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INLEIDING 

1 Onderzoeksvragen 

Dit doctoraatsonderzoek heeft als onderzoeksvraag: Hoe kan er in Vlaanderen ruimte gecreëerd 

worden voor een rechtshulp die via een proactieve en reactieve sociaal-juridische praktijk inzet op 

preventie en vroegtijdige interventie van sociaal-juridische problemen binnen de verschillende 

levensdomeinen van de burgers? 

Deze vraag wordt op drie niveaus beantwoord. Het eerste niveau is het politiek niveau en het 

beleidsniveau. Hierbij wordt de volgende deelvraag gesteld: Komt de beleidskeuze die de Vlaamse 

overheid neemt met betrekking tot de preventieve rechtshulp na de overdracht van de juridische 

eerstelijnsbijstand naar de gemeenschappen tegemoet aan een sociaal-juridische praktijk? 

Het tweede niveau is het institutionele niveau. Hierbij rijst de volgende deelvraag: Welke actoren en 

factoren bepalen dat sociaal-juridische vragen en/of problemen van mensen via een preventieve 

rechtshulp beantwoord worden? 

Het derde en laatste niveau is dat van de burger zelf. Hierbij rijst de derde deelvraag: Komt het beleid 

en de organisatie van de juridische eerstelijnsbijstand en sociale (rechts)hulp tegemoet aan de 

noden, vragen en problemen van de burger? 

 

2 Indeling van het proefschrift 

Het eerste deel kadert de preventieve rechtshulp in het raamwerk van de traditie van access to 

justice (hoofdstuk 1). Om te voorkomen dat sociaal-juridische problemen escaleren, is een 

preventieve rechtshulp een noodzakelijke voorwaarde. De vraag rijst wat er verstaan moet worden 

onder sociaal-juridische problemen en wat we verstaan onder preventieve rechtshulp (hoofdstuk 2). 

Hierbij gaan we kort in op wat het rechtshulpverleningslandschap in Vlaanderen inhoudt. 

Tegelijkertijd bepalen we wat we onder preventie verstaan. We geven hierbij aan dat preventie 

doelgroepgericht is en dus verschillend is naargelang mensen al dan niet kwetsbaar zijn dan wel 

meer zelfredzaam op zoek kunnen gaan naar rechtshulp. Kwetsbare mensen vragen om een 

rechtshulp die proactief is, terwijl anderen zelf hun weg vinden en de rechtshulp reactief kan zijn 

(hoofdstuk 3). Vervolgens benoemen we de verschillende diensten binnen de preventieve rechtshulp 

en beschrijven we deze vanuit juridisch en sociologisch oogpunt (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 plaatst 

de preventieve rechtshulp zowel wat haar diensten betreft als de dienstverlening zelf in een ruimer 

kader. We besluiten met de plaats die een sociaal-juridische praktijk in een preventieve rechtshulp 

kan hebben (hoofdstuk 6). We definiëren een sociaal-juridische praktijk als een veld binnen de 
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rechtshulp waar beleid, professionals en gebruikers vanuit hun logica en rationaliteit komen tot 

praktijken die zijn opgezet om bij te dragen tot het aanpakken van sociaal-juridische problemen die 

mensen dagelijks ondervinden.  

In het tweede deel benaderen we de rechtshulp vanuit verschillende contexten. In het eerste deel 

hebben we een sociaal-juridische praktijk gesitueerd op drie niveaus: het niveau van het beleid en de 

politiek, het niveau van de dienstverlening en het niveau van de gebruiker. Deze niveaus kunnen niet 

los gezien worden van de historische, professionele, particuliere en economische context van de 

rechtshulpverlening (hoofdstuk 1) die mee invulling geven aan de toegangspoorten tot de 

rechtshulp. In hoofdstuk 2 tot en met 5 gaan we dieper in op deze verschillende contexten. 

Hoofdstuk 2 bevat de historische benadering van de rechtshulpverlening. In het volgende hoofdstuk 

gaan we grondiger in op het professionele niveau. Hier nemen we de verschillende actoren in het 

kader van de preventieve rechtshulpverlening onder de loep, zowel juristen als niet-juristen. De 

modellen die in de theorie rond de rechtshulp ontwikkeld zijn, hebben bepaalde kenmerken. Deze 

kenmerken sluiten in het ene model aan bij de traditie van de advocatuur, het judicare model. De 

sociale rechtshulp gebaseerd op methodieken uit het sociaal werk vindt eerder onderdak bij het 

welfare model. Wat betekenen deze modellen nog, gelet op de toenemende digitalisering? We 

vragen ons af wat het criterium moet zijn in het raam van de rechtshulp om mensen tot en aan hun 

recht te laten komen: gaat het over de professionals of over de disciplines of over de aard van de 

diensten en taken? Zoals de literatuur aangeeft, zijn de taken en de diensten het uitgangspunt voor 

de dienstverlening. Voor een sociaal-juridische praktijk vraagt dit om interdisciplinariteit en 

intradisciplinariteit (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 introduceert het begrip ‘leefwereld’. De particuliere 

benadering veronderstelt dat de noden van de mensen begrepen worden vanuit de leefwereld van 

de mensen. Dienstverleners moeten hierbij een brug maken tussen leefwereld en systeemwereld. 

Deze binding heeft plaats in interferentiezones. Hoofdstuk 5 plaatst de rechtshulp in zijn 

economische context. De literatuur geeft aan dat preventie kosteneffectief is. Het laatste hoofdstuk 

brengt de verschillende benaderingen bij elkaar en koppelt terug naar Deel I en het daar geschetste 

ruimere raamwerk (hoofdstuk 6). 

Deel 3 gaat in op de preventieve rechtshulp en de plaats van een sociaal-juridische praktijk in 

Vlaanderen. Het bevat vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk is de inleiding. Hoofdstuk 2 

bestudeert de eerstelijnswerking binnen de justitiehuizen waar zowel justitieassistenten als 

advocaten op de eerste lijn informatie en advies geven. Hoofdstuk 3 bestudeert de samenwerking 

tussen sociaal werkers en advocaten in een laagdrempelige locatie. Het vierde hoofdstuk behandelt 

de vraag naar het beleid. Centraal staan de Commissies voor Juridische Bijstand aan wie de wetgever 

de bevoegdheid gegeven heeft om de coördinatie en samenwerking te bevorderen tussen de 
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verschillende rechtshulpverlenende instanties. Zowel de advocatuur als de andere juridische en niet-

juridische dienstverleners maken deel uit van de commissies. We plaatsen de huidige werking van de 

commissies tegenover de beleidsverandering naar aanleiding van de zesde staatshervorming. De 

verschillende hoofdstukken belichten de verschillende facetten van een mogelijke sociaal-juridische 

praktijk binnen de preventieve rechtshulpverlening, zowel reactief als proactief. Dit derde deel van 

het proefschrift is het empirische luik van het proefschrift. Er is gekozen voor kwalitatieve 

onderzoeksmethodes en een onderzoeksdesign op basis van triangulatie. De resultaten uit het 

tweede hoofdstuk zijn gebaseerd op documentanalyses en diepte-interviews. Het derde hoofdstuk 

geeft de resultaten weer op basis van participatieve observatie en focusgroepen. Het beleid van de 

Commissies voor Juridische Bijstand – het vierde hoofdstuk - is bevraagd aan de hand van een 

uitgebreide semigestructureerde vragenlijst. In deze bevraging werden leden uit vijf verschillende 

Commissies voor Juridische Bijstand bevraagd, namelijk Antwerpen, Gent, Tongeren, Brugge en 

Brussel (zowel advocaten als juristen en niet-juristen). 

Deel 4 bevat een terugkoppeling van het empirische luik naar de theorie om dan tot conclusies te 

komen op de drie niveaus: beleid, dienstverlening en de burger. Hier kijken we naar het concept van 

het geïntegreerd breed onthaal.  
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DEEL 1. THEORETISCH RAAMWERK: 
ACCESS TO JUSTICE EN DE PREVENTIEVE 
RECHTSHULPVERLENING 

1 Access to justice 

1.1 Inleiding: what is in a name? 

1.1.1 Cappelletti en Garths standaardwerk  

De term ‘access to justice’ is een Angelsaksische term. Galanter wijst erop dat access to justice meer 

is dan louter de toegang tot het gerecht of de toegang tot het recht. Justice verwijst zowel naar het 

instituut van de rechterlijke organisatie als naar een rechtvaardige behandeling of beslissing. 

Galanter plaatst dit in een historisch perspectief. Vooraleer het begrip in de jaren 70 via het 

Florentijnse project Access to Justice van Cappelletti en Garth 1  wijdverspreid werd en een 

meervoudige invulling kreeg, betekende access to justice enkel toegang tot de rechter en ruimer tot 

zijn organisatie, de rechtbank. Af en toe verwees het naar de rol en de betekenis van de juridische 

bijstand als modaliteit voor de toegang tot de rechtbank. Het doel van de juridische bijstand was om 

processuele wapengelijkheid te verzekeren, met het oog op het verkrijgen van een rechtvaardige 

beslissing. Het is pas in de jaren 70 van de vorige eeuw dat access to justice een veel bredere invulling 

kreeg. Niet alleen de rechtbanken stonden borg voor een rechtvaardige beslechting van een geschil 

of het verkrijgen van een rechtvaardige behandeling of beslissing. Alternatieve 

conflictbeslechtingsmechanismen en organen, zoals ombudsmensen, arbiters, mediators en 

bemiddelaars droegen evengoed bij tot een rechtvaardige behandeling of beslissing en werden soms 

als beter toegankelijk gepercipieerd2. Deze transformatie hebben Cappelletti en Garth als volgt 

beschreven: “This perspective transforms questions about access to justice into a societal and global 

dimension: it becomes an element of social justice.”3 Cappelletti en Garth plaatsen access to justice in 

                                                           

1 M. CAPPELLETTI en B. GARTH, ‘A world Survey’ in Access to Justice, M. CAPPELLETTI (ed.), Vol. 1, Sijthof en 
Noordhoff-Alphen aan den Rijn, 1978, 4-124. M. CAPPELLETTI en B. GARTH, “Access to Justice: the Worldwide 
movement to make rights effective: a general report” in M. CAPPELLETTI (ed.), Access to Justice and the 
Welfare State, Sijthoff, Alphen aan den Rijn, 1981, 3-122. Zie ook M. CAPPELLETTI, E. JOHNSON Jr. en J. 
GORDLEY, Toward Equal Justice: A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies, Milano, Dott. A. Giuffrè 
Editore, 1975, 5-241. Dit werk lag aan de oorsprong van het verdere onderzoek voor de Ford Foundation 
waaruit het boek Access to Justice voortkwam. In dit boek worden al de grote lijnen uitgetekend van de 
verschillende fasen en modellen van rechtshulpverlening. 
2 M. GALANTER, “Access to Justice in a World of Expanding Social Capability”, Fordham Urban Law Journal 
2009, 115-128. 
3 M. CAPPELLETTI en B. GARTH, Access to Justice: A world Survey, Vol. 1, Sijthof en Noordhoff, Alphen aan der 
Rijn, 1978, 4. 



20 
 

een ruimer perspectief, nl. de samenleving in haar geheel. Het is een maatschappelijk vraagstuk met 

verschillende concurrerende sociale bezorgdheden.  

Voor Cappelletti en Garth evolueert access to justice in verschillende golven4. De eerste golf zijn de 

verschillende modellen van de juridische bijstand aan mindervermogenden of kwetsbare burgers. 

Hierbij zijn het judicare model en het welfare model de belangrijkste modellen. Het eerste model 

groepeert de rechtshulpsystemen waarbij de overheid advocaten financiert voor de geleverde 

prestaties aan mensen die niet over voldoende inkomsten beschikken om hun advocaat te betalen. 

Het tweede model is een alternatief op het eerste, waarbij juristen in dienstverband juridische hulp 

verlenen aan mensen in nood5. Een tweede golf zijn de diffused interests, het beschermen van 

diffuse en gefragmenteerde belangen. Deze golf is het gevolg van de toenemende literatuur, volgens 

Cappelletti en Garth, over de mogelijkheden van juristen en advocaten, rechtbanken en 

rechtbankprocedures om zich aan te passen aan de ‘diffuse’ en ‘sociale’ rechten, zoals 

consumentenrecht, milieurecht, huurrecht, rechten van arme mensen die de moderne 

samenlevingen typeren. Rechtbanken zijn duur en meestal traag en dit wordt versterkt door formele 

en formalistische procedures. Advocaten worden belast om mensen bij te staan maar deze rechten 

betreffen eerder kleinere vorderingen die economisch niet interessant zijn. Cappelletti en Garth 

stellen dan ook dat het noodzakelijk is om een mechanisme te voorzien om deze rechten effectief te 

maken6. Tot slot is er nog de alternatieve conflictbeslechtingsgolf als alternatief voor de tussenkomst 

van de advocaten (juristen), voor de toegang tot rechtbanken en reguliere rechtbankprocedures. De 

auteurs zagen een zekere evolutie en samenhang in deze golven.  

Het doel voor Cappelletti en Garth is equal access to justice. Deze gelijke toegang voor iedereen moet 

volgens de auteurs resulteren in een oplossing die voor het individu en de maatschappij rechtvaardig 

is: “Indeed, a basic premise will be that social justice, as sought by our modem societies, presupposes 

effective access.”7 Voor hen is access to justice geen natuurrecht, geen louter formeel recht, een 

residu uit de 19de-eeuwse nachtwakersstaat. Het is een modern basis(mensen)recht passend in de 

                                                           

4 Voor een grondige analyse van het project, zie B. HUBEAU, “The legacy and current relevance of Cappelletti 
and the Florence project on access to justice”, RdW 2015, 6-30. 
5 Op deze modellen zal dieper ingegaan worden in Deel 2. 
6 M. CAPPELLETTI en B. GARTH, Access to Justice: A world Survey, Vol. 1, Sijthof en Noordhoff, Alphen aan der 
Rijn, 1978, ix. 
7 M. CAPPELLETTI en B. GARTH, “Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make 
Rigths Effective”, Buff.L.Rev. 1978, 182. 
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welvaartsstaat8. Het is een appel aan de overheid om dit (grond)recht te effectueren (affirmative 

action by the state)9. 

Voor de beide auteurs betekent een effective access to justice het overwinnen van bepaalde 

drempels, zoals de kostprijs om te procederen vooral voor de kleine vorderingen van gewone burgers 

en de tijd die hiermee gepaard gaat, evenals wat zij noemen Relative Party Capability, verwijzend 

naar Galanters theorie van de the haves en the have nots, dus de beperkte inkomsten van mensen, 

de bekwaamheid van burgers om een eis of een verweer te herkennen en te handhaven en tot slot 

de speciale problemen die gepaard gaan met diffuse interests10.  

Cappelletti en Garth vullen het begrip access to justice in als een modern basisrecht. Zij wijzen op de 

verschillende machtsverhoudingen tussen eisers en verweerders en de financiële implicaties van het 

voeren van een juridische procedure. Zij concluderen: “Finally, as a complicating factor in the efforts 

to attack barriers to access, it must be emphasized that these obstacles cannot simply be eliminated 

one by one. Many access problems are related, and changes aimed at improving access in one way 

can exacerbate access barriers in another. For example, one approach to reducing costs is simply to 

ban legal representation in certain proceedings. Clearly, however, since relatively uneducated, low 

income litigants are more likely to lack the capacity to present their own legal cases effectively, they 

might suffer more than benefit from such a "reform". Without some compensating factors, such as a 

very active judge or other forms of legal assistance, indigent plaintiffs could now afford to litigate but 

would lack the kind of help that may be essential for them to litigate effectively. The serious study of 

access to justice cannot neglect the interrelationship of access barriers.”11 

 

1.1.2 Vijftig jaar na datum: de update van Macdonald 

Garth en Cappelletti legden de band tussen de verschillende golven en de effective access to justice. 

Macdonald12 wijst erop dat het begrip access to justice de laatste 50 jaar is geëvolueerd. De idee van 

de golven werkt hij verder uit. Hij onderscheidt 5 golven die hij periodiek per decennium ordent. Hij 

legt tevens het verband met het empirisch onderzoek in deze periodes. Hij geeft duidelijk aan dat 

deze periodisering verschilt van land tot land. Het onderzoek dat hij per periode bespreekt, is niet op 

                                                           

8 M. CAPPELLETTI en B. GARTH, l.c., 183-186. 
9 M. CAPPELLETTI en B. GARTH, l.c., 184. 
10 M. CAPPELLETTI en B. GARTH, l.c., 186-195. 
11 M. CAPPELLETTI en B. GARTH, l.c., 196. 
12 R. MACDONALD, “Access to Civil Justice” in P. CANE en H. KRITZER (eds.), The Oxford Handbook of Empirical 
legal Research, Oxford University Press, Oxford, 2010, 492-521. 
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zichzelf staand, maar cumulatief. De eerste golf omschrijft hij als accessing the official system: 

lawyers and courts. In deze golf situeert Macdonald de rechtshulpbeweging uit de jaren 60 en 70 van 

de vorige eeuw die zich toelegden op het slechten van drempels in de rechtsdomeinen van welzijn, 

huisvesting, werk, familie en consumentenrechten. Het doel was: “to reduce the cost, delay, and 

complexity of litigation and ensure legal representation in pursuing or defending civil actions and 

making claims before administrative officials”13. De aandacht beperkte zich niet tot de armste 

mensen, maar vestigde zich na verloop van tijd ook op de middenklasse. De tweede golf benoemt hij 

als improving the official system – redesigning state institutions. Deze tweede golf (1970-1980) 

kenmerkt zich door het uitbreiden van het aantal officiële instanties om tegemoet te komen aan de 

justitiële bezorgdheden van de burger, het introduceren van herstelrecht, het stroomlijnen van de 

publieke diensten en het bestuderen van de impact van het justitieel systeem op de burger. 

Initiatieven die genomen worden zijn: small claim courts, class actions, het wijzigen van procedurele 

bewijsregels, het introduceren van contigency fees (no cure no pay) en het veranderen van 

kostenreglementering. Rechters kunnen meer actief het proces leiden en kunnen zaken verwijzen 

naar buitengerechtelijke afhandeling zoals mediatie. Het is ook de periode dat de overheid tal van 

niet gerechtelijke instituties in het leven heeft geroepen zoals arbitrage en ombudsdiensten14. De 

derde golf typeert hij als demystifying offical law – alternatives to state institutions (1980-1990). De 

burger ziet door de bomen het bos niet meer en ziet de waarde niet meer in van burgerlijke 

procedures als sociaal proces om tot genoegdoening te komen. Terwijl rechtbanken moderniseren - 

introductie van casemanagement, gestroomlijnde procedures voor bepaalde zaken, het gebruik van 

technologie -, zoeken wetgevers in die periode naar andere manieren zowel binnen als buiten de 

overheid om conflicten te beslechten, gekend onder de noemer Alternative Dispute Resolution (ADR). 

Macdonald wijst erop dat verschillende studies over ADR gemengde resultaten gaven. Burgers waren 

vaak niet geneigd om op deze alternatieve conflictbeslechtingsmechanismen in te gaan, tenzij ze 

ertoe verplichten worden. Voor de burgers was het vaak een moeilijke zoektocht naar de 

alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen. Activisten riepen bijgevolg op tot public legal 

information and education. Onderzoek werd opgestart naar het gebruik en de impact van plain 

language in wetgeving en contracten. Macdonald parafraseert Galanter die stelt dat er geen causaal 

verband is tussen een vermindering van het aantal zaken voor de rechtbank en een verbeterde 

access to Justice15 door alternatieve conflictbeslechting. De vierde golf plaatst hij onder de noemer 

preventive law-proactive access to justice (1990-2000). De idee is om verschillende strategieën te 

                                                           

13 R. MACDONALD, l.c., 504. 
14 R. MACDONALD, l.c., 505-506. 
15 R. MACDONALD, l.c., 506; M. GALANTER, “The vanishing Trial: An Examination of Trials and Related Matters 
in Federal and State Courts”, Journal of Emperical Legal Studies 2004, 459-570.  
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ontwikkelen zodat burgers conflicten kunnen vermijden alvorens zij als juridische problemen worden 

gezien. ADR wordt dan gezien als ‘preventief recht’. Onderzoeksmatig verschoof de aandacht naar 

‘onofficieel recht’ dat beheerst en toegepast wordt door niet-publieke organen, zoals mede-

eigendom, private veiligheid, ombudsdiensten in private organisaties. In niet-westerse landen 

kenmerkt deze golf zich door proactieve strategieën om de publieke betrokkenheid te verhogen in 

officiële instanties waar recht wordt besproken, gemaakt en toegepast.16 De laatste golf situeert hij 

vanaf 2000 tot heden. Hieronder catalogeert hij: Making and administering law – holistic access to 

justice. De voorgaande golven hebben duidelijk gemaakt dat access to justice vele institutionele en 

contextuele facetten kent en dat juridische strategieën, of zij nu reactief of proactief, officieel of niet-

officieel zijn, als antwoord niet volstaan op de access to justice-problemen die de zwakste burgers 

ondervinden. In deze golf passen de paths to justice-studies en de plaats van legal professionals en 

non-legal professionals in de weg naar een rechtvaardige oplossing voor de dagdagelijkse problemen 

die mensen ondervinden al dan niet met behulp van het recht17. 

