# Extra nieuwsbrief nr. 28: Coronacrisis 27 april 2020

Woord van de Stafhouder
Geachte confraters,
Of u ooit een publieke uiteenzetting hebt gegeven met een bijbehorende
powerpoint-presentatie, weet ik niet, maar de kans dat dit al eens gebeurde, is
niet denkbeeldig. Of u die uiteenzetting dan op tijd aanving, weet ik evenmin.
Misschien vond u, achteraf beschouwd, in het diepst van uw gedachten –
niemand verplichtte u toen tot een openbare biecht – dat er ruimte was voor
verbetering. Misschien waren de evaluaties van de toehoorders ook niet van
dien aard, dat u er meteen met tromgeroffel en trompetgeschal over naar uw
moeder belde.
Misschien herkent u zich enigszins in deze situatieschets. Dan bekroop u vorige
vrijdag ongetwijfeld, na het aanhoren van de avondlijke presentatie door de
bewindslieden die ons veilig door de coronacrisis moeten loodsen, een warm
gevoel voor het aantredende, zevende coronaweekend. Die voorstelling van u
indertijd was beter.
Deze corona-afgang leert ons, naar mijn zeer bescheiden indruk, minstens
twee zaken over normering. Over het “wat” en over het “waarom”.
Het “wat”: wie normeert moet weten wat hij of zij oplegt en vanaf wanneer,
zonder dat het verwachtingspatroon telkens moet variëren, en op zodanige
wijze dat er helder over gecommuniceerd kan worden. Normering verdraagt
geen sloten interpretatieproblemen over wat wel en wat niet mag op 4 of 11 of
18 mei of 8 juni – of misschien bij nader inzicht toch niet. Crisis of niet,

duidelijkheid en éénduidigheid zijn nodig. Zo niet zal de bevolking morren, en
terecht.
Het “waarom”: wie normeert moet kunnen uitleggen waarom een norm
opgelegd wordt. Waarom het ene verboden is en het andere niet, terwijl de
twee situaties objectief moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Of waarom
bepaalde gedragingen verboden worden, terwijl zij mits enige inventiviteit
ineens wel kunnen in andere omstandigheden. En als men de normen laat
dicteren door wetenschappers, moet er voor elke normkeuze een gedragen
wetenschappelijke uitleg zijn.
***
Ondertussen lijkt de coronacrisis ook een aanleiding, onder het mom van het
“performanter” sanctioneren van inbreuken, om de handhaving van de
coronanormering nieuwe wegen te laten inslaan. Het wetsvoorstel “houdende
diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II)”, waarvan u hieronder een
samenvatting vindt, biedt het parket de mogelijkheid om een uitvoerbare titel
te krijgen voor corona-inbreuken. Wie het er niet mee eens is, wordt niet
gedagvaard, maar moet zelf een gemotiveerd beroep instellen voor de
correctionele rechtbank.
Dit is een weg op een slippery slope die wij niet moeten willen inslaan. Als wij dit
tolereren, welke is dan de volgende stap, met als motief dat de beteugeling
“performant” moet zijn? Ik wil het niet weten en wens deze eerste stap al niet
mee te maken. Er is niets mis met een performante overheid. Maar er zijn
andere prioriteiten. U en ik kunnen er ongetwijfeld wel een paar bedenken.
Met genegen groeten,
Peter Callens
Stafhouder

Regelgeving - tijdelijke opschorting voor ondernemingen van
uitvoeringsmaatregelen
Het Belgisch Staatsblad van vorige vrijdag 24 april 2020 (tweede editie)
publiceert het koninklijk besluit nr. 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten
voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere
maatregelen gedurende de COVID-19 crisis (u vindt dit hier).
Dit KB nr. 15 bevat voor alle ondernemingen, waarvan de continuïteit bedreigd
is door de verspreiding van de COVID-19-epidemie en haar gevolgen, en die
niet in staking van betaling waren op 18 maart 2020, een tijdelijke opschorting
vanaf 24 april 2020 tot en met 17 mei 2020 (datum die de Koning kan
aanpassen).
Hierna volgt, kort samengevat, een greep uit de betreffende
opschortingsmaatregelen:

•

Behoudens op onroerende goederen, kan geen bewarend of
uitvoerend beslag worden gelegd, en geen enkel middel van
tenuitvoerlegging worden aangewend of voortgezet op de goederen
van de onderneming, voor alle schulden van de onderneming. Er mag
wel bewarend beslag gelegd worden op zeeschepen en
binnenschepen.

