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Woord van de Stafhouder
Geachte confraters,
Heel erg vaak overkomt het mij niet, maar vorige vrijdag wel. Toen heb ik
namelijk de vingervlugheid van de uitvoerende macht overschat.
In mijn jeugdige élan verwachtte ik dat wij ons weekend zouden mogen
verblijden met de lectuur van volmachtbesluiten, maar zij bleven uit.
Vandaag wordt dit enigszins goedgemaakt. De volmachtwetten zijn heden
verschenen in de tweede editie van het staatsblad. U vindt ze hieronder in
originele versie.
Voor wat die volmachtbesluiten betreft: de jongste informatie leert mij dat de
teksten naar de Raad van State zijn gestuurd voor advies. Niet onverstandig,
want ook in crisistijd is het goed dat actiebereidheid getemperd wordt door
wijsheid. Zeker als het erom gaat de regering te voorzien van buitengewoon
brede armslag.
Zoals in de afgelopen dagen houden wij de vinger aan de pols.
Met genegen groeten,
Peter Callens
Stafhouder

Volmachtenwet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad van
vandaag
De tweede editie van het Staatsblad van heden publiceert de twee Wetten
van 27 maart 2020 die machtiging verlenen aan de Koning om maatregelen te
nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I)
(beide wetten I en II vindt u hier).
De tekst van wet (I) luidt als volgt:
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
Art. 2. Teneinde het België mogelijk te maken te reageren op de coronavirus COVID-19
epidemie of pandemie en de gevolgen ervan op te vangen, kan de Koning, bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de in artikel 3, § 1, bedoelde maatregelen
nemen.
Zo nodig kunnen deze maatregelen een terugwerkende kracht hebben, die echter niet
verder kan teruggaan dan 1 maart 2020.
Art. 3. § 1. Met het oog op de in artikel 2, eerste lid, bedoelde doelstellingen, kan de Koning
maatregelen nemen om, met naleving van de fundamentele beginselen van
onafhankelijkheid en onpartijdigheid en met inachtneming van de rechten van verdediging
van de rechtszoekenden, de bevoegdheid, de werking en de rechtspleging, met inbegrip
van de bij wet bepaalde termijnen, van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State en de administratieve rechtscolleges, aan te passen teneinde de goede werking van
deze instanties en in het bijzonder de continuïteit van de rechtsbedeling en hun andere
opdrachten te garanderen.
§ 2. De besluiten bedoeld in de eerste paragraaf mogen de geldende wettelijke bepalingen
opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen, zelfs inzake aangelegenheden die de
Grondwet uitdrukkelijk aan de wet voorbehoudt.
De besluiten bedoeld in de eerste paragraaf kunnen de administratieve, burgerrechtelijke
en strafrechtelijke sancties bepalen voor bepaalde overtredingen van die besluiten.
De strafrechtelijke sancties kunnen geen hogere strafmaat inhouden dan de strafmaat die
voor de betrokken misdrijven is bepaald in de wetgeving die wordt gewijzigd of vervangen.
De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel
85, zijn van toepassing op de door deze besluiten ingevoerde strafrechtelijke sancties.
Art. 4. In afwijking van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van
State, worden de adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State over de

besluiten bedoeld in artikel 3, § 1, verleend binnen de termijn bepaald in artikel 84, § 1,
eerste lid, 3°, van dezelfde wetten. Deze termijn kan niet worden verlengd in geval van
toepassing van de artikelen 85 of 85bis van dezelfde wetten.
In afwijking van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State,
worden de besluiten bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, van de wet van 27 maart 2020 die
machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) niet noodzakelijkerwijze aan het advies van
de afdeling wetgeving van de Raad van State voorgelegd.
In afwijking van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State,
worden de adviezen van de afdeling wetgeving van de Raad van State over de besluiten
bedoeld in artikel 5, § 1, 2° tot 8°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent
aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 (II), verleend binnen de termijn bepaald in artikel 84, § 1, eerste lid, 3°,
van dezelfde wetten. Deze termijn kan niet worden verlengd in geval van toepassing van de
artikelen 85 of 85bis van dezelfde wetten.
Art. 5. De machtiging aan de Koning verleend door deze wet, vervalt drie maanden na de
inwerkingtreding van deze wet.
De in artikel 3, § 1, bedoelde besluiten worden bij wet bekrachtigd binnen een termijn van
één jaar vanaf hun inwerkingtreding.
De in artikel 3, § 1, bedoelde koninklijke besluiten worden geacht nooit uitwerking te hebben
gehad indien ze niet worden bekrachtigd binnen de termijn bedoeld in het tweede lid.
Art. 6. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt.

De tekst van wet (II) luidt als volgt:
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. Teneinde het België mogelijk te maken te reageren op de coronavirus COVID-19
epidemie of pandemie en de gevolgen ervan op te vangen, kan de Koning, bij een besluit
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de in artikel 5, § 1, 1° tot 8°, bedoelde
maatregelen nemen.
Zo nodig kunnen deze maatregelen een terugwerkende kracht hebben, die echter niet
verder kan teruggaan dan 1 maart 2020.
Art. 3. De koninklijke besluiten genomen krachtens deze wet mogen geen afbreuk doen aan
de koopkracht van de gezinnen en aan de bestaande sociale bescherming.

