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REGLEMENT OP HET BUREAU VOOR JURIDISCHE BIJSTAND 

 

Artikel 508/7 Ger.W. bepaalt dat: 

- bij elke balie de raad van de Orde van advocaten een bureau voor juridische bijstand 

instelt volgens de nadere regels en de voorwaarden die hij bepaalt; 

 

- dat het bureau onder meer tot taak heeft om wachtdiensten te organiseren; 

 

- de Orde van advocaten, volgens de nadere regels en voorwaarden die zij bepaalt, een 

lijst opstelt met de advocaten die in hoofdorde of in bijkomende orde prestaties wensen 

te verrichten in het kader van de door het bureau georganiseerde juridische 

tweedelijnsbijstand; 

 

- de lijst de voorkeurmateries vermeldt die de advocaten opgeven; 

 

- tegen de weigering tot inschrijving op de lijst beroep kan worden ingesteld 

overeenkomstig art. 432 bis Ger.W.; 

 

- het bureau de lijst van de advocaten overzendt aan de commissie voor juridische bijstand. 

 

Artikel 508/8 Ger.W. bepaalt dat: 

- de Orde van Advocaten toeziet op doeltreffendheid en de kwaliteit van de prestaties die 

door de advocaten worden verstrekt in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand; 

 

- in geval van tekortkomingen de raad van de Orde van advocaten, volgens de bij de 

artikelen 458 tot 463 Ger.W. bepaalde procedure, de handhaving van de advocaat op de 

in art. 508/7 Ger.W. bedoelde lijsten afhankelijk kan stellen van de naleving van de 

voorwaarden die hij bepaalt, diens inschrijving op de lijst kan schorsen gedurende een 

periode van acht dagen tot drie jaar of hem eruit weglaten. 

 

In uitvoering van deze wettelijke opdracht neemt de raad van de Orde van advocaten volgend 

reglement aan: 

Artikel 1. 

Elke advocaat die optreedt in het kader van de tweedelijnsbijstand aanvaardt de richtlijnen en 

afspraken uit het compendium, opgemaakt door de OVB en gedraagt zich conform deze 

bepalingen. 
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Artikel 2. Samenstelling en organisatie van het bureau voor juridische bijstand. 

2.1. Het bureau voor juridische bijstand van de Orde van Advocaten bij de rechtbank West – 

Vlaanderen is samengesteld uit: 

a) één voorzitter 

b) één of meerdere sectiehoofden 

c) één of meerdere zittingsvoorzitters 

d) een of meerdere correctoren per rechtsmaterie 

e) één coördinator 

2.2. De voorzitter en sectiehoofden worden door de stafhouder aangesteld. 

Voor de gerechtelijke jaren 2018-2019 en 2019-2020 wordt in een overgangsmaatregel 

voorzien (zie art. 1 overgangsmaatregelen). 

2.3. De algemene leiding van het bureau voor juridische bijstand berust bij de voorzitter, die 

hierin wordt bijgestaan door de sectiehoofden, die de werking van het bureau voor juridische 

bijstand binnen hun sectie organiseren in samenspraak met de voorzitter. 

2.4. De sectiehoofden coördineren en organiseren, onder leiding en toezicht van de voorzitter, 

de tweedelijnsbijstand in hun sectie. Zij zien toe op en zijn medeverantwoordelijk voor de 

verdeling van de zaken door het bureau voor juridische bijstand en voor de puntentoekenning 

door de correctoren in de voorkeurmateries van hun sectie. 

Zij behandelen de klachten van rechtzoekenden en zij behartigen alle andere taken die hen 

door de voorzitter worden toebedeeld. 

Zij waken over de bijscholing, het behalen van de vereiste punten permanente vorming en de 

kwaliteit van de tweedelijnsbijstand binnen hun sectie. 