•

Een onderneming kan niet op dagvaarding failliet verklaard worden
noch gerechtelijk worden ontbonden, tenzij op initiatief van het
openbaar ministerie of de in toepassing van artikel XX.32 WER
aangestelde voorlopige bewindvoerder, dan wel met de toestemming
van de schuldenaar. Er kan ook geen overdracht onder gerechtelijk
gezag van het geheel of een deel van de activiteiten worden bevolen.

•

Betalingstermijnen opgenomen in een reorganisatieplan (artikel XX.82
WER) gehomologeerd voor of na 24 april 2020, worden verlengd met
een duur gelijk aan die van de opschorting bedoeld in KB nr. 15,

desgevallend met verlenging van de maximumtermijn van vijf jaar voor
de uitvoering van het plan.
•

Overeenkomsten gesloten vóór 24 april 2020 kunnen niet eenzijdig of
gerechtelijk worden ontbonden wegens wanbetaling van een
geldschuld opeisbaar onder de overeenkomst; deze bepaling is niet
van toepassing op arbeidsovereenkomsten.

•

Elke belanghebbende partij kan op dagvaarding de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding, verzoeken te
beslissen dat een onderneming niet valt onder de opschorting of deze
opschorting geheel of gedeeltelijk op te heffen bij een bijzonder met
redenen omklede beslissing. De Voorzitter houdt o.m. rekening met de
vraag of ten gevolge van COVID-19 de omzet of activiteit van de
schuldenaar sterk is gedaald, of er volledig of deels beroep is gedaan
op economische werkloosheid en of de overheid bevel heeft gegeven
tot sluiting van de onderneming van de schuldenaar, alsook met de
belangen van de verzoeker.

•

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de verplichting opeisbare
schulden te betalen, noch aan de gemeenrechtelijke contractuele
sancties zoals o.m. de exceptie van niet-uitvoering, de
schuldvergelijking en het retentierecht. Zij laat de toepassing van de
Wet financiële zekerheden onverlet. Zij raakt evenmin aan de
verplichtingen van de werkgevers.

•

De verplichting voor de schuldenaar om aangifte van faillissement te
doen, is opgeschort gedurende de termijn van opschorting bedoeld in
KB nr. 15 indien de faillissementsvoorwaarden het gevolg zijn van
COVID-19, maar er wordt geen afbreuk gedaan aan de mogelijkheid
voor de schuldenaar om aangifte van faillissement te doen.
Art. 1328 B.W. en XX.112 WER zijn niet toepasselijk op nieuwe kredieten
tijdens de duur van de opschorting verstrekt aan ondernemingen noch
op de voor deze kredieten gestelde zekerheden of andere handelingen
verricht ter uitvoering ervan.

•

De verstrekkers van zulke nieuwe kredieten kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld enkel en alleen omdat de nieuwe kredieten de
continuïteit van het geheel of een gedeelte van de activa of van de
activiteiten van de schuldenaar niet daadwerkelijk mogelijk hebben
gemaakt.

Toekomstige regelgeving – zeer belangrijk wetsvoorstel
inzake justitie
Op 22 april 2020 hebben kamerleden Servais Verherstraeten en Katja Gabriëls
een wetsvoorstel ingediend “houdende diverse bepalingen inzake justitie in het
kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II)”. U
vindt de volledige tekst van dit voorstel hier.
Dit wetsvoorstel bevat onder meer de volgende onderwerpen:
• Tijdelijke versoepeling van de vereisten voor de identificatie van de
ondertekenaars van authentieke akten die een gerechtelijk ambt uitoefenen.
• Uitbreiding, tot 30 juni 2020, van het toepassingsgebied van artikel 32ter van
het Gerechtelijk Wetboek en wettiging van de tijdelijke maatregelen
betreffende de neerlegging van verzoekschriften. Het betreft hier een
wettelijke bevestiging van de in het kader van de coronacrisis reeds
ingevoerde mogelijkheid tot het neerleggen van verzoekschriften via eDeposit, alsook het verrichten van mededelingen of kennisgevingen aan een
advocaat. Neerlegging van gedinginleidende akten of verzoekschriften door
advocaten en gerechtsdeurwaarders kan tevens per e-mail.
• Akten in het kader van de procedure van vereffening-verdeling: bepaalde
handelingen zullen per videoconferentie kunnen plaatsvinden. Als dat praktisch
niet mogelijk zou zijn, dan worden de termijnen verlengd.

