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Woord van de Stafhouder
Geachte confraters,
“Men” belooft ons een versoepeling van het semi-uitgaansverbod vanaf 4
mei.
Wat er dan precies versoepelt, daarover lopen de meningen uiteen. Is het een
lek of is het officieel? Of is het gewoon op sociale media bijeengeharkt fake
news? Velen denken het te weten, maar ze vertellen uiteenlopende verhalen.
Wanneer de betreffende versoepelingen precies ingaan, daarover zijn de
geesten ook nog niet tot rijping gekomen. En wie ons die belofte doet, is
evenmin helder. Zijn het de wetenschappers of zijn het de politici, en in dit
laatste geval, van welke politicus of politica of van welke regering gaat de
belofte uit? Neen, dat moet allemaal nog grondig bekeken worden.
Een kat vindt er haar jongen niet meer in terug.
Het is wat het is, de crisis is er voor iedereen nietwaar, en de hoogste echelons
van het land ontsnappen er niet aan. In zo’n wereld is het goed om jurist te zijn.
Een of andere belofte in de pers? Zij laat ons Siberisch koud. In het Belgisch
Staatsblad, dáár moet zij staan. En in verstaanbare taal alstublieft. Anders
geloven wij er niets van.
Het is inderdaad wat het is, en dus is het secretariaat van de Orde volop bezig
met de exitstrategie. Mondmaskers in verschillende afwerkingen worden
ingeslagen, net zoals desinfecterende gels, rubberen handschoenen en

borden in plexiglas om niet alleen de loketfunctie mogelijk te maken, maar ook
beperkte vergaderingen waarbij elkeen achter een doorzichtig
beschermingsglas kan plaatsnemen.
De vergaderingen van de raad van de Orde gaan door via Zoom (neen, niet
de naar verluidt onveilige versie, daar is ook naar gekeken). De vormingen van
het VIA gaan door via webinars en het aanbod breiden wij uit. Zo houden wij
dit wellicht tot eind juni, mogelijk nog langer.
Ook de traditionele algemene vergadering van de Orde in juni houden wij dit
jaar digitaal, in een hedendaagse vormgeving die hopelijk in de smaak valt.
De borrel nadien zult u er dan helaas zelf moeten bij verzinnen, maar deze
houdt u te goed.
Met genegen groeten,
Peter Callens
Stafhouder

Regelgeving – Raad van State
Het Belgisch Staatsblad van gisteren (tweede editie) publiceert het K.B. nr. 12
met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor
de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken (u vindt dit
hier).

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 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 #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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