# Extra nieuwsbrief nr. 24: Coronacrisis 17 april 2020

Woord van de Stafhouder
Geachte confraters,
Het vijfde coronaweekend staat voor de boeg.
Mijn volle sympathie gaat uit naar de confraters die de gesel van het
coronavirus staalhard te verduren krijgen: de confraters die zelf ziek geworden
zijn – van één confrater is mij gemeld dat hij beademd wordt op intensieve
zorgen –, de confraters die afscheid hebben moeten nemen van dierbaren of
leven in angst voor wat met hen zal gebeuren. Aan hen allen wens ik veel
moed toe in deze vreselijke tijd en aan de zieken wens ik van ganser harte een
spoedig herstel toe.
Veel nieuws is er vandaag niet aan te kondigen. Een paar
coronanieuwigheden die voor u van belang zouden kunnen zijn vindt u
hieronder.
Vijfenveertig advocaten hebben zich tot op dit ogenblik aangemeld voor
opname op de lijst van de bindende derdenbeslissers. De raad van de Orde
zal zich over deze namen buigen en een initiële lijst opmaken zodat wij van
start kunnen gaan.
In de beklemmende sfeer waarin wij ons dezer dagen voortbewegen denk ik
aan onze illustere Romeinse confrater, tevens natuurkundige, militair en
politicus Plinius de Oudere. In zijn latere jaren leefde hij in de baai van Napels.
Zijn jongere neef en adoptiezoon Plinius de Jongere en hij beschrijven in hun

geschriften het leven aan de voet van de vulkaan, de Vesuvius. Het leven zoals
het was, en zoals zij niet vermoedden dat het kon worden.
Toen, op 25 augustus van het hellejaar 79, kwam de dag waarna niets meer
was als voorheen. De vulkaan brak uit en de ramp was totaal. Plinius trok per
boot richting Napels in de hoop nog een paar kennissen te kunnen redden. De
expeditie werd zijn einde. Ademhalingsproblemen, ten gevolge van de zwarte
stofwolk die over de baai neerstreek, werden hem fataal. Zijn longen begaven.
Het leven aan de voet van de vulkaan, het zet aan tot nadenken.
Moge het weekend u rust brengen en hoop voor het post-coronatijdperk, dat
hoe dan ook komt.
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 1 mei 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. Deze zal naar verwachting doorgaan in zaal 1.32, waar
de 1ste kamer van het hof van beroep normaal haar zittingen houdt.
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

Hoge Raad voor de Justitie – benoemingen
Het koninklijk besluit nr. 6 van 16 april 2020 betreffende uitstel in de aanstelling
van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie, gepubliceerd in het B.S. van
heden, stelt de verkiezing van de leden van de HRJ uit tot 25 september 2020.

Grondwettelijk hof
Zie coronanieuwsbrief #8.

Hof van Beroep
Algemeen
Consulteer coronanieuwsbrieven #5 en #7, #18, #23 en raadpleeg vooral de
website van het hof van beroep.
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
De nieuwe beschikking van Mw. de voorzitster van 17 april 2020 vindt u hier.
Deze vervangt de vorige beschikkingen.

Zittingen en werking Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Raadpleeg coronanieuwsbrief #23.

Vredegerechten en politierechtbanken

Consulteer coronanieuwsbrieven #5 en #14 en voor Halle #20. Voor de
vredegerechten van Ganshoren en het 3de kanton Brussel vindt u de
mededeling over de zittingen van heden 17 april 2020 hier.

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 16/04/2020:
• Gedetineerden: 1
Op 13, 14, 15 en 16/04 werd er verkeerdelijk 1 positief op Covid19 geteste gedetineerde
geregistreerd, waarvan achteraf bleek dat deze gedetineerde niet besmet was met
Covid19. In de tabel van vandaag (17/04) worden die cijfers correct aangepast.

• Penitentiair personeel: 5

In totaal sinds de pandemie werden 57 personeelsleden positief getest op Covid19: hiervan
zijn er momenteel 39 afwezig wegens Covid19 en 18 personeelsleden zijn genezen van
Covid19 en terug aan het werk. Op 16/04/2020 waren er 37 personeelsleden afwezig
wegens positief getest op Covid19, nu zijn er 39 (maar er zijn 18 personeelsleden genezen) =
een stijging.

Evolutie van het aantal zieken binnen het penitentiair personeel:
Wat de algemene cijfers betreft zien we opnieuw een stijging in de cijfers van 16/04 (+ 15
dagen) tegenover de cijfers van 15/04, globaal komt dit neer op 17.15% van het
geüniformeerd personeel die afwezig is wegens ziekte.

Als we de inrichtingen in detail gaan bekijken zien we dat er zowel Noord als Zuid een
verschuiving is wat betreft het afwezigheidspercentage. In maart waren de inrichtingen (met
uitzondering van Leuven Centraal) met hoogste percentage afwezigen (toen stond op 1)
Leuven Centraal>>39%, 2) Mons >> 38%, 3) Antwerpen/Tournai>>35%). Nu zien we toch wel
andere inrichtingen, hieronder kunt u de top 3 per regio terugvinden.

De top 3 voor Noord:
1) Leuven Hulp >> 19.40%
2) Leuven Centraal >> 19.17%
3) Turnhout >> 18.77%

De top 3 voor Zuid:
1) Marneffe CPE >> 32.31%
2) Jamioulx >> 26.35%
3) St-Hubert >> 23.13%

Wat Brussel betreft valt het op dat vooral de centrale garage een hoog
afwezigheidspercentage heeft (28.28%), het gemiddelde van de 3 Brusselse entiteiten
(Berkendael 23.19%, Vorst 21.12% en STG 21.20%) is 21.84%.

Evolutie van het aantal medisch geïsoleerde gedetineerden:
+6 (stijging), op 16/04/2020 waren er 66 medische isolaties.

Bezetting medische vleugel Brugge:
11 bedden op 25 bedden bezet, waarvan 2 in de zuurstofkamer.
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