• Tijdelijke inperking van uitvoerend beslag tegen particulieren. De opschorting
die reeds aan ondernemingen is toegekend door het KB nr. 15 (zie hoger)
wordt uitgebreid naar particulieren, maar met een aantal belangrijke
verschilpunten:
a) De maatregelen zijn van toepassing op alle particulieren en niet alleen op
degenen die na de huidige crisis in financiële moeilijkheden zouden komen.
b) Bewarende beslagen op roerende goederen blijven toegestaan tegen
particulieren, terwijl ze worden opgeschort tegen ondernemingen.
c) De uitvoerende beslagen op het onroerend goed waar de schuldenaar zijn
woonplaats heeft, worden opgeschort, met als doel de woning van de
schuldenaar tijdens deze opsluitingsperiode te behouden.
d) De tijdelijke opschorting is niet van toepassing op alimentatievorderingen om
de onderhoudsgerechtigde niet de steun te ontnemen die nodig is voor het
onderhoud van zichzelf of van de kinderen.
e) De voorgestelde opschorting is ook niet van toepassing indien de
schuldenaar instemt met het beslag of voortzetting van de gedwongen
tenuitvoerlegging, bijv. om te vermijden dat er een rentesneeuwbal zou
ontstaan.
Teneinde de belangen van de overheid veilig te stellen, gelden de
opschortingsmaatregelen niet voor:
 invorderingen van geldboetes, verbeurdverklaringen en gerechtskosten.
 invorderingen van belastingen, voorheffingen, taksen, rechten, verhogingen,
administratieve en fiscale geldboeten, nalatigheidsinteresten en bijbehoren,
ingevolge fiscale fraude.
 fiscale kennisgevingen in het kader van het opstellen van akten die de
vervreemding of de hypothecaire aanwending van een voor hypotheek

vatbaar goed tot voorwerp hebben, teneinde het de Schatkist mogelijk te
maken om een wettelijke hypotheek te nemen.
• Tijdelijke vrijstelling, tot 30 juni 2020, van de wettelijke verplichting tot
medeondertekening van een rechterlijke beslissing door magistraten,
ongeacht of zij beroeps- of lekenmagistraten zjin, die ze hebben gewezen. De
handtekening van de kamervoorzitter kan, samen met die van de griffier,
tijdelijk volstaan. Dit is belangrijk voor de collegiaal samengestelde hoven en
rechtbanken en inzonderheid ook voor de ondernemingsrechtbanken en de
arbeidsgerechten.
• Wijziging aan het wetboek van strafvordering inzake het tijdelijke bevel tot
betalen. Het gaat hier over de inning van de strafrechtelijke sancties
overeenkomstig artikel 187 van de wet betreffende de civiele veiligheid, die
opgelegd worden voor inbreuken op de coronavirusmaatregelen. De
minnelijke schikking in strafzaken bedraagt, zoals bekend, 250 euro voor
particulieren en 750 euro voor handelszaken.
Het wetsvoorstel beoogt om, na het niet betalen van een voorstel tot verval
van de strafvordering door betaling van een geldsom, en indien er geen tijdig
beroep werd ingediend, van rechtswege uitvoerbaarheid te geven aan een
bevel tot betalen.
Volgens het ontwerp van Toelichting wil de wetgever met het invoeren van
deze procedure in een algemener kader tegemoet komen aan de behoefte
die er bestaat om inbreuken performanter te kunnen sanctioneren.
Het bedrag van de minnelijke schikking – gesteld dat zij niet vrijwillig betaald
wordt – stijgt met 35%. De bevelen tot betaling worden opgenomen op een
lijst, die de uitvoerbare titel ervan vormt. De FOD Financiën, dienst invordering
van niet-fiscale schuldvorderingen, is bevoegd om de geldsommen in te
vorderen.
Indien de vermeende overtreder het niet eens met de boete, moet hij of zij de
correctionele rechtbank vatten. Dit beroep moet ingesteld worden binnen

dertig dagen volgend op de dag van ontvangst van het bevel tot betalen. Dit
gebeurt door middel van een met redenen omkleed verzoekschrift, dat
woonstkeuze bevat in België, indien de verzoeker er zijn woonplaats niet heeft.
Op straffe van onontvankelijkheid vermeldt het verzoekschrift het nummer van
het proces-verbaal of het systeemnummer.
Als de overtreder aantoont dat hij geen kennis heeft kunnen nemen van het
bevel tot betalen binnen de termijn om beroep in te dienen, kan hij dit beroep
alsnog indienen binnen een termijn van vijftien dagen volgend op de dag
waarop hij van dit bevel kennis heeft gekregen of volgend op de eerste daad
van invordering.