2.5. Op voordracht van de voorzitter stelt de stafhouder jaarlijks de zittingsvoorzitters en 

correctoren aan. Onverminderd het recht van de stafhouder om deze mandaten onmiddellijk te 

beëindigen, is het mandaat van de zittingsvoorzitters en correctoren jaarlijks hernieuwbaar. Er 

wordt bij de voordracht op toegezien dat er, in de mate van het mogelijke, een territoriale 

spreiding is van deze mandaten. 

2.6. De zittingsvoorzitter houden de zitdagen van het bureau en brengen onverwijld verslag uit 

van de zitdag aan het bureau. Het bureau voorziet in geografische verspreide zitdagen in de 

provincie West – Vlaanderen waaronder: Brugge, Oostende, Tielt, Torhout, Kortrijk, Ieper en 

Veurne. Deze opsomming is niet limitatief. Afhankelijk van de noden kunnen bijkomende 

zitdagen georganiseerd of afgeschaft worden, mits voorafgaande toestemming van de Orde van 

Advocaten. 

2.7. De correctoren doen nazicht van de door de advocaten ingediende puntenverslagen en 

kennen de punten toe, rekening houdend met de wet, de uitvoeringsbesluiten, het OVB – 

compendium, en met de richtlijnen van de voorzitter, ondervoorzitter en sectie hoofden 

controle. 

2.8. Op voordracht van de voorzitter stelt de stafhouder een coördinator aan die in staat voor: 

de werkverdeling onder de medewerkers van het bureau, de controle van de aanstellingen in 

het kader van de juridische tweedelijnsbijstand, controle van de afgesloten dossiers, de 
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communicatie naar de OVB, Diplad, en voorzitter BJB. De coördinator zorgt in samenspraak 

met de voorzitter voor de verbinding en afspraken tussen de secties. 

2.9. Alle communicatie met het bureau voor juridische bijstand, zoals verzoeken tot aanstelling 

uitgaande van advocaten, verzoeken tot ontheffingen, puntentoekenningen en mededeling van 

documenten door advocaten, gebeurt uitsluitend digitaal, via het door het bureau voor 

juridische bijstand ter beschikking gestelde digitaal loket. 

 

Artikel 3. Bevoegdheden en taken van het bureau voor juridische bijstand. 

3.1. Het bureau voor juridische bijstand oefent alle bevoegdheden en taken uit, zoals deze aan 

hem toegekend en opgegeven zijn in het Ger.W. 

3.2. De stafhouder kan aan het bureau voor juridische bijstand alle andere bevoegdheden en 

taken geven die verband houden met de tweedelijnsbijstand. 

 

Artikel 4. Secties en samenstelling van de lijsten van advocaten die deelnemen aan de 

tweedelijnsbijstand. 

4.1. De raad van de orde stelt de lijst op van advocaten die prestaties wensen te verrichten in 

het kader van de tweedelijnsbijstand en dat volgens de regels en de voorwaarden die zij hierna 

bepaalt (art. 508/7 Ger.W.). 

4.2. Het Bureau voor juridische bijstand wordt georganiseerd in verschillende secties. Elke 

sectie omvat één of meerdere voorkeurmateries. De advocaten die willen optreden in het kader 

van de juridische tweedelijnsbijstand, kiezen in welke sectie of secties zij willen deelnemen aan 

de kosteloze tweedelijnsbijstand en in welke voorkeurmateries. Het bureau voor juridische 

bijstand stelt een lijst op van de verschillende secties en van de voorkeurmateries die onder de 

secties vallen. 

4.3. De advocaten die prestaties wensen te verrichten in het kader van de juridische 

tweedelijnsbijstand kunnen op elk ogenblik via het privaat luik van de website van de Orde 

hun verzoek tot opname op de lijst aan het Bureau voor Juridische Bijstand overmaken. Zij 

duiden hierbij aan in welke secties en voor welke voorkeurmateries zij in hoofdorde of in 

bijkomende orde wensen ingeschreven te worden. De raad van de Orde beoordeelt het 

verzoek tot opname op de lijst op haar eerstvolgende zitting en kan gebeurlijke voorwaarden 

opleggen; zolang de advocaat niet op de lijst is opgenomen wordt hij noch in hoofdorde, noch 

in bijkomende orde aangesteld. 

