
  

 
 
 
 
 
 
 
Waarde confrater, 
 
Naar aanleiding van de opstart van het bureau voor juridische tweedelijnsbijstand 
van de balie West – Vlaanderen, en teneinde tot een uniform systeem  te komen, 
verzoek ik u kennis te willen nemen van de hierna vermelde informatie. 
 
1. Aanstellingsdocumenten 

Teneinde tot een uniform aanstellingssysteem te komen, vindt u hier een oplijsting 
van de documenten die in hoofde van de rechtzoekenden die tot de categorie 
onweerlegbaar vermoeden (B) of weerlegbaar vermoeden (C) behoren, dienen 
voorgelegd te worden. Wil er rekening mee houden dat het BJB voor de overige 
gezinsleden bijkomende informatie kan opvragen, indien noodzakelijk. 

 
2. Tolken – vertalers 

 

De aanstelling van een tolk dient via bericht in het dossier gevraagd te worden 

aan het BJB.  Het BJB kan evenwel geen vertalers aanstellen (niet voorzien) zodat 

voor de kosten van een vertaler een verzoek dient neergelegd te worden bij het 

Bureau voor kosteloze rechtspleging. 

 

3. Nieuwe inkomstengrenzen 

 

Wil akte nemen van de nieuwe inkomstengrenzen die u hier vindt en die gelden 

vanaf 1 september 2018. 

 

4. BTW 

 

De invoering van een BTW tarief voor prestaties geleverd voor zowel eerstelijns – 

als tweedelijns juridische bijstand werd onbepaald verdaagd. 

 

5. Verklaring schuldbemiddelaar 

 

Voor de rechtzoekende toegelaten tot de collectieve schuldregeling, dient de 

aangestelde schuldbemiddelaar de posten te vermelden zoals voorzien op de 

“verklaring schuldbemiddelaar”. 

 

6. Jeugdadvocaten. 

 

Advocaten welke zich wensen in te schrijven voor de rechtsmaterie jeugd dienen 

te beschikken over het certificaat jeugdadvocaat of ingeschreven zijn voor de 

opleiding jeugdadvocaten. 

  

https://privaat.advocaat.be/Documenten/WVL/bijlage%201%20op%20te%20vragen%20stukken%20adv.pdf
https://privaat.advocaat.be/documenten/ovb/bjbvademecum/inkomensgrenzen01092018.pdf
https://privaat.advocaat.be/site/Forum/DocumentenNew/docDetail.aspx?mida=103&midb=580&midc=0&midd=0&f0=1714&f1=4442&f2=4442&docid=32564&did=0&fid=4442&bid=0


 

 

 

 

Voor advocaten die vóór 01.09.2018 behoorden tot de balie Brugge werd 

volgende overgangsregeling voorzien: 

 

Advocaten welke reeds aanstelling hebben bekomen in jeugdzaken tot en met 

31.08.2018, dienen deze procedure verder op te volgen tot volledige beëindiging 

van de zaak/procedure. 

 

Voor aanstellingen vanaf 01.09.2018 dient de advocaat het bewijs voor te leggen 

aan het bureau voor juridische bijstand dat zij hetzij in het gerechtelijk jaar 2018-

2019 hetzij in het gerechtelijk jaar 2019-2020 ingeschreven zijn voor de opleiding 

jeugdadvocaat met voorlegging van het certificaat aan het bureau voor juridische 

bijstand na beëindiging van de opleiding jeugdadvocaat. 

 

7. Lijsten gerechtelijk jaar 2018-2019 

 

U vindt hier de informatie met betrekking tot de inschrijving eerstelijnsbijstand, 

tweedelijnsbijstand en ambtshalve aanstellingen. 

 

Oprecht confraterneel, 

 

 

 

Filip Mourisse 

Voorzitter BJB West-Vlaanderen 

https://privaat.advocaat.be/Documenten/WVL/Inschrijving%20eerste%20en%20tweedelijns.pdf

