# Extra nieuwsbrief nr. 23: Coronacrisis 14 april 2020

Woord van de Stafhouder
Geachte confraters,
Na een grotendeels zonovergoten, maar bij menige Belg niettemin door
variërende vormen van saaiheid aangevreten paasweekend, breekt nu de tijd
van de doordeweekse coronaroutine weer aan.
De draagwijdte van de coronabesluiten inzake rechtspleging heeft bij de
meeste advocaten heldere contouren gekregen. De uitstekend gebrachte
webinars van de OVB zullen hieraan niet vreemd zijn, evenmin trouwens als de
commentaren die al te lezen waren op bepaalde sociale media.
In dit verband attendeer ik u op de mededeling van mevrouw de voorzitster
van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, die u elders in
deze nieuwsbrief terugvindt. Deze mededeling onderstreept het voortbestaan
van de mogelijkheid voor partijen om minnelijk af te wijken van de
conclusiekalender (en dus ook van de door KB nr. 2 verlengde
conclusietermijn) alsook de – daaruit voortvloeiende – gelegenheid voor
partijen om een reeds verleende rechtsdag in de maanden mei en juni 2020
alsnog te behouden.
Nog in deze context van bestrijding van de gerechtelijke achterstand wil ik de
leden van onze Orde graag herinneren aan het nieuwe Reglement Bindende
Derdenbeslissing waarover ik het had in de reguliere nieuwsbrief van maart
2020 (zie hier).

Reeds heel wat confraters hebben zich aangemeld om opgenomen te worden
op de lijst van erkende bindende derdenbeslissers. Aan al diegenen die zich al
gemeld hebben, verzoek ik een kort CV te willen mededelen. Indien de
agenda het mogelijk maakt zal de raad van de Orde op zijn – digitale –
bijeenkomst van 20 april a.s. reeds een eerste groep derdenbeslissers erkennen.
Het Reglement krijgt hierdoor concrete vorm en kan ook voor alle praktische
doeleinden in werking treden. De digitale afhandeling van zaken krijgt nog een
afzonderlijke uitwerking op de website van de Orde, maar dat hoeft de
toepassing van het Reglement niet in de weg te staan.
Het ga u verder goed.
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
De bibliotheek blijft gesloten tot en met 17 april 2020. Wegens de huidige
omstandigheden is de bibliotheek is niet bemand en bereikbaar. De diensten
documentlevering en inhoudelijke opzoekingen zijn opgeschort tot deze
datum.
Commissie voor Juridische Bijstand en Bureau voor Juridische Bijstand

Zie coronanieuwsbrieven #5 en #13. Het toepasselijk regime wordt verlengd
tot 3 mei 2020.
Eedaflegging nieuwe stagiairs
Zie coronanieuwsbrief #10. Zoals eerder bekendgemaakt, is de eedaflegging
uitgesteld naar 4 mei. Indien er eedafleggingen bij hoogdringendheid zouden
moeten afgelegd worden, heeft mevrouw de eerste voorzitter van het hof van
beroep de mogelijkheid opengelaten om deze op een zitting van de kamer A
of B, afhankelijk van de taalrol, tussentijds te laten plaatsvinden. Dergelijke
verzoeken mogen gericht worden aan de stafhouder.

DPA-deposit blijft gratis tot 19 april 2020
DPA laat weten dat, in overleg met beide communautaire Ordes, beslist is om
het digitaal neerleggen van conclusies en stukken via DPA-Deposit tot 19 april
2020 gratis aan te bieden. Langs deze weg kan u ook alle briefwisseling en
verzoekschriften digitaal overmaken aan de griffie. U verneemt hier meer.

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
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

Grondwettelijk hof
Zie coronanieuwsbrief #8.

