# Extra nieuwsbrief nr. 8: Coronacrisis 23 maart 2020

Woord van de Stafhouder
Geachte confraters,
Hopelijk hebt u een rustgevend weekend achter de rug. In de recente
geschiedenis evenaarde enkel de vulkaan Eyjafjallajökull het coronavirus in het
tot stand brengen van zo’n diepblauw, niet met vliegtuigsporen doorregen
uitspansel. Het viel u ongetwijfeld ook op.
En dan die lange stiltes: een reminiscentie aan tijden zonder autoverkeer. Zo
klonk de wereld toen Bach zijn Mattheuspassie componeerde.
Belangrijker: hopelijk heeft het virus u niet ingehaald, en ook uw dierbaren niet.
Vandaag is het alweer maandag geworden. Wij gaan week twee van de
coronacrisis in. Zjef Vanuytsels zotte morgen kreeg een ander gezicht. Het was
niet de filedrukte, het waren niet de jachtige mensen die de hectiek van de
dag maakten. De nieuwe stress komt uit de nieuwsflashes, onze gewijzigde
dagindeling, onze geforceerd ingehouden levenswijze, de weggevallen
sociale contacten, de onzekerheid over wat de dag ons zal brengen, de
vragen van cliënten waarop ook wij het antwoord niet weten.
Crisissen zijn uitdagingen, schreef André Leysen in 1984. Zij openen ook onze
ogen om beter de relativiteit der dingen te zien. Neem nu het voorbeeld van
de coronanieuwsbrieven. De statistieken brengen aan het licht dat een
selectie van ruwweg 45% van de geadresseerden ze aanklikt, de ene dag iets
meer, de andere dag iets minder. 55% vindt de nieuwsbrieven dus niet
interessant genoeg. Ik verneem het met enige gelatenheid; de stafhouder kan

de leden van de Orde de arm niet omwringen opdat zij zich op de hoogte
zouden houden.
So be it, wij hebben een vrij beroep, nietwaar?
Oh, niet dat ik weet wie aanklikt en wie niet, zover drijf ik het geenszins. Dat zou
de GDPR trouwens een verschrikking vinden en wij leven godzijdank niet in een
volksrepubliek zoals andere, minder fortuinlijke medemensen.
Voor wie deze nieuwsbrief wél heeft aangeklikt en hem bovendien ook leest,
voor u dus, bevat deze editie #8 onder meer een greep uit de
crisismaatregelen die u met enige graad van waarschijnlijkheid op u zult zien
afkomen in de komende dagen onder de vorm van volmachtbesluiten die
voor de advocatuur relevant zijn.
Veel sterkte aan iedereen.
Met genegen groeten,
Peter Callens
Stafhouder

Balie - secretariaat, bibliotheek, Raad van de Orde, BJB/CJB
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. 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.
Raad van de Orde van 23 maart 2020
De geplande vergadering van de raad van de Orde die voorzien is voor
maandag 23 maart 2020 om 16.00u gaat door met elektronische
communicatiemiddelen.
Commissie voor Juridische Bijstand en Bureau voor Juridische Bijstand
Zie coronanieuwsbrief #5.

De advocatuur is een essentieel beroep: draagwijdte?
Het KB van 18 maart 2020 bestempelde de advocatuur als een van de
essentiële beroepen. Wat houdt dit precies in ?
Voor de niet-essentiële beroepen geldt een verplichting om alle
personeelsleden wier functie zich ertoe leent, te laten telewerken. Bovendien
moeten deze niet-essentiële bedrijven de regels van social distancing en een
afstand van 1,5 meter tussen personen naleven, zo niet dient het bedrijf te
sluiten. Deze verplichtingen gelden niet voor de essentiële beroepen, minstens

niet op straffe van sluiting, weze het dat ook zij gehouden zijn om, in de mate
van het mogelijke, het systeem van telethuiswerk en de regels van social
distancing toe te passen (art. 3, KB 18.03.2020).
De verplaatsing, ook door een cliënt, naar een locatie waar een essentieel
beroep wordt uitgeoefend, wordt beschouwd als een noodzakelijke
verplaatsing, evenals professionele verplaatsingen, waaronder het woonwerkverkeer (art. 8).

