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Advies 

 

Op 28 mei 2019 ontving de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een 

adviesvraag van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, over het 

ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de juridische eerstelijnsbijstand. De 

adviestermijn bedraagt 30 dagen. 

De adviesvraag werd behandeld binnen de Intersectorale kamer van de Vlaamse Raad WVG 

(hierna: kamer). Da kamer vergaderde over deze adviesvraag op 27 juni 2019. De kamer keurde 

het voorliggende het advies bij consensus goed op 27 juni 2019. 

 

1 Algemene bedenkingen 

De intersectorale kamer van de Vlaamse Raad WVG (hierna: kamer) is tevreden dat met dit 

ontwerp van besluit uitvoering wordt gegeven aan het decreet van 3 april 2019 houdende de 

justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand voor wat betreft de juridische eerstelijnsbijstand. 

Het organiseren van een meer toegankelijke en kwaliteitsvolle juridische eerstelijnsbijstand is 

immers nodig opdat elke burger, en in het bijzonder ook de kwetsbare burger, zijn rechten kan 

uitoefenen. 

De kamer is tevreden dat er enige aandacht wordt besteed aan een meer integrale en 

welzijnsgerichte benadering en aan de kwaliteit van de juridische eerstelijnsbijstand. Toch had 

men verder kunnen gaan door de juridische eerstelijnsbijstand niet alleen te laten uitvoeren door 

advocaten maar door met een gemengde samenstelling te werken en bij de uitvoering ook de 

juridische expertise van de welzijnsorganisaties in eerste lijn te benutten en te valideren. Nu blijft 

de juridische eerstelijnsbijstand toch vooral in handen van de advocatuur, die heel wat opleiding 

nodig heeft om de opdracht kwaliteitsvol te kunnen invullen. Ook de onafhankelijkheid van de 

juridische eerstelijnsbijstand zal moeten bewaakt worden. 

Het is goed dat het onthaal van burgers die op zoek zijn naar juridische eerstelijnshulp verbonden 

wordt aan het geïntegreerd breed onthaal (GBO). De kamer merkt wel op dat vanuit verschillende 

hoeken naar het geïntegreerd breed onthaal gekeken wordt om het probleem van de 

onderbescherming op te lossen. Dat vereist dan ook de nodige expertise en voldoende 

gegarandeerde financiële ondersteuning van de drie GBO-actoren. Projectfinanciering is 

daarvoor niet het goede instrument. Er moet een structurele financiering komen van de 

kernpartners voor deze onthaalopdracht.  

De kamer merkt ook op dat met dit besluit aan deze opdracht voor het GBO ook weer een nieuw 

werkingsgebied gekoppeld is en vraagt aandacht voor de werkbaarheid ervan en een afstemming 

van de werkgebieden: GBO in het kader van Lokaal Sociaal Beleid (lokaal), GBO in het kader 

van de reorganisatie van de eerste lijn (eerstelijnszones), GBO in het kader van de juridische 

eerstelijnsbijstand (arrondissementsniveau). 

Vooraf merkt de kamer ook nog op dat het ontwerp van besluit de werking van de verschillende 

commissies wel tracht te stroomlijnen via de taken en voorwaarden van diensteverlening en via 

het instrument van de meerjarenplanning, maar verder niet voorziet in concrete afstemming en 
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coördinatie van de activiteiten van de commissies voor juridische eerstelijnsbijstand over het hele 

Vlaamse grondgebied. Hierdoor dreigt er ook na de inwerkingtreding van het besluit nog steeds 

sprake te zijn van een gefragmenteerde en diffuse rechtshulpverlening en een aparte invulling 

van de juridische eerstelijnsbijstand door de verschillende commissies. 

De kamer stelt daarom voor om een overkoepelende structuur in te richten of een steunpunt aan 

te wijzen dat de kwaliteit van de dienstverlening kan bewaken, kennis kan bundelen en 

verspreiden naar de commissies en meer centrale vragen kan opnemen over methodieken, 

kennisdeling, analyse van de verzamelde data enz. 