Hof van Beroep
Algemeen
Consulteer coronanieuwsbrieven #5 en #7 alsook #18 en raadpleeg vooral de
website van het hof van beroep.
Mw. de eerste voorzitter van het hof van beroep geeft ons kennis van de
volgende belangwekkende mededeling van vrijdag 10 april 2020 over de
zaken die in de komende weken vastgesteld zijn/worden, en waarvan de
essentie hier woordelijk wordt overgenomen:
In het kader van de hervatting van de activiteiten van ons hof in de burgerlijke en familiale
secties en in het Marktenhof, heeft het hof van beroep, verenigd in task force, nagedacht
over de aanwending van de schriftelijke procedure. Ondertussen is ook het bijzondere
machtenbesluit met betrekking tot de burgerlijke procedure gepubliceerd in het B.S. van 9
april. Wij zullen dus binnen het hof met twee hypotheses werken :

- Voor de zaken die initieel waren vastgesteld tussen 16 maart en 30 april en die afgelast
werden ten gevolge van mijn uitzonderlijke beschikkingen van 16 en 18 maart 2020:
 Het bijzondere machtenbesluit zal niet van toepassing zijn aangezien die zaken niet meer
vastgesteld staan op zittingen op het moment van zijn inwerkingtreding;
 Maar,
• Voor zaken die oorspronkelijk vastgesteld waren voor een alleenzetelend raadsheer: er
wordt een brief gericht aan de advocaten en de partijen. Ze kunnen kiezen voor schriftelijke
rechtspleging door een eraan gehecht formulier in te vullen.

• Voor dossiers die oorspronkelijk toebedeeld waren aan collegiale zittingen: de
kamervoorzitter zal die laten vaststellen op latere zittingen rekening houdend met hun
voorrang op later vastgestelde dossiers. Dit betreft een maatregel van interne organisatie
eigen aan elke kamer;

- Voor zaken vastgesteld sedert de inwerkingtreding van het bijzondere machtenbesluit en
tot en met 3 juni 2020 (datum die kan verlengd worden bij een nieuw besluit):

 het bijzondere machtenbesluit voorziet dat de schriftelijke inberaadname van rechtswege
ingaat in het artikel 2 §1; Maar, ik vestig uw aandacht op §2 alinea 2 van artikel 2 dat aan
een partij die niet kan instemmen met de schriftelijke inberaadname opdraagt de
magistraat daarvan binnen een bepaalde termijn schriftelijk en gemotiveerd in kennis te
stellen. Bij gebreke aan reactie van een advocaat binnen de voorgeschreven termijn, zal de
schriftelijke inberaadname van rechtswege geschieden. Het lijkt me dus van belang dat u
binnen uw balie hierover communiceert. Dit des te meer daar het besluit betrekking heeft
op alle zaken met uitzondering van strafzaken.

- Voor het Marktenhof (kamer 19A): dit kan enkel collegiaal zetelen en het Marktenhof
functioneert al gedurende meerdere maanden volgens een digitale procedure via het
email adres "marketcourt@just.fgov.be", een brief zal verstuurd worden om het systeem van
de schriftelijke procedure (met technische vraagstelling per videoconferentie) per analogie
met dat hierboven geschetst voor alleenzetelende raadsheren in burgerlijke en
handelszaken toe te passen.
- Voor dossiers die moesten vastgesteld worden op een inleidingszitting in maart of april:

 De advocaten mogen een kalender 747 meedelen om het houden van een zitting te
vermijden;
 Maar, indien er toch een zitting nodig zou zijn, kan elke kamer een bijkomende
inleidingszitting houden in het maand mei.

- Voor arresten die moesten uitgesproken zijn op zittingen in maart en april:
 de uitspraken zullen gespreid worden over een geheel van collegiale zittingen in de
maand mei behalve die uitspraken waarvan de kamervoorzitter van mening is dat ze meer
dringend dienen uitgesproken te worden;

Het spreekt vanzelf dat de vertegenwoordiging van de rechtszoekende door zijn advocaat
aangemoedigd wordt om een toevloed van personen in het gerechtsgebouw te vermijden
in het algemeen en in de zittingszalen in het bijzonder. U zal inzake gepaste
veiligheidsmaatregelen nog een aparte mededeling ontvangen.

