# Extra nieuwsbrief nr. 7: Coronacrisis 20 maart 2020

Woord van de Stafhouder
Geachte confraters,
Wij hebben een week coronacrisis achter de rug. Straks gaan wij het weekend
in.
Ik zal u, behoudens uitzonderlijke hoogdringendheid, waarvan ik hoop dat zij
geen realiteit wordt, tot maandag niet meer lastig vallen met
coronanieuwsbrieven.
Neem de komende dagen tijd om te bewegen, tijd voor uzelf, tijd voor uw
dierbaren. En handel volgens de richtlijnen die de volksgezondheid ons oplegt,
hoe ongemakkelijk ook.
Wij moeten werken in lastige en stresserende omstandigheden. Tot u spreekt
een ervaringsdeskundige. Maar laten wij het toegeven, ergens zijn wij ook
bevoorrecht, want wij mogen in deze historische crisis het huis nog uit om ons
werk te doen in het belang van onze cliënten.
Ik wens u van ganser harte veel sterkte toe, professioneel en privé.
In de komende tijd bekijken wij in welke mate de Orde onze advocaten kan
helpen om een compensatie te vinden voor het inkomstenverlies dat het
coronavirus teweegbrengt. Dat wij een essentieel beroep uitoefenen helpt ons
nu enkel omdat het ons in staat stelt ons te verplaatsen en ons werk te doen.
Dat is vandaag ook onze eerste zorg. De rest volgt en ik zal mij daarvoor
inzetten met de – in ons vrij beroep helaas beperkte – middelen die wij hebben.
Zoals steeds blijven wij de situatie van zeer nabij opvolgen en houden wij u op
de hoogte.

Met genegen groeten,
Peter Callens
Stafhouder

Algemeen - overheidsmaatregelen en tegemoetkomingen
wegens coranacrisis
Zie coronanieuwsbrief #5.
Hier vindt u bovendien een nota met fiscale maatregelen die van groot nut
kunnen zijn voor de balie. Deze nota behandelt inzonderheid de volgende
onderwerpen:
• Uitstel voor indienen van aangiftes van nalatenschap
• Mogelijkheid voor het laten registreren van onderhandse akten per e-mail op
het kantoor van de registratie Rechtszekerheid 2 Brussel
• Fiscale steunmaatregelen voor ondernemingen
• Uitstelmaatregelen voor fiscale aangiften
• Uitstel van betaling van belastingen, bedrijfsvoorheffing en btw
• Uitstel voor notarissen voor het verlijden van akten van verkoop van vastgoed

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.

Balie - secretariaat, maatregel voor continuïteit, bibliotheek
Secretariaat van de Orde
Het secretariaat van de Orde en de secretariaten van BJB en CJB, VIA en
Stageschool blijven met gesloten deuren werken, en bovendien met
uitgedunde 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
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 – bibliotheek
Zie coronanieuwsbrief #5.

Commissie voor Juridische Bijstand en Bureau voor Juridische
bijstand
U wordt verwezen naar coronanieuwsbrief #5.

Hof van beroep te Brussel
U wordt verwezen naar coronanieuwsbrief #5.
Voor wat de 10de kamer betreft, vindt u hier een nieuwe dienstbeschikking van
mevrouw de eerste voorzitter van 19 maart 2020.

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
U wordt verwezen naar coronanieuwsbrieven #2, #3, #5 en #6.

Werking van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te
Brussel
U wordt verwezen naar coronanieuwsbrieven #2, #3, #5 en #6.

Verder is er een bericht met wijziging van de zittingszalen voor de periode 23
maart tot 18 juni 2020.

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
Hier vindt u de nieuwe dienstregeling van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel, die vastgelegd is in een beschikking van
voorzitster Mw. G. Van den Bossche van 19 maart 2020. Er is een afzonderlijke
regeling voor de 3de kamer (gerechtelijke reorganisatieprocedures) die al
opgenomen was in coronanieuwsbrief #3, maar voor het comfort van de balie
hier nogmaals herhaald wordt.

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

Raad voor studievoortgangsbeslissingen
De heer Jim Deridder, voorzitter van de Raad voor betwistingen inzake
studievoortgangsbeslissingen, meldt ons per brief van 19 maart 2020 de
regelingen die deze Raad getroffen heeft. Deze zijn vastgelegd in een
beschikking van 13 maart 2020.

Terbeschikkingstelling van juridische databanken door de
uitgevers
Zoals aangekondigd in coronanieuwsbrief #6, stellen de uitgevers van
juridische databanken de toegang daartoe open, gratis voor niet-abonnees,
onder de voorwaarden die u aantreft op de specifieke webpagina van de
Incubator van de Brusselse balie.

Gebruik van videoconferentie en andere elektronische tools:
praktische tips
Interessante richtlijnen over het gebruik van videoconferenties en de apps die
daarvoor bestaan vindt u op de website van de Incubator.
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