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Eerste advies: een noodzakelijke stap
die voor iedereen kosteloos is

Niemand ontkomt aan onaangename situaties –
ongeacht de aard van het probleem waarmee u te maken
krijgt – zodat u nood zou kunnen hebben aan juridisch
advies om een betere kijk te krijgen op de zaak.
Uw eigenaar wenst uw huurovereenkomst op te zeggen.
> Wat zijn uw rechten?
U voelt zich benadeeld als consument.
> Tot wie moet u zich wenden?
U moet voor de rechtbank verschijnen.
> Hoe verloopt de gerechtelijke procedure?
U hebt schulden en u komt er niet meer uit.
> Hoe vermijdt u allerhande procedures?
U bent voornemens te scheiden.
> Wat zijn de mogelijkheden?
Uw echtgenoot betaalt de alimentatie niet.
> Wat kan u ondernemen?
Uw bedrijf gaat failliet.
> Hoe verloopt de procedure?
Voor u iets onderneemt, is het absoluut noodzakelijk
een eerste juridisch advies in te winnen. Dit eerste
advies door juridisch geschoolde vakmensen is volledig gratis, ongeacht uw inkomen.
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Het gaat om juridische eerstelijnsbijstand: praktische
inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of een verwijzing naar een gespecialiseerde organisatie.
Wat zijn mijn rechten?
Wat moet ik doen?
Welke dienst kan mij helpen?
Moet ik een gerechtelijke procedure instellen?
Moet ik een beroep doen op een advocaat om mij te
verdedigen?
Uw zaak wordt niet onmiddellijk geregeld: u krijgt
de eerste aanwijzingen om u te helpen.
Waar kan u dit eerste advies krijgen?

Diensten voor permanente juridische bijstand worden ingericht in de gerechtshoven, de vredegerechten, de Justitiehuizen, bij sommige gemeentebesturen, de meeste OCMW’s en bij verscheidene vzw’s
die over een juridische dienst beschikken.
U moet zich enkel naar de raadpleging begeven met
alle documenten over uw probleem.
Verdere inlichtingen

Voor bijkomende informatie kan u contact opnemen
met het Justitiehuis of met het Bureau voor
Rechtsbijstand in uw streek. Achteraan in de brochure vindt u hun adres en verdere gegevens.
U kan ook contact opnemen met het OCMW van uw
gemeente.
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Tweede fase: bijstand van een advocaat om u
te verdedigen en uw rechten te doen naleven

Na de fase van de informatie is het tijd voor een
eventueel optreden (brieven, bemiddeling, rechtsvordering enz.) dat de mogelijkheid biedt uw probleem op te lossen.
Daartoe kan een advocaat noodzakelijk zijn.
Kan u met uw inkomen de bijstand
van een advocaat niet betalen?

Het thans bestaande systeem van rechtsbijstand biedt
de mogelijkheid tot volledig of gedeeltelijk kosteloze bijstand van een advocaat.
Het gaat om juridische tweedelijnsbijstand: een
advocaat staat u bij met raad en om u te verdedigen.
Ingeval u bijstand van een advocaat wenst in het
kader van een geschil of een procedure, moet u een
verzoek richten tot het Bureau voor Rechtsbijstand
dat iedere Orde van Advocaten inricht in het gerechtelijk arrondissement.
Welke voorwaarden moet u vervullen om in aanmerking te komen voor volledig of gedeeltelijk
kosteloze rechtsbijstand?

Sedert 1 januari 2004 is het aantal personen dat in aanmerking komt voor deze bijstand aanzienlijk gestegen.
De inkomensgrens om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor rechtsbijstand is immers verhoogd voor
elke categorie (alleenstaanden, alleenstaanden met
kind(eren), gehuwd of samenwonend paar). Deze inkomensgrens is op 1 januari 2005 geïndexeerd.
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Zodoende wordt de justitie voortaan toegankelijker,
niet alleen voor mensen met een sociale uitkering,
maar ook voor werknemers en zelfstandigen.
De bijstand is volledig kosteloos voor:

• alleenstaanden met een netto maandelijks inkomen
van minder dan 795 euro:
> op vertoon van een verklaring inzake de gezinssamenstelling en bewijsstukken over hun maandelijks inkomen (of vervangingsinkomen);

