de Brusselse balie.

Terbeschikkingstelling van juridische databanken door de
uitgevers
Precura meldt het volgende:
“In deze bijzondere tijden wenst PRECURA u te melden dat alle nodige
inspanningen geleverd worden om de continuïteit en de kwalitatieve
dienstverlening aan zijn verzekerden te waarborgen, maar zo veel mogelijk in
combinatie met een maximale bescherming van zijn eigen medewerkers.
Daarom werken wij met een minimale bezetting op kantoor. Al onze
medewerkers blijven bereikbaar via hun rechtstreekse telefoonnummer of via
hun persoonlijke e-mail. U kan ons ook bereiken via het algemene e-mail adres
info@precura.be. Wij verkiezen de digitale communicatie en vragen begrip
voor eventuele wachttijden. Eveneens werd er een document opgesteld (zie
bijlage) dat beschikbaar is via onze website met praktische informatie.”
De bijlage waarnaar verwezen wordt vindt u hier.

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