Info over eerstelijnswerking - juridische bijstand rechtsbijstand - rechtsbijstandverzekering

Inleiding.
Of u dat nu wil of niet, de kans bestaat dat u vroeg of laat in contact komt met de complexe wereld van
justitie.
•

U bent van plan te scheiden.

•

U moet voor de rechtbank verschijnen.

Wat ook de vraag of het probleem is, wellicht heeft u dan nood aan praktische inlichtingen, juridisch advies en /of de bijstand van een advocaat.
Deze brochure schetst een overzicht van de mogelijkheden die er zijn waardoor justitie ook voor u toegankelijk wordt:
•

de eerstelijnswerking in de justitiehuizen: een eerste inlichting;

•

juridische eerstelijnsbijstand: een eerste juridisch advies;

•

juridische tweedelijnsbijstand: de bijstand van een advocaat;

•

rechtsbijstand: (gedeeltelijk) wegvallen van de procedurekosten;

•

de rechtsbijstandsverzekering.

Deze brochure omvat niet alle aspecten van de juridische bijstand omdat de brochure daardoor te uitgebreid en niet meer leesbaar zou zijn.
Om opzoekingen te vergemakkelijken werden op sommige teksten hyperlinks geplaatst zodat u gemakkelijk terrecht komt op de juiste plaats op het internet.
Achteraan de brochure vindt u een lijst van de diensten die u kunnen helpen.
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De eerstelijnswerking: een eerste inlichting
Inleiding
De eerstelijnswerking bestaat erin u te onthalen en te informeren wanneer u vragen of moeilijkheden hebt in verband met de materies waarvoor de justitiehuizen bevoegd zijn (zie hieronder).
U vindt de adressen van de NL justitiehuizen hier en van de FR justiitiehuizen hier.

De justitieassistent die u ontvangt:
•

helpt u de verschillende elementen van uw vraag te verduidelijken;

•

informeert u over uw mogelijkheden;

•

verwijst u indien nodig door naar gespecialiseerde diensten.

Wat kunt u vragen?
U kunt bij de eerstelijnswerking terecht:
met vragen op burgerlijk vlak:
scheiding, echtscheiding
ouderlijk gezag
verblijfsregeling
onderhoudsgeld
recht op persoonlijk contact
adoptie

met vragen op strafrechtelijk vlak:
bemiddeling in strafzaken
probatie
werkstraf - dienstverlening
voorwaardelijke invrijheidstelling
vrijheid op proef (sociaal verweer)
elektronisch toezicht
penitentiair verlof
beperkte detentie
onderbreking van de strafuitvoering
voorlopige invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of overlevering
voorlopige invrijheidstelling om medische redenen
terbeschikkingstelling (van de regering / strafuitvoeringsrechtbank)
vervanging van de door de rechter uitgesproken vrijheidsstraf door een werkstraf
uitwissing - eerherstel
genade
misdrijven (overtredingen / wanbedrijven / misdaden)
boetes
voor informatie aan slachtoffers van misdrijven:
rechten van het slachtoffer
burgerlijke partijstelling
verklaring van benadeelde persoon
slachtofferverklaring (strafuitvoering)
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Wat mag u niet verwachten?
De justitieassistent geeft geen juridisch advies. Hij of zij informeert u enkel over de al dan niet juridische mogelijkheden die u heeft.

De justitieassistent zet geen stappen in uw plaats (telefonische gesprekken, opstellen van een brief…).

Hoe doet u een beroep op de eerstelijnswerking?
De eerstelijnswerking wordt in alle justitiehuizen georganiseerd. U vindt de contactgegevens achteraan
deze brochure.
Neem vooraf contact op met het justitiehuis van uw keuze om te weten wanneer er permanentie is.
De eerstelijnswerking is gratis en anoniem.
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Juridische eerstelijnsbijstand: een eerste juridisch advies
Juridische eerstelijnsbijstand wordt georganiseerd door de Commissies voor Juridische Bijstand (CJB) en bestaat
uit een korte consultatie waarin u praktische inlichtingen, juridische informatie of een eerste juridisch advies krijgt.
Indien nodig kunt u ook worden doorverwezen naar een gespecialiseerde dienst.
Juridische eerstelijnsbijstand wordt verzekerd door juridische specialisten, meestal advocaten.