Voortzetting van kredieten aan kmo's en zelfstandigen tot 30
september 2020
De federale overheid, de Nationale Bank en de banken hebben een akkoord
bekend gemaakt om:
•

De bestaande kredieten aan bedrijven, kmo’s en zelfstandigen (en dus
ook advocatenkantoren, zo mag men aannemen) voort te zetten tot 30
september 2020 zodat liquiditeit gegarandeerd blijft, mits er (i) geen
betalingsachterstand was op 1 februari; of (ii) op 29 februari een
betalingsachterstand was van minder dan 30 dagen;

•

Bijkomende kredieten mogelijk te maken op een soepele en
verantwoorde manier, met overheidswaarborg waar nodig.

Lees meer hierover bijvoorbeeld op https://www.tijd.be/politiekeconomie/belgie/economie/betalingsuitstel-tot-30-september-voor-bedrijfs-enwoonkredieten/10216071.html.

Sociaalrechtelijke en fiscale oveheidstegemoetkomingen
wegens coronacrisis
Zie coronanieuwsbrieven #6 en #7bis.

Aangezien er een probleem was met de hyperlink in coronanieuwsbrief #7
moest er een coronanieuwsbrief #7bis verstuurd worden. Deze was identiek
aan versie #7 behalve dat er een link werd ingevoegd naar de hier, voor het
gebruiksgemak nogmaals ingelaste nota over fiscale maatregelen, met daarin
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.

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

Verwachte volmachtbesluiten van de regering Wilmès
Hieronder vindt u een greep uit de eerstdaags verwachte maatregelen van de
regering Wilmès, die allicht de vorm zullen aannemen van volmachtbesluiten.
Wat u hieronder aantreft is enkel een redelijk verwachtingspatroon op basis
van betrouwbare informatie.
Natuurlijk moet u de teksten afwachten om te zien of en hoe deze
maatregelen vorm gekregen hebben. U kunt zich alvast voorbereiden op wat
er vermoedelijk onder één of andere vorm staat aan te komen. Stel ons
alstublieft geen bijkomende vragen over het onderstaande; niets is zeker en
beschikbare informatie is beperkt. Het is ook niet de balie die de
volmachtbesluiten schrijft; de minister van Justitie en zijn kabinet voeren wel
overleg met o.m. het bestuur van de OVB en de stafhouder maar het is de
regering die beslist.
Algemeen
Termijnen: opschorting of verlenging van alle conventionele of door de wet of
de rechter opgelegde termijnen die tot nadeel van een partij strekken. In het
bijzonder worden verjarings- en vervaltermijnen geviseerd alsook termijnen voor

het instellen van rechtsmiddelen. Details af te wachten; men streeft naar een
algemene regeling die doorwerkt naar alle rechtstakken.
Benoeming leden Hoge Raad voor de Justitie: uit te stellen.
Notariaat: vereiste van notariële volmachten bij bepaalde akten vervangen
door onderhandse volmachten; vereiste van getuigen bij testament valt weg.
Burgerlijke rechtspleging
Elektronische of schriftelijke neerlegging: mogelijkheid om verzoekschriften (ook
tot hoger beroep) neer te leggen per DPA-deposit of e-deposit, dan wel per
aangetekende brief, waarbij afstempeling door de post geldt als datum van
neerlegging, in beide gevallen zonder noodzaak voor vermelding van
rolnummer. Verplichting bijdrage van 20€ aan het fonds voor juridische
tweedelijnsbijstand te betalen bij neerlegging verzoekschriften zou (tijdelijk)
worden opgeheven. Gescande handtekening van advocaat wordt
voldoende en geldt in principe als een origineel.
Aflevering van expedities van rechterlijke uitspraken: zou kunnen gebeuren
vóór de registratie van de rechterlijke beslissing.
Schriftelijke procedure: pleitzittingen te vervangen door schriftelijke procedure,
tenzij één der partijen zich daartegen verzet. Bij verzet beslist de rechter of er
mondeling gepleit kan worden (en de zaak in die omstandigheden allicht
uitgesteld wordt); de beslissing daarover is niet vatbaar voor enig rechtsmiddel.
Straf- en strafprocesrecht
Vertegenwoordiging van partijen: allicht uit te breiden, voor vonnisgerechten,
onderzoeksgerechten en strafuitvoeringsrechtbanken. Er wordt ook gezocht
naar mogelijke verhoren via telefonische of videoconferentie.
Schriftelijke procedure voor de KI: misschien te verwachten bij beroepen
Franchimont en BOM.