 

1.1.3 ‘Access to justice’: een normatief begrip  

De discussies over de omschrijving en de invulling van het begrip ‘access to justice’ tonen aan dat er 

over het begrip geen consensus bestaat. Gaat het over justice in de procedurele zin, nl. toegang tot 

juridische bijstand en juridische procedures die een antwoord zijn op juridisch gerelateerde 

bezorgdheden van de burgers? Of gaat het over justice in de inhoudelijke zin: de weg naar een 

rechtvaardige oplossing voor (potentieel geladen) juridische geschillen en sociale problemen18. En 

dan rijst de vraag naar het doel van access to justice: wie krijgt er dan toegang, waarvoor, hoeveel en 

wie beslist19? Deze vragen verwijzen naar de kernbegrippen die met access to justice worden 

verbonden. Deze begrippen zijn de rechtsstaat en de gelijke toegang tot het (ge)recht. Een gelijke 

toegang impliceert dat de wet deze toegang bepaalt (legaliteit), maar ook dat zij werkelijk 

toegankelijk is (legitimiteit). Daar waar Cappelletti en Garth nog opwierpen dat access to justice een 

vage term is bestaande uit golven, geeft de Amerikaanse professor Rhode aan dat access to justice 

een gelaagd en multidimensionaal begrip is dat op verschillende niveaus en facetten te situeren is. 

De eerste laag is de politieke laag die bepaalt of er toegang is en hoeveel en voor wie. Ten tweede is 

er de institutionele laag, nl. de setting waarbinnen de uitoefening van een recht vorm krijgt. Ten 

                                                           

16 R. MACDONALD, l.c., 507. 
17 R. MACDONALD, l.c., 508. 
18 D. L. RHODE, “Access to Justice: An Agenda for Legal Education and Research”, Journal of Legal Education 
2012-2013, 531-550.  
19 D.L. RHODE, Access to Justice, Oxford University Press, 2004, 5. 
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derde is er het niveau van de gebruikers met hun juridische noden en behoeften. Deze lagen of 

niveaus interageren voortdurend met mekaar. Daarnaast heeft het begrip verschillende dimensies 

aangezien het zowel de procedurele toegang tot het (ge)recht inhoudt als het beoogde doel van deze 

toegang nl. het verkrijgen van een rechtvaardige oplossing. Access to justice is voor Rhode 

conceptueel en heeft een sterke normatieve lading. Deze normatieve invulling dekt in se een 

spanning af tussen zij die toegankelijkheid minimaal willen garanderen en zij die het als een absoluut 

gegeven zien20. Het is met andere woorden de vraag in hoeverre het basis(mensen)recht dat access 

to justice impliceert een absoluut dan wel een relatief mensenrecht is21.  

Naast het afroepen van de norm van “equal access to justice” rijst de vraag naar het nut van het 

gelijke recht op toegang. Als er niet voldoende juridische professionals zijn om dit recht te willen 

afdwingen voor kwetsbare mensen, heeft het proclameren van het recht geen zin. Anderzijds is er 

maar sprake van een toegang als er ook substantiële rechten zijn die afdwingbaar zijn en er ook 

procedures zijn om deze afdwingbaarheid te realiseren. Ongelijkheden hebben daarenboven ook 

economische, sociale en politieke oorzaken en de mogelijkheden van de juridische bijstandssystemen 

om hieraan te verhelpen zijn hierdoor juist eerder beperkt. Abel heeft die tegenstelling duidelijk 

verwoord: “Legal aid is one of the limited redistributions that also legitimates a system that 

consistently betrays its promises”22.  

Het gevaar is niet ondenkbeeldig dat het begrip access to justice een containerbegrip wordt dat 

telkens moet afgebakend worden. Zo houdt het begrip access to justice voor de Verenigde Naties 

meer in dan het verbeteren van de individuele toegang tot de rechtbanken of het waarborgen van 

juridische vertegenwoordiging 23 . De Access to Justice Programmes van de Verenigde Naties 

omschrijven access to justice als de mogelijkheid van mensen om oplossingen voor hun grieven te 

zoeken en te krijgen via formele en informele justitiële instituten. Het houdt in: rechtsbescherming, 

juridische bewustwording, juridische bijstand en vertegenwoordiging, rechtspraak en 

afdwingbaarheid van vonnissen, alles binnen een mensenrechtenbenadering24. Het European Union 

Agency for Fundamental Rights schrijft in zijn rapport Access to Justice in Europe: an overview of 

challenges and opportunities, dat access to justice normaal gezien niet wordt gebruikt als juridische 

terminologie en ook niet wordt gebruikt in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het 

                                                           

20 T. GORIELY en A. PATERSON, A Reader on Resourcing Civil Justice Oxford University Press, 1996, nr. 1. 
21 Zie hierover S. GIBENS, “Juridische Bijstand” in A.P.R., 2008, 12-23 (zie ook later nog in Deel 2). 
22 Geciteerd in R. MOORHEAD en P. PLEASENCE, “Access to Justice after Universalism: an introduction”, Journal 
of Law and Society, 2003, 1. 
23 United Nations Development Programme, Access to Justice Practice, Note, 2004. 
24 United Nations Development Programme, Programming for Justice: Access for All: A practitioner’s Guide to a 
Human Rights-Based Approach to Access to Justice, Bangkok, UNDP, 2005.  
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agentschap ziet access to justice as related to a number of terms that at times are used 

interchangeably or to cover particular elements, such as access to court, effective remedies or fair 

trial. De basis is artikel 4725 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie dat sinds de 

invoering van het Verdrag van Lissabon het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op 

een eerlijk proces bepaalt. De derde paragraaf van dit artikel dat handelt over de juridische bijstand 

bezigt het begrip access to justice. De commentaren op dit artikel beperken de reikwijdte van de 

term niet alleen tot de juridische bijstand, maar benadrukken dat access to justice artikel 47 in haar 

geheel omvat26.  

De vergelijking van de verschillende golven in de studie van Cappelletti en Garth en deze van 

Macdonald alsook de reflecties van Rhode leren ons dat access to Justice verschillende dimensies 

heeft: een institutionele dimensie, een processuele dimensie en een inhoudelijke (substantiële) 

dimensie. De processuele dimensie beperkt zich niet tot het procedurele, nl. de procedure voor de 

rechtbank. Het houdt tevens het proces in dat mensen doorlopen om uiteindelijk voor hun juridische 

problemen een antwoord of beslissing te krijgen (procedural justice). De substantiële dimensie wijst 

op het resultaat dat mensen hebben bereikt en of zij het resultaat al dan niet rechtvaardig vinden 

(substantive justice). De institutionele dimensie wijst op de organisaties die ofwel proactief of 

reactief handelen als mensen potentieel geladen of reële juridische problemen ondervinden. Access 

to justice is dus eerder systemisch. Het houdt in: juridische kennis, toegankelijkheid van de 

dienstverleners, toegankelijkheid van het recht en van de rechtbanken (hierbij rekening houdend 

met de kost, efficiëntie, plaats en wijze van vertegenwoordiging) en tot slot ook de culturele 

responsiveness of the legal system.  

 

                                                           

25 Art. 47 bepaalt letterlijk: “Eenieder wiens door het recht van de Unie gewaarborgde rechten en vrijheden zijn 
geschonden, heeft recht op een doeltreffende voorziening in rechte, met inachtneming van de in dit artikel 
gestelde voorwaarden. Eenieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een 
redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat vooraf bij wet is ingesteld. Eenieder heeft de 
mogelijkheid zich te laten adviseren, verdedigen en vertegenwoordigen. Rechtsbijstand wordt verleend aan 
diegenen die niet over toereikende financiële middelen beschikken, voor zover die bijstand noodzakelijk is om de 
daadwerkelijke toegang tot de rechter te waarborgen.” Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 
Publ. C364/1. zie F. KRENC, « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial »  in F. PICOD en S. 
VAN DROOGHENBROECK (eds.), Charte des droits fondamentaux de L'Union européenne, Brussel, Bruylant, 
2018, 981-1006. 
26 FRA, Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities, Luxembourg: Publications 
Office of the European Union, 2011, 14-16. 
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1.2 Access to justice en rechtssociologisch onderzoek  

Galanter beschrijft hoe na het Florentijnse project het onderzoek over de golven verder een eigen 

weg ging27. Macdonald toont het eveneens aan. Het past dan ook om de verschillende benaderingen 

te geven in het rechtssociologisch onderzoek sinds het onderzoek van Cappelletti en Garth naar 

access to justice die relevant zijn in het raam van dit onderzoek over de rechtshulpverlening.  

Onderzoek in het raam van de institutionele dimensie van access to justice vinden we terug in het 

onderzoek naar de modellen van de rechtshulpverlening zoals het judicare model en het welfare 

model. Afhankelijk van de staatsstructuur ontwikkelde elk land en/of deelstaat zijn 

rechtshulpsysteem. Sommige van deze rechtshulpsystemen konden niet meer gecatalogeerd worden 

onder het éné dan wel het andere model en werden mixed models genoemd28. Onderzoekers 

onderzochten daarnaast de efficiënte en effectiviteit van deze modellen29. En om de verschillende 

rechtshulpsystemen in de verschillende landen met elkaar te vergelijken ontwierp Regan30 het quasi-

universal model of legal aid. Het model onderscheidt verschillende soorten van juridische diensten 

zoals outside litigation services en inside litigation services. Daarnaast moet een goed juridisch 

bijstandssysteem ‘comprehensive’ en ‘generous’ zijn, dus zoveel mogelijk verschillende soorten van 

juridische dienstverlening bevatten voor een zo groot mogelijke groep van mensen. De idee achter 

deze modellen is dat het recht en het rechtssysteem voor iedereen zoveel mogelijk toegankelijk 

moet zijn. Sandefur noemt het quasi-universal model van Regan een law-centric perspective. Zij stelt 

dat mensen met veel juridische problemen niet eens aan hun recht laat staan tot hun recht komen. 

Meer nog, mensen negeren deze problemen of zoeken op een voor juristen onorthodoxe wijze naar 

                                                           

27 M. GALANTER, o.c., 117. Een andere golf betrof de ADR-beweging die een eigen parcours ontwikkelde los van 
de rechtbanken. Dit maakt geen onderdeel uit van deze studie. Nochtans kan gewezen worden op een recent 
artikel van H. GENN. Zij wijst erop dat in het raam van beleidsopties het gevaar niet denkbeeldig is dat – zoals 
het recente debat in Engeland over het terugschroeven van de juridische bijstand- en andere 
conflictbeslechtingsmechanismen zoals ADR aangehaald worden als oplossing om access to justice te 
verbeteren, aangezien zij wel een oplossing biedt, maar eerder omwille van budgettaire redenen en de toegang 
tot het gerecht juist hierdoor beperkt wordt. H. GENN, “What Is Civil Justice For? Reform, ADR, and Access to 
Justice?” Yale Journal of Law & the Humanities 2012, Volume 24, Issue 1, 411. 
28 C. DRIESEN, G. FRANSSEN, S. GIBENS en J. VAN HOUTTE, Naar een meer performante rechtshulp. Een 
rechtsvergelijkend en rechtssociologische studie, Brussel, Larcier, 2006, 428 p. 
29 A. CURRIE, Legal Aid Delivery Models in Canada. Past Experience and Future Directions, Technical Report, 
Department of Justice, Canada, april 1999, 16 p.; A. CURRIE, “The Emergence of Unmet Needs as Issue in 
Canadian Legal Aid Policy Research” in D. FLEMING en A. PATERSON (ed.), ILAG Conferences Papers, 
Melbourne, Australia, 2001, p. 88 e.v. De papers zijn te vinden op www.ilagnet.org. 
30 F. REGAN, “Why Do legal Aid Services Vary Between Societies? Re-examining the Impact of Welfare States 
and Legal Families” in F. REGAN, A. PATERSON, T. GORIELY en D. FLEMING (ed.), The Transformation of Legal 
aid. Comparative and Historical Studies, Oxford University Press, 1999, 76; F. REGAN, Promoting Equality Before 
the Law: A Re-assessment of Australian Legal Aid Policy in the Twentieth Century, Doct.Diss., Flinders 
University, 2001, 13 e.v. 
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een oplossing voor hun problemen via familie, vrienden of organisaties die niet onmiddellijk voorzien 

in juridische dienstverlening. Slechts een minderheid doet toch beroep op juridische professionals31.  

De kritiek van Sandefur sluit aan bij de rechtssociologische studies die gekend zijn onder de noemer 

‘needs-studies’ en de mobilisering van het recht. Deze studies passen eerder in de processuele 

dimensie van het begrip access to justice. Volgens Albiston en Sandefur kwamen er nieuwe inzichten 

naar aanleiding van het mijlpaalonderzoek Civil Litigation Research Project (CLRP). Vóór dit 

baanbrekende onderzoek legden rechtssociologen zich vooral toe op het onderzoek naar de 

verschillende manieren om rechtbankgeschillen efficiënt en geloofwaardig tot een goed einde te 

brengen. Het Civil Litigation-onderzoek daarentegen richtte zich op een vroeger stadium in de 

conflictbeslechting en overschouwde het landschap van de mogelijke juridische geschillen en hoe 

deze geschillen al dan niet een weg naar de rechtbank vonden32. In dit onderzoek werden 

huishoudens onderzocht en werd er gepeild naar de mogelijke juridische problemen die zij ervaren 

hadden zoals meningsverschillen over contracten, schadegevallen of discriminatie. Het onderzoek 

bestudeerde de houdingen en reacties van de ondervraagde mensen33. De onderzoekers stelden vast 

dat mensen meer (mogelijke) juridische geschillen hadden dan aanvankelijk gedacht. Velen vonden 

hun weg niet naar de juridische professionals en de rechtbank. Verschillende types van geschillen 

leidden ook tot andere oplossingspatronen. Zo lieten mensen die het slachtoffer waren van 

discriminatie vaak na om hiertegen actie te ondernemen. De onderzoekers kwamen tot de conclusie 

dat de rechtbanken slechts een kleine fractie van de mogelijke juridische problemen in het landschap 

van de geschillenbeslechting voor hun rekening namen en mensen dus minder ‘procesziek’ waren 

dan aanvankelijk gedacht. In plaats van geschillen te zien als objectieve feiten, werd het duidelijk dat 

ze eerder sociale constructies waren34.  

Sommige studies gingen dieper in op de (niet geledigde) noden en behoeften van mensen met 

juridische problemen. Dergelijke ‘needs’- studies gingen na wat de oorzaak was van de leemte in de 

rechtshulp. De belangrijkste theorieën kwamen uit de Verenigde Staten35. Vele auteurs zochten naar 

                                                           

31 R.L. SANDEFUR, “Fulcrum Point of Equal Access to Justice: Legal and Non-legal Institutions of Remedy”, 
Loy.L.A.L.Rev. 2009, 950. 
32 C.R. ALBISTON en R.L. SANDEFUR, ‘Expanding the Empirical Study of Access to Justice’, Wis. L. Rev. 2013, 103. 
33 R.E. MILLER en A. SARAT, “Grievances, Claims and Disputes: Assessing the Adversary Culture”, Law&Soc.Rev. 
1980-81, 534-561. 
34 C.R. ALBISTON en R.L. SANDEFUR, l.c., 104. 
35 J. CARLIN en J. HOWARD, “Legal Representation and Class Justice”, University of California Los Angeles Law 
Review, vol. 12 1965, 381-437. CARLIN en J. HOWARD, “Civil Justice and the Poor”, Law and Society Review 
1966, 9-89; G. SYKES, “Legal needs of the Poor in the city of Denver”, Law and Society Review 1969, 255-277. L. 
MAYHEW and A. REISS jr., “The social organisation of legal contacts”, American Sociological Review 1969, 309-
318 en L. MAYHEW, “Institutions of Representation: Civil Justice and the Public”, Law and Society Review vol. 9 
1975, 401-429. 
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de betekenis van unmet legal needs36. Onderzoek over de leemte in de rechtshulp en de noden en 

behoeften van de mensen op zoek naar het recht gaven verschillende resultaten. Daar waar de 

studies over behoeften (needs-studies) hoofdzakelijk vertrokken vanuit een top-down benadering, 

gingen studies over de mobilisering van het recht uit van een bottom-up benadering37. Zemans vatte 

het als volgt samen: “Law is … mobilized when a desire or want is translated into a demand or an 

assertion of rights”38. Zodra mensen inzien dat zij een juridisch probleem hebben en dit ook 

benoemen, duiden zij hiervoor verantwoordelijken aan en vervolgens zetten zij hun juridische 

verzuchtingen om in eisen en vorderingen. Felstiner et al. verwoordden deze stappen in de termen 

naming, blaming, claiming39. Deze stappen veronderstellen dat mensen hun rechten thematiseren en 

vervolgens mobiliseren. De thematisering van het recht houdt in dat een conflict gepercipieerd wordt 

als een juridisch conflict. Als dit het geval is dan wordt het recht gemobiliseerd40. De mobilisering van 

een recht gebeurt echter niet zonder dat er over bepaalde drempels moet gestapt worden die in de 

verschillende fasen van het mobiliseringsproces aanwezig zijn: de rechtsbehoeften ((unmet?) legal 

needs), de rechtsvoorlichting (Rechtsberatung), de rechtsverschaffing (Rechtsbeschaffung) en de 

rechtsdoorzetting (Rechtsdurchsetzung)41.  

De wijze waarop mensen hun conflicten beslechten werd bijgevolg in een ruimer perspectief en 

context bestudeerd. Studies beperkten zich niet meer tot de loutere formele conflictbeslechting 

binnen de rechtbanken. De aandacht verschoof naar de verschillende fasen die mensen doorlopen 

om hun conflict beslecht te zien. De wijze waarop mensen tot hun recht kwamen werd beschreven in 

a pyramid of legal disputes. Alvorens zich te wenden tot de rechtbank – die slechts het topje van een 

                                                           

36 B. ABEL-SMITHS, M. ZANDER en R. ROOKE, Legal Problems and the Citizen: A Study in Three London 
Boroughs, London, Heinemann, 1973; A. BYLES en P. MORRIS, Unmet Need: The Case of the Neighbourhood 
Law Centre, London, Routledge, 1977; M. CASS en R. SACKVILLE, Legal Needs of the Poor: Research Report, 
Canberra AGPS, 1977; P. MORRIS, R. WHITE en P. LEWIS, Social Needs and Legal Action, London, Robertson, 
1973. 
37 S. GIBENS, “Rechtshulp anno 2005: de afwezigheid van een traditie” in De verhaalbaarheid van de kosten van 
verdediging: en wat met de toegang tot de rechter? Rechtshulp op de helling, Brugge, die Keure, 2006, 32 e.v. In 
deze bijdrage ging ik al dieper in op deze benaderingen.  
38 F. ZEMANS, “Legal Mobilization: The Neglected Role of the Law in the Political System”, American Political 
Science Review 1983, vol. 77, 700, zoals ook vermeld in M.W. McCANN, “Legal Mobilization and Political 
Advocacy: some Basic Premises” in A. SARAT en S. SILBEY (ed.), Studies in Law, Politics and Society, 1991, 
Greenwich, Connecticut, Jai Press inc., 227. 
39 W.F. FELSTINER, R. ABEL en A. SARAT, “The Emergence and Transformation of Disputes: Naming, Blaming, 
Claming”, Law and Society Review 1980-81, 631-654. 
40 E. BLANKENBURG, Mobilisierung des Rechts. Eine Einführing in die Rechtssoziologie, Verlag Berlin Heidelberg, 
Springer Lehrbuch, 1995, 123; F. VAN LOON en E. LANGERWERF, Burgerlijke rechtbanken. Wie wat en hoe?, 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1986, 15. 
41 H. ROTTLEUTHNER, Probleme des Arbeitsgerichtbarkeit und Ihre Folgen, Berlin, Springer, 1978, 13. 
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ijsberg is – hebben mensen reeds een lange weg afgelegd42, waarvan het procederen het eindpunt 

van een lange evolutie is43.  

Het baanbrekende werk van Genn eind jaren 90 van de vorige eeuw genaamd paths to justice gaat 

terug op de benaderingen uit de needs-studies en de mobilisering van het recht. Haar studie vond 

intussen al 51 keer in verschillende jurisdicties navolging, hoofdzakelijk Angelsaksische landen44. 