Wat kunt u vragen?
U kunt terecht bij de juridische eerstelijnsbijstand voor een antwoord op een eenvoudige juridische vraag:
Moet ik antwoorden op deze deurwaardersbrief, op deze brief van mijn eigenaar?

Welke dienst kan mij verder helpen?
Moet ik aanwezig zijn op de zitting?
Is het de moeite waard een advocaat te raadplegen?
Zit ik op het juiste spoor?
In welke richting moet ik verder?
Kan ik nog iets ondernemen?

Wat mag u niet verwachten?
Met juridische eerstelijnsbijstand kunt u uw zaak niet onmiddellijk regelen. U krijgt wel een eerste oriëntatie die u
verder kan helpen.
Juridische eerstelijnsbijstand omvat dus niet:
het onderzoek en de behandeling van uw dossier;
de controle van uw advocaat;
het opstellen van een brief of akte;
een advies in een ingewikkelde zaak;
langdurige gesprekken.

Hoe doet u een beroep op juridische eerstelijnsbijstand?
De organisatie van de juridische eerstelijnsbijstand is in handen van de commissies voor juridische bijstand.
Er vinden zitdagen plaats in de gerechtsgebouwen, de vredegerechten en de justitiehuizen, en bij sommige gemeentelijke administraties, OCMW’s of vzw’s die een juridische dienst hebben.
Contacteer de commissies voor juridische bijstand om te weten waar en wanneer er permanentie is. U vindt de
contactgegevens achteraan deze brochure.

Wat kost de juridische eerstelijnsbijstand?
Juridische eerstelijnsbijstand is gratis en voor iedereen toegankelijk, zonder voorwaarden op het gebied van inkomen.
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Juridische tweedelijnsbijstand: de bijstand van een advocaat
Dankzij juridische tweedelijnsbijstand kunt u onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijk of volledig kosteloos bijstand krijgen van een advocaat.

Wat kunt u vragen?
De aangewezen advocaat onderzoekt uw dossier grondig. Indien nodig, begeleidt en vertegenwoordigt hij u voor de
hoven en rechtbanken. Hij kan u ook helpen bij de bemiddeling of u doorverwijzen naar een ombudsman.
U kunt ook vragen om uw gebruikelijke advocaat of een advocaat die u kent aan te wijzen. Dat kan alleen als die
advocaat deelneemt aan de juridische bijstand (hij of zij kan u daarover zelf inlichten).

Wat mag u niet verwachten?
Juridische tweedelijnsbijstand dekt alleen de kosten van de advocaat. De (gedeeltelijke of volledige) kosteloosheid
heeft geen betrekking op de procedurekosten (deurwaarders, deskundigen, kopies…).
Deze kosten kunnen wel ten laste worden genomen in het kader van de rechtsbijstand (zie verder).

Wie heeft recht op juridische tweedelijnsbijstand?
De juridische tweedelijnsbijstand is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon, zonder dat er voorwaarden worden
gesteld in verband met de nationaliteit of het verblijf.
Sinds een arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 november 2016 komen ook rechtspersonen in aanmerking die
strafrechtelijk vervolgd worden. Er moet wel voldaan worden aan een aantal criteria.

Wie kan beroep doen op de volledige kosteloosheid ?
Personen die onvoldoende bestaansmiddelen hebben.
•

de alleenstaande persoon die bewijst dat zijn maandelijks netto-inkomen lager is dan 1.026 euro.;

•

de alleenstaande persoon met iemand ten laste, of de samenwonende met een echtgenoot of met iedere
andere persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt, indien hij bewijst dat het maandelijks netto-inkomen
van het gezin lager is dan 1.317 euro.

Voor elke persoon ten laste wordt rekening gehouden met een aftrek van 15% van het leefloon op 1 juli 2019. Dit
bedraagt dus 15% van 1.254,82 euro hetzij 188,22 euro.
Hierna volgt een overzichtelijke tabel zowel voor de volledige als de gedeeltelijke kosteloosheid, waarbij tevens
rekening werd gehouden met verschillende personen ten laste.