Tot slot weet de kamer dat er een grote nood is aan juridische eerstelijnsbijstand. Alle 

welzijnspartners op het terrein ervaren dit. Verschillende partners hebben ook vormen van 

juridische hulp in hun aanbod. Het is dus belangrijk om het aanbod van de commissies bekend 

te maken bij en af te stemmen op de relevante toe-leiders en/of partners. Zo kan dit aanbod van 

de commissies op een goede manier ingepland worden met aandacht toegankelijkheid en voor 

de reële behoeften. 

2 Artikelsgewijze bespreking 

De kamer formuleert hierna artikelsgewijs een aantal concrete bedenkingen. 

Hoofdstuk 2. Doelstellingen en organisatie van de juridische eerstelijnsbijstand 

Artikel 3 

Artikel 3 bepaalt de samenstelling van de commissies voor juridische eerstelijnsbijstand. 

 Artikel 3, eerste lid, 3° vermeldt dat de commissie bestaat uit minimaal 12 personen waarvan  
“twee vertegenwoordigers van de middenveldorganisaties en de organisaties die met de 
meest kwetsbare doelgroepen binnen haar werkgebied werken”. In het decreet werd dit 
anders geformuleerd, namelijk in artikel 27, §3, 3° “vertegenwoordigers van de organisaties 
die werken met de meest kwetsbare doelgroepen in het werkgebied van de commissie voor 
eerstelijnsbijstand”. De kamer vraagt om de formulering in het besluit aan te passen aan deze 
oorspronkelijke formulering in het decreet en dus concreet de passage “van de 
middenveldorganisaties en” te schrappen. Het zou immers verkeerdelijk kunnen gelezen 
worden dat ook middenveldorganisaties die niet met kwetsbare doelgroepen werken in 
aanmerking komen. 

 Artikel 3, eerste lid, 4° vermeldt dat de commissie bestaat uit minimaal 12 personen waarvan 
“twee vertegenwoordigers van andere organisaties die juridische bijstand verlenen”. De 
kamer vindt de formulering niet precies genoeg. De kamer vraagt aan de Vlaamse Regering 
om hier te verduidelijken dat het niet over commerciële organisaties gaat. 

 Artikel 3, eerste lid, bepaalt dat de commissie uit minimaal 12 personen bestaat. De 
commissies kunnen deze samenstelling zelf uitbreiden indien ze dat opportuun vinden. De 
kamer volgt de redenering dat zo rekening kan gehouden worden met de regionale context, 
maar vraagt om aan het artikel een lid toe te voegen, dat bepaalt dat bij uitbreiding van het 
aantal leden, de evenwichten tussen de vier genoemde geledingen in lid 1 van artikel 3, 
dienen gerespecteerd te worden.  

 De kamer vraagt om een lid aan dit artikel toe te voegen dat bepaalt dat ‘in de commissie ten 
hoogste twee derde leden van hetzelfde geslacht mag zijn’, naar analogie met het Decreet 
van 13 juli 2017 houdende de bevordering van een meer evenwichtige participatie van 
vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid. 



  

 

Over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 

juridische eerstelijnsbijstand 

 

 

 

6 

 
  

Artikel 4 

Artikel 4, §1 bepaalt dat de juridische eerstelijnsbijstand zo wordt georganiseerd dat iedere 

burger, in het bijzonder de meest kwetsbare burger, wordt bereikt.  

 De kamer ziet een belangrijke taak voor de commissies weggelegd om bij te dragen aan de 
rechtentoekenning van mensen in armoede en in het tegengaan van non take-up. De kamer 
vraagt om dit aan deze paragraaf toe te voegen. 

Artikel 4, §2, eerste lid bepaalt de taken van de commissie om een laagdrempelig en kwaliteitsvol 

aanbod te garanderen. 

 De derde taak (3°) is het gebruiken van specifieke methoden om kwetsbare groepen te 
betrekken bij haar werkzaamheden. De kamer meent dat het besluit bepaalde voorwaarden 
zou moeten formuleren waaraan die participatietechnieken moeten voldoen. Zo is het 
bijvoorbeeld belangrijk dat er hiervoor ook op ervaringskennis van mensen in kwetsbare 
situaties wordt beroep gedaan. 