Nochtans mag de cesuur niet zo strak getrokken worden. Het boek van Genn is in het Nederlandstalig 

gebied voorafgegaan door het andere baanbrekende werk van Schuyt, Groenendijk en Sloot. De titel 

van Genns boek vertoont bovendien veel gelijkenis met deze van Schuyt, Groenendijk en Sloot De 

weg naar het recht45. Ondanks de min of meer gelijkaardige titel zijn er ondanks verschillende 

gelijkenissen inzake onderzoeksopzet, toch ook belangrijke verschillen. Deze verschillen wijzen op 

een evolutie in het onderzoek sinds Schuyt et al. dat dateert uit de jaren 70 tot deze van de paths to 

justice. We leggen deze twee naast elkaar.  

Het onderzoek van Schuyt et al. beperkte zijn studievoorwerp tot de rechtshulpverlening als de 

belangrijkste modaliteit om toegang te verkrijgen tot het recht of het gerecht. De auteurs vertrokken 

vanuit het begrip leemte in de rechtshulp. Leemte werd gezien als een tekort aan rechtsgelijkheid. 

De toegang tot de juridische dienstverlening op zich is reeds ongelijk, maar mag niet verward worden 

met het gebruik ervan. Leemte is tevens een tekort aan rechtsbescherming. Bepaalde rechtsmateries 

kregen onvoldoende aandacht van de juridische dienstverleners en individuen ervoeren 

machteloosheid bij het effectueren van rechten tegenover ervaren geïnstitutionaliseerde repeat 

players. De leemte werd tevens ervaren als een probleem van juridische vaardigheid, de kennis van 

                                                           

42  E. BLANKENBURG, U. REIFNER, I. GORGES en F. TIEMANN, Rechtsberatung. Soziale Definition von 
Rechtsproblemen durch Rechtsberatungsangebote, 1982, Neuwied und Darmstadt, Hermann Luchterhand 
Verlag; E. BLANKENBURG, Mobilisierung des Rechts. Eine Einführing in die Rechtssoziologie, Verlag Berlin 
Heidelberg, Springer Lehrbuch, 1995; D. BLACK, “The Mobilization of Law”, Journal of Legal Studies 1973, 125-
149; R.E. MILLER en A. SARAT, “Grievances, claimes and disputes: Assessing the adversary culture” in Law and 
Society Review 1980-81, 525-565; W.F. FELSTINER, R. ABEL en A. SARAT, “The Emergence and Transformation 
of Disputes: Naming, Blaming, Claming”, Law and Society Review 1980-81, 631-654. J. FITZGERALD, A 
Comparative Empirical Study of Potential Disputes in Australia and the United States, Dispute Processing 
Program Working Paper Series, University of Wisconsin, Madison 1982, 4. Zie ook voor België F. VAN LOON en 
E. LANGERWERF, Burgerlijke rechtbanken. Wie wat en hoe?, 1986, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen; 
Y. WOUTERS en F. VAN LOON, “Civil Litigation in Belgium: The Reconstruction of the Pyramid of Legal Disputes 
– a preliminary report”, Droit et Société 1992, 199-210. 
43  F. VAN LOON en E. LANGERWERF, Burgerlijke rechtbanken. Wie, wat, hoe?, Antwerpen, Kluwer 
Rechtswetenschappen, 1987, 7; zie ook M. GALANTER, “Why the ’haves come out ahead’. Speculations on the 
Limits of Legal Change”, Law and Society Review 1974, 9, 1, 95-160, 134; E. BLANKENBURG, Mobilisiering vom 
Recht, Berlin, Internationales Institut für Management und Verwaltung, 1980, 6; zie ook: E. BLANKENBURG, 
Mobilisierung des Rechts. Eine Einführung in die Rechtssoziologie, Berlin, Springer, 1995, vooral 39 e.v. 
44 Zie lezing P. PLEASANCE, “Legal Needs Surveys in a Global Context”, International Legal Aid Group 
Conference. Access to Justice for Clients?, 15 juni 2017, 
http://www.internationallegalaidgroup.org/images/miscdocs/Programme_2017.pdf. 
45 C.J.M. SCHUYT, C.A. GROENENDIJK en B.P. SLOOT, De weg naar het recht, Deventer, Kluwer, 1976, 387 p. 
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rechten en plichten en het inzicht in de juridische aard van velerlei handelingen en situaties46. Het 

onderzoek voorzag ook in een theoretische basis die tot op heden ook nog dienst blijft doen47. De 

reden waarom mensen een verschillend beroep doen op de rechtshulp vindt zijn oorsprong in het 

economisch en sociaal-psychologisch vermogen van de rechtshulpvragers en in de frequentie van de 

rechtsproblemen en de organisatie van het aanbod. Zij verwijzen naar (a) de economische 

vermogenstheorie, (b) de sociaal-psychologische vermogenstheorie, (c) de participatietheorie en (d) 

de organisatietheorie als de theoretische grondslag voor hun onderzoeksresultaten. Uit het 

onderzoek van Schuyt et al. kwam naar voren dat de laagste inkomens niet verstoken blijven van 

contact met de advocatuur. Hun gebruik was vergelijkbaar met de hogere inkomens. De 

middeninkomens daarentegen zaten onderaan de curve48. De studie van Schuyt et al. voorzag naast 

het contact met de rechtshulpverleners ook een inventarisering van de rechtsproblemen en hun 

oplossingspatronen en de rol van kennis en kennissen bij de toegang tot de rechtshulp49.  

Latere onderzoeken, gekend onder de naam paths to justice50, zijn een gelijkaardige weg opgegaan, 

maar legden de nadruk niet meer op de leemte, maar onderzochten vooral de aard en frequentie van 

                                                           

46 C.J.M. SCHUYT, e.a. o.c., 50-66. 
47 In de geschillenbeslechtingsdelta uitgevoerd door van Velthoven en ter Voert werd de hypothese ontwikkeld 
dat de kans dat iemand te maken krijgt met een rechtsprobleem niet voor iedereen even groot is. De auteurs 
beriepen zich op de participatietheorie. Deze werd in de studie ontkracht, nl. maatschappelijke actieven 
hadden niet meer te maken met rechtsproblemen dan niet-actieven. Bovendien werden vele problemen door 
de mensen zelf opgelost. Zij visualiseerden de manier waarop mensen met rechtsproblemen omgingen niet 
meer in de vorm van een piramide, maar in de vorm van een delta. De weg is niet louter lineair. B.C.J. VAN 
VELTHOVEN en M.J. TER VOERT, Geschilbeslechtingsdelta 2003. Over verloop en afloop van (potentieel) 
juridische problemen van burgers, Den Haag, WODC, Onderzoek en Beleid 219, 2004. B.C.J. VAN VELTHOVEN en 
C. KLEIN HAARHUIS, Geschilbeslechtingsdelta 2009, Den Haag, WODC, Onderzoek en Beleid 293, 2010. 
48 C.J.M. SCHUYT e.a., o.c., 107. 
49 A. KLIJN, Rechtshulp. Onderzocht en overdacht., Gouda-Quint B.V., 1991, 276p. A. KLIJN, “Vraag en aanbod op 
de markt van de rechtshulpverlening. Een reconstructie van twintig jaar onderzoek in Nederland” in J. 
GRIFFITHS (ed.), De Sociale Werking van het Recht, Ars Aequi Libri, 1996, 218-220. A. KLIJN, J. VAN DER SCHAAF 
en G. PAULIDES, De rechtsbijstandsubsidie herzien. Een evaluatie van de toegangsregulering in de Wet op de 
rechtsbijstand., WODC, 1998, 39. Klijn heeft ernstige vragen gesteld bij de studie van Schuyt. Hij concludeert 
dat waar Schuyt zich kon vinden in de Amerikaanse need-theorieën uit de jaren 60, hij hiervoor geen 
wetenschappelijke basis vond.  
50 P. Pleasence deelde tijdens de ILAG-conferentie van 2017 in Johannesburg mee dat er intussen 51 studies 
zijn uitgevoerd in verschillende jurisdicties. Sommige jurisdicties hebben reeds verschillende opeenvolgende 
onderzoeken gedaan die mee in het cijfer van 51 begrepen zijn. Dit is een onvolledig overzicht van de studies:  
- UK: H. GENN, Paths to Justice. What People do and think about going to Law, Oxford/Portland, Hart, 1999; H. 
GENN en A. PATERSON, Paths to Justice Scotland. What People in Scotland do and think about going to law, 
Oxford/Portland, Hart, 2001; P. PLEASENCE, N.J. BALMER, A. BUCK, A. O’GRADY en H. GENN, “Multiple 
justiciable Problems: Common Clusers and their Social and Demographic Indicators”, Journal of Empirical Legal 
Studies 2004, 301-329; P. PLEASENCE, A. BUCK, N.J. BLAMER, A. O’GRADY, H. GENN en M. SMITH, Causes of 
Action: Civil Law and Social Justice, Londen, Stationary Office, 2004; T. DIGNAN, Northern Ireland Legal Needs 
Survey, Belfast, Northern Ireland Legal Services Commission, 2006, https://www.justice-
ni.gov.uk/sites/default/files/publications/doj/northern-ireland-legal-needs-survey-report-2006.pdf. 
- VS: A. CANTROL, Legal Needs and Civil Justice. A survey of Americans. Major Findings from the Comprehensive 
Legal Needs Study, Chicago, Consortium of Legal Services and the Public, ABA, 1994.  
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de juridische problemen die mensen dagdagelijks ondervonden. Deze studies waren een antwoord 

op de needs-studies die een meer subjectieve invulling gaven aan de behoeften en de leemtes in de 

rechtshulp.  

De paths to justice-onderzoeken gaan uit van een meer objectieve omschrijving. De term hiervoor is 

“Justiciable problems – problems which raise civil legal issues, whether or not this is recognised by 

those facing them and whether or not any action taken to deal with them involves the legal 

system”51. De studies onderzoeken de indicatie en de frequentie van het aantal (potentiële) 

juridische problemen die mensen binnen een bepaalde periode hadden ondervonden. De indicatie 

en frequentie van deze problemen zijn contextueel en variëren van land tot land. Pleasence et al. 

hebben een meta-studie op de paths to justice-onderzoeken van 27 jurisdicties uitgevoerd die 

interessante rechtsvergelijkende resultaten opleverden 52 . Uit dit meta-onderzoek bleek dat 

consumentenproblemen behoorden tot de top drie van zaken of categorieën die het meest 

voorkwamen53. Gelijkaardig is burenhinder. In 13 te vergelijken onderzoeken die burenhinder als 

afzonderlijk categorie hadden gemeld, behoorde burenhinder tot de drie meest voorkomende 

problemen. In andere onderzoeken die met elkaar vergeleken werden, waren geldproblemen bij de 

                                                                                                                                                                                     

- Canada: A. CURRIE, A national Survey of the Civil Justice Problems of Low and Moderate Income Canadians: 
Incidence and Patterns, Department of Justice, Canada, 2005; A. CURRIE, The Legal Problems of Everyday Life. 
The Nature, Extent and Consequences of Justiciable Problems experienced by Canadians, Department of Justice, 
Canada, 2007; A. CURRIE, Lives of Trouble: Criminal Offending and the Problems of Everyday Life, Department 
of Justice, Canada, 2009; A. CURRIE, “The legal problems of Everyday Life” in X, Legal Aid: A New Beginning, 
Antwerpen/Glasgow, International Legal Aid Group, 2007, 245-282.  
Australië: C. COUMARELOS, Z. WEI en A.Z. ZHOU, Access to Justice and Legal Needs, volume 3: Justice made to 
measure, www.lawfoundation.net.au/report/survey2006.  
- Bulgarije: M. GRAMATIKOV, Multiple JusticiableProblems in Bulgaria, Tilburg, University Legal Studies Working 
Papers, afl. 16, 2008.  
- Hong Kong: www.uvt.nl/accesstojustice en www.measuringaccesstojustice.nl; X, Consultancy Study on the 
Demand for and Supply of Legal and Related Services, Hong Kong, Asia Consulting Group Ltd-University of Hong 
Kong, 2008 (www.doj.gov.hk/eng/public/consultancy.htm).  
- Japan: M. MURAYAMA, “Experiences of problems and disputing behaviour in Japan”, Meiji Law Journal 2007, 
14, 1-59.  
- Nieuw-Zeeland: R. NICHOLAS, New Zealand’s 2006 National Survey of Unmet Legal Needs and Access to 
Services, Paper ILAG Antwerpen, 2007.  
- Nederland: B.C.J. VAN VELTHOVEN en M.J. TER VOERT, Geschilbeslechtingsdelta 2003. Over verloop en afloop 
van (potentieel) juridische problemen van burgers, Den Haag, WODC, Onderzoek en Beleid 219, 2004. B.C.J. 
VAN VELTHOVEN en C. KLEIN HAARHUIS, Geschilbeslechtingsdelta 2009, Den Haag, WODC, Onderzoek en 
Beleid 293, 2010. M.J. TER VOERT en C.M. KLEIN HAARHUIS, Geschilbeslechtingsdelta 2014. Over verloop en 
afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers, WODC 315, Boom, Lemma Uitgevers, 2015.  
51 In het Nederlands kan de term ‘justiciable problems’ vertaald worden als ‘potentieel juridische problemen’. 
Aangezien een probleem in de voormelde studies meestal ook een sociaal probleem is en sociale problemen 
tegelijkertijd ook een juridische dimensie kunnen hebben, kan de term ook vertaald worden als ‘sociaal-
juridisch problemen’ (zie infra). 
52 P. PLEASENCE, J.L. BALMER en R.L. SANDEFUR, Paths to Justice. A past, present and future roadmap, Report 
prepared under a grant from the Nuffield Foundation (AJU/39100), August 2013, UCL Centre for Empirical Legal 
Studies, 165 p. 
53 Uit 18 tot 20 vergeleken onderzoeken. 
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drie meest voorkomende categorieën. Problemen zijn meestal gekoppeld aan 

ziekte/gezondheid/beperking, meestal geestelijke gezondheid. Meer specifiek, 

consumentenproblemen werden het meest verbonden met zowel een hoog inkomen als met 

werkloosheid, arbeidsproblemen en gingen gepaard met een interferentie tussen leeftijd en 

werkloosheid, familieproblemen met midlife, met eenoudergezinnen en na echtscheiding, en 

geldproblemen met eenoudergezinnen. Het aanpakken van deze justiciable problems varieerden van 

onderzoek tot onderzoek, maar een zekere patroon kon teruggevonden worden. Niet-ageren kwam 

het meeste voor bij mannen, heeft minder te maken met leeftijd, en is minder gewoon bij hoger 

opgeleiden. Naargelang de waarde en de belangrijkheid van het probleem, werd er meer actie 

ondernomen. Evenmin werd er actie ondernomen tegen buren die zich asociaal gedroegen. Actie 

werd wel ondernomen bij familieproblemen. Multivariate analyses hebben ook verbanden gelegd 

met het zoeken van advies. Vrouwen zoeken meer hulp bij problemen, waarbij het vragen van advies 

stijgt met de leeftijd en naargelang de waarde en de ernst van de problemen. Advies is minder 

verkregen in verhouding tot consumentenproblemen en het meest in verband met echtelijke 

problemen, persoonlijke schade, werk en eigendomszaken.  

De paths to justice-onderzoeken laten zien dat mensen niet steeds hun juridische problemen 

onderkennen, een oplossing hiervoor zoeken of juridische dienstverleners contacteren. Zij doen 

daarbij meestal een beroep op niet-juridische dienstverleners. In twee analyses uit de meta-analyse 

van Pleasence die specifiek peilden naar het contact met advocaten werd een verband met het 

inkomen gevonden. Het contact met advocaten stijgt naarmate het inkomen stijgt. De vaststelling die 

trouwens ook al door Schuyt werd gedaan, bevestigt dat mensen met een hoog inkomen en zij die 

kunnen genieten van kosteloze juridische bijstand het meest contact hebben met advocaten voor het 

oplossen van hun problemen (de zogenaamde U-curve)54. Advocaten worden ook het meest 

geconsulteerd in geval van familiale problemen, persoonlijke schade en huisvesting.  

We kunnen uit de voormelde bespreking van de paths to justice-studies een aantal vaststellingen 

maken. Een eerste vaststelling is dat het survey-onderzoeken zijn met kwantificeerbare data. 

Dergelijk onderzoek is in België of in zijn deelstaten nog niet uitgevoerd. Dit neemt niet weg dat de 

conclusies van deze paths to justice-onderzoeken wijzen op meervoudige (potentiële) juridische 

                                                           

54 De geschilbeslechtingsdelta 2014 komt dan weer tot de vaststelling dat hier geen verband gelegd kan 
worden, zie M.J. TER VOERT en C.M. KLEIN HAARHUIS, Geschilbeslechtingsdelta 2014. Over verloop en afloop 
van (potentieel) juridische problemen van burgers, WODC 315, Boom, Lemma Uitgevers, 2015, 201-202. In een 
recent onderzoek in Taiwan is het niet een U-curve, maar eerder “a gradual incline rather than a steep U-
shaped line”. K-C. HUANG, CH-C. LIN en K.P. CHEN, “Do Rich and Poor Behave Similarly in Seeking Legal Advice? 
Lessons from Taiwan in Comparative Perspective”, Law & Society Review, 2014, 193-223 (212). 
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problemen bij vooral kwetsbare burgers. Dit doet geen afbreuk aan de kritiek van sommige auteurs55 

die menen dat deze surveys de meest kwetsbare burgers niet bereiken zoals daklozen, mensen met 

verstandelijke of geestelijke beperkingen en migranten. Het is daarom noodzakelijk dat naast deze 

cijfermatige studies ook kwalitatief onderzoek gebeurt om de toegankelijkheid tot de juridische 

dienstverlening van bepaalde groepen van kwetsbare burgers te onderzoeken (zie deel 4).  

 

1.3 Afbakening van de begrippen: ‘access to justice’ of toegang 

tot justitie?  

1.3.1 Access to justice  

Kritzer verbindt de onderzoeksthema’s rond access to justice, legal needs en litigation rates met 

elkaar. Hij schrijft dat de eerste studies focussen op de vraag op welke manier individuen een 

antwoord krijgen op hun (potentiële) juridische problemen. De tweede soort van studies bestudeert 

de mate waarin personen bijstand krijgen van een gekwalificeerde professional om deze voormelde 

ervaren problemen aan te pakken (waaronder ook niet-contentieux, zoals contracten, testamenten, 

enz.) en de derde handelt over rechtbanken of andere conflictbeslechtingsmechanismen. De paths to 

justice-studies die Kritzer omschrijft als justiciable problem studies zijn voor hem een kruispunt 

tussen de legal needs-studies en de geschillenbeslechtingsstudies (pyramid)56. Hij onderscheidt 

verschillende perspectieven op access to justice. Het eerste perspectief is dat vanuit de 

rechtzoekenden (wat een proces is, en ons inziens verwijst naar de processuele dimensie). Het 

tweede perspectief is het institutionele kader, het systeem van de conflictbeslechting (dat behoort 

tot de institutionele dimensie).  

Voor het eerste perspectief vinden we een omschrijving van Hubeau die zich baseert op het Van 

Vollenhoven-Instituut. Hij schrijft: “They consider it to be a process and not merely a situation or a 

goal. Elements are people, notably poor and vulnerable (1), suffering from injustices (2), have the 

ability (3), to make their grievances to be listened to (4), and to obtain proper treatment of their 

grievances (5), by state or non-state institutions (6), leading to redress of those injustices (7), on the 

                                                           

55 G. MULHERING en C. COUMARELOS, “Access to Justice and Disadvantaged Communities” in P. PLEASENCE, A. 
BUCK en N. BALMER (eds.), Transforming Lives: Law and Social Process, TSO, London, 2007, 12. 
56 H. KRITZER, “Claiming behavior as legal mobilization” in P. CANE en H. KRITZER, The Oxford Handbook of 
Empirical legal Research, Oxford University Press, Oxford, 2010, 263. 
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basis of rules or principles of state law, religious law, or customary law (8), in accordance with the 

rule of law (9).”57 

Macdonald58 die verwijst naar het Woolf-report in UK van 1996 omschrijft access to justice vanuit het 

institutioneel kader “an accessible system is said to be one that produces: (1) just results, (2) fair 

treatment (3), at reasonable cost, (4) with responsible speed, (5) that is understandable to users, and 

(6) responsive to needs, (7) provides certainty, (8) and is effective resourced and well organized”. 

Op die manier expliciteren deze definities de processuele dimensie en de institutionele dimensie met 

het oog op het bereiken van de derde dimensie nl. een resultaat dat al dan niet rechtvaardig 

voorkomt (substantiële dimensie) (zie supra).  