5

Volgende personen worden verondersteld over onvoldoende bestaansmiddelen te
beschikken - voor te leggen stukken?
1° degene die bedragen geniet uitgekeerd als leefloon of als maatschappelijke bijstand, minstens op overlegging
van de geldige beslissing van het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
2° degene die bedragen geniet uitgekeerd als gewaarborgd inkomen voor bejaarden, minstens op overlegging van
het jaarlijks attest van de Rijksdienst voor Pensioenen;
3° degene die een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten geniet, minstens op overlegging
van de beslissing van de minister tot wiens bevoegdheid de sociale zekerheid behoort of van de door hem afgevaardigde ambtenaar (www.handiweb.be);
4° de persoon die een kind ten laste heeft dat gewaarborgde kinderbijslag geniet, minstens op overlegging van het
attest van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (Famifed);
5° de huurder van een sociale woning die in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een huur
betaalt die overeenkomt met de helft van de basishuurprijs of die in het Waals Gewest een minimumhuur betaalt,
minstens op overlegging van de laatste huurberekeningsfiche;
6° de gedetineerde, op overlegging van bewijsstukken met betrekking tot het statuut van gedetineerde;
7° de beklaagde bedoeld in de artikelen 216quinquies tot 216septies van het Wetboek van Strafvordering;

8° de persoon van de geesteszieke voor wat betreft de toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, op overlegging van bewijsstukken;
9° de vreemdeling, voor wat betreft de indiening van het verzoek tot machtiging van verblijf, of van een administratief of rechterlijk beroep tegen een beslissing die genomen werd met toepassing van de wetten betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, op overlegging van bewijsstukken;
10° de asielaanvrager of de persoon die een aanvraag indient van het statuut van ontheemde, op overlegging van
bewijsstukken;
11° de persoon belast met overmatige schulden op overlegging van een verklaring van hem waaruit blijkt dat de
toekenning van de rechtsbijstand of van de juridische tweedelijnsbijstand aangevraagd wordt met het oog op de
inleiding van een procedure van collectieve schuldenregeling.
Het gaat om een weerlegbaar vermoeden. Dit houdt in dat het Bureau voor Juridische Bijstand een onderzoek kan
instellen naar de juiste omvang van de bestaansmiddelen.
Het voordeel van de juridische bijstand gaat verloren wanneer zij niet langer onder één van deze categorieën vallen
of wanneer zij over voldoende bestaansmiddelen beschikken.

Minderjarige
De minderjarige geniet van de volledige kosteloosheid, ongeacht zijn situatie, op voorlegging van zijn identiteitskaart of van enig ander document waaruit zijn minderjarigheid blijkt.

Van zodra de minderjarige evenwel 18 jaar wordt, moet het recht op juridische bijstand beoordeeld worden volgens de categorie waartoe hij eventueel behoort (zie hierboven) of volgens zijn bestaansmiddelen.
De minderjarige contacteert het best het bureau voor juridische bijstand of zijn advocaat om te weten welke documenten hij moet voorleggen.
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Wie kan beroep doen op de gedeeltelijke kosteloosheid ?
•

de alleenstaande persoon die bewijst dat zijn maandelijks netto-inkomen tussen 1.026 euro en 1.317 euro
ligt;

•

de alleenstaande persoon met iemand ten laste, of de samenwonende met een echtgenoot of met iedere
andere persoon met wie hij een feitelijk gezin vormt, indien hij bewijst dat het maandelijks netto-inkomen
van het gezin tussen 1.317 en 1.607 euro ligt..

Voor elke persoon ten laste wordt rekening gehouden met een aftrek van 15% van het leefloon op 1 juli 2019. Dit

bedraagt dus 15% van 1.254,82 euro hetzij 188,22 euro.
Indien u in aanmerking komt voor gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand, betaalt u een bedrag tussen de 25 euro
en de 125 euro. De voorzitter van het Bureau voor Juridische Bijstand begroot het bedrag van de provisie afhankelijk van de inkomsten (art. 508/17 § 2 Ger.W.)

Overzichtelijke tabel inkomstengrenzen.

