# Extra nieuwsbrief nr. 29: Coronacrisis 28 april 2020

Woord van de Stafhouder
Geachte confraters,
In deze nieuwsbrief vindt u in hoofdzaak een update over de organisatie van
de zittingen van het hof van beroep te Brussel voor de maand mei 2020.
Daarbij wordt ook stilgestaan bij de voorgenomen zitting voor de eedaflegging
van nieuwe stagiairs op 4 mei a.s.
Daarnaast beveel ik u ook graag het coronawebinar over het KB nr. 15 inzake
insolventie aan. Meer gegevens vindt u verder in deze coronanieuwsbrief.
Uw bijzondere aandacht vraag ik voor de komende verkiezingen voor de raad
van de Orde en algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies. De
uiterste data voor het indienen van kandidaturen is respectievelijk 15 mei 2020
(24uur). Voor meer informatie klikt u hier. Kandidaturen voor de OVB kunnen
ingediend worden vanaf 16 april 2020 tot 26 mei 2020 (12uur). Voor meer
informatie klikt u hier.
Veel advocatenkantoren breken zich het hoofd over de vraag hoe zij, in tijden
van corona of daarbuiten, invulling kunnen geven aan wat de gevestigde,
internationale managementliteratuur corporate social responsibility pleegt te
noemen. Men bedoelt hiermee een motiverende vorm van maatschappelijke
betrokkenheid, buiten de strikt kantoor-gebonden activiteit.
Advocaten gaan op zoek naar projecten in de sociale of culturele sfeer. Dat is
goed, ik ben de laatste om dat te ontraden.

Echter, jammer genoeg vergeten onze advocaten vaak één, nochtans voor
de hand liggende en uiterst belangrijke vorm van sociaal engagement. Ik
bedoel de inzet in de organen van de Orde, in het belang van de
rechtzoekenden, van de beroepsgroep als geheel, en van een bij uitstek
maatschappelijk project, namelijk de bescherming van cruciale waarden zoals
de rechten van verdediging, het recht op juridische bijstand ook voor de
minstbedeelden, de bijdrage aan de kwaliteit van de juridische dienstverlening
door een onafhankelijke advocatuur, de beginselen van de rechtsstaat waarin
de Staat onderworpen is aan de regels van het recht.
Stel u kandidaat en zet u in voor het algemeen belang.
Met genegen groeten,
Peter Callens
Stafhouder

Regelgeving - tijdelijke opschorting voor ondernemingen van
uitvoeringsmaatregelen
Zie coronanieuwsbrief #28.

Toekomstige regelgeving – zeer belangrijk wetsvoorstel
inzake justitie
Zie coronanieuwsbrief #28.

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 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.
Meer nieuws volgt nog vóór het verlengde weekend.
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.
Uit gezondheidsoverwegingen wordt aan de patroons (of andere advocaten
gelast met het voorstellen van de kandidaat-eedafleggers) gevraagd niet
aanwezig te zijn op de zitting. De voorstelling zal, vanop veilige afstand, verricht
worden door de stafhouder voor alle kandidaten.
Gezien de toestand is het ook voor familieleden, vrienden en sympathisanten
niet mogelijk om aanwezig te zijn op de eedaflegging. Gelieve daarvoor
begrip te willen opbrengen.
De zittingszaal is op zodanige wijze ingericht dat er genoeg zitplaatsen zijn voor
de eedafleggers, met voldoende afstand tussen de zitplaatsen. De
Nederlandstalige kandidaten zullen afzonderlijk van de Franstalige kandidaten
de eed afleggen teneinde het aantal fysiek aanwezige personen beperkt te
houden.

Ten uitzonderlijke titel zullen er gezien de situatie jammer genoeg geen foto’s
gemaakt worden van de eedaflegging.
Het bovenstaande geldt onder voorbehoud voor de mogelijke toepassing van
de verwachte wet ingevolge het wetsvoorstel houdende diverse bepalingen
inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 van 23 april 2020 dat onder meer, in artikel 4 §2,
bepaalt dat de eedaflegging voor advocaten schriftelijk kan gebeuren. Deze
wet, die volgens beschikbare informatie, goedgekeurd is door de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, is op het ogenblik van de publicatie van deze
coronanieuwsbrief #29 evenwel nog niet gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad.