 

1.3.2 Toegang tot justitie  

 Omschrijving door Lejeune 

Access to justice heeft niet zomaar een equivalent in de continentale stelsels. Lejeune maakt in het 

Frans daarom een onderscheid tussen accès au droit, accès à la justice en accès au juge. Net zoals 

Rhode over de term access to justice schrijft, meent zij dat over deze drie begrippen evenmin een 

consensus bestaat. De indelingen die zij maakt zijn evenzeer het voorwerp van debat. Accès au droit 

houdt algemene juridische informatie in over rechten en plichten, alsook de oriëntering naar de 

organisaties die het uitoefenen van rechten bevorderen. Accès à la justice verwijst naar de 

instellingen en het beleid die de mobilisering bevorderen of vergemakkelijken voor de burgers of 

organisaties, van het justitieel apparaat in hun dagdagelijkse problemen, door het beslechten van 

symbolische, economische of culturele drempels die de toegang met zich meebrengt. Tot slot is er 

l’accès au juge waaronder zij verstaat het recht, voor de burgers om zich te verdedigen en hun 

rechten te laten gelden voor een rechter zowel in burgerlijke als in strafrechtelijke 

aangelegenheden59. Haar definities verwoorden een justitiële invulling.  

                                                           

57 B. HUBEAU, “The Legacy and current relevance of Cappelletti and the Florence project on access to justice”, 
RdW 2015, 12. 
58 R. MACDONALD, l.c., 508-509. 
59 A. LEJEUNE, “Accès au droit, accès à la justice ou accès au juge? L’activité judiciaire dans les maisons de 
justice et du droit” in B. LAPEROU en V. DONIER (eds.), Accès au juge: quelles évolutions?, Brussel, Bruylant, 
2013, 425. 
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 Omschrijving in functie van het onderzoek 

De afwezigheid van een consensus over de invulling van de begrippen access to justice, accès au 

droit, juge en à la justice belet ons niet om het begrip een invulling te geven in functie van dit 

onderzoek. Access to justice duidt op de toegang tot diensten of instanties voor mensen die een 

oplossing zoeken voor hun sociaal-juridische vragen en problemen.  

Justiciable problems wordt in het onderzoek van ter Voert vertaald als (potentieel) juridische 

problemen. Genn wijst erop dat een justiciable problem een probleem is dat juridische gevolgen kan 

hebben. De oorzaak is dus niet steeds louter juridisch, soms ook sociaal, economisch of persoonlijk.  

De Engelse auteur Dean stelt: “Social scientists tend to recognise that all our rights are in one way or 

another socially and ideologically constructed”60. Dean toont in zijn werk aan dat rechten de 

articulatie zijn van menselijke behoeften en noden. Noden en behoeften kunnen op twee manieren 

bekeken worden van boven naar beneden (top down) en van beneden naar boven (bottom-up). Hij 

verwijst naar Habermas’ onderscheid tussen leefwereld en systeemwereld (zie verder nog deel 2): 

“Habermas’s characterisation of late Western ‘modernity’ is that it exhibits a separation and 

continuing tension between the technical systems by which rights of citizenship are formulated and 

administered and, on the other, the life-world that gives meaning to social participation and in which 

the well-springs of behavior and aspiration are located”61. Dean legt ons inziens de link tussen het 

recht in formele zin en de onderliggende sociale menselijke nood. Sociale rechten, waaronder Dean 

de sociale grondrechten rekent, zijn dan de articulatie van sociale noden en behoeften. Hieruit 

kunnen we afleiden dat aan de articulatie van het recht op toegang tot het (ge)recht als sociaal 

grondrecht een sociale nood en behoefte ten grondslag ligt. Deze sociale grondslag geldt voor de 

sociale rechten in het algemeen waaronder Dean private en welzijnsrechten rekent. Vandaar dat in 

dit onderzoek gekozen wordt voor de term sociaal-juridische problemen in plaats van potentieel 

juridische vragen en problemen. Tegelijkertijd wijst het erop dat een juridisch probleem steeds plaats 

vindt in een sociale context62.  

Een ruime omschrijving geeft de mogelijkheid om de verschillende facetten te belichten inzake de 

toegankelijkheid tot de aangepaste dienstverlening of instanties. Er is dus geen ‘one size fits all’ - 

                                                           

60 H. DEAN, Social Rights and Human Welfare, Routlegde, London & New York, 2015, 4. 
61 H. DEAN, o.c., 21. 
62 A. Lejeune wijst erop dat: “… le droit s’inscrit dans le prolongement du social et non en dehors de lui…” (A. 
LEJEUNE, o.c., 423). Zie ook de legal consciousness-theorieën (infra). 
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benadering63. De sociale en/of juridische dienstverlening is afhankelijk van de behoeften en noden 

van de mensen en de manier waarop zij hiermee omgaan. Het houdt eveneens in dat mensen minder 

afhankelijk moeten zijn van een bepaalde vorm van dienstverlening en dus zelf ook hun zoektocht 

naar een juridische oplossing vorm kunnen en moeten geven. Het aanbod staat dus in functie van de 

(potentiële) vraag.  

Een sociale en/of juridische dienstverlening of instantie is aangepast aan de noden en behoeften van 

de mensen en kan dus verschillende vormen aannemen. Recent onderzoek in Australië leert dat 

hierdoor het rechtshulplandschap misschien minder eenvormig wordt. Welzijnsorganisaties 

integreren hun diensten met juridische hulpverleningsinstanties, zoals het West Heidelberg 

Community Legal Services in New South Wales. Het betreft een gezondheids- en welzijnsorganisatie 

waar tevens juridische bijstand wordt verleend 64 . Dergelijk aanpak houdt in dat 

samenwerkingsverbanden worden uitgebouwd tussen verschillende dienstverleners, zoals voor 2012 

in Engeland en Wales via CLAC’s (community legal aid centers) en CLAN’s (community legal aid 

networks) die al dan niet leiden tot een integrale dienstverlening65. Een gelijkaardige tendens is terug 

te vinden in Canada66. In deel 3 onderzoeken we deze verbanden ook in de Vlaamse context.  

 

1.3.3 Toegang tot justitie: de plaats van de rechtshulp 

 Rechtshulp in Vlaanderen: een korte introductie 

De eerste golf van Cappelletti en Garth en ook van Macdonald handelde over de modellen binnen de 

rechtshulp. Rechtshulp is een apart onderzoeksdomein binnen de rechtssociologie. De rechtshulp 

heeft zowel betrekking op de organisatie van de rechtshulpverlening, de rechtshulpverleners alsook 

de diensten van de rechtshulp zelf. De laatste golf die Macdonald heeft omschreven, plaatst de 

rechtshulp in een breder perspectief vanuit de rechtzoekenden. Het situeert de rol van legal 

professionals en non-legal professionals in de weg naar een rechtvaardige oplossing voor de 

dagdagelijkse problemen die mensen ondervinden al dan niet met behulp van het recht. 

                                                           

63 G. MULHERING en C. COUMARELOS, “Access to Justice and Disadvantaged Communities” in P. PLEASENCE, A. 
BUCK en N. BALMER (eds.), Transforming Lives: Law and Social Process, TSO, London, 2007, 38. 
64 M.A. NOONE, “‘They all come in the one door’. The transformative potential of an integrated service model: 
A study of the West Heidelberg Community Legal Service” in P. PLEASENCE, A. BUCK en N. BALMER (eds.), 
Transforming Lives: Law and Social Process, TSO, London, 2007, 93-111. 
65 A. BUCK en L. CURRAN, “Delivery of Advice to Marginalised and Vulnarable Groups: the Need for Innovative 
Approaches”, Journal of Law and Social Justice 2009, 12-13. 
66 P. NOREAU en A. PASCA, “Les grands modèles de justice de proximité: bilan d’une nouvelle pratique 
juridique”, R.D.G., 2014, 305-351. 
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Het definiëren van wat er nu onder rechtshulp67 moet verstaan worden is evenmin eenduidig. Er zijn 

aan de ene kant de juridische bepalingen en aan de andere kant de rechtssociologische 

omschrijvingen van rechtshulp. In hun boek Naar een performante rechtshulpverlening in België68 

hebben de auteurs Driesen et al. reeds diepgaand onderzocht wat er onder rechtshulp moet 

verstaan worden. Alvorens zij de term definiëren plaatsen zij de rechtshulp in het ruimer kader van 

de rechtsbedeling. Vanuit een historisch perspectief69 zagen zij dat de rechtshulp een wisselende 

invloed heeft gehad op de rechtsbedeling en dus hierdoor verschillende transformaties heeft gekend 

op verschillende niveaus, nl. op macro-, meso- en microniveau.  

Ten eerste op macroniveau evolueerde de staat van een nachtwakersstaat naar een sociale 

welvaartstaat. Deze overgang bracht ook heel wat recht met zich mee in nieuwe rechtsdomeinen 

zoals het sociaal recht, consumentenrecht, vreemdelingenrecht, huurrecht. Burgers kregen bepaalde 

rechtposities waardoor zij rechten kunnen afdwingen. Daarnaast bleven in de jaren 70 van de vorige 

eeuw zowel de advocatuur als de overheid in gebreke om een eenduidig antwoord te bieden aan de 

noden van de mensen. De advocatuur behandelde nog de traditionele domeinen van het recht, zoals 

het burgerlijke recht, het strafrecht, terwijl andere rechtsdomeinen, zoals het arbeidsrecht, sociaal 

zekerheidsrecht, het consumentenrecht nog niet onmiddellijk door vele advocaten werden 

opgenomen. De traditionele rechtshulpverleners waren bovendien niet voor iedereen toegankelijk 

zodat de toegang tot het (ge)recht niet voor iedereen gelijk was. Er werd dus een leemte in de 

rechtshulpverlening vastgesteld. Ook al zijn er in die periode debatten gevoerd over de functie van 

de rechtshulp en de rol van de rechtshulpverleners, een echt overheidsbeleid zoals dit in Nederland 

het geval is, is in België niet van de grond gekomen, concludeerden Driesen et al.  

Sociaaleconomische veranderingen in de maatschappij hebben daarenboven ook een stempel 

gedrukt op de rechtshulp. Hiervoor kan verwezen worden naar de bijdrage van Gibens en Hubeau die 

reeds enkele belangrijke factoren aanduidden: “Ten eerste is het recht als overheidsinstrument een 

grotere rol gaan spelen in de ontwikkeling van de sociale welvaartsstaat. Naarmate sociale 

verhoudingen vertaald worden in juridisch afdwingbare normen, lijkt ook de vraag toe te nemen naar 

rechtshulp. Zo lijken sociale problemen meer in termen van juridische problemen te worden vertaald, 

of wil de overheid de rechtspositie van haar burgers verbeteren, waardoor deze burger ook meer en 

meer wordt geresponsabiliseerd en geactiveerd. De toenemende juridisering die hiervan het gevolg is, 

                                                           

67 We gebruiken de termen ‘rechtshulp’ en ‘rechtshulpverlening’ als synoniemen.  
68 C. DRIESEN, G. FRANSSEN, S. GIBENS en J. VAN HOUTTE, Naar een meer performante rechtshulp. Een 
rechtsvergelijkende en rechtssociologische studie, Brussel, Larcier, 2006, 3-6.  
69 Voor een meer gedetailleerd overzicht, zie S. GIBENS, “Rechtshulp anno 2005: De afwezigheid van een 
traditie” in F. EVERS en P. LEFRANC (eds.), De verhaalbaarheid van de kosten van verdediging. En wat met de 
toegang tot de rechter? Rechtshulp op de helling. Brugge, die Keure, 1-40. 
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houdt het risico in dat het recht zichzelf uitholt. Wie kan deze rechten nog allemaal kennen? En gaat 

het alleen maar om rechten of ook nog om plichten? Ten tweede zijn er implicaties voor de rol en 

functie van de rechtshulpverlening in de door de overheid gestuurde publieke ruimte waartoe ook de 

rechtshulp behoort. De juridische bijstand is een overheidstaak verwoord in artikel 23 van de 

Grondwet, terwijl deze bijstand echter grotendeels opgeëist wordt door private professionals en 

organisaties die niet alleen de dienstverlening zelf opeisen, maar ook van de overheid verwachten dat 

zij de dienstverleners zal vergoeden”70. 

Ten tweede is er op mesoniveau in de jaren 1970 het onderscheid gegroeid tussen traditionele en 

niet-traditionele rechtshulpverleners, commerciële en niet-commerciële rechtshulpverleners, waarbij 

deze laatsten vaak als sociale rechtshulpverleners werden aangeduid. De termen verwijzen naar 

onderliggende sociale veranderingen. De geschiedenis van de rechtshulpverlening geeft de spanning 

weer tussen sociale rechtshulpverleners, zoals de Huurdersbonden en de wetswinkels en de private 

traditionele rechtshulpverleners, zoals de advocatuur en het notariaat. Beide soorten 

rechtshulpverleners manifesteren zich op dezelfde markt, soms complementair, dan weer als elkaars 

concurrenten. En dat deze markt steeds meer aan belang wint, blijkt uit het toenemend aantal 

juridische professionals in België71. De toename begon al in de jaren 1970 met de verhoogde 

instroom aan rechtenstudenten. Ingevolge deze toename kwamen er mee afgestudeerden op de 

arbeidsmarkt waaronder ook de geëngageerde juristen die terecht kwamen in de traditionele 

beroepen zoals de advocatuur. Sommige van deze voormalige geëngageerde studenten zetten hun 

acties verder aan de balie. Dit bleef niet zonder gevolgen. In België bijvoorbeeld hebben de 

plaatselijke Ordes van Advocaten zich zowel tegen de wetswinkels als de advocatencollectieven 

proberen te verzetten, waardoor zij een deel van het potentieel marktsegment hebben verloren aan 

andere rechtshulpverleners. In België bleef de advocatuur de rechtshulpverlening – van de 

adviesverlening tot de vertegenwoordiging in rechte – als haar domein bij uitstek zien. In Nederland 

werden de bureaus voor rechtshulp, die zich los van de advocatuur hadden ontwikkeld, de spil in de 

sociale rechtshulpverlening. De bureaus bepaalden het beleid van de rechtshulpverlening aan zwakke 

rechtsgebruikers72. De kritische sociale rechtshulpbeweging in België verdween stilletjes aan in de 

jaren 1980 van de vorige eeuw. Zij specialiseerde zich enerzijds in bepaalde deeldomeinen van het 

recht, zoals huurrecht via huurdersbonden; anderzijds kreeg zij onderdak in sociale centra die 

meestal mee bevolkt werden met vrijwilligers die voorzagen in algemene rechtshulp. De eerste lijn 

                                                           

70 S. GIBENS en B. HUBEAU, “Naar een maatschappelijk verantwoorde rechtshulpverlening: juridische bijstand 
in België aan een grondige herziening toe?”, Panopticon 2013, 164. 
71 S. GIBENS en B. HUBEAU, l.c., 163. 
72 T. PRAKKEN, Rechtshulp en Juridies Aktivisme. Een vergelijkend onderzoek naar recente ontwikkelingen in het 
gebruik van recht, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1985; S. GIBENS en B. HUBEAU, l.c., 163. 
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vertoonde een zeer divers rechtshulplandschap dat tot op heden nog steeds gefragmenteerd is. 

Sommige organisaties zoals consumentenorganisaties, mutualiteiten en vakbonden verlenen 

categorale rechtshulp. Ze leggen zich toe op specifieke rechtsdomeinen. Andere organisaties 

verlenen algemene rechtshulp voor iedereen, dus universele rechtshulp, gelet op de aard van de 

organisatie soms gericht op bepaalde doelgroepen, zoals Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) 

en Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)73.  

De wetgever heeft met de wet van 23 november 1998 op de juridische bijstand een poging 

ondernomen74 om meer samenwerking en coördinatie te bewerkstelligen tussen de verschillende 

rechtshulpverleners via de oprichting van de commissies voor juridische bijstand. Deel 3 van dit 

onderzoek belicht deze samenwerking. De literatuur leert alvast dat de advocatuur een belangrijke 

rol heeft gekregen bij de organisatie en werking van de commissies. De literatuur verwijst hiervoor 

naar de rol die de verschillende advocatenvertegenwoordigers spelen en hebben gespeeld. Dat de 

rechtshulpverlening thans is wat zij is kan grotendeels verklaard worden door de wijze waarop de 

rechtshulpverlenende instanties en vooral de advocatuur hebben ingespeeld op maatschappelijke 

wijzigingen. De traditionele opvattingen van advocaten over de betekenis en functie van hun 

professie hebben er in het debat over de toekomst van de rechtshulp toe geleid dat de advocatuur 

niet de nodige flexibiliteit had om in te spelen op verschillende maatschappelijke veranderingen die 

hun weerslag kenden op de rechtshulpverlening. De niet-georganiseerde sociale rechtshulp in België 

bleek niet in staat om haar visie op de rechtshulpverlening in te brengen75. In Nederland is de 

rechtshulp een andere weg ingeslagen van een ideologisch geïnspireerde hulpverlening in de jaren 

1970 naar een meer verzakelijkte juridische dienstverlening. Aanvankelijk verleenden de bureaus 

voor rechtshulp de sociale rechtshulp, maar sinds 2005 zijn ze vervangen door ‘juridische loketten’, 

die niet meer aan belangenbehartiging doen, maar eerder doorverwijzingsinstanties zijn geworden 

naar de advocatuur en mediatie76. 

Tot slot is er de cliënt, de rechtzoekende of de hulpvrager. Over deze hulpvrager bestaat er weinig of 

geen literatuur in België. De juridische bijstand in België wordt gekenmerkt door een 

organisatiegerichte benadering op de rechtshulp, waardoor de rol en positie van de burger weinig of 

niet belicht wordt. We zouden kunnen stellen dat de burger staat tussen de spanning van de 

                                                           

73 J. VAN HOUTTE en W. VAN WAMBEKE, “De rechtshulpverlening” in Welzijnsgids, afl. 29 (september 1998). 
74 BS 18 december 1998; B. HUBEAU en S. PARMENTIER, “Sociale rechtshulp: algemene ontwikkelingen” in 
Welzijnsgids, Organisatie II.A.1.7 afl. 49 (juni 1990). 
75 L. HUYSE en H. SABBE, De mensen van het recht, Van Halewyck, Gent, 1997, 62-76 en 235-241; S. GIBENS, 
“Rechtshulp anno 2005: De afwezigheid van een traditie” in F. EVERS en P. LEFRANC (eds.), De verhaalbaarheid 
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traditionele rechtshulpverlening en de sociale rechtshulpverlening. De rechtzoekende heeft de 

opdracht om zelf te kiezen welke rechtshulpverlenende instantie hem het beste kan bijstaan. In die 

zin verwordt, zoals Goriely in het Verenigd Koninkrijk vaststelde, de rechtzoekende tot een 

consument77.  

 Definitie van rechtshulp 

Hoe rechtshulp nu definiëren? De definitie die in de literatuur over de rechtshulp nog steeds wordt 

gebruikt is deze van Schuyt et al.: “Het op georganiseerde wijze verlenen van diensten door 

deskundigen in probleem en of conflictsituaties, die met toepassing van rechtsregels al dan niet met 

gebruikmaking van juridische procedures kunnen worden behandeld.”78 Het is intussen gemeengoed 

dat in de definitie van Schuyt, de preventieve werking van de rechtshulp minder belicht werd. De 

Koning et al. de definitie aangepast als volgt: “Het op georganiseerde wijze verlenen van diensten 

door deskundigen ter voorkoming van en in probleem en of conflictsituaties enz.”79. Zoals Driesen et 

al. reeds vaststelden, is de definitie van Schuyt, zoals aangevuld door de Koning, een algemene 

definitie. Ze is toepasselijk op alle rechtshulpverleners zowel in het commerciële als in het meer 

sociale circuit. Rechtshulp is dus niet onmiddellijk synoniem met sociale rechtshulp, hoewel het in de 

omgangstaal dikwijls wel het geval is80. 

 Sociale rechtshulp juridische bijstand en sociaal juridische dienstverlening 

1.3.3.3.1  Sociale rechtshulp  

Hubeau81 maakt op basis van de rechtshulpdefinitie van Schuyt een onderscheid tussen sociale 

rechtshulp, juridische eerstelijns (en tweede)lijnbijstand en sociaal juridische dienstverlening. Zowel 

de sociale rechtshulp als de juridische eerstelijnsbijstand en de sociaal juridische dienstverlening 

verlenen op georganiseerde wijze diensten en zijn deskundig op hun terrein.  