Salduz: mogelijk uitstel voor niet-essentiële verhoren; mogelijke invoering van
elektronische communicatietechnieken.
Voorlopige hechtenis: maatregelen te verwachten inzake voorleiding voor
onderzoeksrechter, raadkamer e.d.
Uitlevering en internationale rechtshulp: wellicht maatregelen van de EU in
deze materies, met uniforme duur van schorsing van termijnen voor de hele EU.
Ondernemingsrecht
Vennootschapsrecht: termijnen voor het houden van de jaarlijkse algemene
vergadering en daarmee verband houdende termijnen zullen worden
opgeschort.
Faillissementsrecht: aanpassing van termijnen, ook gerechtelijke reorganisatie.

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.

Grondwettelijk hof
De richtlijn van het Grondwettelijk Hof van 18 maart 2020 betreffende de
bijzondere proceduremaatregelen in het kader van de coronaviruscrisis vindt u
hier.

Hof van beroep te Brussel
U wordt verwezen naar coronanieuwsbrieven #5 en #7bis.

Neerlegging van verzoekschriften tot hoger beroep: nu ook via DPA-deposit/edeposit
De heer hoofdgriffier van het hof brengt in herinnering dat de burgerlijke griffie
van het hof zoals steeds toegankelijk blijft van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot
16u. De fysieke neerlegging van een akte op de griffie blijft mogelijk. Echter,
indien er geen hoogdringendheid is, worden de advocaten met de grootste
aandrang verzocht de beroepsakte of andere stukken met de post op te
sturen. Dit om het aantal verplaatsingen van personen te beperken en fysieke
contacten te vermijden in het belang van eenieders gezondheid.
Ondanks de door de overheid gegeven richtlijnen, bieden zich nog steeds veel
advocaten aan op de griffie voor de neerlegging van niet dringende
beroepsverzoekschriften, conclusies, proceskalenders en dergelijke. Dat is niet
de bedoeling. Overal waar dat mogelijk is moet er elektronisch neergelegd
worden.
Zeer belangrijk: sinds vrijdagnamiddag 20 maart 2020 kunnen er via edeposit/DPA-deposit documenten (zoals een akte van hoger beroep) worden
neergelegd in een nog niet bestaande zaak, d.w.z. zonder dat er al een
rolnummer is toebedeeld. Daartoe werd er een fictief rolnummer gecreëerd nl.
1970/AR/70 voor de burgerlijke zaken en 1970/CO/70 voor strafzaken. Meer info
op de website van het hof van beroep.
Deze regeling geldt, volgens de beschikbare informatie, voor alle hoven van
beroep van het land.
Opgelet: een zaak kan pas op de rol worden ingeschreven na betaling van de
bijdrage van 20€ aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand, tenzij er
vrijstelling van betaling is natuurlijk (art. 4 §2 van de wet van 19/3/2017 tot
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand).

Het bedrag van €20 dient overgeschreven te worden op rekening van:
- burgerlijke griffie: BE43 6792 0087 7401
- familiegriffie: BE14 6792 0092 4483
telkens met vermelding van de naam van de partijen en het rolnummer van de
zaak in eerste aanleg.

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

Werking van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te
Brussel
U wordt verwezen naar coronanieuwsbrieven #2, #3, #5 en #6 en #7bis.

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
U wordt verwezen naar de 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
Zoals aangekondigd in coronanieuwsbrieven #6 en #7bis, stellen de uitgevers
van juridische databanken de toegang daartoe open, gratis voor nietabonnees, onder de voorwaarden die u aantreft op de specifieke webpagina
van de Incubator van de Brusselse balie.
In coronanieuwsbrief #7bis werkte deze link blijkbaar niet. Inmiddels is de tekst
van deze webpagina ook aangepast en uitgebreid naar nog meer uitgevers.

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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