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.
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 en de nieuwe beschikking
van mw. de eerste voorzitter van 24 april 2020 betreffende de zittingen van het
hof in de periode van 27 april tot 30 april 2020.
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.
Specifiek voor wat de werking van de familierechtbank betreft, wordt u
geattendeerd op de mededeling van de voorzitter van de rechtbank, die ook
te vinden is op de website van de NREA:
Algemeen
De zittingen van de familiekamers, met uitzondering van deze van de kamer minnelijke
schikkingen (42ste kamer), vinden terug plaats vanaf 20 april 2020.

Voor zoveel als mogelijk zullen de zaken behandeld worden met toepassing van artikel 2
van het KB nr. 2 van 9 april 2020, d.w.z. zonder fysieke aanwezigheid van partijen of
advocaten.
In zaken die niet onder de toepassing van artikel 2 van het KB nr. 2 van 9 april 2020 vallen,
wordt aan de advocaten gevraagd om enkel naar de rechtbank te komen indien de zaak
dringend is en om hun cliënt(en) in dat geval te willen vertegenwoordigen.
Partijen kunnen steeds schriftelijk een uitstel vragen via het mailadres van de kamer.
Verder vindt u een meer gedetailleerd overzicht van de manier van werken per kamer.
Enkel spoedeisende zaken worden momenteel ingeleid. In de andere zaken zal pas een
inleidingsdatum bepaald worden van zodra er meer duidelijkheid is aangaande de
versoepeling van de huidige “coronamaatregelen”.
De inleiding van nieuwe spoedeisende zaken zal voorlopig op vaste uren gebeuren. Alleen
op die manier kunnen we erover waken dat er niet te veel advocaten en partijen terzelfder
tijd in de zittingszaal aanwezig zijn. Om diezelfde reden wordt er met aandrang gevraagd
om voor de inleiding van nieuwe zaken maximaal gebruik te maken van verzoekschriften en
niet te dagvaarden. Alleen op die manier is een goed beheer van de zittingen mogelijk en
kan de veiligheid van iedereen maximaal gegarandeerd worden.
De zaken van de 42ste kamer (minnelijke schikkingen) worden voorlopig nog verder
ambtshalve uitgesteld.
Er worden tot en met 3 mei 2020 geen minderjarigen gehoord.
De trajectbegeleiding blijft tot nader order opgeschort.
Er worden momenteel nog geen beschikkingen artikel 747 Ger.W. uitgesproken.
Wanneer de toepassing van artikel 1, §2, derde lid, van het KB nr. 2 van 9 april 2020 (het
opschuiven van de conclusietermijnen) ertoe leidt dat een rechtsdag van rechtswege moet
verdaagd worden in een zaak waarin alle conclusies werden neergelegd, worden de
partijen en advocaten gevraagd om aan de rechtbank hun akkoord te bevestigen dat de
zaak in beraad kan worden genomen zonder verdaging van de rechtsdag.
Al de zaken die sedert 17 maart voor onbepaalde tijd zijn uitgesteld, zullen een nieuwe
vaststellingsdatum krijgen. Die data zullen bepaald worden zodra er meer duidelijkheid is
aangaande de versoepeling van de huidige “coronamaatregelen”. De partijen zullen een
bericht ontvangen van de nieuwe vaststellingsdatum.

Overzicht per kamer
31ste en 32ste kamer
De niet-mededeelbare zaken die op de zittingen van deze kamers staan vastgesteld en
waarin alle partijen conclusies hebben genomen, zullen zonder pleidooien in beraad
genomen worden conform het KB nr. 2.
De mededeelbare zaken waarin er reeds een schriftelijk advies van het OM is, kunnen op
vraag van partijen eveneens zonder pleidooien in beraad worden genomen. Deze zaken
zullen dan kort uitgesteld worden teneinde partijen toe te laten kennis te nemen van het
advies van het OM en hierop desgevallend te repliceren met een korte replieknota die
neergelegd dient te worden via e-deposit, uiterlijk één dag voor de zitting waarop de zaak
werd uitgesteld. Advocaten zullen in deze zaken een mail ontvangen met de nodige
informatie. Partijen die geen advocaat hebben, worden per brief verwittigd.
De mededeelbare zaken waarin nog geen advies van het OM is, worden uitgesteld sine die
en zullen van zodra mogelijk opnieuw ambtshalve worden vastgesteld.

