# Extra nieuwsbrief nr. 11: Coronacrisis 26 maart 2020

Woord van de Stafhouder
Geachte confraters,
Deze nieuwste editie van de coronanieuwsbrief biedt u parlementair nieuws
over de geplande volmachtenwet. Wij gaan ook in op een uitgebreide
maatregel voor zelfstandigen (en dus ook advocaten) om een toelage te
krijgen indien zij hun kantoor niet open kunnen houden.
Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en houden u op de hoogte.
Met genegen groeten,
Peter Callens
Stafhouder

Volmachtenwet m.b.t. rechtsbedeling in burgerlijke en
strafzaken
Volgens artikel 5§1, 7° van het wetsvoorstel van 21 maart 2020, “dat
machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd
tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19”, ingediend door heren
Kristof Calvo, Peter De Roover en François De Smet, mevrouw Catherine
Fonck, de heer Georges Gilkinet, mevrouw Meryame Kitir en de heren Ahmed
Laaouej, Egbert Lachaert, Benoît Piedboeuf en Servais Verherstraeten, vraagt
de regering een volmacht om “de goede werking van de rechterlijke instanties
en in het bijzonder de continuïteit van de rechtsbedeling te verzekeren door,

voor burgerlijke zowel als strafzaken
en met inachtneming van de rechten van de partijen, de organisatie van de
hoven en rechtbanken en andere rechterlijke instanties, met inbegrip van het
openbaar ministerie, de andere organen van de rechterlijke macht, de
gerechtsdeurwaarders, de gerechtsdeskundigen, de vertalers, tolken en
vertalers-tolken en de notarissen en gerechtsmandatarissen, de bevoegdheid
en de rechtspleging aan te passen, met inbegrip van de bij de wet bepaalde
termijnen, alsook de nadere regelen inzake de procedure en de modaliteiten
voor de voorlopige hechtenis en voor de uitvoering van straffen en
maatregelen.”
Blijkens de toelichting verantwoorden de indieners van het wetsvoorstel deze
bepaling als volgt: “De goede werking van de rechterlijke instanties wordt
verzekerd door in de mogelijkheid te voorzien om de organisatie van de hoven
en rechtbanken en andere rechterlijke instanties en alle betrokken actoren en
de rechtspleging aan te passen. Tevens kunnen maatregelen worden
genomen om het strafprocesrecht aan te passen, met inbegrip van nadere
regelen inzake de procedure en de modaliteiten voor de voorlopige
hechtenis en voor de uitvoering van straffen en maatregelen. Meer specifiek
gaat het onder meer over het beperken van de verschijningen van
verdachten, beklaagden, veroordeelden, geïnterneerden en gedetineerden
voor de onderzoeksgerechten, de strafrechters ten gronde en
de strafuitvoeringsrechtbanken door o.a. de uitbreiding van de
vertegenwoordiging door de advocaat. Ook de modaliteiten van
strafuitvoering of van andere vrijheidsbeperkende
maatregelen kunnen worden aangepast of aangevuld, bijvoorbeeld door het
invoeren van verlengd (penitentiair) verlof en de onderbreking van de
uitvoering.”
Dit wetsvoorstel is door de Kamer op 23 maart 2020 in overweging genomen.
De Raad van State heeft 25 maart 2020 over deze bepaling het volgende,
vandaag gepubliceerde advies (nr. 67.142/AV) uitgebracht:

“Luidens artikel 5, § 1, 7°, kan de Koning maatregelen nemen om “[Nvdr: zie
tekst volmacht hierboven]”.
De maatregelen die de Koning kan treffen, zijn uitermate ruim. Hij wordt
gemachtigd:
— de organisatie van de hoven en rechtbanken “aan te passen”;
— de organisatie van het openbaar ministerie “aan te passen”;
— de bevoegdheidregels “aan te passen”;
— de procedureregels “aan te passen”.
De enige voorwaarde die opgegeven wordt, is evenwel dat die aanpassingen
gebeuren “met inachtneming van de rechten van de partijen”, een uitdrukking
waarvan de exacte strekking moeilijk te bevatten is. Aangezien heel de
rechterlijke macht heel ingrijpend “aangepast” zou kunnen worden (de
toelichting bij het artikel is zelf niet erg duidelijk), lijkt het raadzaam te voorzien
in strengere voorwaarden en inzonderheid minstens te bepalen dat die
“aanpassingen” moeten gebeuren “met naleving van de fundamentele
beginselen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke macht
en met inachtneming van de rechten van verdediging van de
rechtzoekenden.”