• alleenstaanden met een persoon ten laste en met een
netto maandelijks inkomen van minder dan 1 022 euro
(+ 128,89 euro per persoon ten laste):
> op vertoon van een verklaring inzake de gezinssamenstelling en bewijsstukken over hun maandelijks inkomen (of vervangingsinkomen);

• personen die een (gehuwd of samenwonend) gezin
vormen met een netto maandelijks inkomen van minder dan 1 022 euro (+ 128,89 euro per persoon ten
laste):
> op vertoon van een verklaring inzake de gezinssamenstelling en bewijsstukken over hun maandelijks inkomen (of vervangingsinkomen) van
beide partijen;

• personen die een leefloon of een bijstandsuitkering
ontvangen:
> op vertoon van de geldige beslissing van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;

5

Prodeo-TXT2-NL-Def

12/03/07

16:00

Page 6

• personen met een inkomensgarantie voor ouderen
(IGO):
> op vertoon van het jaarlijks attest van de Rijksdienst
voor Pensioenen;

• personen met een inkomensvervangende uitkering
voor gehandicapten die geen integratievergoeding
genieten:
> op vertoon van het besluit van de minister die
bevoegd is voor sociale zekerheid of van de door
hem afgevaardigde ambtenaar;

• personen die een kind ten laste hebben waarvoor
zij gewaarborgde kinderbijslag ontvangen:
> op vertoon van het attest van de Rijksdienst voor
Kinderbijslag voor werknemers;

• huurders van een sociale woning die in het
Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest een huur betalen die overeenkomt met de
helft van de basishuur of die in het Waalse Gewest
een minimumhuur betalen:
> op vertoon van de laatste berekeningsfiche van
de huur;

• minderjarigen:
> op vertoon van de identiteitskaart of ander
bewijsstuk;

• enige vreemdeling, voor de indiening van een verzoek
om machtiging tot verblijf, een administratief beroep
of een beroep bij de rechter tegen een beslissing genomen met toepassing van de wetten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen;
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> op vertoon van de documenten waaruit blijkt dat
het verzoek of het beroep aan de gang zijn;

• enige asielzoeker, enige persoon die een verklaring
of een verzoek om erkenning van de hoedanigheid
van vluchteling, dan wel een verzoek om de status
van ontheemde te krijgen, indient:
> op vertoon van de documenten waaruit blijkt dat
het verzoek aan de gang is;

• personen in detentie of beklaagden, als bedoeld in
de wet op de onmiddellijke verschijning, van wie
vermoed wordt, tenzij het tegendeel is bewezen,
dat zij een ontoereikend inkomen hebben;

• geesteszieke personen, ten aanzien van wie een
maatregel is genomen bedoeld in de wet van
26 juni 1990 betreffende de bescherming van de
persoon van de geesteszieke, van wie vermoed
wordt, tenzij het tegendeel is bewezen, dat zij een
ontoereikend inkomen hebben.
De bijstand is gedeeltelijk kosteloos voor :

• alleenstaanden met een netto maandelijks inkomen
tussen 795 euro en 1 022 euro:
> op vertoon van een verklaring inzake de gezinssamenstelling en bewijsstukken over hun maandelijks inkomen (of vervangingsinkomen);

• alleenstaanden met een persoon ten laste en met
een netto maandelijks inkomen tussen 1 022 euro en
1 247 euro (+ 128,89 euro per persoon ten laste):
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> op vertoon van een verklaring inzake de gezinssamenstelling en bewijsstukken over hun maandelijks
inkomen (of vervangingsinkomen);

• personen die samenwonen met een huwelijkspartner of met een andere persoon waarmee zij een
huishouden vormen en van wie het netto maandelijks gezinsinkomen ligt tussen 1 022 euro en
1 247 euro (+ 128,89 euro per persoon ten laste) :
> op vertoon van een verklaring inzake de gezinssamenstelling en bewijsstukken over hun maandelijks
inkomen (of vervangingsinkomen).
De hierboven vermelde bedragen worden jaarlijks
aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de
consumptieprijzen. Het indexcijfer van november
2003 geldt als basis. De nieuwe bedragen treden in
werking op 1 januari van het jaar volgend op het jaar
van hun aanpassing.
Wat wordt verstaan onder
«gedeeltelijk kosteloze» bijstand?

De advocaat kan in dit geval een redelijke bijdrage
vragen om zijn prestaties te dekken. Het bedrag
ervan wordt vastgesteld onder toezicht van het
Bureau voor Rechtsbijstand.
Hoe moet een verzoek worden ingediend
bij het Bureau voor Rechtsbijstand?