Inkomstengrenzen juridische bijstand 2019-2020
alleenstaand
volledige kosteloosheid
maximum 1.026 euro netto/maand
gedeeltelijke kosteloosheid
tussen 1.026 en 1.317 euro netto/maand
gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste
volledige kosteloosheid
maximum 1.317 euro netto/maand (gezinsinkomen)
1 persoon
1.505,22 euro
met personen ten laste
2 personen
1.693,44 euro
3 personen
1.881,66 euro
gedeeltelijke kosteloosheid
tussen 1.317 e, 1.607 euro netto/maand (gezinsinkomen)
1 persoon
1.795,22 euro
met personen ten laste
2 personen
1.983,44 euro
3 personen
2.171,66 euro
188,22 euro = 15% van 1.254,82 (leefloon voor personen met gezinslast op 1 juli 2019)
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Forfaitaire bijdrage
Als een advocaat voor u begint te werken (in geval van gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand), betaalt u 20 euro en een forfaitaire bijdrage van 30 euro per aanleg in een gerechtelijke procedure waarin hij u vertegenwoordigt of bijstaat.
Die bijdragen vindt u in de aanstellingsbrief die u krijgt van het bureau voor juridische bijstand.
De advocaat treedt slechts op vanaf het ogenblik van ontvangst van de bedoelde bijdragen of tenzij ingeval de advocaat afziet van de inning van de bijdragebetaling of een betalingstermijn toestaat.
Opgelet: vanaf 22 juni 2018 mag geen enkele forfaitaire bijdrage meer gevraagd of ontvangen worden .

Kan er een controle gebeuren op de inkomsten ?
Het bureau voor juridische bijstand of wanneer er rechtsbijstand wordt gevraagd, het bureau voor rechtsbijstand of
de rechter kunnen hetzij aan de aanvrager hetzij aan derden met inbegrip van overheidsinstanties alle informatie
opvragen die nuttig wordt geacht.
Zo kan het laatste aanslagbiljet opgevraagd worden.
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Wie moet de aanvraag voor de juridische tweedelijnsbijstand indienen?
De aanvraag van de rechtzoekende kan op verschillende wijzen worden ingediend:
•

door de advocaat tot wie de rechtzoekende zich richt:

•

door de rechtzoekende zelf door zich rechtstreeks te wenden tot het plaatselijke BJB, al dan niet op doorverwijzing door de dienst die juridische eerstelijnsbijstand verschaft;

•

door een bijstandsorganisatie namens de rechtzoekende (OCMW, wetswinkel, vluchthuis of andere);

•

door de bevoegde autoriteiten in de zin van richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke
minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen.

De aanvraag kan mondeling of schriftelijk gebeuren. Er kan daarbij gebruik gemaakt worden van alle mogelijke
communicatiemiddelen en de persoon moet niet noodzakelijk voor het BJB (Bureau Juridische Bijstand) verschijnen.

Welk bureau voor juridische bijstand is territoriaal bevoegd ?
Het territoriaal bevoegde bureau voor juridische bijstand is het bureau waar het verzoek tot juridische bijstand
wordt ingediend.

Indien er geen band is met het aangezochte BJB (woonplaats/verblijfplaats rechtzoekende, ligging rechtbank…), kan
het BJB het verzoek overmaken, dan wel de rechtzoekende doorverwijzen.

Indien de advocaat de aanvraag indient namens de rechtzoekende, doet hij dat bij het BJB ressorterend onder de
Orde van Advocaten waar hij is opgenomen op de lijst tweedelijnsbijstand van die Orde.

Bij een ambtshalve aanstelling is het de plaats van de procedure die de bevoegdheid bepaalt.

Wat moet een rechtzoekende die in het buitenland verblijft doen die een advocaat
in België nodig heeft ?
Het gerechtelijk wetboek voorziet in een speciale regeling (artikel 508/24 Ger. W.)