Coronawebinar "Insolventie in tijden van COVID-19: het
bijzondere-machtenbesluit nr. 15" (4 mei 2020 om 16u-17u)
Het Vormingsinstituut voor Advocaten (VIA-NOAB) organiseert op 4 mei 2020
het coronawebinar "Insolventie in tijden van COVID-19: het bijzonderemachtenbesluit nr. 15".
"Het Bijzondere-machtenbesluit nr. 15 biedt een tijdelijke bescherming tegen
onder meer beslag en faillissement voor ondernemingen die negatief worden
getroffen door de Covid-19 crisis. Aan ondernemingen wordt hiermee
ademruimte geboden, die ze kunnen gebruiken om opnieuw liquiditeiten te
generen of een duurzame financiële herstructurering voor te bereiden. Het
wettelijk moratorium, dat geldt van 24 april 2020 tot (voorlopig) 17 mei 2020,
steunt op een delicaat evenwicht tussen de belangen van de schuldenaar, de
schuldeisers, en de economie in het algemeen. Tijdens het webinar zullen de
krachtlijnen van deze tijdelijke regeling worden toegelicht."
Dit is het thema van de live webinar o.l.v. Mr. Arie Van Hoe, op maandag 4 mei
2020 van 16u tot 17u. U zal ook uw vragen rechtstreeks kunnen stellen aan de
spreker. Deelnameprijs bedraagt voor tableau advocaten €30 en voor stagiairs

€20.
Inschrijven kan via het privaat luik/applicatie permanente vorming/overzicht
cursussen/vul tweemaal de datum 04/05/2020 in en 'Brussel hoofdstad' als
locatie/klik 'zoeken'/inschrijven via winkelkarretje.
Dit webinar werd erkend door de OVB voor 1 punt permanente vorming en zal
rechtstreeks worden toegevoegd aan uw puntenkaart na deelname.

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.
De nieuwe beschikking van de eerste voorzitter betreffende de zittingen van
het hof voor de periode lopend van 1 tot 31 mei 2020 vindt u hier.
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 coronanieuwsbrieven #25 en #28.

Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel
Zie coronanieuwsbrief #25 en #26.

Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Zie coronanieuwsbrief #26.

Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Raadpleeg coronanieuwsbrief #24.

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel
Raadpleeg coronanieuwsbrief #23.

Vredegerechten en politierechtbanken
Consulteer coronanieuwsbrieven #5, #14 en #25 en voor Halle ook #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.

Gevangeniswezen – update
De heer Rudy Van de Voorde, directeur generaal van de penitentiaire
inrichtingen, verstrekt ons de volgende informatie op heden:
Aantal nieuwe positieve gevallen op COVID 19 sinds 27/04/2020:

• Gedetineerden: 1
Er zijn 13 actieve positief geteste op Covid19 gedetineerden.
Sint-Gillis: 2, Forest: 1, Marche: 1, Marneffe: 1, Namur: 2, Mechelen: 2, Tongeren: 1 en
Turnhout: 3. De ex-gedetineerden van Mons (vrijgesteld vanuit ziekenhuis te Mons)
en Turnhout (vrijgesteld vanuit sectie 32 te Brugge) worden niet meegeteld. Ook de
genezen gedetineerde van Turnhout (overgebracht vanuit sectie 32 te Brugge) wordt niet
meer meegeteld als een actieve besmette Covid19-patiënt. In totaal sinds de pandemie
werden 16 gedetineerden positief getest op Covid19.
• Penitentiair personeel: 0
In totaal sinds de pandemie werden 61 personeelsleden positief getest op Covid19: hiervan
zijn er momenteel 30 afwezig wegens Covid19 en 31 personeelsleden zijn genezen van
Covid19 en terug aan het werk = daling zieke afwezige personeelsleden en stijging genezen
personeelsleden.

Evolutie van het aantal zieken binnen het penitentiair personeel:
We zien een verdere daling van het cijfer op maandag 27/04 (-89 dagen) in vergelijking met
het cijfer van vrijdag 24/04/20.
Momenteel is het globale ziektepercentage 14.58% van het geüniformeerde personeel.

De top 5 van de inrichtingen met het hoogste ziekte percentage zijn:
1) Saint-Hubert >> 19.51%
2) Tongeren >> 18.69%
3) Jamioulx >> 18.68%
4) Leuven Hulp >> 18.38%
5) Marneffe CPE >> 18.31%
Evolutie van het aantal medisch geïsoleerde gedetineerden:
-9 (sterke daling), op 27/04/2020 waren er 34 medische isolaties.

Bezetting medische vleugel Brugge:
11 bedden op 25 bedden bezet, waarvan 1 in de zuurstofkamer.

Hoge Raad voor de Justitie – kandidaturen
Het Belgisch Staatsblad van 28 april 2020 bevat de volgende mededeling:
Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid niet-magistraat van de Hoge Raad
voor de Justitie.
- Wijziging termijn
De termijn voor de indiening van de kandidaturen of de voordrachten bij de Senaat voor de
leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie werd verlengd tot 10 september
2020 (artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 6 van 16 april 2020 betreffende uitstel in de
aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie (Belgisch Staatsblad van 17
april 2020, blz. 26884)).
De benoemingsvoorwaarden en de procedure voor de indiening van de kandidaturen
werden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2020.
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