4.4.De opname van een advocaat in een sectie voor één of meerdere voorkeurmateries in 

hoofdorde, betekent dat de advocaat kan aangesteld worden door het Bureau voor 

Juridische Bijstand, in de gekozen voorkeurmaterie(s) van die sectie. 

De advocaat opgenomen in hoofdorde, kan daarnaast verzoeken aangesteld te worden voor 

elke rechtzoekende die recht heeft op juridische bijstand en die zich rechtstreeks tot de 

advocaat richt , in eender welke voorkeurmaterie en voor elke zaak die de advocaat 

aanvaardt. 
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4.5. De opname van een advocaat in een sectie voor één of meerdere voorkeurmateries in 

bijkomende orde betekent dat de advocaat enkel aanvaardt om een rechtzoekende te helpen 

die recht heeft op juridische bijstand en die zich rechtstreeks tot de advocaat richt, in elke 

zaak die de advocaat aanvaardt, zonder dat hij rechtstreeks kan aangesteld worden door het 

Bureau voor Juridische Bijstand, tenzij de raad van de Orde voorziet in een verplichte 

aanstelling zoals voorzien in art. 508/7 laatste al. Ger.W. 

4.6. Om opgenomen te worden op de lijst van advocaten in het kader van de juridische 

tweedelijnsbijstand dient de advocaat: 

- ingeschreven te zijn op het tableau van de balie West – Vlaanderen, 

- te hebben voldaan aan zijn verplichtingen inzake permanente vorming, 

- te hebben voldaan aan de rapportering derdengelden conform de geldende OVB-

reglementering, 

- in orde te zijn met de betaling van de jaarlijkse bijdrage aan de balie West – Vlaanderen. 

Ingeval de advocaat niet aan deze verplichtingen voldoet kan hij worden opgenomen onder 

de voorwaarden te bepalen door de raad van de Orde, binnen de door de raad vastgestelde 

termijn .  

Kunnen verder leiden tot weigering van opname, of weglating van deze lijst, of het 

opleggen van voorwaarden, volgens de bij de wet voorgeschreven procedure: 

- Verwaarlozen van cliënteel, 

- Gebrek aan diligentie, 

- Niet naleven van het compendium, 

- Onrechtmatig vragen van erelonen en/of kosten aan de rechtzoekende toegelaten tot de 

tweedelijnsbijstand, 

- Misbruik maken van de tweedelijnsbijstand (bvb. door ondeugdelijke of onvolledige 

aanvragen, dubbele aanmaak van eenzelfde dossiers, aanvragen van dubbele vergoeding 

voor een zelfde prestatie, gebruik van valse stukken, verzwijgen van gekende of nieuwe 

informatie aan de hand waarvan een aanvraag zou moeten geweigerd of herbekeken 

worden, kunstmatig opdrijven van de aangevraagde punten, voeren van kennelijke 

ongegronde procedures enz.). (deze opsomming is niet-limitatief). 

4.7. Om opgenomen te worden op de lijst in een bepaalde sectie en in hoofdorde, dient de 

advocaat bijkomend aan te tonen dat hij tijdens het jaar voorafgaand zijn verzoek tot 

inschrijving in hoofdorde, minstens drie punten inzake permanente vorming heeft gehaald in 

één of meerdere voorkeurmateries van de sectie waarin hij zijn opname verzoekt. De advocaat 

dient om ingeschreven te blijven ieder gerechtelijk jaar aan deze voorwaarde te voldoen bij 

aanvang van het gerechtelijk jaar. 