33ste kamer
De zaken EOO die op deze kamer staan vastgesteld, zullen worden behandeld met
toepassing van artikel 2 van het KB nr. 2, zonder fysieke aanwezigheid van de partijen of hun
advocaten.
Indien partijen wensen dat hun zaak behandeld wordt, dienen zij dus beide een (korte)
conclusie neer te leggen waarin ze hun standpunt uiteenzetten en hun eventuele vordering
formuleren. De neerlegging hiervan mag enkel via e-deposit, de gewone post of fysieke
neerlegging in de brievenbus van de griffie gebeuren.
Alle andere zaken zullen worden uitgesteld sine die, tenzij partijen via het mailadres van de
kamer schriftelijk een uitstel op vaste datum vragen, bv. na het verstrijken van de termijn van
feitelijke scheiding of voor het formuleren van een herhaald verzoek.
De verzoekschriften EOT worden verder schriftelijk behandeld. Voorlopig worden er nog
geen partijen opgeroepen om te verschijnen.

34ste kamer

Er worden op deze kamer voorlopig slechts vijftien zaken per zitting vastgesteld: vijf zaken om
8.45u, vijf zaken om 9.45u en 5 zaken om 10.45u.
Het parket zal ter zitting aanwezig zijn.
Eventuele echtscheidingsvorderingen worden afgesplitst en het dossier wordt ontdubbeld
maar er wordt nog geen vaste datum verleend voor de echtscheidingskamer.
Dringende zaken worden behandeld of eventueel uitgesteld op een vaste datum (en vast
uur) in mei of in juni. Ook taalwijzigingen en eventuele (deel)akkoorden worden behandeld.
De andere zaken worden verwezen naar de bodemkamers en vastgesteld op zitting of sine
die uitgesteld.

35ste, 36ste en 37ste kamer
De pleitzaken die op de zittingen van deze kamers staan vastgesteld en waarin het advies
van het OM luidt “geen advies” of er gewoon verwezen wordt naar een vorig advies zullen
zonder pleidooien in beraad genomen worden conform artikel 2 van het KB nr. 2.
Pleitzaken waarin er nog geen advies is van het OM of waarin er een inhoudelijk advies is,
kunnen op vraag van partijen eveneens zonder pleidooien in beraad worden genomen.
Deze zaken zullen dan kort uitgesteld worden teneinde partijen toe te laten kennis te nemen
van het advies van het OM en hierop desgevallend te repliceren met een korte replieknota
die neergelegd dient te worden via e-deposit, uiterlijk één dag voor de zitting waarop de
zaak werd uitgesteld. Advocaten zullen in deze zaken een mail ontvangen met de nodige
informatie. Partijen die geen advocaat hebben, worden per brief verwittigd.
In alle andere zaken (vastgesteld op relais, ter evaluatie,…) wordt aan de advocaten
gevraagd om enkel naar de zitting te komen indien de zaak dringend is en om in de mate
van het mogelijke hun cliënt(en) te vertegenwoordigen. Indien de rechter meent dat de
partijen toch in persoon aanwezig moeten zijn, wordt de zaak kort uitgesteld. Indien de
rechter bij het voorbereiden van de zitting reeds vaststelt dat de aanwezigheid van de
partijen in persoon wenselijk is, kan hij dit ook via de mailbox van de kamer reeds op
voorhand aan de advocaten laten weten zodat een uitstel vermeden wordt.
Wanneer een zaak ambtshalve moet worden uitgesteld, bv. omdat een kind niet kon
worden gehoord, verwittigt de zittingsgriffier de advocaten hiervan op voorhand via de
mailbox van de kamer.

38ste kamer

Er worden op deze kamer voorlopig slechts vijf inleidingen per zitting vastgesteld en dit om
14.30u.
Voor het overige wordt verwezen naar hetgeen hierboven werd uiteengezet voor de 34ste
tot 37ste kamer.

39ste kamer
De pleitzaken die op de zittingen van deze kamer staan vastgesteld zullen zonder pleidooien
in beraad genomen worden conform het KB nr. 2.
Er worden op deze kamer voorlopig slechts vijf inleiding per zitting vastgesteld en dit om
14.30u.
De inleidingen worden behandeld conform hetgeen hierboven werd uiteengezet voor de
34ste kamer, met dien verstande uiteraard dat er geen parket ter zitting aanwezig is.

40ste kamer
De pleitzaken die op de zittingen van deze kamer staan vastgesteld, zullen worden
behandeld met toepassing van artikel 2 van het KB nr. 2, zonder fysieke aanwezigheid van
de partijen of hun advocaten.