Kamer van Inbeschuldigingstelling – uithalen en meebrengen van
gedetineerden
Zie coronanieuwsbrief #10.

Neerlegging verzoekschriften en andere stukken in burgerlijke zaken
Zie o.m. coronanieuwsbrief #7 en via deze link.

Arbeidshof Brussel
Zie coronanieuwsbrief #16.

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, #8, #12, #13, #19, #20
en #22.

Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Consulteer coronanieuwsbrief #3.

Werking van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Consulteer coronanieuwsbrief #15.

Zittingen en werking Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Mevrouw de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te
Brussel geeft ons kennis van haar nieuwe beschikking van 14 april 2020 m.b.t.

de dienstregeling voor deze rechtbank alsook een belangwekkende
mededeling van dezelfde datum naar aanleiding van het KB nr. 2 van 9 april
jongstleden.
Deze laatste mededeling gaat in op het behoud van de mogelijkheid voor
partijen om minnelijk af te wijken van de conclusiekalender (en dus ook van de
door KB nr. 2 verlengde conclusietermijn) alsook over de mogelijkheid tot
behoud van een verleende rechtsdag in de maanden mei en juni 2020 en het
contact dat daarover proactief met de partijen zal gelegd worden teneinde
onnodige vertraging in de rechtsgang te vermijden.

Vredegerechten en politierechtbanken
Consulteer coronanieuwsbrieven #5 en #14 en voor Halle #20.

Raad voor Studievoortgangsbeslissingen
Consulteer coronanieuwsbrief #7bis.

Terbeschikkingstelling van juridische databanken door de
uitgevers
Zie coronanieuwsbrieven #10 en #14. De uitgevers hebben de gratis
terbeschikkingstelling van hun juridische databanken verlengd tot 19 april 2020.
Meer details vindt u hier.

Precura
Zie coronanieuwsbrief #10.

Gevangeniswezen – update
De heer Rudy Van de Voorde, directeur generaal van de penitentiaire
inrichtingen, verstrekt ons de volgende informatie:
Aantal nieuwe positieve gevallen op COVID 19 sinds 13/04/2020:
• Gedetineerden: 0
• Penitentiair personeel: 0
In totaal sinds de pandemie werden 51 personeelsleden positief getest op Covid19: hiervan
zijn er momenteel 40 afwezig wegens Covid19 en 11 personeelsleden zijn genezen van
Covid19 en terug aan het werk. Op 13/04/2020 waren er 41 personeelsleden afwezig
wegens positief getest op Covid19, nu zijn er 40 = een lichte daling.

Evolutie van het aantal zieken binnen het penitentiair personeel:

De cijfers van vrijdag 10/04/2020 blijven min of meer stabiel (+7 dagen) in vergelijking met de
cijfers van 09/04/2020.

In de cijfers van zaterdag (11/04) en zondag (12/04) zien we een dalende tendens in
vergelijking met voorgaande weekends.
Zaterdag (11/04) had respectievelijk 236 dagen minder en zondag (12/04) 247 dagen
minder (in vergelijking met het weekend van 4 en 5 april).
Paasmaandag (13/04) had in vergelijking met zondag (12/04) nog eens 126 dagen minder
(beiden zijn hier vergelijkbaar gezien paasmaandag een feestdag), wat overeenkomt met
17.13% ziekte bij het geüniformeerde personeel.

Evolutie van het aantal medisch geïsoleerde gedetineerden:

+1 (lichte stijging), op 13/04/2020 waren er 59 medische isolaties.

Bezetting medische vleugel Brugge:

12 bedden op 25 bedden bezet, waarvan 3 in de zuurstofkamer.
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