Welke bewijsstukken moeten voorgelegd worden ?
Op de website van de verschillende balies vindt u meestal welke stukken moeten voorgelegd worden.
Indien u onder één van de categorieën valt die automatisch volledige kosteloze tweedelijnsbijstand krijgen, wordt
hierboven vermeld welke stukken u moet voorleggen.
Hierna vindt u een voorbeeld van stukken die gevraagd worden . Het is evenwel aangewezen het BJB te contacteren bij wie u de aanvraag indient of er nog andere bewijsstukken dan hierboven vermeld moeten worden ingediend.
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Bij het aanvraagformulier worden volgende documenten gevoegd:
•

een attest van samenstelling van gezin ;

•

documenten die uw inkomsten en uw bestaansmiddelen bewijzen en in voorkomend geval van de personen
die u ten laste heeft of die met u samenwonen, naargelang uw situatie of uw verklaringen, zoals:

•

bewijzen van wedden/lonen van ten minste de laatste twee maanden (ook diensten-, maaltijd-, opleidings- en ecocheques, andere voordelen, …)

•

Indien uw loonfiche vakantie (onbezoldigd) vermeldt, een extra loonfiche van een volledige
gewerkte maand bijbrengen;

•

Indien uw loon of uitkering onder het bestaansminimum ligt, eventuele opleg van een andere
instantie bijbrengen;

•

Indien tijdskrediet op uw loonfiche staat: aard tijdskrediet en regime en eventuele bijpassingen
bijbrengen, bijvoorbeeld bij ouderschapsverlof de uitkering van de RVA en/of de premie van de
Vlaamse Overheid;

•

Indien weerverlet, economisch werkloos… een attest van de RVA of van de vakbond bijbrengen;

•

Indien loon via individuele beroepsopleiding (IBO) contract: loonfiche van de VDAB en opleg
van de RVA bijbrengen;

•

Indien een deel van het loon ten laste van de RVA activa: attest van de RVA of van de vakbond
bijbrengen.

•

het bewijs van het ziekenfonds of van een hulpkas voor werkloosheidsuitkering met vermelding van het
dagbedrag, indien ziekte (na gewaarborgde periode) op de loonfiche: het attest ziekenfonds

•

attest schuldbemiddelaar met exacte bedrag van het leefgeld (op maandbasis) evenals het exacte bedrag van de vaste maandelijkse kosten (huur, nutsvoorzieningen, …) en met duidelijke vermelding van het
bedrag van de kinderbijslag die door de schuldbemiddelaar bovenop het leefgeld rechtstreeks wordt betaald

•

voor de ondernemer: onder andere de jaarlijkse fiche 281.50 én de laatste btw–aangifte, in voorkomend geval een attest van de boekhouder

•

bankuittreksels (pensioen, onderhoudsgeld, ziekte-uitkering, ontvangen huurgelden, …) en de saldi van
de bankrekeningen van de laatste twee maanden

•

periodieke overzichten van interimbureaus. Bij interimarbeid: attest van het interimkantoor met vermelding van de gewerkte maand, aantal gewerkte dagen, bruto- en nettoloon
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•

uw verkeersbelasting

•

indien verklaring op eer: attesten van het OCMW, de RVA en het ziekenfonds die verklaren dat zij geen
uitkering uitbetalen;

•

schoolattesten van uw kinderen waaruit blijkt dat uw kinderen schoolgaand zijn en/of onder leercontract vallen: loonfiches of attesten bijbrengen waaruit blijkt dat er enkel onbezoldigde stages zijn,
Schoolattesten van uw meerderjarige kinderen. U zal hierbij elk ander inkomen van hen melden.

•
•

Uw aanslagbiljet van de onroerende voorheffing

Uw laatste aanslagbiljet van u en van alle meerderjarige leden van uw gezin.

Kan er beroep worden ingesteld tegen een beslissing tot weigering of intrekking
van juridische tweedelijnsbijstand ?
De rechtzoekende, desgevallend zijn advocaat, kan beroep instellen bij de arbeidsrechtbank tegen de beslissing van
weigering of intrekking van juridische tweedelijnsbijstand, in overeenstemming met de artikelen 508/15 Ger.W. en
508/16 Ger.W.
De beslissingen tot weigering moeten nauwkeurig gemotiveerd worden.
Daarentegen is geen enkel beroep mogelijk tegen de aanstelling zelf van de advocaat, noch tegen de beslissing van
zijn al dan niet vervanging
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Rechtsbijstand: de procedurekosten vallen (gedeeltelijk) weg
Als u niet genoeg inkomsten hebt, zorgt de rechtsbijstand ervoor dat u een deel van de procedurekosten niet moet
betalen (ongeacht of de procedure gerechtelijk of buitengerechtelijk is).