Art. 4. De koninklijke besluiten genomen krachtens deze wet mogen de bijdragen aan de
sociale zekerheid, de belastingen, de taksen en rechten, niet aanpassen, opheffen, wijzigen
of vervangen, inzonderheid de grondslag, het tarief en de belastbare verrichtingen.
Art. 5. §1. Met het oog op de in artikel 2, eerste lid, bedoelde doelstellingen, kan de Koning
maatregelen nemen om:
1° de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 onder de bevolking tegen te
gaan, met inbegrip van de handhaving van de volksgezondheid en de openbare orde;
2° de noodzakelijke logistieke en opvangcapaciteit, met inbegrip van de
bevoorradingszekerheid, te vrijwaren of erin bijkomend te voorzien;
3° directe of indirecte steun te bieden aan of beschermende maatregelen te nemen voor
de getroffen financiële sectoren, de economische sectoren, de profit- en non-profitsector,
de bedrijven en de huishoudens om de gevolgen van de pandemie te beperken;
4° de continuïteit van de economie, de financiële stabiliteit van het land en de
marktwerking te garanderen alsook de consument te beschermen;
5°aanpassingen door te voeren in het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht, met het
oog op de bescherming van de werknemers en van de bevolking, de goede organisatie
van de ondernemingen en de overheid, met vrijwaring van de economische belangen van
het land en de continuïteit van de kritieke sectoren;
6°de bij of krachtens de wet bepaalde termijnen te schorsen of te verlengen volgens de
door Hem bepaalde termijnen;
7° met naleving van de fundamentele beginselen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid
van de rechterlijke macht en met inachtneming van de rechten van verdediging van de
rechtszoekenden, de goede werking van de rechterlijke instanties en in het bijzonder de
continuïteit van de rechtsbedeling te verzekeren door voor zowel burgerlijke als strafzaken:
- de organisatie aan te passen 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, vertalerstolken, de notarissen en gerechtsmandatarissen;
- de organisatie van de bevoegdheid en de rechtspleging aan te passen, met inbegrip van
de bij de wet bepaalde termijnen;
- de regels aan te passen inzake de procedure en de nadere regels voor de voorlopige
hechtenis en voor de uitvoering van straffen en maatregelen;
8° zich te schikken naar de beslissingen genomen door de overheden van de Europese Unie
in het kader van het gezamenlijk beheer van de crisis.
§ 2. De besluiten bedoeld in de eerste paragraaf mogen de geldende wettelijke bepalingen
opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen, zelfs inzake aangelegenheden die de
Grondwet uitdrukkelijk aan de wet voorbehoudt.
De besluiten bedoeld in de eerste paragraaf kunnen de administratieve, burgerrechtelijke
en strafrechtelijke sancties bepalen voor bepaalde overtredingen van die besluiten.

De strafrechtelijke sancties kunnen geen hogere strafmaat inhouden dan de strafmaat die
voor de betrokken misdrijven is bepaald in de wetgeving die wordt gewijzigd of vervangen.
De bepalingen van boek I van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel
85, zijn van toepassing op de door deze besluiten ingevoerde strafrechtelijke sancties.
Art. 6. De besluiten bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, kunnen worden uitgevaardigd zonder dat de
wettelijk of reglementair voorgeschreven adviezen voorafgaandelijk worden ingewonnen.
Met uitzondering van het advies van de Raad van State, kunnen de besluiten bedoeld in
artikel 5, § 1, 2° tot 8°, worden uitgevaardigd zonder dat de wettelijk of reglementair
voorgeschreven adviezen, voorafgaandelijk worden ingewonnen. Zo nodig kunnen die
adviezen worden ingewonnen binnen een kortere termijn dan de wettelijk of reglementair
voorgeschreven termijn.
Art. 7. De machtiging aan de Koning verleend door deze wet, vervalt drie maanden na de
inwerkingtreding van deze wet.
De in artikel 5, § 1, 1° tot 8°, bedoelde besluiten worden bij wet bekrachtigd binnen een
termijn van een jaar vanaf hun inwerkingtreding.
De in artikel 5, § 1, 1°tot 8°, bedoelde koninklijke besluiten worden geacht nooit uitwerking te
hebben gehad indien ze niet worden bekrachtigd binnen de termijn bedoeld in het tweede
lid.
Art. 8. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt
bekendgemaakt.

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 #5.

Commissie voor Juridische Bijstand en Bureau voor Juridische Bijstand
Zie coronanieuwsbrief #5. 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
vrijdag 1 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. Zie ook hoger: mededeling inzake
nieuwe mogelijkheid van het neerleggen van verzoekschriften en briefwisseling
via DPA-deposit en nieuwe link naar excel-bestand met rolnummers en
rekeningnummers.

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

Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Consulteer coronanieuwsbrieven #2, #3, #5, #6, #7bis en #8.
Het secretariaat van de voorzitster deelt ons een aangepast overzicht van de
zittingszalen voor de periode van 27 maart tot 30 april 2020.
Voorts wordt ons bericht dat het e-mailadres van de 55e kamer het volgende
is: 55tpifrbxl@just.fgov.be. Het vroegere adres 55tpifrbxl@gmail.com is niet meer
in gebruik.

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.

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