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen ingevolge het
coronavirus
Algemeen
Het Belgisch Staatsblad van dinsdag 24 maart 2020 publiceerde de wet 23
maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende
invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot
invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van
zelfstandigen.
Zelfstandigen die door omstandigheden (faillissement, collectieve
schuldenregeling, gedwongen onderbreking of economische moeilijkheden)
gedwongen worden om een tijdlang hun activiteiten stop te zetten, kunnen
aanspraak maken op een onderbrekingsvergoeding.

De regeling wordt retroactief, met ingang vanaf 1 maart 2020, versoepeld in
het kader van de coronacrisis.
Waarop komt de regeling neer?
Advocaten (d.i. alle zelfstandigen en helpers in hoofdberoep) alsook
meewerkende echtgenoten die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge
het coronavirus kunnen een financiële uitkering ontvangen.
Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat er een onderbreking is geweest
van de activiteit ingevolge de coronacrisis gedurende minstens 7
opeenvolgende kalenderdagen.
De regeling geldt voorlopig enkel voor de maanden maart en april, maar kan
bij KB verlengd worden.
Enkel zelfstandigen die (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaren hebben
door het coronavirus komen in aanmerking. Een toepassingsgeval kan zich
mogelijk voordoen bij een sterke daling van de activiteit (daling van het aantal
te behandelen zaken) waardoor het verderzetten van de activiteit
verlieslatend wordt. De onderbreking moet volledig zijn.
De maatregel geldt eveneens voor startende zelfstandigen en voor
zelfstandigen die nog geen vier kwartaalbijdragen effectief betaald hebben
(bijvoorbeeld eerstejaars stagiairs).
Aan de hiernavolgende voorwaarden moet bovendien voldaan zijn:
a. De sociale bijdragen als zelfstandige moeten verschuldigd zijn in België.
b. De zelfstandige geniet niet van een vervangingsinkomen.
Wie als zelfstandige in maart of april 2020 recht heeft op een financiële
uitkering van het overbruggingsrecht, in de loop van één van deze maanden
ziek wordt en een arbeidsongeschiktheidsuitkering geniet, verliest zijn of haar
recht op de financiële uitkering van het overbruggingsrecht vanaf de maand

volgend op de maand waarin het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
aanvangt.
De regeling geldt ook voor zelfstandigen die onder de vorm van een
vennootschap werken en hun onderneming volledig moeten sluiten in het
kader van de coronacrisis. Het feit dat de zelfstandige bestuurder of
bedrijfsleider nog bezoldigingen ontvangt van de vennootschap, is geen
beletsel om aanspraak te kunnen maken op de onderbrekingsuitkering.
Bedrag van de steun
De uitkering bedraagt € 1.291,69/maand zonder gezinslast en €
1.614,10/maand met gezinslast. Een verklaring op eer van de zelfstandige dat
hij of zij al dan niet gezinslast heeft is voldoende.
Dit bedrag wordt voor 100% toegekend zodra de onderbreking van de
beroepsactiviteit gedurende een kalendermaand minstens 28 opeenvolgende
kalenderdagen bedraagt; 25% ingeval van onderbreking gedurende minstens
7 opeenvolgende kalenderdagen in de loop van een kalendermaand.
Aanvraagprocedure en meer details
Wend u tot uw sociaal verzekeringsfonds voor het aanvraagformulier en voor
meer details of vragen. Meer informatie vindt u onder meer ook hier.

Algemeen - elektronische neerlegging via DPA-deposit nu
ook van verzoekschriften en brieven in lopende zaken
Zie coronanieuwsbrief #10.

Balie - secretariaat, bibliotheek, BJB/CJB, eedaflegging
Eenvormige deontologische richtlijnen van OVB en OBFG i.v.m. coronacrisis

Voor de gemeenschappelijke deontologische richtlijnen van de OVB en de
OBFG n.a.v. de coronacrisis, zie corananieuwsbrief #10.
Secretariaat van de Orde
Het secretariaat van de Orde en de secretariaten van de Stageschool,
VIA, 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
Zie coronanieuwsbrief #10.

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
Algemeen

Consulteer coronanieuwsbrieven #5 en #7.
Kamer van Inbeschuldigingstelling – uithalen en meebrengen van
gedetineerden
Zie coronanieuwsbrief #10.
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,
#10 en volgende link.

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

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

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
Consulteer coronanieuwsbrief #5.

Raad voor Studievoortgangsbeslissingen
U wordt verwezen naar de coronanieuwsbrief #7bis.

Terbeschikkingstelling van juridische databanken door de
uitgevers
Zie coronanieuwsbrief #10.

Precura
Zie coronanieuwsbrief #10.
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