Voormelde bepaling geldt vanaf gerechtelijk jaar 2020-2021. 
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Artikel 5: De juridische tweedelijnsbijstand door stagiairs. 

5.1. In het kader van hun beroepsopleiding, worden de stagairs verplicht opgenomen op de 

lijst in hoofdorde voor minstens vijf voorkeurmateries naar eigen keuze, waarbij minstens één 

voorkeurmaterie dient opgenomen te worden in volgende secties: 

- Sectie 1: familierecht – jeugdreglementering 

- Sectie 2: strafrechtelijke aangelegenheden – wegverkeer 

- Sectie 3: burgerlijke aansprakelijkheid – goederenrecht – schuldregeling en 

consumentenrecht - sociale aangelegenheden. 

5.2. De raad van de Orde kan – op voordracht van de voorzitter – één of meerdere 

voorkeurmateries in hoofdorde verplicht opleggen aan de stagiairs. De raad van Orde kan in 

het kader van de juridische tweedelijnsbijstand het minimum aantal aanstellingen vastleggen 

per stagiair jaarlijks of over de hele stageduurtijd. 

5.3. De stagiair die is aangesteld in een strafzaak die tot een procedure voor het Hof van 

Assisen kan leiden, is verplicht om de bijstand van een tableau – advocaat te vragen aan de 

voorzitter van het bureau. 

De voorzitter van het bureau kan deze verplichting ook opleggen in andere materies. 

5.4. De aanstelling van de stagiair komt niet ten einde bij zijn of haar opname op het tableau 

van de Orde van advocaten, behoudens andersluidende beslissing van het bureau. 

5.5. De stagiair die ambtshalve wordt aangesteld in alle zaken waarin de voorzitter van het 

bureau dit nodig acht, zal de belangen van zijn of haar cliënt blijven waarnemen tot elke 

maatregel ten aanzien van zijn of haar cliënt beëindigd is. 

 

Artikel 6: Aanstellingen van advocaten. 

6.1. Ambtshalve aanstellingen: advocaten kunnen ambtshalve worden aangesteld door de 

stafhouder of door de voorzitter van het bureau voor juridische bijstand, wanneer krachtens 

de wet een advocaat moet worden toegevoegd zoals voorzien in art. 508/21 tot en met 508/23 

Ger.W.; wanneer de stafhouder ambtshalve een advocaat aanstelt, stelt de advocaat het 

bureau voor juridische bijstand hiervan in kennis, waarna het bureau voor juridische bijstand 

de aanstelling verder opvolgt. 

De balie West – Vlaanderen houdt permanentielijsten per materie bij ( o.m. geesteszieke,, 

jeugdrechtbank, tucht in gevangenissen, …). De advocaat dient jaarlijks opgave te doen op 

welke lijst hij/zij wenst opgenomen te worden, mits hij/zij aan de voorwaarden voldoet zoals 

opgelegd in punt 4.6 van huidig reglement. 

Bij de ambtshalve aanstelling wordt een advocaat aangesteld van het kanton en/of een 

aangrenzend kanton van de woon- en of verblijfsplaats van de rechtzoekende (zie bijlage 

reglement) en rekening houdend met de volgorde bepaald op de lijsten. 

6.1.1. Ambtshalve aanstelling advocaat voor minderjarigen in jeugdzaken. 
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De advocaat, optredend in het kader van jeugdzaken voor een minderjarige dient houder te 

zijn van het certificaat jeugdrecht en dienen hiervan het bewijs te leveren aan het bureau voor 

juridische bijstand. 

Voor het gerechtelijk jaar 2018-2019 en 2019-2020 wordt voorzien in een overgangsbepaling 

zoals bepaald in art. 2 van de overgangsbepalingen met betrekking tot de advocaten 

behorende tot de balie Brugge in het gerechtelijk jaar 2017-2018. 

