# Extra nieuwsbrief nr. 15: Coronacrisis 1 april 2020

Woord van de Stafhouder
Geachte confraters,
Corona komt dichterbij. Tot mijn spijt verneem ik dat confraters van onze balie,
geveld door het virus, opgenomen zijn in ziekenhuizen of, als ze minder zwaar
getroffen zijn, thuis uitzieken of zichzelf in quarantaine plaatsen.
Niet dat ons dat moet verbazen, advocaten zijn door veelvuldige sociale
contacten een kwetsbare groep. Het nieuws maakt het ziektespook wel heel
concreet. Het stemt tot nadenken. Beter nog, het zet aan tot positieve actie:
social distancing en naleving van de gezondheidsregels.
Ondertussen draait de juridische molen voort. De Raad van State buigt zich
over de geplande cascade aan volmachtbesluiten. Het advies moet er uiterlijk
maandag liggen, misschien komt het vlugger.
En parallel daarmee zetten advocatenkantoren de tering – dezer dagen een
geladen woord – naar de nering, op alle gebied. Hier zijn vijf bedenkingen die
ik u ter overweging meegeef:
1. Advocaten moeten meer dan ooit de cliënt centraal plaatsen. Houd
contact met uw cliënteel, wees bereikbaar en toon uw meerwaarde.
2. Benut digitale communicatie, test uit, kies en help uw kantoorgenoten om
deze nieuwe technieken onder de knie te krijgen. Omgekeerd: informeer uzelf
constant via de nieuwsbrieven, websites en andere bronnen.

3. Benut vrijgekomen tijd, ook deze van medewerkers, om te doen wat u
misschien allang had moeten doen: orden uw documentatie, schrijf
modelteksten voor uw praktijk, maak uw administratie efficiënter, en – ik weet
het, ik gruwel er ook van – breng eindelijk uw regulatoire zaken in orde zoals de
witwasdocumentatie (zie hiervoor alle modellen op
https://privaatluik.advocaat.be/beroepsuitoefening/witwas/witwaspreventievoor-de-advocaat) en de privacy-kwesties (ook daarvoor vindt u benodigde
documentatie op https://privaatluik.advocaat.be/beroepsuitoefening/gdprvoor-de-advocaat).
4. Houd meer dan ooit de kaspositie van uw kantoor in de gaten, schrijf tijdig
ereloonstaten, zorg voor de inning daarvan, weiger te werken voor
wanbetalers tenzij u dat bewust doet uit sociaal engagement, gebruik
maximaal alle faciliteiten die overheid en financiële instellingen ter beschikking
stellen, stel niet-essentiële uitgaven uit (maar beschouw investeringen in
technologie als essentieel).
5. Uw medewerkers, advocaten en niet-advocaten, verdienen het om in
crisistijd in ere gehouden te worden. Zo nodig, laat ze voorgaan op uzelf. Na
de crisis zult u op hen moeten en mogen rekenen.
U bent nog niet van mij af, vrees ik. Zeer binnenkort meld ik mij weer bij u.
Met genegen groeten,
Peter Callens
Stafhouder

Balie - impact coronacrisis op stagecontracten: advies
stagecommissie
Mededeling van de Orde van Vlaamse Balies