Artikel 4, §2, tweede lid bepaalt de voorwaarden waaraan de dienstverlening van de commissie 

moet beantwoorden.  

 De eerste voorwaarde (1°) stelt dat de commissie de integriteit en de menselijke waardigheid 
van de gebruiker waarborgt, oog heeft voor de kwetsbaarheid van de gebruiker en ‘de eigen 
verantwoordelijkheid  van de gebruiker als uitgangspunt van de dienstverlening neemt’. De 
kamer vraagt om de betekenis en draagwijdte van deze laatste zinsnede te verduidelijken. 
Omdat de toegankelijkheid en de laagdrempeligheid van de juridische eerstelijnsbijstand 
essentieel is, is het ook belangrijk goed te omschrijven wat onder de ‘eigen 
verantwoordelijkheid’ wordt verstaan. 

Artikel 4, §3 beschrijft de procedure voor klachtenregistratie en -behandeling. 

 De kamer meent dat deze bepaling te beperkt is en daardoor niet garandeert dat de 
klachtenbehandeling op uniforme wijze zal gebeuren in alle commissies. De kamer vraagt om 
deze procedure beter uit te werken en de uniformiteit van de klachtenbehandeling te 
garanderen.  

Daarnaast vraagt de kamer om werk te maken van een geïntegreerd klachtenbeleid zonder 
versnippering in verschillende loketten en ombudsfuncties. 

Artikel 5 

Artikel 5 stelt dat de commissie in haar werking vormen van herstelgerichte conflicthantering en 

alternatieve vormen van conflicthantering moet promoten.  

 Het meerjarenplan zal een beschrijving moeten bevatten van de manier waarop de commissie 
deze bepaling nakomt (artikel 10, §2, 3°). De kamer pleit hier om het dialoogmodel maximale 
kansen te geven zodat juridische procedures kunnen voorkomen worden. De kamer verwacht 
daarom dat de meerjarenplannen als een belangrijk element zullen worden opgevat om de 
werking van de commissies te sturen in een meer integrale en welzijnsgerichte benadering. 

Artikel 7 

Artikel 7 bepaalt dat de commissie de advocaten selecteert uit een lijst van advocaten die door 

de Orde van Advocaten is samengesteld. 
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 De kamer vraagt op basis van welke criteria de samenstelling van deze lijst gebeurt. In het 
vierde lid van artikel 7 worden de voorwaarden genoemd waaraan advocaten, die juridische 
eerstelijnsbijstand verlenen, moeten voldoen. Zijn dit voorafgaande kwaliteitscriteria of 
kunnen de advocaten deze later nog verwerven? De kamer vraagt om voorafgaand duidelijke 
kwaliteitscriteria te bepalen waaraan de advocaten moeten voldoen vooraleer ze op de lijst 
komen. 

 De kamer waardeert wel de nadruk op een vormings-, trainings- en opleidingsbeleid voor de 
advocaten in artikel 7. Het gebrek aan kennis bij advocaten van het welzijnswerk en van de 
leefwereld van bepaalde kwetsbare groepen is immers al lang een groot pijnpunt. 

Artikel 8 

Artikel 8 bepaalt de voorwaarden waaraan de geboden juridische eerstelijnsbijstand moet 

beantwoorden.  

 Het zou goed zijn aan het eerste lid, 2° ‘hij is bereikbaar: fysiek, telefonisch en elektronisch 
bereikbaar’ toe te voegen ‘rekening houdend met de toegankelijkheidaanbevelingen’. Dit is in 
het bijzonder van belang voor mensen met een fysieke handicap en een beperkte mobiliteit. 

Artikel 9 

Artikel 9 bevat bepalingen met betrekking tot gegevensuitwisseling. Gegevensdeling tussen de 

advocatuur en de welzijnssectoren kan mogelijk in de praktijk een knelpunt worden en zal een 

blijvend aandachtspunt zijn. Naast het privacy-aspect is er immers ook het beroepsgeheim binnen 

het maatschappelijk werk en binnen de advocatuur. 