                                                           

77 Zie hierover: T. GORIELY, “Making the Welfare State Work: Changing Conceptions of Legal Remedies Within 
the British Welfare State” in F. REGAN, A. PATERSON, T. GORIELY en D. FLEMING (eds.), The Transformation of 
Legal Aid. Comparative and Historical Studies, Oxford, University Press, 90-92. 
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de samenhangen tussen maatschappelijke ongelijkheid en juridische hulpverlening, Kluwer, Deventer, 1976, 62. 
79 P. DE KONING, L. d’ANJOU en H. PENNAERTS, Het verschijnsel sociale rechtshulp, Kluwer-Deventer, 1983, 24; 
B. HUBEAU, “Sociale rechtshulp en sociaaljuridische dienstverlening zijn mensenwerk” in B. HUBEAU, J. 
GOORDEN en J. MERTENS (eds.), Recht op recht. Sociale rechtshulp en de sociaaljuridische dienstverlening in 
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80 C. DRIESEN et al., o.c., 26. 
81 B. HUBEAU, “Sociale rechtshulp en sociaaljuridische dienstverlening zijn mensenwerk” in B. HUBEAU, J. 
GOORDEN en J. MERTENS (eds.), Recht op recht. Sociale rechtshulp en de sociaaljuridische dienstverlening in 
Vlaanderen, Kluwer, Mechelen, 2011, 7-12. 
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Het terrein of domein van de sociale rechtshulp verschilt dus van de andere vormen van 

rechtshulpverlening. Om deze afbakening te maken ontwikkelden Hubeau en Parmentier een 

begrippenkader waar zij de rechtshulp indelen naar kost (gratis of betalend), naar lijn (eerste of 

tweede lijn), naar probleemdefinitie (individuele rechtshulp of collectieve rechtshulp), naar 

probleemhandeling (preventief of curatief) en naar initiatief (privé of publiek). Vanuit deze 

kenmerken hebben zij sociale rechtshulp als volgt omschreven: “Sociale rechtshulp vertoont 

overwegend de volgende kenmerken: ze richt zich naar de juridische conflictsituaties van zwakkere 

groepen in de samenleving; de dienstverlening is gratis of zeer goedkoop; het is eerstelijnshulp 

opgestart uit het particulier initiatief; de aandacht gaat naar individuele gevallen die een curatieve 

behandeling krijgen. Sociale rechtshulp kan echter ook collectieve problemen aanpakken, ze kan ook 

preventieve actie voeren, ze kan ook officieel georganiseerd zijn, en ze kan zowel universeel als 

specifiek zijn.”82  

Dit brengen Van Houtte et al. tot de vaststelling dat sociale rechtshulp categoraal is. Sociale 

rechtshulp bestaat uit deskundigen die zich toeleggen op probleemsituaties die niet onmiddellijk 

behoren tot de traditionele rechtshulpverlening83. Het categoriseren van de sociale rechtshulp als 

aparte vorm van rechtshulpverlening gaat terug tot de sociale rechtshulpbeweging uit de jaren 1970. 

Zij legden zich toe op rechtsdomeinen die niet of onvoldoende werden opgenomen door de 

traditionele rechtshulpverlening, zoals vreemdelingenrecht, huurrecht, consumentenrecht, arbeids- 

en sociaal zekerheidsrecht, administratief recht. Deze doelgroepen van de sociale rechtshulp zijn 

vaak ook financieel minder draagkrachtig en zijn voor de zelfstandige rechtshulpverleners zoals de 

advocatuur niet steeds lucratief.  

1.3.3.3.2 Juridische eerstelijnsbijstand  

De juridische eerstelijnsbijstand definieert Hubeau op basis van de wettelijke bepalingen uit de wet 

op de juridische bijstand. Meer bepaald stelt artikel 508/1 Ger.W. dat juridische eerstelijnsbijstand is: 

de juridische bijstand die verleend wordt in de vorm van praktische inlichtingen, juridische 

informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of 

organisatie. Artikelen 508/2 en 508/3 Ger.W. bepalen dat de juridische eerstelijnsbijstand door 

advocaten georganiseerd wordt door de Commissie voor Juridische Bijstand. Hij organiseert de 

zitdagen voor juridische eerstelijnsbijstand van advocaten en zorgt ervoor dat die diensten indien 

                                                           

82 B. HUBEAU en S. PARMENTIER, “Sociale rechtshulp: algemene ontwikkelingen” in Welzijnsgids, Organisatie 
II.A.1.7 afl. 49 (juni 1990), 4. 
83 J. VAN HOUTTE, W. VAN WAMBEKE en E. DELANOEIJE, Rechtshulp en rechtsinformatie, Centrum voor 
Rechtssociologie, UFSIA, 1995, 160 p.  
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nodig worden gedecentraliseerd 84 . De commissie zelf bestaat uit advocaten, maar ook 

vertegenwoordigers van Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en leden van erkende 

organisaties voor juridische bijstand. Als orgaan is de Commissie voor Juridische Bijstand paritair 

samengesteld. De pariteit van de commissie heeft als functie om het overleg en de coördinatie 

tussen de organisaties voor juridische bijstand te bevorderen en de doorverwijzing naar 

gespecialiseerde organisaties te vergemakkelijken, zulks onder meer door het sluiten van 

samenwerkingsovereenkomsten in de hand te werken85. De focus van de commissie ligt ondanks 

deze samenstelling bij de advocatuur. Ten eerste legt het KB van 20 december 199986 op dat de helft 

van de leden bestaat uit vertegenwoordigers van de advocatuur. Ten tweede ligt de nadruk op de 

juridische eerstelijnsbijstand door advocaten. 90% van de subsidiëring van de commissies voor 

juridische bijstand moet gaan naar de organisatie van de zitdagen, wat gelet op de doelstelling van 

de wetgever, hoofdzakelijk bestaat uit het vergoeden van de advocaten87. Ten derde ressorteert de 

juridische eerstelijnsbijstand in het gerechtelijk wetboek onder boek IIIbis, wat een afzonderlijk boek 

is dat in principe losstaat van het boek III over de advocatuur in het Gerechtelijk Wetboek. De plaats 

in het Gerechtelijk Wetboek alsook de verwijzingen in artikel 446bis en 446ter naar boek IIIbis doen 

ons ertoe besluiten dat de juridische eerstelijnsbijstand een taak van de advocatuur is die behoort 

tot de traditionele rechtshulpverlening.  

De advocatuur heeft wettelijk de juridische eerstelijnsbijstand toebedeeld gekregen. De juridische 

eerstelijnsbijstand beperkt zich niet tot de kwetsbare groepen alleen, maar is universeel en voor 

iedereen toegankelijk. Zoals in Deel 3 onderzocht wordt zien de advocaten het wel als hun taak om 

de kwetsbare doelgroepen te bereiken. Een sociologische vaststelling is dat de advocaten die 

weliswaar behoren tot de traditionele rechtshulpverleners, maar zich ook willen toeleggen op 

bepaalde kwetsbare bevolkingsgroepen en hun problemen, een sociale categorie uitmaken binnen 

de advocatuur, soms sociale advocaten genoemd. Sociale advocaten leggen zich toe op de domeinen 

                                                           

84 Zie S. GIBENS, “Juridische Bijstand” in A.P.R., Kluwer, Mechelen, 2008, 68-85, nrs. 84-119. 
85 S. GIBENS, o.c., 81-82, nr. 110. Gelet op de samenstelling van de commissie en de doelstelling inzake 
organisatie van de juridische bijstand, mag men concluderen dat de netwerking op het niveau van de juridische 
eerstelijnsbijstand vooral vertrekt vanuit de advocatuur. 
86 KB 20 december 1999 tot bepaling van de nadere regels inzake erkenning van de organisaties voor juridische 
bijstand, alsook betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor juridische bijstand en tot 
vaststelling van de objectieve criteria van subsidiëring van de Commissies voor juridische bijstand 
overeenkomstig artikelen 508/2, § 3, tweede lid, en 508/4 Ger.W., BS 30 december 1999, zoals gewijzigd bij KB 
4 september 2002, BS 11 oktober 2002. 
87 Art. 18 KB 20 december 1999 tot bepaling van de nadere regels inzake erkenning van de organisaties voor 
juridische bijstand, alsook betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor juridische 
bijstand en tot vaststelling van de objectieve criteria van subsidiëring van de Commissies voor juridische 
bijstand overeenkomstig artikelen 508/2, § 3, tweede lid, en 508/4 Ger.W., BS 30 december 1999, zoals 
gewijzigd bij KB 4 september 2002, BS 11 oktober 2002. 
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die eveneens het voorwerp uitmaken van de sociale rechtshulp en richten zich dus evenzeer op de 

doelgroep van de sociale rechtshulp88: “Sociale rechtshulp is het terrein waar rechtshulpverleners 

sociaal zwakkere rechtzoekenden bijstaan via het geven van advies, of bijstand al dan niet in het 

raam van een procedure. Sociale advocatuur – en dit maakt toch een belangrijke component van dit 

onderzoek uit – is eerder te omschrijven als een categorie van advocaten die zich onder meer 

toeleggen op het verlenen van sociale rechtshulp. Deze advocaten zijn echter moeilijker te 

omschrijven als een groep in de sociologische zin. De inhoudelijke uitwerking van deze soort van 

advocatuur wordt veelal bepaald door het wettelijke kader waarbinnen de kosteloze 

rechtshulpverlening wordt georganiseerd.”89  

We zullen verder in dit proefschrift (Deel 3) aangeven dat deze categorie niet zo makkelijk te 

onderscheiden is binnen de advocatuur als professie. We kunnen wel al vaststellen dat de juridische 

omschrijving het wettelijke en het organisatorische raamwerk weergeeft, terwijl de sociologische 

omschrijving een beeld geeft van de realiteit in het werkveld. Er zijn sociale rechtshulpverleners die 

zwakkere groepen bijstaan met informatie en advies. Er zijn evengoed advocaten die een categorie 

zijn binnen de advocatuur en die een gelijkaardige sociale rechtshulptaak op zich nemen. 

1.3.3.3.3 Het onderscheid tussen sociale rechtshulp en juridische bijstand: een paradox in de sociale 

welvaartsstaat? 

De indeling in “sociale rechtshulp” en “juridische eerstelijnsbijstand” wijst op een onderscheid dat 

teruggaat op een inhoudelijke oriëntatie en focus in de rechtshulp. De sociale rechtshulp staat voor 

een welzijnsgerichte benadering van de rechtzoekende. Ze sluit eerder aan bij het welzijnswerk90. 

Piessens omschrijft welzijnswerk als de specifieke thematisering van de relatie tussen individu en 

gemeenschap. Het welzijnswerk wil de verbinding maken tussen het individueel handelen en de 

maatschappelijke discussies en problematiseringen. Doorheen de geschiedenis heeft het 

welzijnswerk, zeker in de welvaartsstaat, een perspectief ontwikkeld van deskundigheid en 

professionaliteit, met eigen normen en waarden. Welzijn en welzijnswerk als operationalisering 

                                                           

88 Dit blijkt uit de cijfers en data die aan bod komen in de volgende hoofdstukken. 
89 C. DRIESEN et al., o.c., 13-14; zij beroepen zich op de studie van E. BLANKENBURG. Hij omschrijft ‘sociale 
advocatuur’ daarom als een sociale categorie binnen de gesubsidieerde rechtshulp: “Legal advice for the poor 
(which in the Netherlands is called ‘social advocacy’) is the smallest sector of subsidised legal services. It 
provides one of the possibilities for specialisation for lawyers among others in the countries where legal advice 
subsidy is effectively developed but social advocates make only a very modest living on it.” E. BLANKENBURG, 
“Comparing Legal Aid Schemes in Europe”, Civil Justice Quarterly 1992, 113-114. 
90 Vgl. ook met Angelsaksische landen waar ‘law clinics’ eveneens ingebed zijn in het sociaal werk, zie Deel 3 en 
meer bepaald F. ZEMANS en A. THOMAS, “Can Community Clinics Survive? A Comparative Study of Law Centres 
in Australia, Ontario and England” in F. REGAN, A. PATERSON, T. GORIELY, D. FLEMING, The Transformation of 
Legal Aid: Comparative and Historical Studies, Oxford: Oxford University Press, 1999, 65-88. 
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ervan zijn geen neutrale begrippen. Hetgeen het individu wil nastreven komt niet steeds overeen 

met de maatschappelijke, politieke of economische normen. Het welzijnswerk handelt bovendien in 

het domein van de verzorgingsstaat en komt vooral in sociale problemen tussen. Het is de 

omschrijving wat als sociaal probleem wordt gezien die mede de interventies in het sociaal veld 

mogelijk maakt. Daarbij rijst de vraag of het sociaal probleem een feit dan wel een constructie is. De 

sociale probleemdefinitie bepaalt of het welzijnswerk hierop ingaat, wie die sociale problemen 

definieert en hoe het welzijnswerk hiermee omgaat. Ingevolge de uitbouw van het welzijnswerk 

hebben mensen zich ontwikkeld als sociale professionals met een eigen professionele praktijk. Tot 

slot heeft het welzijnswerk zich tot doel gesteld om zowel individuele als collectieve 

welzijnsverhoging na te streven 91 . Vanuit politieke, pedagogische en maatschappelijke 

kanttekeningen komt Piessens ertoe om vast te stellen dat het welzijnswerk een veld is met vele 

praktijken. Welzijnswerk opereert voortdurend in een spanningsveld tussen enerzijds de hulpvraag 

en anderzijds de maatschappelijke opdracht die welzijnswerkers hebben te vervullen. Dit 

spanningsveld – of is het eerder een paradox – wordt mee gevoed door de probleemdefinities in het 

sociaal beleid waarvoor het welzijnswerk zich inzet. Het welzijnswerk werkt deze definities uit 

rekening houdend met zijn eigen taakstelling. Hierbij spelen behoefte of welzijnsnood van cliënten 

een belangrijke strategie om interventies te legitimeren, net zoals mensenrechten en sociale 

rechtvaardigheid. Piessen verwijst naar Notredame die poneert: “als er over één beginsel roerende 

eensgezindheid bestaat, dan is het wel dat bij de organisatie van de zorg de behoefte van de 

zorgdrager centraal moet staan” 92.. Het welzijnswerk positioneert zich dus als cliënt-georiënteerd en 

de professionals gedragen zich in de dagdagelijkse praktijk als street-level-bureaucrats93.  

                                                           

91 A. PIESSENS, De grammatica van het welzijnswerk, Academia Press, Gent, 2008, 7-5.  
92 A. PIESSENS, o.c., 31. 
93 A. PIESSENS, o.c., 32. Het is typerend dat Piessens naast welzijnswerkers en politieagenten ook pro-
Deoadvocaten als street-level-bureaucrats omschrijft. Lipsky stelt dat functionarissen, ook al zijn er op hen 
regels en plichten van toepassing, een eerder ruime graad van oordeelsvrijheid hebben om deze regels toe te 
passen en de plichten na te komen. Omdat zij zich zien als professionals en zelf hun werk organiseren, 
beschikken zij over een relatieve autonomie tegenover de autoriteit van de organisatie waarin zij tewerkgesteld 
zijn. Zij maken dus op hun manier een eigen beleid via regels die professionals zichzelf opleggen (contact met 
peers, horizontale collegialiteit). Zij worden gestuurd door hun eigen ‘occupational and professional ideologies’. 
In hun contact met het publiek ervaren zij regelmatig dilemma’s tussen enerzijds het beleid van de organisatie  
– waar er een gebrek is aan ontoereikende middelen, er een beperkte capaciteit is, er onbestemde 
doelstellingen zijn en de omstandigheden hen kunnen ontmoedigen – hun eigen beleid en het contact met de 
burger, klant, patiënt enz. Volgens Lipsky proberen de professionals zich te handhaven door een drieledigheid 
van coping-mechanismen. Ten eerste ontwikkelen zij routinematige praktijken teneinde de aanhoudende vraag 
naar schaarse tijd en beperkte middelen hanteerbaar te maken. Ten tweede wijzigen zij de inhoud van de job 
teneinde de doelstellingen van werkzaamheden af te stemmen op die beperkte middelen. Ten derde wijzigen 
zij het cliënt-concept teneinde de onvermijdelijke kloof tussen doelstellingen en verlangens enigszins 
hanteerbaar te houden. M. LIPSKY, Street-level-Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services, Sage, 
New York, 1980 (147). 
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Naast de sociale rechtshulp die aanleunt bij het welzijnswerk is er de traditionele rechtshulp van de 

advocatuur. De advocatuur die voor de juridische eerstelijnsbijstand zijn wettelijk kader heeft in de 

wet op de juridische bijstand claimt de juridische dienstverlening voor iedere burger, ook voor de 

meest zwakke burgers. De studies over de juridische professie benadrukken het machtsstreven van 

de advocatuur om haar autonomie op het juridische werkveld te behouden en zelfs uit te breiden94. 

De organisatie van haar aanbod is de grondslag voor het verlenen van juridische bijstand.  

Angelsaksisch onderzoek heeft geconcludeerd dat de onderscheiden oriëntaties en de dominante 

positie van de advocatuur de paradox van de rechtshulp in de welvaartsstaat is, nl. de rechtshulp is 

niet ingebed in de welvaartsstaatvoorzieningen95. Zoals verder in Deel 2 nog uitgewerkt wordt vallen 

de onderscheiden oriëntaties op de rechtshulp samen met de verschillende velden met een 

onderscheiden sociaal kapitaal en een onderscheiden habitus96. De sociale rechtshulp situeert zich in 

het welzijnsveld. De advocatuur en de juridische bijstand eerder in het justitiële veld. Elk van hen 

heeft een eigen habitus en eigen invulling van wat zij onder rechtshulp verstaan.  

1.3.3.3.4 De sociaal juridische dienstverlening 

De sociaal juridische dienstverlening (SJD) is voor Hubeau een afstudeerrichting binnen het sociaal 

werk. De sociaal juridische dienstverlening is een omschrijving van een studieprogramma, officieel 

volgens het oude hogeschooldecreet maatschappelijke advisering genoemd97. Deze eerder recente 

opleiding zowel in Vlaanderen en in Nederland kent verschillende historische achtergronden. 

Nochtans hebben zij gemeenschappelijk dat in de jaren 90 van de vorige eeuw de noodzaak werd 

ervaren om deze opleiding in te richten. In Nederland splitste de opleiding zich af van de richting 

maatschappelijk werk en kwam terecht onder de HBO Rechten. De oorzaak is te vinden in de 

                                                           

94 M.S. LARSON, The rise of professionalism: a sociological analysis, Berkeley, Calif., University of Calfornia 
Press, 1977, 309 p. 
94 A. ABBOT, The Systems of Professions, Chicago, The University of Chicago Press, 1988, 435 p. R. ABEL, “The 
Legal Profession in Turmoil”, Modern Law Review 1989, 285-325; R. ABEL, English Lawyers between Market and 
State: the Politics of Professionalism, Oxford, Oxford University Press, 2003. Zie ook S. GIBENS, “Rechtshulp 
anno 2005: de afwezigheid van een traditie” in F. EVERS en P. LEFRANC (eds.), De verhaalbaarheid van de 
kosten van verdediging: en wat met de toegang tot de rechter? Rechtshulp op de helling, Brugge, die Keure, 
2006, 2-3. 
95 F. REGAN, “Why do Legal Aid Services Vary Between Societies” in F. REGAN, A. PATERSON, T. GORIELY en D. 
FLEMING (eds.), The Transformation of Legal aid. Comparative and Historical Studies, Oxford University Press, 
1999, 190-193. 
96 P. BOURDIEU, “The force of law: toward a sociology of the juridical field”, Hastings Law Journal 1987, 38, 
814. Een veld is een gestructureerde sociale ruimte, een krachtenveld – binnen die ruimte heb je heersenden 
en overheersten en gelden constante, permanente ongelijkheidsverhoudingen. Een veld is ook een veld van 
strijd om verandering of bestendiging van die krachtsverhoudingen (zie voor een gelijkaardig voorbeeld P. 
BOURDIEU, Over televisie, Boom, Amsterdam, 1996, 49). 
97 Bijlage 1, 10 bij oud decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap, BS 31 
augustus 1994. 
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gewijzigde focus van het maatschappelijk werk. Het maatschappelijk werk had zich in de jaren 80 van 

de vorige eeuw toegelegd op de lichte levensproblemen van mensen en de maatschappelijke 

werkers hadden zich ontpopt als therapeuten. Van der Lans schrijft: “de materiële hulpverlening, van 

oudsher de corebusiness van het werk, werd overgelaten aan sociale raadslieden, 

schuldhulpverleningsbureaus en enthousiaste rechtenstudenten van het Bureau Rechtshulp. Die 

mochten het vuile werk doen. Nogal wat maatschappelijk werk-instellingen probeerden hun heil te 

zoeken in het behandelen van psychosociale klachten in de warmte van de spreekkamer. En toen dat 

niet goed lukte, belandde het vak in een identiteitscrisis.”98. Zowel juristen als maatschappelijk 

werkers botsten tegen hun grenzen aan. Sociale raadslieden waren ontevreden over het 

opleidingsaanbod en zoals Van der Lans het jaren later verwoordde, had ook Verboekend in de jaren 

1980 al duidelijk gemaakt dat maatschappelijk werkers juridisch te weinig onderlegd waren en zich 

als therapeuten hadden ontpopt. De juristen waren daarentegen te juridisch opgeleid en konden met 

het doelpubliek van het sociaal werk moeilijk om99. In Vlaanderen bleef de optie maatschappelijke 

advisering, die officieus vaak sociaal juridische dienstverlening wordt genoemd, binnen de opleiding 

sociaal werk.  