6.2. Andere aanstellingen. 

6.2.1. Aanstelling op verzoek van de rechtzoekende. 

- De rechtzoekende kan een verzoek indienen tot het bekomen van een advocaat in het 

kader van de juridische bijstand op de zitdagen georganiseerd door het bureau van 

juridische bijstand, op de zitdagen zoals vermeld op de website van de Orde van 

advocaten van West – Vlaanderen (zie art.2.5 reglement). 

- De rechtzoekende kan schriftelijk/ per email een verzoek indienen tot het bekomen van 

een advocaat bij het bureau van juridische bijstand op de adressen zoals vermeld op de 

website van de Orde van advocaten van West – Vlaanderen. De schriftelijke verzoeken 

worden behandeld door de medewerk(st)ers van het bureau voor juridische bijstand die 

de volledigheid van de aanvraag nagaan. 

- De rechtzoekende voegt bij zijn aanvraag alle vereiste stukken; 

- Het bureau van juridische bijstand wijst de rechtzoekende op de vrije keuze van een 

advocaat en stelt de rechtzoekende in kennis van de lijsten zoals opgesteld bij toepassing 

van art. 508/7 Ger.W. 

- Indien de rechtzoekende geen advocaat heeft gekozen op de in artikel 508/7 Ger.W. 

bedoelde lijst, wijst het bureau voor juridische bijstand de advocaat op de lijst aan, die 

de voorkeurmaterie waarover de zaak handelt heeft gekozen en die binnen de 

voorkeurmaterie het langst geleden een zaak toegewezen kreeg, en die kantoor houdt in 

het kanton of een aangrenzend kanton van de woon- en of verblijfplaats van de 

rechtzoekende (zie bijlage reglement). 

 

In geval van hoogdringendheid of bijzondere omstandigheden kan hiervan afgeweken worden. 

6.2.2. Aanstelling op verzoek van een advocaat. 

- Elke advocaat die vaststelt dat zijn cliënt beantwoordt aan de voorwaarden om juridische 

bijstand te genieten, heeft de deontologische plicht deze cliënt hiervan te informeren. 

- De advocaat wiens naam op de lijst voorkomt zoals bedoeld in art. 508/7 Ger.W., en tot 

wie een rechtzoekende zich heeft gewend die in aanmerking komt voor juridische 

tweedelijnsbijstand, vraagt aan het bureau voor juridische bijstand de toestemming om 

aan zijn cliënt de juridische bijstand te verlenen. De advocaat dient het verzoek tot 

aanstelling volledig digitaal in te vullen, met voeging van alle noodzakelijke staving 

stukken betreffende het recht op volledige of gedeeltelijke kosteloosheid aan het bureau 

voor juridische bijstand. 

- Geen aanstelling kan verleend worden indien de aanvraag tot aanstelling wordt 

doorgestuurd meer dan één maand na de eerste prestatie in tweedelijnsbijstand waarvoor 

de aanstelling wordt gevraagd, zelfs indien er wordt bewezen dat de cliënt recht had op 

juridische bijstand. 

- De advocaat opgenomen op de lijst in hoofdorde, dient het bureau voor juridische bijstand 

minstens één week op voorhand te verwittigen van zijn afwezigheid. 
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Artikel 7. Behandeling van de zaken tweedelijnsbijstand. 

7.1. De advocaat maakt geen onderscheid in de wijze van behandeling van zaken die hij in 

tweedelijnsbijstand behandelt enerzijds, of waarin hij betalend optreedt anderzijds. 

7.2. Het is de advocaat in geen geval toegelaten zich rechtstreeks te richten tot de 

rechtzoekende waarvoor hij is aangesteld in tweedelijnsbijstand, met het oog op de betaling 

van erelonen en kosten . Hij mag evenmin, zelfs ongevraagd, betaling van erelonen en kosten 

ontvangen, zelfs niet van derden, voor prestaties waarvoor hij aangesteld is of was in 

tweedelijnsbijstand. 

