
 

 

 

 

 

Reglement inzake het verstrekken van 
juridisch eerstelijnsadvies. 

 
 

Algemeen. 

 
Het reglement stelt de modaliteiten vast voor het verstrekken van juridische eerstelijnsadvies door 

advocaten zoals georganiseerd door de commissies juridische eerstelijnsbijstand werkzaam in de 
provincie West – Vlaanderen, alsmede bepaalt het reglement de voorwaarden waaraan de advocaten 

dienen te voldoen teneinde opgenomen te worden op de lijsten eerstelijnsbijstand, welke aan de 

commissies juridische eerstelijnsbijstand worden overgemaakt. 
 

Gezien bij het verstrekken van juridische eerstelijnsbijstand onmiddellijk over een erg breed scala van 
rechtsdomeinen advies moet verleend worden, zonder daarbij de tijd te kunnen nemen om opzoekingen 

te doen of te overleggen met een confrater of stagemeester, wordt in het belang van de rechtzoekende 
en voor het vlot verlopen van de juridische eerstelijnsbijstand geopteerd voor een toegang tot de lijsten 

juridische eerstelijnsbijstand vanaf het derde jaar stage. 

 
Artikel 1. 

 
Er wordt strikt anoniem gewerkt, hetgeen onder meer betekent dat de advocaat noch de eigen naam 

vrijgeeft, noch visitekaartjes e.d. uitdeelt. 

 
Artikel 2. 

 
Doorverwijzing naar advocaten (of notarissen) gebeurt op strikt neutrale basis en op de volgende 

manieren: 

 
-ingeval van doorverwijzing naar een “pro deo advocaat”, worden de verwijzingsbrief naar het BJB 

meegegeven, met duidelijke vermelding van de voor te leggen documenten; indien noodzakelijk en 
dringend wordt contact opgenomen met het BJB met het oog op een onmiddellijke aanstelling van een 

advocaat in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand of wordt doorverwezen naar de eerst nuttige 
zitdag van het BJB. 

 

-bij doorverwijzing naar een betalend advocaat, wordt hetzij verwezen naar de website 
www.advocaat.be (zoekmachine), hetzij de lijst voorkeurmateries meegegeven. Ingeval van 

telefonische verwijzing kunnen uit de lijst voorkeurmateries vijf namen worden meegedeeld, in 
alfabetische volgorde. 

 

In geen énkel geval wordt een rechtzoekende naar één individuele advocaat gestuurd. 
 

De advocaten verbinden zich er toe om een rechtzoekende, die zij ontmoetten en adviseerden in het 
kader van de eerstelijnswerking, niet als cliënt aan te nemen in hun kantoor noch in hun 

samenwerkingsverband voor de zaak waaromtrent eerstelijnsadvies werd verleend. 
 

Artikel 3. 

 
Het advies is steeds een eerstelijnsadvies, d.w.z. kort en richtinggevend: er wordt geen studie gemaakt 

van documenten, enkel een kort nazicht van bvb. een huurovereenkomst e.d., noodzakelijk voor het 
antwoord, is mogelijk. 

 



 

 

 

 

 
Indien men vaststelt dat de rechtzoekende reeds een raadsman heeft, wordt géén advies verstrekt doch 
onmiddellijk doorverwezen naar de eigen raadsman. De dienst eerstelijnsadvies geeft geen tweede 

opinie. 
Ook m.b.t. de consultaties in de gevangenis dient hierop de nadruk gelegd. In de praktijk is gebleken 

dat gedetineerden van deze dienst gebruik maken om de afwezigheid en/of het gebrek aan contact met 
hun gebruikelijke raadsman op te vangen. Hierop kan niet worden ingegaan. Desnoods dient de dienst 

PSD binnen de gevangenis te worden aangesproken om de gedetineerden hierop te wijzen. 

 
Er gebeurt géén opvolging van zaken.  

Rechtzoekenden waarvan vastgesteld wordt dat zij herhaaldelijk terugkomen in verband met dezelfde 
problematiek, worden doorverwezen naar een advocaat. 

 

Artikel 4. 
 

Het advies is in principe mondeling, telefonisch of persoonlijk aan bezoekers. Het advies kan tevens 
digitaal verleend worden. 