U kan uw verzoek ter plaatse doen of schriftelijk bezorgen aan het Bureau voor Rechtsbijstand van uw gerechtelijk arrondissement. U voegt daarbij de documenten
die uw situatie of uw inkomen bewijzen (zie eerder).
Het Bureau voor Rechtsbijstand zal, om de verdediging van uw belangen te waarborgen, een advocaat
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aanwijzen die de materie waarover uw zaak gaat
goed kent en die uw taal spreekt. Bij gebreke hiervan
kan een tolk worden aangewezen.
U kan aan het Bureau voor Rechtsbijstand ook vragen om uw vertrouwde advocaat of een advocaat die
u kent aan te wijzen, indien deze deelneemt aan de
rechtsbijstand (hij kan u daarover zelf inlichten).
Als het Bureau voor Rechtsbijstand uw verzoek heeft
ontvangen (vergezeld van de documenten ter staving), beschikt het over een termijn van 15 dagen om
te beslissen of het u al dan niet volledig of gedeeltelijk kosteloze rechtsbijstand verleent. Het Bureau
kan u en uw advocaat horen en u kan ook vragen te
worden gehoord.
Wat kan u doen als het Bureau
voor Rechtsbijstand uw verzoek verwerpt?

U kan beroep instellen voor de arbeidsrechtbank
door middel van een schriftelijk of zelfs mondeling
verzoek (ter griffie).
Het beroep moet verplicht worden ingesteld binnen
de maand waarin kennis is genomen van de beslissing van het Bureau voor Rechtsbijstand.
Verdere inlichtingen

Wil u weten of u in aanmerking komt voor kosteloze of
gedeeltelijk kosteloze rechtsbijstand en u raakt niet wijs
uit de berekening van de toekenningsvoorwaarden?
U kan contact opnemen met het Justitiehuis of met het
Bureau voor Rechtsbijstand in uw streek. Achteraan in
brochure vindt u hun adres en verdere gegevens.
9

Prodeo-TXT2-NL-Def

12/03/07

16:00

Page 10

Nederlandstalige Justitiehuizen
Antwerpen
Kipdorp 44-46
2000 Antwerpen
Tel. : 03 206 96 20
Brugge
Predikherenrei 4
8000 Brugge
Tel. : 050 44 76 00
Brussel
J. Dillensplein 1
1060 Brussel
Tel. : 02 535 91 00
Dendermonde
Zwarte Zustersstraat 8
9200 Dendermonde
Tel. : 052 25 05 20
Gent
Cataloniëstraat 6-9
9000 Gent
Tel. : 09 269 62 20
Hasselt
Maagdendries 3
3500 Hasselt
Tel. : 011 29 50 40
Ieper
R. Colaertplein 31
8900 Ieper
Tel. : 057 22 71 70
Kortrijk
Burgemeester Nolfstraat 51
8500 Kortrijk
Tel. : 056 26 06 31
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Leuven
Bondgenotenlaan 116
bus 3
3000 Leuven
Tel. : 016 30 14 50
Mechelen
Schoolstraat 9
2800 Mechelen
Tel. : 015 43 36 11
Oudenaarde
Lappersfort 1
9700 Oudenaarde
Tel. : 055 31 21 44
Tongeren
Kielenstraat 24
3700 Tongeren
Tel. : 012 39 96 66
Turnhout
Merodecenter 1 – Merodelei
2300 Turnhout
Tel. : 014 47 13 40
Veurne
Iepersesteenweg 87
8630 Veurne
Tel. : 058 33 23 50
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Franstalige Justitiehuizen
Arlon
Cité administrative de l’État
59 avenue de la Gare
6700 Arlon
Tel. : 063 42 02 80
Bruxelles
1 place J. Dillens
1060 Bruxelles
Tel. : 02 535 92 11
Charleroi
23-25 rue Basslé
6000 Charleroi
Tel. : 071 23 04 20
Dinant
5 rue de Maibes
5500 Dinant
Tel. : 082 21 38 00
Eupen
62 Aachenerstrasse
4700 Eupen
Tel. : 087 59 46 00
Huy
22 rue Rioul
4500 Huy
Tel. : 085 71 04 60
Liège
32 bd de la Sauvenière bte 11
4000 Liège
Tel. : 04 232 41 11