Alle stagemeesters en stagiairs worden bij deze herinnerd aan de stellingname
van de Orde van Vlaamse Balies betreffende lopende stageovereenkomsten.
Hier volgen de belangrijkste uittreksels daaruit (volledige tekst te vinden via het
privaat luik):
Stage tijdens coronamaatregelen
We merken dat er onduidelijkheden zijn over de samenwerking tussen advocaten en in het
bijzonder over die met uw stagiair. We zetten daarom enkele aandachtspunten op een rij.
Opleiding als langetermijnvisie
We vragen om aandacht te blijven besteden aan het opleidingsaspect van de stage. Dat
maakt deel uit van het engagement van drie jaar. Het is daarom belangrijk om die
langetermijnvisie niet uit het oog te verliezen.
Telewerk
De OVB dringt aan om de stage zo veel mogelijk via telewerk te organiseren. Lees meer
over de mogelijkheden van digitale communicatie. Als dat niet altijd mogelijk is, moet u
vanzelfsprekend de richtlijnen voor social distancing respecteren.
Stageovereenkomst niet geschorst
De stageovereenkomst wordt niet geschorst omdat er geen definitieve of tijdelijke
onmogelijkheid tot uitvoering van de stageovereenkomst is. Bovendien zijn dat rechten die
bestaan in hoofde van de stagiairs. Die kunnen hen dus niet worden opgedrongen.
Daarnaast slaat de verminderde beschikbaarheid van een stagiair op de situatie waarbij
dat de stagiair naast zijn stage ook nog andere bezigheden heeft. Dat is dus niet van
toepassing op de huidige situatie rond het coronavirus.
Stageverplichtingen
Krijgt u vragen van uw stagiair over zijn stageverplichtingen? Dan kan u uw stagiair
geruststellen: die verplichtingen strekken zich uit over de volledige duurtijd van de stage en
kunnen dus perfect vervuld worden.

Advies van de Stagecommissie van de NOAB: impact van beroep op
overbruggingsrecht
In het licht van de vragen die stagemeesters en stagiairs stellen, heeft de
Stagecommissie zich over de problematiek gebogen.

De bijzondere kwestie die daarbij aan de orde is, is het beroep dat stagiairs
mogelijk willen doen op het zogenaamde overbruggingsrecht, dat enkel van
toepassing is ingeval van volledige sluiting van de onderneming gedurende
minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen.
De vraag is namelijk of dergelijke sluiting verenigbaar is met een voortzetting
van de stage. Het antwoord daarop is negatief. De stagiair die op het
overbruggingsrecht beroep wil en kan doen, wordt geadviseerd een schorsing
of onderbreking van zijn of haar stage aan te vragen voor de betreffende
periode. Geen schorsing of onderbreking aanvragen kan de stagiair in een
onwettige toestand brengen; minstens kan de overheid oordelen dat het
bewijs niet geleverd is dat de onderneming daadwerkelijk gedurende de
periode waarvoor het overbruggingsrecht wordt aangevraagd gesloten werd.
Het advies van de Stagecommissie luidt als volgt:
Teneinde in aanmerking te komen voor het overbruggingsrecht (wet van 23/3/2020), dient
een zelfstandige ondernemer zijn zelfstandige activiteit gedurende minstens zeven
opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbroken te hebben.
Vertaald naar advocaten toe, wil dit zeggen dat zij gedurende zeven opeenvolgende
kalenderdagen geen enkele activiteit als advocaat mogen uitgeoefend hebben. Voor
stagiairs betekent dit dat zij gedurende dergelijke periode helemaal niet beschikbaar
mogen zijn voor hun stagemeester, en ook dat zij hun eigen zaken dienen stopgezet te
hebben (inclusief zijn/haar pro deo’s).
In principe komt dit neer op een schorsing/onderbreking van de stage. Dergelijke
schorsing/onderbreking kan evenwel enkel door de stagiair aangevraagd worden.
De aanvraag tot het verkrijgen van een overbruggingsrecht gebeurt via een
aanvraagformulier met een verklaring op eer. Er kan niet uitgesloten worden dat de
overheid, na afloop van de huidige crisis, zal onderzoeken in welke mate de uitgekeerde
overbruggingsrechten terecht werden toegekend, maar dit lijkt een probleem tussen de
stagiair en de overheid te zijn.
De stagemeesters worden ook nog gewezen op de vele steunmaatregelen die de overheid
voorziet, zoals uitstel van betaling van allerhande belastingen en dergelijke meer.

De leden van de Stagecommissie achten het nuttig dat in één van de volgende
nieuwsbrieven de advocaten er opnieuw op worden gewezen dat volgens het geldende
stagereglement het aan de stagiair en aan de stagiair alleen behoort om een schorsing of
onderbreking van de stage te vragen en dat het dus niet mogelijk is voor de stagemeester
om in het licht van de huidige coronacrisis zelf om een schorsing of een onderbreking te
vragen.