 
Er wordt geen schriftelijke samenvatting van het advies gegeven, tenzij digitaal advies wordt verstrekt. 

 

 
Rechtzoekenden die nazicht vragen van bvb. zelf opgestelde verzoekschriften, dagvaardingen, akten, 

conclusies enz. worden doorverwezen naar een advocaat, gezien dit geen eerstelijnsadvies betreft, 
tenzij het een eenvoudige procedure akte betreft. Indien nodig wordt doorverwezen naar de sociale 

sector voor ondersteuning. 

 
 

Artikel 5. 
 

Het advies dient inhoudelijk juist te zijn. 

 
De advocaten verbinden zich ertoe om op de hoogte te blijven van de actuele wetgeving in verband 

met de materies waarin zij advies dienen te verstrekken. 
 

Voor de dienst op het Justitiehuis en de spreekuren op OCMW’s en andere diensten houdt dit minimaal 
een goede parate kennis in van de basisprincipes van het familierecht (o.m. echtscheiding, 

nalatenschap), afstammingsrecht, jeugdrecht, huur, beslagrecht (o.m. collectieve schuldenregeling), 

algemeen burgerlijk recht (o.m. aanneming, bijzondere overeenkomsten, aansprakelijkheid), procedure 
in burgerlijke - en strafzaken, strafrecht, verkeerszaken, arbeidsrecht. 

 
Voor de spreekuren in de gevangenis wordt in het bijzonder een goede kennis van het strafrecht 

gevraagd. 

 
Ingeval de vraag te gespecialiseerd is, wordt doorverwezen naar een gespecialiseerd advocaat. 

Aangezien het een eerstelijnsadvies betreft, gebeurt de opvolging van de vraag niet door de dienst. 
 

De advocaten die juridische eerstelijnsbijstand verlenen voldoen tevens aan de volgende voorwaarden: 
 

1° ze geven een advies op een manier die voor de gebruiker begrijpbaar is, 

2° ze beschikken vooraf over de nodige minimale kennis van het welzijnswerk en sociale kaart, 
3° ze beschikken vooraf over kennis van de leefwereld van de specifieke doelgroepen, 

4° ze garanderen de onafhankelijkheid ten aanzien van de beroepsactiviteiten die ze buiten de  
    Commissie uitoefenen, 

5° ze volgen de nodige permanente vorming, nuttig voor de uitvoering van prestaties in het kader van  

    de juridische eerstelijnsbijstand. 
 



 

 

 

 

 
 
Artikel 6. 

 
Ingeval klachten over advocaten, wordt door de dienst absolute neutraliteit gehanteerd. Er wordt geen 

rechtstreekse melding gemaakt aan de Stafhouder, noch wordt de advocaat in kwestie gecontacteerd. 
De rechtzoekende wordt doorverwezen naar hetzij het kabinet van de Stafhouder, hetzij naar het 

secretariaat inzake arbitrage. 

 
De dienst onthoudt zich van inhoudelijke commentaar op o.m. ereloonstaten. 

 
Artikel 7. 

 

De Raad van de Orde stelt jaarlijks een lijst op conform art. 508/5, §1 Ger. W. met advocaten die 
prestaties wensen te verrichten in het kader van de eerstelijnsrechtsbijstand, ziet toe op de kwaliteit 

van hun prestaties en kan advocaten van de lijst schrappen conform art. 508/5, §4 Ger. W. 
 

Enkel derde jaar stagiairs en tableau-advocaten worden toegelaten op de jaarlijkse lijsten juridische 
eerstelijnsbijstand. 

 

De Raad van de Orde neemt op de lijst geen advocaten op die niet voldoen aan de verplichtingen van 
het OVB-reglement inzake permanente vorming. 

 
De Raad van de Orde kan de advocaten die niet voldoen aan de verplichtingen van het OVB-reglement 

inzake permanente vorming tevens van de lijst schrappen mits naleving de procedureregelen zoals in 

tuchtzaken. 
 

De Raad van de Orde maakt jaarlijks de lijsten zoals bedoeld in art. 508/5 §1 Ger.Wb. over aan de 
commissies juridische eerstelijnsbijstand. 

 

 
 

Goedgekeurd door de raad van de Orde in haar zitting van 12 november 2020. 

 