De factoren die de noodzaak aan een opleiding sociaal juridische dienstverlening bepalen zijn zowel 

in Nederland als Vlaanderen min of meer dezelfde. De eerste factor100 is de toenemende complexiteit 

van de samenleving, de toenemende regeldichtheid en de toenemende juridisering. Door het 

verregaande overheidsoptreden is de maatschappij een kluwen van rechten en plichten geworden en 

ironisch genoeg is een groot deel van deze nieuwe regelgeving (zoals arbeidsrecht en sociaal 

zekerheidsrecht, maar ook consumentenrecht, aansprakelijkheidsrecht, huurrecht, 

vreemdelingenrecht enz.) er juist op gericht om de personen in een zwakkere maatschappelijke 

positie te beschermen. Deze mensen kennen en begrijpen deze rechten niet, laat staan dat ze ze 

kunnen afdwingen101. Een tweede factor is de gewijzigde gebruikerscultuur. De samenleving is 

veranderd van een bevelshuishouding naar een onderhandelingshuishouding102. Dit vraagt ook van 

                                                           

98 J. VAN DER LANS, Erop-af. De nieuwe start van het sociaal Werk, Amsterdam-Antwerpen, Uitgeverij 
Augustus, 2010, 52. 
99 F. VERBOEKEND, “SJD na acht jaar”, Tijdschrift voor Sociale Interventie 1997, 3; zie ook M. VAN DER LINDE, 
“De lange weg naar het recht. Verkenningen in de geschiedenis van de Sociaal-Juridische Dienstverlening vanaf 
1850” in S. BOLLINGER en H. VAN ’T BLIK (eds.), SJD en de nieuwe kwetsbaarheid. Een caleidoscopische blik op 
25 jaar Sociaal Juridische Dienstverlening, Den Haag, SDU, 2014, 42. 
100 M. VAN DER LINDE, “De lange weg naar het recht. Verkenningen in de geschiedenis van de Sociaal-Juridische 
Dienstverlening vanaf 1850” in S. BOLLINGER en H. VAN ’T BLIK (eds.), SJD en de nieuwe kwetsbaarheid. Een 
caleidoscopische blik op 25 jaar Sociaal Juridische Dienstverlening, Den Haag, SDU, 2014, 43 e.v. 
101 J. VAN PASSEL, “Maatschappelijke advisering” in X, Leren en werken als maatschappelijk assistent, VVSH-
Overleg Opleidingen Maatschappelijk Assistent, Leuven-Apeldoorn, Garant, 2001, 40. 
102 A. DE SWAAN, De mens is de mens een zorg: Opstellen 1971-1981, Amsterdam, Amsterdam University Press, 
2009, 81-115. M. VAN DER LINDE, o.c., 44; J. VAN PASSEL, o.c., 39. 
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de overheden en semi-overheden een andere aanpak die meer responsief is naar de burgers. 

Klantgerichtheid en klantvriendelijkheid, het omgaan met klachten en kritische commentaar vraagt 

om een deskundigheid. Hiervoor moeten dus ook de juiste medewerkers aangetrokken worden. Een 

responsief beleid is het gevolg van – en dat is een derde factor – de emancipatiegolven en daarbij 

horende toegenomen mondigheid van de burgers. Deze emancipatie zette overheden vervolgens aan 

om mensen in de welvaartsstaat te activeren. Tot slot is er ook nog de verzakelijking in de 

hulpverlening. SJD heeft zich kunnen positioneren binnen de materiële dienstverlening en heeft 

actief ingespeeld op ontwikkelingen als de één-loket-gedachte, case management en mediation 

(conflictoplossing in een pre-juridisch stadium)103.  

Het ontstaan van de sociaal juridische dienstverlening als opleiding hangt nauw samen met de 

evolutie van de rechtshulpbewegingen uit de jaren 1970 en 1980, vooral in Nederland. Nederland 

heeft de politieke keuze gemaakt om de rechtsbijstand uit te bouwen niet alleen op de tweede lijn, 

maar ook op de eerste lijn. Vanuit het activisme van de studenten en progressieve juristen en 

advocaten in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw, heeft de overheid in de jaren 1990 ingezet op 

een verdere rationalisering van de juridische dienstverlening. Op de tweede lijn waren er de raden 

voor rechtsbijstand, thans verenigd in één Raad voor Rechtsbijstand die voorzien in een toevoeging 

van een kosteloze raadsman. De juridische loketten als opvolgers van de bureaus voor rechtshulp zijn 

de organen die juridische diensten verlenen zoals informatie, advies en eventuele nog verdere 

vraagverheldering op de eerste lijn. Terwijl sommigen deze ontwikkeling zien als een vorm van 

professionalisering, zien anderen hierin een poging tot technocratie en standaardisering, wat een 

verschraling is van de dienstverlening104. In Nederland is niet alleen een publiek debat over de 

rechtsbijstand gevoerd; ook onderzoek heeft de verdere ontwikkelingen in de rechtsbijstand 

wetenschappelijk onderbouwd. De opleiding sociaal juridische dienstverlening vindt haar 

bestaansreden dus op het moment dat een toenemende professionalisering van de juridische 

bijstand, zeker op de eerste lijn, ook de nood aan een speciale deskundigheid blootlegde die niet kon 

opgevuld worden door de maatschappelijke werkers. De sociaal juridische dienstverlening omvat dus 

tal van domeinen en sectoren zoals tewerkstelling, wonen, jeugd en gezin, justitie en politie, 

consumenten en overheden. Het zijn levensdomeinen waarin ook de rechtsproblemen terug te 

vinden zijn waarmee mensen dagdagelijks kunnen geconfronteerd worden. De sociaal juridische 

dienstverlening hanteert verschillende methoden om de mensen tot hun recht te laten komen. Ze 

geven informatie, advies, bemiddelen, behandelen klachten en doen aan belangenbehartiging.  

                                                           

103 M. VAN DER LINDE, o.c., 44. J. VAN PASSEL, o.c., 40. 
104 S. GIBENS, “Het juridisch loket in Nederland”, Panopticon 2010, 6, 90-100.  
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De sociaal juridische dienstverlening situeert zich op het kruispunt tussen het juridische en het 

sociale. De sociaal juridische dienstverlening heeft oog voor de context waarbinnen het advies en 

bijstand tegemoetkomen aan de leefwereld van de rechtzoekenden. Daarnaast heeft zij ook 

aandacht voor de structurele context. De toepassing van het recht in de relatie tot de 

rechtsgebruiker heeft een andere dimensie in een sociaalwerkomgeving105. Niet de juridische norm 

op zichzelf staat centraal. Ook de professionele en sociale waarden van de dienstverlener bepalen 

mee de toepassing van de rechtsregel. De hulpverlener signaleert eveneens de disfuncties van het 

recht en zijn rechtsregels106.  

Gelet op het kruispunt tussen de wetenschapsdomeinen van het recht en het sociaal werk beschikt 

de sociaal juridische dienstverlener over een aantal methodieken die niet behoren tot deze van de 

zuivere juridisch geschoolde professional. De sociaaljuridische dienstverlener krijgt te maken met 

materiële problemen die op verschillende manieren kunnen worden opgelost via een agogische, 

sociale of juridische weg. Dit levert volgens Witte verschillende strategieën op. Hij zal in ieder geval 

door zijn kennis van het recht de materiële problemen in zijn juridische context plaatsen aangezien 

deze problemen meestal het recht raken. Gelet op de plaats binnen de dienstverlening is de sociaal 

juridische dienstverlener vaak terug te vinden in eerstelijnsdiensten en kan hij sneller juridische 

problemen detecteren. Het voordeel bij een preventieve dienstverlening is dat de materiële vragen 

soms nog prejuridisch kunnen worden gedetecteerd. Bovendien kunnen bepaalde methodieken, 

zoals outreaching, hierbij zeer behulpzaam zijn. Tot slot is de variatie en duur van materiële 

problemen verschillend en al dan niet complex. De problemen kunnen dus ofwel enkel een 

kennisprobleem zijn ofwel een keuzeprobleem. Het kan bovendien nog meer een 

vaardigheidsprobleem zijn, dan wel omgevingsproblemen, hetzij omdat de rechtzoekende 

onvoldoende kennis, dan wel geen netwerk heeft waardoor hij niet tijdig materiële en dus juridische 

problemen detecteert 107 . De rechtsgebruiker kan soms mee opgenomen worden in een 

trajectbegeleiding. Deze methodieken verschillen van die van de zuivere juridische professional zoals 

de advocatuur. Deze laatste beperkt zich tot een “één op één”-verhouding binnen een juridisch 

normatief discours en vertrekt louter vanuit de verzuchtingen van de cliënt, ook al is dit niet steeds in 

diens belang. We werken dit verder uit in Deel 2. 

 

                                                           

105 S. GIBENS, “Socio-legal Services: The Link between Legal Aid and Social Work in a Democratic Market” in B. 
HUBEAU en A. TERLOUW (ed.), Legal Aid in the Low Countries, Antwerpen, Intersentia, 2014, 303-304. 
106 S. BRAYE en M. PRESTON-SHOOT, Practising Social Work Law, Palgraven, Macmilan, 2010. 
107 L. WITTE, Methodisch werken in de materiële hulp- en dienstverlening, Bohn, Stafleu en van Loghum, 
Houten, 2011, 510 p. 
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1.3.4 Tussentijdse conclusie  

Access to justice is een multidimensionaal normatief geladen begrip bestaande uit een processuele, 

substantiële en institutionele dimensie. In dit laatste past ook de rechtshulp. Rechtshulp is één van 

de golven van Cappelletti en Garth die bijdragen tot een toegankelijkere justitie. Verschillende 

studies hebben aangetoond dat er drempels zijn in de weg naar het (ge)recht. De laatste decennia 

hebben de paths to justice-studies aangetoond dat mensen niet steeds hun justiciable problems 

herkennen of onderkennen en hiervoor een oplossing zoeken bij juridische dienstverleners. Zij doen 

daarbij vaak een beroep op niet-juridische dienstverleners.  

We definiëren de term access to justice als de toegang tot diensten of instanties voor mensen die 

een oplossing zoeken voor hun sociaal-juridische vragen, problemen of conflicten. Een juridische 

vraag of probleem gaat terug op een juridische norm die overeenkomstig Dean de articulatie is van 

een sociale of menselijke nood. In die zin hebben het recht en de rechtsregels tevens een sociale 

component.  

De korte introductie in de rechtshulpverlening in België toont aan dat er een spanning is tussen de 

welzijnsbenadering die teruggaat op het sociaal werk en de justitiële benadering die wordt 

uitgedragen door de advocatuur. Daartussen bevindt zich een opleiding die de naam draagt van 

sociaaljuridische dienstverlening en die zowel het recht als de methodieken van het sociaal werk 

integreert.  

 

2 Preventieve rechtshulpverlening 

Het doctoraatsonderzoek wil zicht krijgen op hoe er in Vlaanderen ruimte gecreëerd kan worden 

voor een rechtshulpverlening die inzet op preventie en vroegtijdige interventie van sociaal-juridische 

problemen binnen de verschillende levensdomeinen van de burgers.  

Dit hoofdstuk handelt over de begrippen preventie en vroegtijdige interventie, proactieve en 

reactieve dienstverlening. 
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2.1 Preventie  

2.1.1 Definitie  

De vraag rijst wat onder preventie moet verstaan worden. De internationale literatuur laat na om het 

begrip preventie klaar en duidelijk te omschrijven108. In Vlaanderen omschrijven Goris et al., 

preventie als volgt: “initiatieven die doelbewust en systematisch een probleem (of dreigend 

probleem) voorkomen109”. Om te voorkomen dat er een probleem is of dreigt, moet men weten 

wanneer er ingegrepen moet worden. Dit vraagt om een probleemanalyse waaruit risicofactoren en 

beschermende factoren naar voor komen.  

Er zijn verschillende categorieën van preventie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire 

preventie, secundaire preventie en tertiaire preventie. Bij primaire preventie is het probleem nog 

niet echt duidelijk en heeft het zich nog niet gemanifesteerd. Bij secundaire preventie is er nog geen 

acuut probleem, maar er zijn al signalen dat het probleem zich gaat ontwikkelen. Bij tertiaire 

preventie heeft het beoogde probleem zich duidelijk gemanifesteerd en het doel is om te voorkomen 

dat het probleem opnieuw opduikt dan wel verder escaleert110.  

Naast de categoriale indeling van preventie, wordt er ook een onderscheid gemaakt naar het doel 

van de preventie. Een onderscheid wordt dan gemaakt in persoonsgerichte, situatiegerichte, 

handelingsgerichte en beleidsgerichte preventie111.  

Preventie onderscheidt zich van het algemeen beleid dat preventie niet als expliciete doelstelling 

formuleert en curatie. Bij curatie manifesteert zich het probleem, maar is het voorkomen niet de 

expliciete doelstelling. Bij curatie wil men geen problemen meer voorkomen, maar enkel oplossen112. 

Bij preventie staat dan ook het doelbewust en systematisch uitwerken van een beleid of programma 

om problemen te voorkomen voorop.  

                                                           

108 D. BURSSENS, P. GORIS en B. MELIS, “Een eigenzinnig maar consequent pleidooi voor interactionisme” in 
Liber Amicorum N. Vettenburg. Maatschappelijk engagement: een besef van kwetsbaarheid, M. BOUVERNE-DE 
BIE, R. ROOSE en M. VANDENBROECK (ed.), Academia Press, Gent, 2012, 269. 
109 P. GORIS, D. BURSSENS, B. MELIS en N.VETTENBURG, “Van preventie gesproken” in P. GORIS, D. BURSSENS, 
B. MELIS en N. VETTENBURG (ed.), Wenselijke preventie stap voor stap, Garant, Antwerpen, 2007, 13. 
110 P. GORIS et al., l.c., 19-20. 
111 L. WITTE, Methodisch werken in de materiële hulp- en dienstverlening, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 
2011, 86. Persoonsgerichte preventie focust op de persoon diegene die iets veroorzaakt of die ervan de 
gevolgen ondervindt. Dit kan ook via programmatische activiteiten, zoals voorlichting of informatiesessies over 
bepaalde onderwerpen. Nazorg kan ook onder persoonsgerichte preventie worden begrepen. Situatiegerichte 
preventie intervenieert in de omgeving waar de problemen zich voordoen. Handelingsgerichte preventie 
probeert bepaald gedrag te veranderen of te voorkomen. Beleidsgerichte preventie is een vorm van primaire 
preventie en uit zich via beleidsmaatregelen. 
112 P. GORIS et al., l.c., 22-24. 
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Preventie opereert binnen een ethisch referentiekader. De vraag is steeds of preventie al dan niet 

‘wenselijk’ is113. Vettenburg spreekt van emancipatorische preventie114. De uitgangspunten van deze 

emancipatorische preventie zijn gelijkwaardigheid voor alle mensen, volwaardigheid van kinderen en 

jongeren, de mens als individu en als deel van de samenleving en de mens als actief burger (burger 

en samenleving die in een permanent leerproces continu evolueren). Emancipatorische preventie 

verwoordt zij als volgt: “algemene preventie wordt emancipatorische preventie als ze de emancipatie 

van alle mensen maximaal mogelijk maakt”115.  

Preventie veronderstelt dat initiatieven hierrond op een verantwoorde manier genomen worden en 

dat men oog heeft voor de mogelijke effecten, de geviseerde doelgroep, de strategieën alsook de 

gevolgen ervan116. Preventie veronderstelt proportionaliteit.117  

 

                                                           

113 D. BURSSENS, P. GORIS en B. MELIS, l.c., 269. Om dit te beoordelen, grijpen de auteurs terug naar de term 
‘emancipatie’. Preventie is volgens hen maar wenselijk als het het emancipatieproces niet hypothekeert. 
114 N. VETTENBURG, “Emancipatorische preventie in vijf dimensies” in D. BURSSENS, P. GORIS, B. MELIS en N. 
VETTENBURG (ed.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk, Antwerpen, Garant, 2014, 13-23. 
115 N. VETTENBURG, l.c., 13. Zij geeft aan emancipatie een sociologische en een pedagogische invulling. 
Sociologisch is emancipatie de bevrijding van overbodige vormen van macht. Pedagogisch betekent 
emancipatie streven naar zoveel mogelijk zelfstandigheid. Beide invullingen van emancipatie hangen samen, 
interageren met elkaar, het is niet louter individueel noch beperkt tot structuren van macht. Emancipatorische 
preventie vertrekt daarom ook vanuit een dissensusdenken (of conflictdenken). Het is niet louter het 
aanpassen van de mensen aan de normen van de samenleving, het is bestaande probleemdefinities in vraag 
durven stellen. Vettenburg operationaliseert emancipatorische preventie in 5 dimensies. De eerste is 
integraliteit. Het gaat om on de interactie tussen mens en samenleving met aandacht voor een evenwicht bij 
preventie tussen persoonsgerichte en structuurgerichte acties. Een twee dimensie is maximale offensiviteit 
door keuzemogelijkheden te verruimen. De aandacht gaat dus minder naar defensiviteit die eerder de 
actiemogelijkheden beperkt, zij het dat ze soms wel noodzakelijk zijn om erger te voorkomen. De derde 
dimensie is participatie. De doelgroep van de emancipatorische preventie zijn niet burgers als passieve 
consumenten. Het is de bedoeling dat deze participeren. Vettenburg omschrijft het als (N.VETTENBURG, l.c.20): 
‘emancipatie wil mensen de mogelijkheid geven de normen en regels in een samenleving mee te formuleren, 
hun noden en behoeften aan te kaarten en mee te bepalen wat we als ‘overbodige’ macht mogen 
beschouwen’115. De vierde dimensie is het democratisch karakter. De preventie die op emancipatie is gericht 
mag niemand uitsluiten. De laatste dimensie is radicaliteit, een begrip dat zij overneemt van De Cauter (F. DE 
CAUTER, Methodiek van de preventieve projectwerking, Acco, Leuven, 1990). Het betekent dat de maatregelen 
inzake preventie moeten ingrijpen op de wortels van problemen, dus alsmaar vroeger proberen problemen te 
voorkomen. Deze 5 dimensies staan met elkaar in verband en moeten dus samen aan bod komen.  
116D. BURSSENS, “Preventie in balans. Handvatten voor proportionele preventie” in D. BURSSENS, P. GORIS, B. 
MELIS en N. VETTENBURG (ed.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk, Antwerpen, Garant, 
2014, 82. 
117 D. BURSSENS, “Preventie in balans. Handvatten voor proportionele preventie” in D. BURSSENS, P. GORIS, B. 
MELIS en N. VETTENBURG (ed.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk, Antwerpen, Garant, 
2014, 67-82. 
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2.1.2 Preventie vanuit maatschappelijk perspectief 

Preventie past in de evolutie van een maatschappij die onzeker en vloeibaar118 wordt en die probeert 

de risico’s die dat met zich meebrengt te beheersen. Overheid en beleid zetten in op “wat werkt” en 

preventie beperkt zich niet meer tot alleen veiligheid en criminaliteit, maar zet zich ook voort in 

andere domeinen als onderwijs en welzijn 119 . De aanpak van deze risico’s kent nieuwe 

managementstijlen zoals New Public Management (NPM) met rationalisatie en standaardisering als 

basiselementen of nieuwe benaderingen zoals de actuariële benadering van risico’s, registraties met 

het oog op een zo vroegtijdig mogelijke interventie120.  

Schinkel wijst op het gevaar van prepressie, waarbij risicovermijding en voorzorg opschuift naar meer 

controle en gedragsregulering121. De monitoring op basis van de geaggregeerde data zorgt ervoor dat 

populaties classificeerbaar, calculeerbaar, observeerbaar worden en dus regeerbaar122.  

Pleysier ziet de emancipatorische preventie als buffer tegen prepressie. Verwijzend naar Ashworth 

en Zedner die preventie kaderen in de strijd tegen criminaliteit, moet het instrument preventie 

afgebakend en begrensd worden. Er is nood aan werkbare principes die de keuzevrijheid van 

individuen waarborgen en beschermen tegen al te ingrijpende interventies die stigmatiserend 

kunnen zijn. Er moet dus steeds gekozen worden voor de minst ingrijpende interventie, met andere 

woorden, de preventie moet in verhouding zijn (proportioneel) tot het doel dat men nastreeft en de 

kosten en baten moet men duidelijk met elkaar afwegen123. 