7.3. De advocaat dient het BJB onmiddellijk in te lichten wanneer hij meent dat de 

rechtzoekende door gewijzigde omstandigheden geen recht meer heeft op kosteloze 

tweedelijnsbijstand. Hij mag dan ook pas erelonen en kosten vragen en ontvangen, nadat hem 

ontslag werd verleend en enkel voor prestaties en kosten verricht vanaf zijn ontslag. 

7.4. Elke advocaat is verantwoordelijk voor de zaak die hem of haar toegewezen is in het kader 

van de juridische tweedelijnsbijstand en zal deze in principe persoonlijk behandelen. Hij kan 

zich onder zijn verantwoordelijkheid laten vervangen door een andere advocaat; De advocaat 

zal zich zo nodig verplaatsen naar andere arrondissementen of zo nodig beroep doen op een 

vervanger. In die gevallen zorgt de aangestelde advocaat desgevallend voor de vergoeding van 

de advocaat, die niet gerechtigd is zelf punten te vragen voor de vervanging. 

Artikel 8. Einde van de aanstelling – toekenning van punten. 

8.1. Na het beëindiging van de zaak/procedure, of na ontheffing, wordt door de advocaat het 

verslagformulier digitaal overgemaakt met voeging van de stukken ten bewijze van de 

geleverde prestaties en maakt hij een voorstel over van de aan hem toekomende punten 

conform de puntenlijst ( MB 19 juli 2016 tot vaststelling van de nomenclatuur van de punten). 

8.2. Het bureau voor juridische bijstand beoordeelt de voorgestelde punten aan de hand van 

de geleverde prestaties. Bij akkoord wordt door het bureau van juridische bijstand het dossier 

afgesloten en worden de punten toegekend onder voorbehoud van hetgeen gesteld in punt 8.5 

van huidig reglement. 

8.3. Indien de advocaat niet akkoord gaat met het aantal toegekende punten, richt hij binnen 

de dertig dagen na mededeling van de toegekende punten door het bureau, een gemotiveerd 

verzoek tot herziening aan het bureau voor juridische bijstand, die dit voorlegt hetzij aan de 

corrector, hetzij in de tweede instantie aan de voorzitter of ondervoorzitter. Bij afwezigheid van 

een gemotiveerd verzoek binnen de termijn van dertig dagen is het aantal toegekende punten 

definitief. 

8.4. Bij gebreke aan een akkoord met betrekking tot de punten tussen de advocaat en het 

bureau voor juridische bijstand, dient de advocaat een verzoek te richten tot de stafhouder 

teneinde het geschil te laten beslechten door middel van arbitrage die bindend is. Hiervoor 

gelden de regels zoals vervat in de art. 1676 e.v. Ger.W. 

8.5. De puntentoekenning door het bureau voor juridische bijstand creëert geen enkel recht en 

gebeurt onder voorbehoud van wijziging tijdens de kruiscontrole/audit.  
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OVERGANGSMAATREGELEN geldend voor de gerechtelijke jaren 2018-2019 en 2019-2020. 

 

Art.1.Bij de toewijzing van de functie van voorzitter / sectiehoofd wordt gestreefd naar een 

territoriale spreiding van deze mandaten, in de mate van het mogelijke. 

Art.2 Aanstelling jeugdzaken (ambtshalve) voor advocaten behorend tot de balie Brugge in het 

gerechtelijk jaar 2017-2018. 

Advocaten die 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 2018-19 hetzij in het 

gerechtelijk jaar 2019-2020 ingeschreven zijn in de opleiding jeugdadvocaat met voorlegging 

van het certificaat aan het bureau voor juridische bijstand na beëindiging van de opleiding 

jeugdadvocaat. 

(aldus goedgekeurd door de raad van de Orde van de balie West-Vlaanderen op zijn zitting dd. 14 november 

2019, voor onmiddellijke digitale publicatie via de website van de Orde) 


