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Reglement  

Opleiding juridische 
eerstelijnsbijstand 2022-2023 
 

 

Hoofdstuk 1: Algemeen 

Artikel 1 

Artikel 21 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021 over de juridische eerstelijnsbijstand 

bepaalt dat de commissies voor juridische eerstelijnsbijstand (hierna CJB) voor een aangepast vormings-, trainings- 

en opleidingskader moeten zorgen voor alle advocaten die prestaties verrichten of willen verrichten in het kader 

van de eerstelijnsbijstand. Dat kader is afgestemd met deskundigen uit het welzijnswerk en moet zowel een juridisch 

als een welzijnsgericht luik bevatten.  

Artikel 19 van datzelfde besluit vult aan dat deze advocaten de nodige permanente vorming moeten volgen die 

nuttig is voor de uitvoering van prestaties in het kader van de eerstelijnsbijstand.  

 

Artikel 2 

Iedere advocaat die met ingang van 1 januari 2023 juridische eerstelijnsbijstand wenst te verlenen, zal minstens 

moeten voldoen aan de opleidingsvereisten zoals uiteengezet in dit reglement. 

 

Artikel 3 

De Orde van Vlaamse Balies (hierna OVB) organiseert dit opleidingskader in samenwerking met de commissies 

voor juridische eerstelijnsbijstand.  

 

Artikel 4 

De opleiding bevat drie luiken: een voorafgaandelijke opleiding, een sessie communicatievaardigheden die binnen 

het jaar gevolgd moet worden (behoudens vrijstelling), en een deel jaarlijkse permante vorming die relevant is voor 

het verlenen van juridische eerstelijnsbijstand. 

Advocaten die de sessies uit het eerste luik hebben gevolgd (hoofdstuk 2 van dit reglement), voldoen aan de initiële 

opleidingsvereisten om juridische eerstelijnsbijstand te verlenen.  

Zij dienen evenwel te (blijven) voldoen aan de opleidingsvereisten van het tweede en derde luik (hoofdstukken 3 

en 4 van dit reglement) om geselecteerd te blijven als eerstelijnsadvocaat.  
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Hoofdstuk 2: Voorafgaandelijke opleiding 

Artikel 5 

Advocaten die juridische eerstelijnsbijstand willen verlenen, zullen voorafgaandelijk volgende sessies moeten 

volgen:  

- Sessie 1: Inleiding tot sociaal werk en sociaal beleid en de leefwereld van doelgroepen. Deze sessie kan 

de advocaat on demand bekijken via het opleidingsplatform van de OVB. 

- Sessie 2: In dit lokaal luik wordt uitleg verleend bij de sociale kaart. Deze sessie wordt afzonderlijk op CJB-

niveau georganiseerd en zal on demand beschikbaar gesteld worden. De OVB kan evenwel haar platform 

ter beschikking stellen om de sessie on demand aan te bieden.   

Advocaten die vanaf 1 januari 2023 voor het eerst een aanvraag bij hun CJB indienen om eerstelijnsbijstand te 

mogen verlenen, zullen aanvullend volgende sessie moeten volgen vooraleer zij geselecteerd kunnen worden:  

- Sessie 3: Eerstelijnsbijstand in de praktijk. In deze sessie krijgt de deelnemer toelichting en tips van een 

ervaren eerstelijnsadvocaat over wat er in de praktijk van de advocaat gevraagd wordt en wat de advocaat 

zelf mag verwachten bij deelname aan de eerstelijnsbijstand. De OVB organiseert deze sessie één keer 

per jaar (fysiek dan wel digitaal), en kan ook nadien on demand worden bekeken. 

 

Artikel 6 

Sessies 1 en 2 worden georganiseerd in samenwerking met de actoren uit het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). 

Als docenten worden deskundigen uit het sociaal werk / welzijnswerk aangeduid.  

 

Artikel 7 

De CJB verifieert de deelname aan de vereiste opleidingssessies uit artikel 5 alvorens de advocaat te selecteren 

om eerstelijnsbijstand te verlenen.  

 

Hoofdstuk 3: Praktijksessie communicatieve vaardigheden 

Artikel 8 

De advocaten die de opleidingssessies uit hoofdstuk 2 hebben voltooid, engageren zich om binnen het jaar de 

praktijksessie communicatieve vaardigheden te volgen. 

De OVB organiseert deze sessie(s) één keer per jaar.  

 

Artikel 9 

Dit luik omvat een kleinschalige sessie met praktische oefeningen die gericht zijn op het gebruik van eenvoudige, 

doelgerichte en heldere taal op maat van de rechtzoekende en de communicatie met de voornaamste doelgroepen 

van de eerstelijnsbijstand, zowel verbaal als non-verbaal. De sessie besteedt ook aandacht aan omgaan met 

agressie vanwege de rechtzoekende en telefonische adviesverlening. 

 

 



 

3 

Artikel 10 

Advocaten die reeds een relevante opleiding communicatieve vaardigheden hebben gevolgd, kunnen voor dit 

onderdeel een vrijstelling bemachtingen. Het kan daarbij onder meer gaan om de Supralat-opleiding, de bijzondere 

opleiding jeugdrecht, de opleiding collaboratieve onderhandelingen, specifieke opleidingen georganiseerd door de 

CJB’s zelf of een andere opleiding van dezelfde strekking. Advocaten die sinds het gerechtelijk jaar 2020-2021 de 

sessie mondelinge communicatieve vaardigheden hebben gevolgd in het kader van de beroepsopleiding, kunnen 

eveneens een vrijstelling voor dit luik aanvragen.  

 

Hoofdstuk 4: Permanente vorming 

Artikel 11 

Om ingeschreven te blijven als eerstelijnsadvocaat, moet een advocaat bij aanvang van ieder gerechtelijk jaar 

voldoen aan de voorwaarde van permanente vorming. De advocaat moet aantonen dat hij minstens drie punten 

inzake permanente vorming heeft gehaald in één van de materies relevant voor de eerstelijnsbijstand, zoals 

opgelijst in artikel 12 van dit reglement.  

 

Artikel 12 

Teneinde als relevant voor de eerstelijnsbijstand te kunnen worden beschouwd in het kader van de permanente 

vorming, moet de opleiding minstens betrekking hebben op één van volgende materies: huur/woningrecht, 

familierecht, sociaal zekerheidsrecht, vreemdelingenrecht, verkeersrecht of procesrecht.  

Het moet een opleiding betreffen die door de OVB wordt georganiseerd dan wel erkend werd door de 

erkenningscommissie van de OVB.  

De CJB oordeelt over de relevantie van de opleiding in het licht van de eerstelijnsbijstand.  

 

Artikel 13 

De OVB organiseert in samenspraak met de CJB’s jaarlijks minstens één opleiding die betrekking heeft op een 

thema dat zij relevant en actueel acht voor de dienstverlening op de eerstelijnsbijstand. Hiervoor kan inspiratie 

worden gehaald uit de activiteitenverslagen van het voorbije jaar.  

 

Artikel 14 

Dit reglement belet niet dat een CJB een bijkomende opleiding verplicht stelt voor haar eerstelijnsadvocaten.    

 

 

 