41ste kamer
Voor de zaken “geesteszieken” wordt gebruik gemaakt van de webapplicatie Cisco Webex,
tenzij de rechter anders beslist.
Voor alle andere zaken die in staat zijn, beslist de rechter of zij schriftelijk kunnen worden
behandeld dan wel of het nodig is om partijen toch in persoon te horen, eventueel via de
webapplicatie Cisco Webex. Indien dit laatste niet mogelijk of opportuun is, wordt de zaak
uitgesteld op een latere datum en wordt er ook een vast uur voorzien.

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.
Voor wat specifiek de toestand in de vredegerechten betreft, vestigt de heer
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg andermaal de aandacht van
de stafhouder op het feit dat er in Brussel een chronisch tekort is aan
kandidaten vrederechters en dat verschillende kantons soms sinds jaren,
ondanks verschillende publicaties, onbemand blijven.
Er werden twee vacante plaatsen gepubliceerd in het B.S. van 20 april. De
kans bestaat dat er opnieuw geen kandidaten zullen zijn.
De voorzitters van de twee rechtbanken van eerste aanleg in Brussel hebben al
verschillende acties ondernomen via de HRJ, het CHR, het KVVP. De situatie is
echter zo rampzalig dat de voorzitters mij vragen om de daartoe bestemde
wervingsbrief te verspreiden onder de leden van de balie, wat de stafhouder
bij deze doet.

Vele advocaten zullen allicht niet voldoen aan de voorwaarden om
onmiddellijk te postuleren, maar de voorzitters hopen dat deze brief een aantal
onder hen zal aansporen om het nodige hiertoe te doen.

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:
ANALYSE

Aantal nieuwe positieve gevallen op COVID 19 sinds 26/04/2020:
• Gedetineerden: 0

In totaal zijn er 13 positief geteste op Covid19 gedetineerden.
Sint-Gillis: 2, Forest: 1, Marche: 1, Marneffe: 1, Namur: 2, Mechelen: 2 en Turnhout: 4. De exgedetineerden van Mons en Turnhout (vrijgesteld vanuit sectie 32 te Brugge) worden niet
meegeteld (omwille van vrijstelling). Naar aanleiding van de stand van zaken om 7.00 uur ’s
ochtends worden de genezen gedetineerde vanuit sectie 32 (en overgebracht naar
Turnhout) niet verminderd en de overgebrachte gedetineerde vanuit het ziekenhuis te
Tongeren (negatief geteste covid19-patiënt, maar wel via longfoto) niet vermeerderd.

• Penitentiair personeel: 0
In totaal sinds de pandemie werden 61 personeelsleden positief getest op Covid19: hiervan
zijn er momenteel 32 afwezig wegens Covid19 en 29 personeelsleden zijn genezen van
Covid19 en terug aan het werk = stabiel.

Evolutie van het aantal zieken binnen het penitentiair personeel:
Als we naar de cijfers kijken van vrijdag 24/04/2020 dan zien we opnieuw een stijging (+24)
tegenover de cijfers van donderdag 23/04/20.
Wat de cijfers van het weekend 25/04 & 26/04 betreft zet de daling zicht voort in vergelijking
met het vorige weekend van 18/04 en 19/04.
Op zaterdag 25/04 was er een daling van (-112) tegenover zaterdag 18/04/20, op zondag
26/04 is er eveneens een daling (-115) in vergelijking met zondag 19/04.

De top 5 van de inrichtingen (N/Z) met het hoogste ziekte percentage zijn:

Op vrijdag 24/04:
1) Marneffe CPE >> 24.77%
2) Jamioulx >> 21.08%
3) Namur >> 20.68%
4) Nivelles >> 20.20%
5) STG >> 19.67%

Op zaterdag 25/04:
1) Marneffe CPE >> 22.62%
2) Jamioulx >> 19.16%
3) Nivelles >> 18.94%
4) Saint-Hubert >> 18.79%
5) Turnhout >> 18.69%

zondag 26/04
1) Marneffe CPE >> 22.62%
2) Jamioulx >> 19.16%

3) Nivelles >> 18.94%
4) STG >> 18.90%
5) Saint-Hubert >> 18.79%

Evolutie van het aantal medisch geïsoleerde gedetineerden:
+1 (lichte stijging), op 26/04/2020 waren er 36 medische isolaties.

Bezetting medische vleugel Brugge:
11 bedden op 25 bedden bezet, waarvan 0 in de zuurstofkamer.
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