# Extra nieuwsbrief nr. 25: Coronacrisis 20 april 2020

Woord van de Stafhouder
Geachte confraters,
Het vijfde coronaweekend hebben wij nu achter de rug. Hier is, horresco
referens, inmiddels al de 25ste coronanieuwsbrief.
Het is ondertussen reikhalzend uitkijken naar de verhoopte verlichting van de
quasi-lockdown na 3 mei.
Er worden voorbereidingen getroffen voor het hernemen van de – zo goed als
– gewone werkzaamheden van de hoven en rechtbanken vanaf 4 mei,
bepaaldelijk in correctionele zaken. Dat is i.h.b. waar voor het hof van beroep
van Brussel. De mededelingen hierover van de eerste voorzitter vindt u verder
in deze nieuwsbrief.
In afwachting daarvan bereiken mij berichten dat sommige hoven of
rechtbanken van het land correctionele zittingen willen laten doorgaan zonder
dat social distancing voor de advocaten gegarandeerd kan worden. Dit is niet
normaal. Het kan niet zo zijn dat er zaken doorgeduwd worden, uitgaande van
de veronderstelling dat advocaten als enigen de bescherming die alle andere
burgers genieten, niet hoeven in acht te nemen, en zo zichzelf en elkaar in
gezondheidsgevaar brengen.
Dat is nog niet alles. Op correctionele zittingen wordt aangedrongen op
vertegenwoordiging van de verdachten door hun advocaten. Als zowel
advocaten als cliënten daarmee comfortabel zijn, geen probleem. Maar het
kan niet zo zijn dat een verdachte onder druk zou mogen gezet worden om zijn

of haar proces niet zelf bij te wonen. Ook een coronacrisis kan dit basisrecht
niet ter zijde schuiven – nog los van het feit dat veel zaken gewoon lastiger te
beoordelen vallen, als de rechter de verdachte niet te zien krijgt en deze dus
ook niet kan aan- of verhoren.
De coronacrisis zet bepaalde rechten en vrijheden voor even in de koelkast.
Dat is een gegeven dat zich sinds een paar weken aan ons opdringt. Dit valt
echter enkel te pruimen als deze opschorting tijdelijk is, en met de grootst
mogelijke omzichtigheid en spaarzaamheid gebeurt. Op alle vlakken trouwens.
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 3 mei 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 3
mei 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
Raadpleeg de website van het hof van beroep.
Correctionele sectie van het hof van beroep
Mw. de eerste voorzitter deelt mee dat het hof van beroep te Brussel een groot
deel van zijn activiteiten zal hervatten op maandag 4 mei, met enkele zittingen
eind april. M.b.t. de werking van de correctionele sectie van het hof is
daarover een mededeling toegestuurd op 20 april 2020.
Burgerlijke sectie
De balie wordt herinnerd aan de brief van Mw. de eerste voorzitter van het hof
van 10 april jl. betreffende schriftelijke behandeling.
Familie/jeugdsectie, meer bepaald de jeugdsectie
Mw. de eerste voorzitter deelt mee dat de werkzaamheden van het hof vanaf
maandag 4 mei e.k. hervat worden in de jeugdsectie volgens een tempo dat
zal worden opgenomen in een toekomstig bevelschrift. Dringende zaken zullen
voorrang krijgen.
Om ervoor te zorgen dat de Franstalige familiesectie haar activiteiten in de
best mogelijke omstandigheden kan hervatten, wordt Mevrouw de raadsheer
Béatrice Chapaux tijdelijk voltijds toegewezen aan de familiesectie. Bijgevolg
wordt de 31ste kamer in mei opgeschort. De situatie zal voor de maand juni
worden herzien.

Samenvattend worden de Franstalige jeugddossiers voor de 30ste kamer
vastgesteld en de Nederlandstalige jeugddossiers voor de 33ste kamer.
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
De heer voorzitter S. Cardon de Lichtbuer deelt ons zijn bevelschrift van 17 april
2020 mee, waarin het verloop van de zittingen en de werking van de
rechtbank wordt vastgelegd voor de periode van 20 april tot 3 mei 2020.

Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Mevrouw de voorzitter A. Dessy deelt ons haar bevelschrift nr. 440 van 17 april
2020 mee, waarin het verloop van de zittingen en de werking van de
rechtbank wordt vastgelegd voor de periode van 20 april tot 3 mei 2020.
U vindt hier de e-mailadressen die gebruikt kunnen worden voor de
verschillende burgerlijke en fiscale kamers van de rechtbank.

Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Consulteer coronanieuwsbrief #3.

Werking van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel

Raadpleeg coronanieuwsbrief #24.

Zittingen en werking Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Raadpleeg coronanieuwsbrief #23.

Vredegerechten en politierechtbanken
Consulteer coronanieuwsbrieven #5 en #14 en voor Halle #20.
Voor wat de werking van de vredegerechten in Brussel betreft, hebben de
voorzitters van de Franstalige en de Nederlandstalige rechtbank van eerste
aanleg een gemeenschappelijke beschikking geveld op 17 april 2020, die
ingaat vanaf vandaag 20 april 2020. Deze beschikking vindt u hier.

Raad voor Studievoortgangsbeslissingen
Consulteer coronanieuwsbrief #7bis.

Terbeschikkingstelling van juridische databanken door de
uitgevers
Zie coronanieuwsbrief #24.
Wolters Kluwer deelt ons tevens mee dat de gratis toegang tot de basisversie
van jura voor advocaten die zelf geen abonnement hebben verlengd wordt
tot en met 03/05/2020.
Daarnaast voorziet Wolters Kluwer ook een gratis gebruikersopleiding via
webinar.

Wanneer: woensdag 22 april - 10u
Maak gratis kennis met Jura tijdens dit online webinar. In een klein uurtje bent u
helemaal mee met de werking en inhoud van de grootste juridische online
databank.
Wolters Kluwer beantwoordt uw vragen en geeft u enkele praktische tips &
tricks mee.
Registreer hier.

Precura
Zie coronanieuwsbrief #10.

Gevangeniswezen – update
De heer Rudy Van de Voorde, directeur generaal van de penitentiaire
inrichtingen, verstrekt ons volgende informatie op heden:
Aantal nieuwe positieve gevallen op COVID 19 sinds 19/04/2020:
• Gedetineerden: 1
In totaal zijn er 13 positief geteste op Covid19 gedetineerden.
• Penitentiair personeel: 1
In totaal sinds de pandemie werden 58 personeelsleden positief getest op Covid19: hiervan
zijn er momenteel 37 afwezig wegens Covid19 en 21 personeelsleden zijn genezen van
Covid19 en terug aan het werk. Op 19/04/2020 waren er 38 personeelsleden afwezig
wegens positief getest op Covid19, nu zijn er 37 (maar er zijn 27 personeelsleden genezen) =
een lichte stijging.

Evolutie van het aantal zieken binnen het penitentiair personeel:
Als we de cijfers van vrijdag 17/04/20 bekijken dan zien we opnieuw een lichte stijging (+25)
tegen over de cijfers van donderdag 16/04.

De top 5 van de inrichtingen (Noord en Zuid) die het grootste ziektecijfer hebben zijn:
1) Marneffe CPE >> 35.54%
2) Garage >> 28.28%
3) Jamioulx >> 26.35%
4) St-Hubert >> 25.30%

5) STG >> 22.23%

De cijfers van het weekend (zaterdag 18/04 en zondag 19/04) vergeleken bij het vorige
weekend (11/04 en 12/04)en eerdere weekends zet de dalende tendens zich verder.
Op zaterdag 18/04 was het cijfer 1062 tegenover 1256 (cijfer van zaterdag 11/04), op
zondag 19/04 was het cijfer 1059 tegenover 1239 (cijfer van zondag 12/04).

Evolutie van het aantal medisch geïsoleerde gedetineerden:
-5 (lichte daling), op 19/04/2020 waren er 59 medische isolaties.

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

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
De nieuwe beschikking van voorzitter J. Deridder betreffende o.m. de
opschorting van de openbare zittingen tot 3 mei 2020 vindt u hier.
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