# Extra nieuwsbrief nr. 16: Coronacrisis 02 april 2020

Woord van de Stafhouder
Geachte confraters,
Behalve dat de crisis allerminst bedwongen is en onze gedachten in eerste
instantie uitgaan naar de personen die getroffen zijn door het coronavirus,
moet ik vandaag andermaal uw aandacht vragen voor een paar
belangwekkende ontwikkelingen.
Vooreerst verwijs ik u naar de mededeling van de gevangenis van Merksplas,
en druk ik mijn verbazing uit dat er geen algemene maatregel lijkt te zijn voor
alle gevangenissen.
Voorts attendeer ik u op de Nota die de Hoge Raad voor de Justitie heeft
uitgebracht over het ontwerp van “bijzondere machtenbesluit met betrekking
tot de verlenging van termijnen van de rechtspleging voor de burgerlijke en
administratieve rechterlijke instanties en de schriftelijke behandeling van
burgerlijke zaken.”
Ik ga u hier niet exhaustief over onderhouden, maar wil u wel drie bedenkingen
meegeven, die ik al in andere gremia geformuleerd heb:
1. Artikel 1 van het ontwerp bepaalt voor alle burgerlijke en administratieve
zaken dat “de termijnen van rechtspleging of om een rechtsmiddel aan te
wenden die verstrijken gedurende de [afzonderings]periode en waarvan het
verstrijken tot verval of tot een ander nadeel leidt of zou kunnen leiden indien
niet tijdig wordt gehandeld, van rechtswege worden verlengd tot één maand
na afloop van die in voorkomend geval verlengde periode.”

Indien men deze verlenging ongenuanceerd toepast op, bijvoorbeeld, de
dagvaardingstermijn in een nieuwe zaak, dan is er nu geen toegang tot de
rechter meer. Hetzelfde geldt voor de verlenging van conclusietermijnen, met
moeilijk te voorspellen domino-effecten voor gevolg. En, zoals de HRJ terecht
onderstreept, zo’n maatregel zonder nuance ondermijnt de business case van
veel advocaten in de komende periode die al moeilijk genoeg is, nog los van
de belangenschade voor veel van hun cliënten.
2. Artikel 3 voorziet een uitzondering op het bovenstaande voor “de
rechtsplegingen die volgens de beslissing van de overheid, met inbegrip van
de rechter, dermate dringend zijn dat hun behandeling niet tot na de afloop
van de in voorkomend geval verlengde periode bedoeld in artikel 1 kan
worden verdaagd.”
Pardon, volgens de beslissing van “de overheid”? dus een overheid (wie dan
precies, de minister? de procureur des Konings?) kan de verdaging niettoepasselijk verklaren als die overheid (!) vindt dat de zaak wel dringend is, wat
de partijen daar ook mogen van vinden? En als u een zaak hebt tegen de
overheid, beslist deze of de zaak hoogdringend is of niet, u zult daar niets aan
kunnen doen. Dit lijkt mij patent ongrondwettelijk en een aanfluiting van de
rechtsstaat. Dat kan niet de bedoeling zijn.
3. Het besluit zou terugwerkende kracht krijgen tot 18 maart jl. Voor
procedureregels lijkt mij dit ongehoord.
Er valt nog veel meer over te zeggen. De rechtsleer zal zich daar met meer
autoriteit over uitspreken dan uw dienaar.
Laat er geen misverstand zijn. Mijn grote appreciatie gaat uit naar al diegenen
die hun schouders zetten onder het uitschrijven van dergelijke moeilijke
noodmaatregelen. De termijnen die zij voor dat werk moeten respecteren, zijn
(allicht bij beslissing van de overheid, zie hoger) niet verlengd. Ik ben ervan
overtuigd dat het besluit, te goeder trouw, ingegeven is door de beste
bedoelingen.

Maar de gevolgen zijn groot. Na de potpourri- en de waterzooi-wetten krijgen
wij nu deze volmachtbesluiten. Ik kon er nog geen goede culinaire bijnaam
voor bedenken, maar laat ons hopen dat het geen salade folle-besluiten
worden.
Houd u sterk in de branding.
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 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 coronanieuwsbrieven #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 via deze
link.

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
De heer eerste voorzitter van het arbeidshof te Brussel geeft mededeling van
zijn nieuwe beschikking van 1 april 2020.

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, #12 en #13.

Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Consulteer coronanieuwsbrief #3.

Werking van de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel
Consulteer coronanieuwsbrief #15.

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

Vredegerechten en politierechtbanken
Consulteer coronanieuwsbrief #5 en #14.

Gevangenis van Merksplas
De gevangenisdirectie van Merksplas doet volgende mededeling:
Namens algemeen directeur Serge Rooman wil ik u op de hoogte brengen dat vanaf
donderdag 02.04.2020 mondmaskers worden voorzien door de inrichting aan externen die
onze gevangenis betreden.
Deze mondmaskers vallen onder het type stoffen mondmaskers (FFP1). Deze worden
gebruikt als beschermingsmiddel tegen het verspreiden van het coronavirus binnen de
gevangenis door alle personen die de gevangenis betreden. Alle personen – dus zowel onze
eigen personeelsleden als externen - die de gevangenis betreden kunnen mogelijk drager
zijn van het virus en zijn daarom “risicovol” wat betreft verspreiding.
Dit preventiemiddel om de verspreiding tegen te gaan is belangrijk om twee redenen.

Ten eerste besmetten we zo niet elkaar en houden we onszelf en onze familie thuis gezond.
Ten tweede besmetten we zo niet de gedetineerden die elkaar zouden kunnen besmetten
en zo weer een besmettingsgevaar voor anderen kunnen betekenen. In de gesloten
context van de gevangenis willen we al het mogelijke doen om de kans op verspreiding
minimaal te houden.
De mondmaskers worden verdeeld in de inkomhal. Onze personeelsleden nemen daar een
exemplaar in ontvangst. We verwachten dat ook advocaten en andere externen van deze
mondmaskers gebruikmaken en dus geen eigen mondmaskers dragen. De mondmaskers
die we voorzien doorlopen namelijk een grondige reinigingsprocedure en worden
individueel en hygiënisch verpakt.
Er wordt op dezelfde plaats ook alcoholgel voorzien zodat de handen ontsmet kunnen
worden vooraleer het masker gemanipuleerd wordt door de drager.
Uiteraard sluit het dragen van deze mondmaskers de andere te nemen maatregelen
(regelmatig wassen van handen, social distance,…) niet uit. Ook is in de gesprekslokalen
materiaal voorzien om na elk gesprek het bureel te reinigen.
De advocaten die zich in onze gevangenis aanmelden, zullen bij de Portier een nota
ontvangen met de hierboven vermelde informatie.
We hielden ons er aan om u hierover in te lichten.

Wij beschikken niet over informatie over de toestand in andere gevangenissen.

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

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

Precura
Zie coronanieuwsbrief #10.
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