Procedurekosten zijn onder meer:
registratierechten;
griffie- en expeditiekosten;,
kosten van gerechtsdeurwaarders en deskundigen.

Wat zijn de toekenningvoorwaarden?
De voorwaarden om rechtsbijstand te verkrijgen zijn dezelfde als de voorwaarden voor juridische tweedelijnsbijstand (zie hierboven).

Hoe verkrijgt u rechtsbijstand?
U dient uw aanvraag in via uw advocaat bij het bureau voor rechtsbijstand van de rechtbank waarvoor de zaak aanhangig is.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de advocaat die belast is met uw zaak.
Er is een speciale procedure voorzien voor rechtsbijstand bij de Raad van State en bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen.
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De rechtsbijstandverzekering
Een rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van een gerechtelijke of een buitengerechtelijke procedure.

Het gaat om kosten voor:

•

een advocaat;

•

gerechtsdeurwaarders;

•

deskundigen;

bemiddelaars (wanneer die nodig zijn om een een geschil te beslechten).

De rechtsbijstandverzekering vergoedt dus geen schade, dus niet de schade die uzelf heeft geleden doch ook niet
de schade die u aan anderen toebrengt en waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

Een rechtsbijstandverzekering dekt dus ook geen boetes of andere kosten, dan diegenen hierboven vermeld.

Deze verzekering is niet verplicht.

De verschillende opties zijn:

•

een rechtsbijstandverzekering als aanvulling op een andere verzekering (zoals een familiale verzekering of een
andere);

•

een op zichzelf staande rechtsbijstandverzekering;

Een rechtsbijstandverzekering die beantwoordt aan bepaalde criteria geeft recht op een fiscale stimulans ingevolge
de wet van 22 april 2019.

Wend u voor meer info tot uw verzekeraar of tot Assuralia.

Contactgegevens Assuralia

13

NUTTIGE INFO
Waar vind ik de adressen van de nederlandstalige justitiehuizen ?
U vindt de adressen hier:
https://www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomeinwelzijn-volksgezondheid-en-gezin/departement-welzijn-volksgezondheid-en-gezin/afdeling-justitiehuizen
Waar vind ik de adressen van de franstalige justitiehuizen ?
U vindt de adressen hier:
http://www.maisonsdejustice.be/index.php?id=trouverunemj
Waar vind ik de adressen van de nederlandstalige bureau’s voor juridische bijstand ?
U vindt de adressen hier:
https://www.advocaat.be/vlaamse-balies
En klik dan op het rode bolletje van de balie die u wenst
Waar vind ik de adressen van de franstalige bureau’s voor juridische bijstand ?
U vindt de adressen hier:
https://avocats.be/fr/bureaux-daide-juridique-baj

Waar vind ik de adressen van de nederlanstalige commissies voor juridische bijstand ?
U vindt de adressen hier:
https://www.advocaat.be/een-advocaat-raadplegen/wat-kost-een-advocaat/gratis-juridisch-advies/
En klik dan op het rode bolletje van de balie die u wenst
Waar vind ik de adressen van de franstalige commissies voor juridische bijstand ?
U vindt de adressen hier:
https://avocats.be/fr/commissions-daide-juridique
Waar vind ik de wetgeving over de juridische tweedelijnsbijstand terug ?
De wetgeving over de juridische tweedelijnsbijstand is terug te vinden in het Gerechtelijk Wetboek en verschillende
koninklijke besluiten.
Houd er rekening mee dat de wetgeving die u op het internet vindt niet altijd aangepast is aan de laatste wetswijzigingen.
Aanvraagformulier
Een voorbeeld vindt u hier.
Disclaimer
Deze brochure werd opgesteld door Eric Beaucourt.

Een aantal teksten zijn afkomstig van de brochure “Een betere toegang tot justitie” van de FOD Justitie.
Stand wetgeving 5 november 2019.
U kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze brochure.
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