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vredegerechten & politierechtbank arrondissement Limburg

JURIDISCH ADVIES – PRO DEO - ADVOCAAT

Juridisch advies – pro deo - een advocaat
Bij een ingewikkelde zaak kan het verstandig zijn om een advocaat in te schakelen. U raadpleegt vrij een
advocaat van uw keuze (zie link: Orde van Advocaten). In bepaalde gevallen kan u beroep doen op uw
verzekering rechtsbijstands. Raadpleeg hiervoor uw polis of verzekeringsmakelaar.

1. Juridische eerstelijnsbijstand
In het arrondissement Limburg is er een eerstelijnswerking georganiseerd. Deze bestaat erin om alle
personen met vragen of moeilijkheden in verband met welbepaalde domeinen van justitie, te onthalen
en informeren. Advocaten zullen kosteloos advies verlenen. ( Lijst in bijlage)
Wat kan u de advocaten vragen?
- moet ik antwoorden op deze brief?
- welke dienst kan mij verder helpen?
- moet ik aanwezig zijn op de zitting?
- zit ik op het juiste spoor?
- is het de moeite een advocaat te raadplegen?
- in welke richting moet ik verder?
- kan ik "nog iets ondernemen"?
- het antwoord op een eenvoudige juridische vraag
Wat mag u niet van de advocaten verwachten?
- onderzoek en behandeling van uw dossier
- controle van uw advocaat
- opstellen van een brief of akte
- advies in een ingewikkelde zaak
- langdurige gesprekken
- naam van één advocaat
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2. Juridische tweedelijnsbijstand
Hebt u een klein inkomen, dan kan u aan het Bureau voor Juridische Bijstand een pro deo-advocaat
vragen. Die advocaat zal dan gratis of aan een verminderd ereloon uw zaak behartigen (juridische
tweedelijnsbijstand).
De juridische tweedelijnsbijstand kan worden aangevraagd voor elke procedure (burgerlijk,
administratief- of strafrechtelijk).
Bij iedere aanvraag dient u de volgende documenten mee te brengen :
-attest van samenstelling van het gezin (te verkrijgen op de dienst burgerlijke stand in uw gemeente of
stad)
- bewijzen van inkomsten van alle gezinsleden.
Het BJB kan u tijdens de werkdagen dagelijks bereiken op:
Bureau voor Juridische Bijstand Limburg
Parklaan 25 bus 9
3500 Hasselt
Telefoon : 011/37.98.85
Fax : 011/37.98.81 - bjb@baliehasselt.be
openingsuren : elke werkdag van 10h00 tot 12h30

3. Advocaten
Om de lijst van advocaten te raadplegen kan u zich wenden tot de website:

Orde van Vlaamse Balies (O.V.B.):
http://www.advocaat.be/ZoekAdvocaat.aspx
Balie Hasselt
http://www.juridischlimburg.be/Advocaat/4144/baliehasselt
Balie Tongeren
http://www.balietongeren.be/
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