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Woord van de Stafhouder
Geachte confraters,
Slechts weinig nieuws heb ik te melden vandaag. Enkele ontwikkelingen vindt u
hieronder.
Onder de confraters die de crisis treft, is er een groep die ten onrechte
onderbelicht gebleven is. Ik bedoel de confraters met schoolgaande kinderen.
Vaders en – mag ik dat voor een keer zo zeggen? – vooral moeders die alles
tegelijk moeten doen. Niet weinige onder hen zijn alleenstaand. Of door de
toestand van de partner praktisch gesproken zo goed als alleenstaand.
Kinderen bij de les houden, het huishouden redden, cliënten te woord staan en
de dossiers opvolgen, de administratie van het kantoor op peil houden en
zittingen gaan bijwonen, contact houden met familie en dierbaren, ga zo
maar door. Als waren zij een menselijke versie van de zesarmige godin Kali uit
de hindoetraditie worden zij dezer dagen genoopt tot extreme vormen van
multitasking.
Rust is hen niet gegund, ongerustheid daarentegen is er met de vleet. Hen wil ik
graag een hart onder de riem steken.
Aan alle confraters maar ook aan alle magistraten vraag ik met aandrang
rekening te willen houden met de bijzonder moeilijke omstandigheden waarin
zovele advocaten hun werk moeten doen. Het kan niet zo zijn dat de
advocatuur in de praktijk de meest onbeschermde beroepsgroep moet
worden.

De getroffen confraters mogen niet alleen rekenen op ons begrip. Zij zijn ook
gerechtigd op correcte omstandigheden waarin zij hun werk moeten
verrichten: hygiënisch verantwoorde en correct verluchte zittingszalen en
toegangswegen, in alle gevallen met voldoende fysieke afstandsbewaring.
Het is goed te horen dat de hoven en rechtbanken stilaan werken in de
richting van een hervatting van de werkzaamheden vanaf 4 mei. Maar dat
moet dan gebeuren zonder de gevaren en risico’s van vroeger, en dus in
omstandigheden die onze maatschappij moet kunnen bieden, in het halfuitgaansverbod “lichtere versie” die er staat aan te komen.
De Orde is de medestander van de advocaten en denkt constructief mee met
de magistratuur en de griffiers over de wijze waarop de rechtspraak
georganiseerd kan worden. Zo nodig zal de Orde op haar strepen staan.
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.
Zie ook de berichtgeving in coronanieuwsbrief #25.
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
Zie coronanieuwsbrief #25.

Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Zie coronanieuwsbrief #25. Verder vindt u hier de planning van de zittingen van
20 tot 24 april 2020.

Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Het bevelschrift van voorzitster Mw. M. Cassiers van 20 april 2020 over de
zittingen in de periode van 20 april 2020 tot 3 mei 2020 vindt u hier.

Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Raadpleeg coronanieuwsbrief #24.

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel
Raadpleeg coronanieuwsbrief #23.

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 coronanieuwsbrief #25.

Precura
Zie coronanieuwsbrief #10.

Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen
Zie coronanieuwsbrief #25.
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