Marche- en-Famenne
2 allée du Monument
6900 Marche-en-Famenne
Tel. : 084 31 00 41
Mons
101 chaussée de Binche
7000 Mons
Tel. : 065 39 50 20
Namur
5 bd Frère-Orban
5000 Namur
Tél. : 081 24 09 10
Neufchâteau
8 rue Saint-Roch
6840 Neufchâteau
Tel. : 061 27 51 70
Nivelles
21 rue des Frères Grislein
1400 Nivelles
Tel. : 067 88 27 60
Tournai
7 place Reine Astrid
7500 Tournai
Tel. : 069 25 31 10
Verviers
22 rue Saint Remacle
4800 Verviers
Tel. : 087 32 44 50
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De Nederlandstalige bureaus voor juridische bijstand
Antwerpen
Gerechtsgebouw
Bolivarplaats 20/15
2000 Antwerpen
Tél. : 03 260 72 80

Ieper
Gerechtsgebouw
Grote Markt 1
8900 Ieper
Tél. : 0473 48 71 74

Brugge
Gerechtsgebouw
Langestraat 120
8000 Brugge
Tél. : 050 34 97 20

Kortrijk
Gerechtsgebouw I
Burgemeester Nolfstraat 10 A
lokaal 54 B
1ste verdieping
8500 Kortrijk
Tél. : 056 26 95 20

Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel
Tél. : 02 519 84 68 ou 02 508 66 55
Dendermonde
Gerechtsgebouw
Noordlaan 31, lokaal 02
9200 Dendermonde
Tél. : 052 21 71 83
Gent
Gerechtsgebouw
Koophandelsplein 23
9000 Gent
Tél. : 09 267 41 44
Hasselt
Gerechtsgebouw
Thonissenlaan 75
3500 Hasselt
Tél. : 011 24 66 70
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Leuven
Gerechtsgebouw
Smolderplein 5
3000 Leuven
Tél. : 016 21 45 45
Mechelen
Gerechtsgebouw
Keizerstraat 20
2800 Mechelen
Tél. : 015 28 81 97
Oudenaarde
Gerechtsgebouw
Burgondiëstraat 5
9700 Oudenaarde
Tél. : 055 33 16 49
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Tongeren
Huis van de Advocaat
Kielenstraat 20
3700 Tongeren
Tél. : 012 74 74 96
Turnhout
Gerechtsgebouw
Kasteelplein 1
2300 Turnhout
Tél. : 014 42 22 77
Veurne
Gerechtsgebouw
Peter Benoitlaan 2
8630 Veurne
Tél. : 058 29 63 31
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De Franstalige bureaus voor juridische bijstand
Arlon
Palais de justice
1 place Schalbert
Bâtiment B
6700 Arlon
Tél. : 063 21 52 76
Bruxelles
Palais de justice - Extension
19 rue des Quatres Bras
3ème étage
1000 Bruxelles
Tél. : 02 508 66 57
Charleroi
Palais de justice
8 boulevard Defontaine
6000 Charleroi
Tél. : 071 33 40 86
Dinant
Maison de l’Avocat
31-33 rue En-Rhée
5500 Dinant
Tél. : 082 22 97 59
Eupen
62 Aachenerstrasse
4700 Eupen
Tél. : 087 65 60 81
Huy
Palais de justice
4 quai d’Arona
4500 Huy
Tél. : 085 25 55 88
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Liège
Maison de Justice
32 bd de la Sauvenière, 1er étage
4000 Liège
Tél. : 04 222 10 12
Marche-en-Famenne
7 rue Victor Libert
1er étage
6900 Marche-en-Famenne
Tél. : 084 21 48 28
Mons
Palais de justice
35 rue de Nimy
7000 Mons
Tél. : 065 35 66 08
Namur
Palais de Justice
5000 Namur
Tél. : 018 25 17 25
Neufchâteau
139 avenue de la Gare
6840 Neufchâteau
Tél. : 061 27 83 23
Nivelles
Palais de justice
Place Albert 1er
1400 Nivelles
Tél. : 067 89 51 90
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Tournai
Palais de justice
4b place du Palais-de-Justice
7500 Tournai
Tél. : 069 36 00 08
Verviers
Palais de justice
local 49
4 rue du Tribunal
4800 Verviers
Tél. : 087 32 37 93
Wavre
Hôtel de ville de Wavre
1300 Wavre
Elke maandag vanaf 13.30 u.
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