 

                                                           

118 Z. BAUMAN, Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty, Polity Press, 2007, 127 p. 
119 S. PLEYSIER, “Emancipatorische preventie: weerstaan aan de lokroep van prepressie” in D. BURSSENS, P. 
GORIS, B. MELIS en N. VETTENBURG (ed.), Preventie morgen. Bouwstenen voor een goede praktijk, Antwerpen, 
Garant, 2014, 34. 
120 S. PLEYSIER, “Kind als gevaar. De nieuwe preventie en criminalisering van gedrag”, Tijdschrift voor Jeugd en 
Kinderrechten, 2012(4), 278-288. 
121 W. SCHINKEL, “De nieuwe preventie. Actuariële archiefsystemen en de nieuwe technologie van de 
veiligheid”, Krisis. Tijdschrift voor actuele filosofie, 2-21 (definitie op p. 8). Het is een “proactieve repressie die 
bepaalde vormen van leven vroegtijdig de kop indrukt en poogt om te buigen in de richting van gewenste 
levensvormen. Het gaat om het aanpassen van de bestaande levenswijze (…). Dit is niet ‘preventie’ in de oude 
zin van het slot op de deur en straatverlichting. Het is ook niet de ‘preventie’ in de zin van beleid gericht op het 
opheffen van de sociaaleconomische ongelijkheid. Het is een fundamentelere vorm van statistische preventie 
die in effect een prepressie van levensvormen is die zich uit ‘risicopopulaties’ zouden kunnen ontwikkelen” (S. 
PLEYSIER, l.c., 34-36). 
122  W. SCHINKEL, l.c., 9-10. Schinkel baseert zich voor deze nieuwe preventie op Bourdieu’s 
‘gouvernementalité’, een vorm van macht die aangrijpt op het biologische aspect van de mensen als soort-
wezen en het resultaat is normalisering. De focus ligt op het milieu. De bredere sociale context wordt niet mee 
opgenomen. De individuele verantwoordelijkheid wordt benadrukt. 
123 A. ASHWORTH en L. ZEDNER, “Prevention and criminalization: justifications and limits”, New Criminal Law 
Review, 542-571; S. PLEYSIER, l.c., 38. 
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2.1.3 Preventie: een politiek beladen inhoud 

Het begrip preventie heeft voor De Bie, Roose, Maeseele en Vandenbroeck124 een politiek geladen 

inhoud. Het past in het kader van de maakbare samenleving125. Ten eerste stellen De Bie et al. dat 

het preventiedenken verankerd is in een westerse liberale individualistische traditie. Ten tweede kijkt 

het preventiedenken naar de mens als een rationeel volkomen vrij wezen. Ten derde zien zij dat 

preventie vaak een onverwachte en onbedoelde uitkomst heeft, nl. dat preventie in een tegenstelling 

en zelfs in een spanning komt te staan tot hulpverlening en de mogelijkheden van deze mensen om 

op deze hulpverlening een beroep te doen126.  

Preventie problematiseert te veel. De Bie et al. stellen: “In een pedagogisch perspectief is daarom 

niet de probleemsituatie het uitgangspunt, wel de relatie tot de actoren, en het streven om deze 

actoren ‘recht te doen’, dit wil zeggen om, in de gegeven situatie zo te handelen dat dit handelen 

bijdraagt tot de ontwikkeling van een besef van menselijke waardigheid en sociale rechtvaardigheid.” 

Het is een reflexief handelen en een culturele actie127. Het toetsingscriterium om tussen te komen is 

de menselijke waardigheid die niet te herleiden valt tot participatieprocedures en trajecten. Het leidt 

minder tot beheersing en disciplinering, maar zet aan tot een beleid over sociale problemen. De Bie 

et al. lijken het preventiedenken te duiden als een ideologie die de neiging heeft de rechtsstaat te 

ondermijnen.  

                                                           

124 M. DE BIE, R. ROOSE, T. MAESEELE en M. VANDENBROECK, “De tragiek van het preventiedenken” in M. 
BOUVERNE-DE BIE, R. ROOSE en M. VANDENBROECK (eds.), Liber Amicorum N. Vettenburg. Maatschappelijk 
engagement: een besef van kwetsbaarheid, Academia Press, Gent, 2012, 277-294. Tussen de private sfeer van 
o.a. het gezin en de overheid ontstaat het sociale als een intermediaire, relatief autonome sfeer. Tegelijkertijd 
stellen zij dat het recht ook vermaatschappelijkt. Het recht behelst niet alleen het realiseren van de negatieve 
vrijheid, maar ook de positieve vrijheid, nl. de overheid die in de verzorgingsstaat via het recht intervenieert. 
Volgens deze auteurs leidt preventie dan paradoxaal tot meer overheidsinterventionisme. Het sociaal werk 
wordt dan ook een relatief autonoom veld gericht op de tegemoetkoming aan en de preventie van sociale 
problemen. Dit veld zal dan bepalen wat het sociaal probleem is en dienvolgens hierop interveniëren. De 
hulpvrager dreigt hierdoor object te worden van de dienstverlening, terwijl hij juist het subject moet zijn, de 
actor met wie samen met andere actoren wordt gewerkt aan het definiëren van “zijn” sociaal probleem. 
Risicofactoren bepalen het handelen, wat past in een risicomaatschappij. Deze factoren zijn evenzeer een 
constructie, zij het dat het in handen is van professionals en niet meer in overeenstemming is met de 
werkelijkheid waarin de hulpvrager zich bevindt. Deze verliest de grip op zijn levenssituatie. 
125 Men zou thans kunnen spreken van een ‘merkbare’ samenleving, waar mensen willen opgemerkt worden, 
maar ook mensen gemerkt worden als mogelijks ‘gevaarlijk’, ‘marginaal’ en hierop een beleid verder wordt 
uitgestippeld om erger te voorkomen (zie de etiketteringstheorie van G. SYKES en D. MATZA, “Techniques of 
neutralization: A theory of delinquency”, American Sociological Review 1957, 664-670). 
126 M. BOUVERNE-DE BIE et al., l.c., 285-286. Door het beheersen van bepaalde negatieve factoren, ontstaat 
het idee dat hulpverlening maar een residuele activiteit wordt voor bijzondere situaties. Preventie wordt dus 
een normatief begrip dat het handelingskader van de hulpverlening bepaalt. Dit staat haaks op het recht op 
hulpverlening. Dit laatste moet dan geradicaliseerd worden in plaats van het debat te verplaatsen naar 
toenemende interventionisme waarbij de kans op individualisering toeneemt. Het individueel schuldmodel is 
niet ver weg als blijkt dat de preventie niet tot het juiste resultaat heeft geleid. 
127 M. BOUVERNE-DE BIE et al., l.c., 287. 



54 
 

2.2 Preventieve rechtshulp 

Schuyt128 et al. spreken over preventieve rechtshulp als mogelijke vorm van rechtshulp. Voor hen is 

preventieve rechtshulpverlening: het geven van informatie, voorlichting over het recht, over 

rechtsposities, over de rechtshulpverlening, rechtshulporganisaties en over de juridische 

consequenties van bepaalde handelingen. Deze vorm van rechtshulp staat tegenover diagnostieke 

rechtshulp, conflictregulerende rechtshulp, rechtsvormende rechtshulp en rechtsvernieuwende 

rechtshulp. Schuyt et al. zien preventieve rechtshulp vooral als primaire preventie.  

De definitie van Goris et al. is ruimer en als we die op de rechtshulp toepassen betekent preventieve 

rechtshulp: de noodzaak aan raadgeving, begeleiding, adviezen en bijstand als er signalen zijn dat er 

een juridisch probleem rijst of de bijdrage van deze diensten ter voorkoming dat een duidelijk 

juridisch probleem escaleert. Preventieve rechtshulp is in ieder geval veel ruimer dan het louter 

verlenen van juridische inlichtingen en/of informatie.  

Vertrekkende van de definitie van Goris et al. willen we hier al duidelijk het onderscheid maken 

tussen preventieve rechtshulp en rechtshulp met preventieve effecten. Het louter verlenen van 

juridische informatie en inlichtingen is op zichzelf geen echte preventie in de zin van “initiatieven die 

doelbewust en systematisch een probleem (of dreigend probleem) voorkomen. Het uitstippelen van 

een beleid waarin mensen over hun rechten en plichten worden geïnformeerd en geadviseerd, is op 

zich geen preventie. Zo is de wet op de juridische bijstand van 23 november 1998 op zichzelf geen 

preventieve rechtshulp. Het is wel aan de commissies voor juridische bijstand, opgericht bij dezelfde 

wet, om initiatieven te ontwikkelen om systematisch en doelbewust, vroegtijdig en gericht hetzij 

naar de aard van het probleem, hetzij voor een bepaalde doelgroep juridische bijstand te verlenen. 

Preventieve rechtshulpiniatieven zijn doelgericht en vertrekken vanuit een probleem dat zich 

manifesteert. Het vraagt om een probleemanalyse naar de oorzaken en mogelijkheden tot herstel. 

Het vraagt om een planning, nl. de doelen, de strategie, middelen, fasering en taakverdeling. 

Vervolgens is er de uitvoering. De uitvoering zelf moet geëvalueerd worden. En als het doel 

                                                           

128 C.J.M. SCHUYT, C.A. GROENENDIJK en B.P. SLOOT, De weg naar het recht, Deventer, Kluwer, 1976, 63. 
Diagnostieke rechtshulp is raadgeving in concrete gevallen, begeleiding, eenvoudige adviezen, controle op af te 
sluiten contracten, opsomming van rechten en plichten in concrete probleem- of conflictsituaties. 
Conflictregulerende rechtshulp is dan het verschaffen van ad-hoc-remedies, vertegenwoordiging in en buiten 
rechte, procesbijstand, bemiddeling en begeleiding in conflictsituaties, actualisering van subjectieve rechten, 
rechtsbescherming door toepassing van bestaande regels. Rechtsvormende rechtshulp houdt in het door 
middel van procesbijstand uitlokken van jurisprudentie, waarin vage, onduidelijke of zwakke rechten 
getransformeerd worden in meer gespecificeerde, duidelijker of sterkere rechten. En tot slot 
rechtsvernieuwende rechtshulp het bespoedigen van veranderingen in bestaande rechtsposities, hetzij via de 
rechter, hetzij via de wetgever; het trachten te verkrijgen van juridische bescherming voor nieuwe (sociale) 
noden. 
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voldoende gerealiseerd is, volgt nog de nazorg met mogelijks een projectafbouw of althans verfijning 

van het project. De fasen zijn niet lineair.129  

 

2.2.1 Waarom preventieve rechtshulp?  

Galanter heeft reeds als één van de eersten erop gewezen dat een gebrek aan vermogens en 

vaardigheden de meest fundamentele drempel is in de toegang tot justitie130. Mensen moeten zich 

allereerst bewust zijn van de juridische aspecten van hun problemen, hierover juridische kennis 

hebben en vervolgens over de capaciteiten en de vaardigheden beschikken om deze te voorkomen of 

aan te pakken. Recent onderzoek wijst op andere beperkende factoren zoals persoonlijke 

karakteristieken en/of omstandigheden, waaronder sociale, economische en psychologische 

factoren131. 

 Gebrek aan juridische vermogens  

Bepaalde mensen beschikken niet over de juridische vermogens132 om een sociaal-juridisch probleem 

aan te pakken. Forell et al. stelden vast dat voor de aanpak van deze sociaal-juridische problemen 

ook niet-juridische ondersteuning, naast de juridische hulpverlening nodig is133. De ontwikkeling van 

juridische vermogens veronderstelt volgens Nheu en Macdonald competenties in drie domeinen: 

                                                           

129 B. MELIS, N. VETTENBURG, P. GORIS en D. BURSSENS, “Projectmatig werken aan wenselijke preventie” in P. 
GORIS, D. BURSSENS, B. MELIS en N. VETTENBURG (eds.), Wenselijke preventie stap voor stap, Garant, 
Antwerpen, 2007, 61-80. 
130 M. GALANTER, “The duty not to deliver legal services”, University of Miami Law Review 1976, 929-945. Op p. 
936 schrijft hij letterlijk: “Finally, one may think of changes at the level of the parties. I submit that the 
fundamental problems of access to legality can best be visualized as problems of the capability of parties. That 
is, that lack of capability poses the most fundamental, as well as the most neglected, barrier to access and that, 
correspondingly, upgrading of party capacity holds the greatest promise for promoting access to legality. Party 
capability includes a range of personal capacities which can be summed up in the term "competence": ability to 
perceive grievance, information about availability of remedies, psychic readiness to utilize them, ability to 
manage claims competently, and seek and utilize appropriate help.” 
131 C. COUMARELOS, D. MACOURT, J. PEOPLE, H. MCDONALD, Z. WEI, R. IRIANA en S. RAMSEY, Legal Australia-
Wide Survey: Legal Need in Australia, Law and Justice Foundation, 2012, 29-31.  
132 De term ‘juridische vermogens’ is een vertaling van de Engelse term ‘legal capabilities’. Coumarelos et al. 
verwijzen hiervoor naar Nussbaum en Sen die deze term eveneens gebruiken.  
133 Zie hierover de studie over daklozen en rechtshulp in Australië: S. FORELL, E. MCCARRON en L. SCHETZER, 
No Home, No Justice. Access to Justice and Legal Needs, vol. 2, Law and Justice Foundation, 2005, 181-228. Het 
betreft hoofdstuk 7 dat handelt over de bijstand van niet-juridische organisaties in het raam van het zoeken 
naar rechtshulp voor de daklozen. 
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kennis, vaardigheden en attitudes (psychologische component) 134 . We overlopen deze drie 

domeinen.  

Ten eerste is er de noodzaak aan een basis van juridische kennis die betrekking heeft op domeinen 

uit het dagelijkse leven. Felstinner et al. stelden reeds in de jaren 80 vast dat deze kennis zich 

situeert op twee niveaus: enerzijds kennis hebben dat bepaalde rechten zijn aangetast of weten dat 

men bepaalde rechten kan effectueren en anderzijds kennis hebben dat hiervoor sociaal-juridische 

diensten bestaan. Het houdt in dat mensen weten waar zij die informatie en advies kunnen 

verkrijgen135. Deze kennis hangt samen met het zoeken naar juridische dienstverleners. Recent 

onderzoek ziet causaliteiten tussen de ernst van het probleem en de juridische karakterisering ervan 

en het zoeken naar de gepaste juridische bijstand136.  

Op de tweede plaats geeft onderzoek aan dat mensen moeten beschikken over vaardigheden om op 

een effectieve manier hun juridische problemen aan te pakken. Hieronder verstaat men 

geletterdheid, de taal en vaardigheden om informatie te vinden, hierover te communiceren en deze 

informatie strategisch in te zetten137.  

En ten derde zoals Galanter reeds aanhaalde vragen juridische vermogens ook psychische paraatheid 

om deze juridische vermogens voor het vinden van informatie in te zetten of om gepaste hulp te 

zoeken138. 

Gelijkaardige vaststellingen vinden we terug in de legal consciousness-studies. De legal 

consciousness-studies omvatten ook deze drie domeinen, kennis, vaardigheden en attitudes De 

studies inzake legal consciousness beschrijven hoe het recht ervaren en geïnterpreteerd wordt door 

                                                           

134 N. NHEU en H. MCDONALD, By the People for the People?, Community Participation in Law Reform, Law and 
Justice Foundation, 2010, XIV. Zij onderschrijven dezelfde drie domeinen met het oog op het realiseren van law 
reform. Zie ook later M. JONES, Legal capability, PLENET, London, 2010, 10 p., http://lawforlife.org.uk/wp-
content/uploads/2013/05/legal-capability-plenet-2009-147-1-147.pdf; zie ook de studie van N. NHEU en H. 
MCDONALD, By the People for the People?, Community Participation in Law Reform, Law and Justice 
Foundation, 2010, XIV. Zij onderschrijven dezelfde drie domeinen met het oog op het realiseren van law 
reform.  
135 Zie hierover al W.F. FELSTINER, R. ABEL en A. SARAT, “The Emergence and Transformation of Disputes: 
Naming, Blaming, Claiming”, Law and Society Review 1980-81, 631-654; M. GALANTER, l.c., 936. 
136 P. PLEASENCE, N. BALMER en S. REIMERS, “What Really Drives Advice Seeking Behaviour? Looking beyond 
the Subject of Legal Disputes”, Onãti Socio-Legal Series 2011, 21 p. Bepaalde rechtsdomeinen zoals 
familierecht, persoonlijke aansprakelijkheid en goederenrecht worden geassocieerd met advocaten, waardoor 
de link veel vlugger wordt gelegd om deze professionals op te zoeken. Dit is minder het geval voor burenhinder 
en huurrecht. Het zoeken van hulp binnen de bredere adviesverleningssector houdt minder verband met het 
karakteriseren van het probleem als juridisch. M.a.w. de andere juridische dienstverleners naast de advocatuur 
hebben hier een belangrijke rol, zeker voor de domeinen die minder opgenomen worden door de advocaten.  
137 N. NHEU en H. MCDONALD, o.c., 147-196. 
138 M. GALANTER, l.c., 936. 
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specifieke personen als zij het recht en haar juridische betekenis mobiliseren, ontwijken of 

weerstaan139.  

Cotterell hanteert het begrip legal alienation140 als hij wijst op de oorzaken en factoren waarom 

(bepaalde) mensen het recht niet mobiliseren, het recht niet toepassen en/of het recht weerstaan. 

Hertogh heeft recent de band tussen de legal consciousness studies en de legal alienation van 

Cotterell met elkaar in verband gebracht. De term wordt volgens Hertogh niet echt gedefinieerd 

maar wijst volgens Hertogh141 op een gepercipieerde kloof tussen een interne en externe conceptie 

van het recht, in het Duits Rechtsnähe en Rechtsferne. In het Nederlands zou men dit kunnen 

vertalen als het recht dat nabij is of het recht dat op afstand is (zie hierover verder hoofdstuk 2, Deel 

3). Hertogh heeft een typologie ontwikkeld die hij toepast op de paths to justice-studie van Genn en 

de geschillenbeslechtingsdelta in Nederland. Hij gaat voort op de onderscheiden groepen van 

mensen die te maken hebben met justiciable problems, zijnde de lumpers, de self-helpers en de 

advised. De eerste beschouwt hij als outsiders omdat zij zich weinig of niet identificeren met het 

recht en evenmin hiervan bewust zijn. De tweede groep ziet hij als een groep die reeds negatieve 

ervaringen heeft gekend en dus eerder machteloosheid heeft ervaren. Deze mensen hebben een lage 

mate van identificatie met het recht en het rechtssysteem, alhoewel zij wel op de hoogte zijn van de 

bronnen om advies te verkrijgen. Hij omschrijft deze groep als cynics. Tot slot is er de groep van 

diegenen die advies gaan zoeken. Deze kunnen ofwel legalists of loyalists zijn. Aan de hand van de 

resultaten uit de beide studies in het VK en Nederland stelt hij vast dat er in Nederland meer 

outsiders en cynics zijn dan in het VK. Het doel van de typologie is om na te gaan of er een effect 

bestaat tussen enerzijds het rechtsbewustzijn en de mate van identificatie met het recht als 

instrument tot succesvol handelen. Met andere woorden in welke mate kunnen er in de samenleving 

categorieën van mensen onderscheiden worden die al dan niet het bestaande rechtssysteem 

legitimeren of juist verwerpen? Het rechtsbewustzijn impliceert dat mensen zoeken het recht zelf te 

                                                           

139 P. EWICK en S. SILBEY, The Common Place of Law: Stories From Everyday Life, Chicago, University of Chicago 
Press, 1998; S. SIBLEY, “After Legal Consciousness”, Ann.Rev.Law.Soc.Sci, 2005, 323-368.  
140 Voor Cotterrell betekent het ‘isolation or alienation of law within the society it is supposed to regulate’ (R. 
COTTERRELL, The Sociology of Law: An introduction, 2nd Edition, London, Butterwordths, 1992, 288). 
Regelgeving lijkt meer vreemd te worden aan de ervaring van burgers, als het op dat zelfde moment in 
confrontatie hiermee komt via subtiele wegen (p. 291). Op dat moment wordt het recht een vreemd rijk 
bestaande uit esoterische kennis overgelaten aan juristen p. 46). Zie ook M. HERTOGH, “No Justice, No Peace!” 
Conceptualizing Legal Alienation in the Aftermath of Trayvon Martin Case” in R. NOBLES en D. SHIFF (eds.), 
Law, Society and Community: Socio-Legal Essays in Honour of Roger Cotterrell, Ashgate, Surrey, 2014, 187-188.  
141 M. HERTOGH, “No Justice, No Peace! Conceptualizing Legal Alienation in the Aftermath of Trayvon Martin 
Case” in R. NOBLES en D. SHIFF (eds.), Law, Society and Community: Socio-Legal Essays in Honour of Roger 
Cotterrell, Ashgate, Surrey, 2014, 187-206. Op basis van de legal consciousness studies en de term legal 
alienation komt Hertogh tot een typologie van rechtsgebruikers. 