De Orde kan zich niet uitspreken over de vraag of, hetzij principieel, hetzij in
enig bijzonder geval, een advocaat recht heeft op de uitkering van het
overbruggingsrecht. De Orde zal wel, binnen de grenzen van wat het
beroepsgeheim toelaat te zeggen, getrouw antwoord geven op enige vraag
van de bevoegde administratie ingeval van controle.
Het is evident dat het beroep doen op het overbruggingsrecht en in de
betrokken periode doorwerken niet te tolereren misbruik uitmaakt.

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 coronanieuwsbrief #5 en #13 Het toepasselijk regime wordt verlengd tot 3
mei 2020.

Eedaflegging nieuwe stagiairs
Zie coronanieuwsbrief #10.

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 meer hier.

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 (90blz.) (2x per dag
geüpdatet)
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
6. Verder op de coronapagina van de OVB vindt u nog info over:
• Richtlijnen overbrenging van gedetineerden
• DPA-Deposit tijdelijk gratis

• Vragen over verzekeringen, uw statuut of fiscale aangelegenheden?
• OVB-opleidingen en examens beroepsopleiding uitgesteld
• Dienstverlening Franstalige rechtscolleges

Grondwettelijk hof
Zie coronanieuwsbrief #8.

Hof van Beroep
Algemeen
Consulteer coronanieuwsbrieven #5 en #7.
Kamer van Inbeschuldigingstelling – uithalen en meebrengen van
gedetineerden
Zie coronanieuwsbrief #10.
Neerlegging verzoekschriften en andere stukken in burgerlijke zaken
Zie coronanieuwsbrief #7 en deze link.

Arbeidshof Brussel
Zie coronanieuwsbrief #14.

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Consulteer coronanieuwsbrieven #5 en #6.

Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Consulteer coronanieuwsbrieven #2, #3, #5, #6, #7bis, #8 en #13.

Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Consulteer coronanieuwsbrief #3.

Werking van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Voorzitster Mw. Douxchamps deelt haar beschikking van 31 maart 2020 mee,
alsook een model voor een verzoek tot schriftelijke procedure bij toepassing
van art. 755 Ger.W..
De belangrijkste nieuwigheden betreffen het hernemen van de ondertekening
van uitspraken en de toepassing van de schriftelijke procedure.
Voor de mededeelbare zaken wordt nog gezocht naar een werkbare
oplossing, gezien de voorwaarden van art. 755 slecht sporen met het
uitbrengen van het advies van het arbeidsauditoraat en de mogelijkheid voor
partijen om daarop te repliceren.

Zittingen en werking van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Consulteer coronanieuwsbrief #7bis.

Vredegerechten en politierechtbanken
Consulteer coronanieuwsbrief #5 en #14.

Raad voor Studievoortgangsbeslissingen
U wordt verwezen naar de coronanieuwsbrief #7bis.

Terbeschikkingstelling van juridische databanken door de
uitgevers
Zie coronanieuwsbrief #10.

Precura
Zie coronanieuwsbrief #10.

Uitgeverij Wolters Kluwer: verlenging van gratis basisjura en
website met informatie over de coronacrisis
Zie coronanieuwsbrief #14.

Europese incubator van de Brusselse balie
Zie coronanieuwsbrief #14.

Overbruggingsrecht - aanvulling
Zelfstandigenorganisatie Unizo maakt ons erop attent dat, in het kader van de
tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis, de proratering van
de maandbedragen van het overbruggingsrecht tijdelijk niet van toepassing is.
Dit betekent dat een kwalificerende zelfstandige die ten gevolge van deze
crisis zijn zelfstandige activiteit in een kalendermaand gedurende zeven
opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreekt, tijdelijk aanspraak kan
maken op het volledige maandbedrag van de onderbrekingsvergoeding
(1.291,69 € zonder gezinslast en 1.614,10 € met gezinslast).

De tekst van coronanieuwsbrief #11 moet dan ook in deze zin worden
aangevuld.
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