 De kamer vindt het goed en noodzakelijk dat dit artikel duidelijk de voorafgaandelijke en 
schriftelijke toestemming van de gebruiker vooropstelt als basis voor de gegevensdeling 
tussen de advocaten actief in de eerstelijnsbijstand en de andere hulp- en dienstverlenende 
organisaties. 

 De kamer vindt het vreemd dat er tussen de advocaten en de commissie een 
verwerkersovereenkomst afgesloten wordt en de commissie dus beschouwd wordt als 
verwerkingsverantwoordelijke.  

• Er is een verschil tussen de taak van de advocaat (eerstelijnsadvies geven en daarvoor 
gegevens verwerken) en de taak van de commissie om gegevens op te vragen bij de 
advocaten op basis van artikel 9 §4 (om statistieken te maken?). 

• De kamer vraagt zich af waarom de advocaten in dit verhaal louter omschreven worden 
als verwerker of  ‘uitvoerders’ namens de commissie? Het is immers toch ook aan de 
advocaten om gebruikers te informeren over hun privacy-rechten. 

Hoofdstuk 3. Subsidiëring, meerjarenplanning, programmatie, werkgebied en 
registratie 

Artikel 10 

 Het is goed dat de subsidiëring van de commissies voor juridische eerstelijnsbijstand wordt 
verbonden aan het indienen van een meerjarenplan dat onder meer beschrijft hoe de 
commissie haar taken zal vervullen. 

 Het is positief dat deze meerjarenplannen tot stand moeten komen met betrokkenheid van de 
verschillende vertegenwoordigers, vermeld in artikel 3, met name ook de organisaties die met 
de meest kwetsbare doelgroepen binnen het werkgebied van de commissie, werken (artikel 
10, §2, 4°). 
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Artikel 11 

Artikel 11 bepaalt de procedure voor weigering of goedkeuring van een meerjarenplan. 

 Het is voor de kamer het niet duidelijk wat er gebeurt wanneer de meerjarenplanning van een 
commissie niet goedgekeurd wordt. Wie is er dan verantwoordelijk voor het inrichten van de 
juridische eerstelijnsbijstand in het werkgebied van de commissie? 

 De kamer wijst op een fout in de formulering van de laatste zin van het laatste lid van dit 
artikel. De administratie brengt ‘de commissie’ - en niet ‘het centrum’ - op de hoogte… 

Artikel 12 

Artikel 12 bepaalt dat de subsidie-enveloppe die aan de commissies wordt toegekend, berekend 

wordt op basis van het aantal inwoners van 12 jaar of ouder in de gemeenten van het werkgebied 

van de commissie, gewogen op basis van objectieve indicatoren over de maatschappelijke 

kwetsbaarheid. In bijlage 1 bij het besluit worden die indicatoren weergegeven.  

 De kamer vraagt waarom enkel het aantal inwoners van 12 jaar of ouder wordt meegeteld. 
Ook elk kind heeft van rechtswege recht op bijstand bij procedures. 

 De kamer meent dat personen met een handicap in armoede ook een bijzonder kwetsbare 
doelgroep vormen die in deze weging best meegenomen wordt en stelt voor om het aantal 
personen dat een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) ontvangt ook als indicator op 
te nemen. 

 De kamer stelt vast dat de indicatoren om het gewicht van de subsidie-enveloppe te bepalen 
enkel gebaseerd zijn op de aanwezigheid van kwetsbare groepen in het werkgebied van de 
commissies. De kamer meent dat er ook kan gewerkt worden op basis van de mate waarin 
kwetsbare groepen benaderd worden of effectief bereikt worden. De kamer vindt het 
belangrijk dat kwetsbare groepen bereikt worden en dat inspanningen die een commissie 
hiervoor doet, gehonoreerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door incentives in de 
subsidieregeling in te bouwen om er echt werk van te maken. Misschien kan het recente 
decreet betreffende de buitenschoolse kinderopvang hier ter inspiratie dienen.   


