# Extra nieuwsbrief nr. 14: Coronacrisis 31 maart 2020

Woord van de Stafhouder
Geachte confraters,
U zult het allicht niet bijzonder erg vinden dat deze coronanieuwsbrief #14 niet
veel nieuws bevat in vergelijking met de vorige. Toch zijn er enkele
ontwikkelingen te melden in het arbeidshof en in de politierechtbank van
Brussel.
Ook is er nieuws van de uitgeverij Wolters Kluwer, waaronder een verlenging
van het gratis aanbod van het basispakket jura alsook een verwijzing naar een
corona-website die bijzonder interessante en helder voorgestelde informatie
bevat.
De stagecommissie buigt zich over pregnante vragen inzake de impact van de
coronacrisis op de stageovereenkomsten, mede n.a.v. de mededeling van de
Orde van Vlaamse Balies. Daar kom ik op terug, maar gezien de
uiteenlopende casuïstiek bundelen wij de vragen zodat wij gevat kunnen
antwoorden.
Tot zeer binnenkort, ongetwijfeld.
Met genegen groeten,
Peter Callens
Stafhouder

Balie - secretariaat, bibliotheek, BJB/CJB, eedaflegging
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 #6. In vorige coronanieuwsbrieven stond bij vergissing
een verwijzing naar coronanieuwsbrief #5, met onze verontschuldiging.
Commissie voor Juridische Bijstand en Bureau voor Juridische Bijstand
Zie coronanieuwsbrief #5 en #13 Het toepasselijk regime wordt verlengd t.e.m.
3 mei 2020. De mededeling aan het publiek vindt u hier en luidt als volgt:
Het Corona-virus heeft iedereen in de ban en verplicht ons verregaande
maatregelen te nemen.
Vanaf 16 maart 2020 tot en met 3 mei 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 3
mei 2020.

Het secretariaat is steeds bereikbaar via mail bjb@baliebrussel.be of op het
nummer 02/519.84.68.
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
Zie coronanieuwsbrief #7 en deze link.

Arbeidshof Brussel
De heer d.d. eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel geeft ons
mededeling van zijn beschikking van 25 maart 2020, betreffende de zittingen
en andere procedure-aangelegenheden in de komende weken.

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

Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Consulteer coronanieuwsbrieven #2, #3, #5, #6, #7bis, #8 en #13.

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. Voorts vindt u hier de beschikking van de
Nederlandstalige politierechtbank te Brussel van 31 maart 2020 voor de
periode vanaf 2 april a.s.

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

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

Precura
Zie coronanieuwsbrief #10.

Uitgeverij Wolters Kluwer: verlenging van gratis basisjura en
website met informatie over de coronacrisis
Uitgeverij Wolters Kluwer laat weten dat zij de gratis toegang tot de basisversie
van jura voor advocaten die zelf geen abonnement hebben verlengt tot
19/04.
Ter herinnering, de advocaten die een gratis toegangscode willen krijgen om
jura basis te gebruiken gedurende deze periode kunnen zich inschrijven via
volgende link.
Ze zullen automatisch een mail krijgen met een login en een passwoord om
met Jura basis te kunnen werken.
Verder heeft Wolters Kluwer het initiatief genomen om zoveel mogelijk
informatie over de corona-maatregelen en de impact ervan bij elkaar te
brengen op een specifiek daartoe ontwikkelde site.
Deze informatie is gratis toegankelijk en wordt voortdurend bijgewerkt.
U vindt er onder andere: een overzicht van alle regelgeving die gepubliceerd
werd in het Europees Publicatieblad en het Belgisch Staatsblad, mét een
beknopte beschrijving van de aard van de maatregelen, hun looptijd en een
rechtstreekse link naar de wettekst, een reeks artikels die betrekking hebben op
de juridische impact van de crisis, een overzicht van de financiële
steunmaatregelen en heel wat fiscaal-economische en HR informatie.

Europese incubator van de Brusselse balie

Hoewel deze coronanieuwsbrief niet het ideale medium is voor het verspreiden
van deze informatie, wilden wij u toch deze link, die ons bereikte na het
uitsturen van de reguliere nieuwsbrief voor maart 2020, niet ontzeggen.
Via deze link vindt u de nieuwsbrief ‘maart 2020’ van de Europese incubator
van de balie van Brussel.

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

Unsubscribe - Unsubscribe Preferences