58 
 

kennen, hiertegenover een houding aannemen en hiermee aan de slag gaan, al dan niet 

ondersteund142.  

 Juridische vermogens en de nood aan juridische ondersteuning: het 

onderzoek van Balmer et al.  

Genn en Paterson stelden reeds in 2001 vast dat mensen die niet in staat waren om actie te 

ondernemen voor hun sociaal-juridische problemen een lage vermogensgraad in termen van 

onderwijs, inkomen, vertrouwen, mondelinge vaardigheden, leesvaardigheden en emotionele 

standvastigheid kenden143. Zoals reeds hoger vermeld komt ook Sandefur tot de vaststelling dat er 

persoonlijke en systemische factoren zijn waarom mensen geen actie ondernemen. In de eerste 

plaats is er een gebrek aan middelen, zoals kennis en inkomen. Er zijn echter nog meer subtielere 

krachten aan het werk waarom mensen niets of te weinig ondernemen. Percepties van onvoldoende 

kracht om de situatie in zijn voordeel te laten uitdraaien, waren een factor om geen actie te 

ondernemen. En ook ervaringen uit het verleden droegen in belangrijke mate bij tot het afzien van 

verdere acties. Gevoelens zoals vrees en erkentelijkheid tegenover een vroegere tegenpartij 

bepaalden mee het beeld om zich in de toekomst te positioneren tegenover derden. Ook vroegere 

ervaringen met betrekking tot bepaalde problemen en hun poging om deze op te lossen met 

frustraties als gevolg, wil men in de toekomst vermijden wat Sandefur ‘frustrated resignation’144 

noemt145.  

                                                           

142 P. PLEASENCE en N. BALMER, How People Resolve ‘Legal’ Problems. A report to the Legal Services Board, 
PPSR, Cambridge, 2014, 15. Hierbij stellen de auteurs dat er een toenemende interesse waar te nemen is in het 
onderzoek naar probleemoplossend gedrag dat beïnvloed wordt door opvattingen over het recht, juristen, 
geschilbeslechtingsmechanismen en in de opvatting van mensen over de zaken waarmee zij geconfronteerd 
worden en hun motivatie om zich tot bepaalde specifieke kanalen te wenden. Zij verwijzen naar het onderzoek 
van Murayama the 2005 Japanese National Survey of Everyday Life. Murayama stelde vast dat als mensen hun 
probleem als juridisch percipieerden, dit een belangrijk invloed had op het gebruik van advocaten. M. 
MURAYAMA, “Experiences of Problems and Disputing Behaviour in Japan”, Meiji Law J. 2007, 1-59. Dit ligt in de 
lijn van wat Pleasence et al. in 2001 hadden geconstateerd. Het karakteriseren van het probleem als ‘juridisch’, 
eerder dan moreel, sociaal, crimineel, enz., liet een grote stijging zien in de waarschijnlijkheid dat advocaten 
een oplossing konden bieden. Belangrijk is ook dat de overwegingen over de algemene adviesverleners 
hetzelfde bleef, onafgezien de aard van het probleem: P. PLEASENCE, N. BALMER en S. REIMERS, “What Really 
Drives Advice Seeking Behaviour? Looking beyond the Subject of Legal Disputes”, Onãti Socio-Legal Series 2011, 
21 p.  
143 H. GENN en A. PATERSON, Paths to Justice Scotland: what people in Scotland do and think about going to 
law, Hart, Oxford, 2001, 260. 
144 R. SANDEFUR, “The importance of Doing Nothing: Everyday Problems and Responses of Inaction” in P. 
PLEASENCE, A. BUCK en N. BALMER (eds.), Transforming Lives: Law and Social Process, TSO, London, 2007, 112-
132. 
145 Een recente studie uit Taiwan laat zien dat mensen die reeds vroeger ervaring hadden met een rechtbank en 
een advocaat onder de arm hadden genomen, vlugger geneigd waren om juridisch advies in te winnen dan 
mensen zonder deze ervaring. Mensen met een hoger inkomen waren hiertoe meer geneigd bij een volgend 
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Tot gelijkaardige vaststellingen komen Balmer et al. 146. Zij onderzochten hoe mensen met juridisch 

gerelateerde problemen omgingen en beoordeelden de impact van het gebrek aan juridisch 

vermogen om zelf te handelen (legal capability)147. De studie wees er op dat het voor bepaalde 

bevolkingsgroepen niet volstaat om alleen maar algemene inlichtingen, advies of bijstand te 

organiseren. De resultaten waren veelzeggend. De ondervraagden lieten een enorm gebrek zien aan 

kennis over hun rechten. Ongeveer 2/3 van de mensen die te maken kregen met burgerrechtelijke 

problemen, kenden hun rechten niet. Mensen die een opleiding hadden genoten, kenden wel beter 

hun rechten. Kwetsbare groepen kenden hun rechten en juridische procedures minder. De kennis 

van hun rechten varieerde naar de aard van het probleem. Respondenten meldden veelvuldiger dat 

zij minder kennis hadden over sociale voordelen, medische aansprakelijkheid, huur-gerelateerde 

problemen en ongeoorloofd politieoptreden.  

Terwijl vele ondervraagden met succes advies hadden ingewonnen en hun probleem alleen hadden 

aangepakt, bleek een belangrijk deel niets ondernomen te hebben of probeerden, maar sloegen er 

zelfs niet in om advies in te winnen. Strategieën om advies in te winnen waren sterk verbonden met 

de problemen die werden vermeld. Daarnaast speelden sociale en demografische voorspellingen 

evenzeer een rol. Zo was er bij kwetsbare groepen (eenoudergezinnen, huurders, 

uitkeringsgerechtigden, mensen zonder diploma, mensen met gezondheidsproblemen) weliswaar 

een hoger percentage dat advies had verkregen, maar scoorden zij veel lager als het op het 

aanpakken van deze problemen ging. Verdere analyses toonden aan dat de impact van het gebrek 

aan kennis over rechten veel hoger was als de respondenten er niet in geslaagd waren advies in te 

winnen. Deze analyses gaven aan dat een advies een verhoogd belang heeft als mensen hun rechten 

niet kenden. Daarbij toonde het onderzoek aan dat kwetsbare groepen in de meeste gevallen geen 

                                                                                                                                                                                     

probleem. K-C. HUANG, CH-C. LIN en K.P. CHEN, “Do Rich and Poor Behave Similarly in Seeking Legal Advice? 
Lessons from Taiwan in Comparative Perspective”, Law & Society Review 2014, 193-223 (219). 
146 N.J. BALMER, A. BUCK, A. PATEL, C. DENVIR en P. PLEASENCE, Knowledge, capability and the experience of 
rights problems, Plenet/LSRC, 2010, 72 p. 
147 Balmer et al. gebruikten hiervoor de data uit The English and Welsh Civil and Social Justice Survey (CSJS). Het 
betreft de continuering van de Paths to Justice studies. De CSJS is een uitgebreid face-to-facehuishoudsurvey 
van ongeveer 10 000 respondenten met hun ervaringen en antwoorden op een breed geheel van 
burgerrechtelijke problemen. Het doel van dat onderzoek was het bestuderen van de uitdagingen die mensen 
tegenkwamen wanneer zij geconfronteerd werden met burgerrechtelijke problemen. De focus lag op 
oplossingsstrategieën – wat mensen deden of niet deden wanneer zij geconfronteerd werden met een 
probleem – en de gevolgen van het gebrek aan kennis en het niet gewapend zijn om te handelen zoals ze 
gewild hadden. Het doel van het onderzoek was ook om de verhouding te verkennen tussen 
probleemoplossingsstrategieën, kennis over rechten en procedures, en de gevolgen te onderzoeken van 
problemen op het leven van mensen, in termen van stress gerelateerde ziektes, verlies van vertrouwen of 
inkomsten. Speciale aandacht is besteed in het rapport aan kwetsbare mensen en sociale uitsluiting. Het 
belangrijkste was dat het rapport meer inzicht heeft verworven hoe bepaalde bevolkingsgroepen kunnen 
ingedeeld worden naar doelgerichte ‘public legal education interventions’. 
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advies hadden verkregen, hun rechten niet kenden en daarvan de negatieve gevolgen 

ondervonden148.  

De onderzoekers maakten een onderscheid tussen twee categorieën bij de respondenten die niets 

ondernomen hadden. Zij deelden de respondenten in enerzijds zij die ‘niets ondernemen’ en ‘niet 

noodzakelijk iets willen ondernemen’(nl. geïnformeerde niet-actie) en anderzijds zij die ‘niets 

ondernemen, en ‘hiertoe zich niet in staat weten’(gebrek aan kennis, vertrouwen of 

capaciteiten/vermogens). In deze laatste categorie waren vooral problemen rond arbeid, 

consumentenrecht en schulden terug te vinden. Hierbij viel andermaal op dat sommige groepen 

(laag inkomen, werkloos…) dus meer aangaven niets te doen omdat zij zich hiertoe niet in staat 

achten. Dit was bovendien ook meer het geval bij vrouwen om redenen van vermogen en 

vertrouwen. Meer nog, niets doen terwijl men wel de nood hiertoe voelde, leidde meer tot spijt over 

de acties en leidde tot tegenstrijdige gevolgen zoals stress en gezondheidsproblemen149.  

De onderzoekers concludeerden dat er dus kennis-, vaardigheids- en vertrouwenskloven bestaan in 

bevolkingsgroepen. Het onderzoek bevestigde het bestaan van drempels om voldoende juridische 

capaciteiten/vermogen op te bouwen om bepaalde juridische resultaten te bereiken. Er is een 

complex verband tussen de keuze van mensen in hun zoekstrategieën naar advies, hun 

rechtenkennis en tegenslag in het algemeen. Het report leert dat bevolkingsgroepen moeten 

ingedeeld worden om meer doelgericht in te zetten op interventies. Hierbij moeten twee factoren in 

rekening gebracht worden: nl. bevolkingsgroepen en juridische problemen. Indelingen moeten leiden 

tot het onderscheiden van wie zou kunnen genieten van welk soort van public legal education 

                                                           

148 Deze groepen waren ondervertegenwoordigd in de groep van mensen die hun probleem alleen konden 
afhandelen met kennis van hun rechten. Respondenten die te maken hadden met discriminatie, medische 
aansprakelijkheid, problemen met hun vervangingsinkomens en dakloos waren, waren minder in staat om 
advies in te winnen. Bijgevolg hadden zij geen kennis van hun rechten en incasseerden zij dus meer 
tegenslagen. 
149 Zie ook hier het verband met de studie van Ab Currie over de band tussen justiciable problems en 
gezondheid (disability en health status). Hij komt tot de vaststelling op basis van de National Survey of Civil 
Justice Problems in Canada (2004) dat een slechte gezondheid en fysieke en psychische beperkingen 
verbonden zijn met een hogere incidentiegraad van 13 soorten burgerrechtelijke probleemtypes op 15. 
Mensen met gezondheidsproblemen en beperkingen hebben eerder de neiging om de oplossingen van hun 
problemen te percipiëren als ‘oneerlijk’ in vergelijking met de rest van de populatie. Ze zijn vlugger geneigd om 
te stellen dat de situatie verergerd is en dat de problemen blijven aanhouden en onopgelost blijven in een 
periode van drie jaar. Mensen die een slechte gezondheid hebben en behept zijn met beperkingen ervaren een 
relatieve hoge graad van sociale uitsluiting. A. CURRIE, “Civil Justice Problems and the Disability and Health 
Status of Canadians” in P. PLEASENCE, A. BUCK en N. BALMER (eds.), Transforming Lives: Law and Social 
Process, TSO, London, 2007, 44-63. Currie verwijst naar gelijkaardige resultaten in de studies van C. 
COUMARELOS, Z. WEI en A. ZOU, Justice Made to Measure: NSW Legal Needs Survey in Disadvantaged Areas, 
Law and Justice Foundation of NSW, Sydney, 2006. P. PLEASENCE, A. BUCK, N. BALMER, A. O’GRADY, H. GENN 
en M. SMITH, Causes of Action: Civil Law and Social Justice, The Stationary Office, London, 2004. P. PLEASENCE, 
N. BALMER en A. BUCK, Causes of Action: Civil Law and Social Justice. 2d ed., The Stationary Office, London, 
2006.  
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intervention (PLE). Zo zouden bepaalde doelgerichte PLE activiteiten voor kwetsbare groepen gericht 

zijn op meer bewustmaking van – en doorverwijzen naar – bepaalde adviesbronnen/organen. 

Respondenten die juridische kennis hadden en alleen hun problemen afhandelden, bereikten veel 

betere resultaten, hadden geen sociale bijstand en hadden geen geestelijke gezondheidsproblemen. 

Voor deze groepen zijn doelgerichte opleidingen om ‘self-help’ te ondersteunen een succesvol 

initiatief. De onderzoekers beperkten zich niet alleen tot sociologische uitspraken. Zij concludeerden 

dat er bij de interventies ook rekening moet gehouden worden met de uitdagingen die te maken 

hebben met gedragswijzigingen, de complexiteit ervan alsook de nood hiertoe. Hierbij moet de 

‘gehele mens’ alsook ‘omgevingsfactoren’ mee betrokken worden zoals geletterdheid, angst, 

zelfwaardering, maar ook extrinsieke factoren zoals de organisatie. Het gaat dus om psychosociale 

factoren die mee bepalend zijn voor het verkrijgen van advies en om met dit advies de juiste acties te 

ondernemen150.  

In een recent daaropvolgend onderzoek leggen Pleasence et al. tevens het verband tussen de aard 

en de ernst van een probleem en het zoeken van advies of bijstand. Hoe ernstiger het probleem, hoe 

meer mensen advies of bijstand van juridische professionals, zowel advocaten als andere 

adviesverleners, zochten. Kleinere juridische problemen werden meestal zelf opgenomen. Nochtans 

bleek uit het onderzoek dat in eenvoudige numerieke termen de respondenten in het merendeel van 

de gevallen niets ondernamen om meer ernstige problemen op te lossen. De verkregen cijfers voor 

niet-actie waren hoger dan deze voor de bijstand van advocaten en de adviessector met betrekking 

tot meer ernstige problemen. Alhoewel de redenen voor niet-actie vaak rationeel van aard waren, 

zoals er is geen geschil, het zijn triviale problemen of problemen konden opgelost worden zonder dat 

er een actie noodzakelijk was, was toch een significante minderheid van zaken gekarakteriseerd door 

hulpeloosheid en onmacht151. Als er gevraagd werd naar de reden duidde meer dan 2/3 van de 

respondenten die geen actie ondernamen om hun problemen aan te pakken de volgende 

antwoordcategorieën aan: “niet weten wat te doen” en “waar naartoe te gaan”, “denken dat het te 

veel stress met zich mee zal brengen”, “onzeker zijn over zijn rechten”, “bang zijn” of “ervan 

overtuigd zijn dat een actie geen verschil in resultaat zal maken”. Deze antwoorden wijzen op een 

verminderd vermogen om te handelen. Alhoewel de inschatting van deze mensen misschien juist kan 

zijn, kon deze vaststelling niet gemaakt worden zonder dat zij zich hierover hadden laten adviseren. 

                                                           

150 De timing van de opleiding is ook belangrijk om gedragsverandering teweeg te brengen. Mensen nemen 
vlugger zaken in zich op als de opleiding juist op tijd wordt gegeven. Dit is het moment in hun leven wanneer zij 
de informatie en hulp nodig hebben. 
151 Zoals ook als vastgesteld in het onderzoek van H. GENN (1999) en P. PLEASENCE et al. (2004). P. PLEASENCE 
en N. BALMER, How People Resolve ‘Legal’ Problems. A report to the Legal Services Board, PPSR, Cambridge, 
2014, 109 p. 
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Om te weten of het al dan niet een verschil zou hebben uitgemaakt, vraagt dit een diepgaande 

kennis van verplichtingen, rechten, oplossingen en procedures. En deze kennis was minder aanwezig 

binnen sociaal achtergestelde groepen152.  

De hier besproken studies wijzen op een duidelijk verband tussen sociale achterstelling, juridische 

vermogens en inactiviteit. Sociaal achtergestelde groepen scoorden lager op de verschillende niveaus 

van juridische vermogens. De subjectieve juridische empowerment scores (nl. in staat zijn om zelf 

een redelijke oplossing te verkrijgen in geval van conflicten in het algemeen) daalden bij mensen die 

leefden van een uitkering en bij eenoudergezinnen, bij diegenen die langdurige ziekteproblemen 

rapporteerden, psychische gezondheidsproblemen hadden en de jongste respondenten van de 

survey.  

 Preventieve rechtshulp en juridische vermogens: Public Legal Education 

In de Angelsaksische literatuur wordt preventieve rechtshulpverlening vaak samen vernoemd met 

Public Legal Education. Met betrekking tot dit begrip is het belangrijk het onderscheid te maken 

tussen het verlenen van algemene inlichtingen, informatie en advies en deze inlichtingen, informatie 

en advies specifiek te richten op bepaalde bevolkginsgroepen die ontstoken blijven van deze 

noodzakelijke inlichtingen, informatie en advies om problemen aan te pakken of te voorkomen153. Er 

is dan ook ingezet op een werking rond Public Legal Education (PLE) in Engeland en Wales154. Het 

doel van PLE is:  

                                                           

152 Zie ook al H. GENN, o.c., 255; P. PLEASENCE et al., o.c., 100. 
153 De belangrijke organisator en coördinator van PLE is de stichting Law for Life. Law for Life is opgericht in 
2011 door de Public Legal Education Network (PLENET). Deze laatste werd opgericht in 2008 met de hulp van 
fondsen door het Ministerie van Justitie. Het is een overkoepeling van meer dan 350 organisaties die zich 
inzetten voor Public Legal Education (PLE). PLENET en Law for Life zijn gehuisvest in de gebouwen van Advice 
Services Alliance, de koepelorganisatie voor adviescentra in het Verenigd Koninkrijk. De oprichting gaat terug 
tot het rapport van de PLEAS (Public Legal Education and Support) Task Force, voorgezeten door Prof. H. Genn, 
om een strategische aanpak van PLE tot stand te brengen. In september 2004 hadden de Advice Services 
Alliance (ASA), the Citizenship Foundation (CF) en the Legal Action Group (LAG) een consultatiepaper (X, 
Towards a national strategy for public legal education. A discussion paper, Advice Services Alliance Citizenship 
Foundation Legal Action Group, September 2004, 8 p., 
http://www.citizenshipfoundation.org.uk/lib_res_pdf/0234.pdf (geraadpleegd op 16 juni 2015)) uitgebracht. 
154 In juni 2005 werden de resultaten van deze consultatie gepubliceerd (X, Public Legal Education: a Proposal 
for Development, Advice Services Alliance Citizenship Foundation Legal Action Group, 
http://www.citizenshipfoundation.org.uk/lib_pages_pdf/0328.pdf (geraadpleegd op 16 juni 2015)) met hierbij 
de aanbeveling om een stuurgroep op te richten om na te gaan hoe PLE het best verbeterd kan worden. ASA, 
CF, en LAG startten toen gesprekken met het Department for Constitutional Affairs (DCA, het huidige Ministerie 
van Justitie) en in januari 2006 richtte het DCA het onafhankelijke Public Legal Education and Support (PLEAS) 
Task Force op. In juli 2007 bracht PLEAS Task Force het rapport uit (PLEAS, Developing capable citizens: the role 
of public legal education, July 2007,36 p., http://lawforlife.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/pleas-task-
force-report-14.pdf (geraadpleegd op 16 juni 2015)). Het rapport maakt een analyse van de problemen, de 
doelgroepen en de acties om PLE tot stand te brengen. De Task Force lijstte de verschillende problemen op. Zo 
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“PLE provides people with awareness, knowledge and understanding of rights and legal issues, 

together with the confidence and skills they need to deal with disputes and gain access to justice. 

Equally important, it helps people recognise when they may need support, what sort of advice is 

available, and how to go about getting it. PLE has a further key role in helping citizens to better 

understand everyday life issues, making better decisions and anticipating and avoiding problems.” 

Een rapport over PLE stelt vast dat PLE een tool is om het juridisch vermogen (legal capability) te 

verhogen zodat het recht ook (h)erkenbaar is in het dagelijkse leven. Mensen worden zich dan meer 

bewust van wat recht kan betekenen. Belangrijk is dat PLE burgers in staat stelt om beter uitgerust 

preventieve acties te ondernemen die escalaties en crises vermijden. Het kan, zo stelt het rapport, 

rechtbankprocedures vermijden, leiden tot resultaten die sneller, minder stressvol en minder kosten. 

Ook kunnen vlugger minnelijke schikkingen worden getroffen. Eens mensen meer vertrouwd zijn met 

hun rechten, zullen zij deze beter herkennen, kunnen plaatsen en ook voor de toekomst kunnen 

toepassen, zeker als ze vroeger hiermee al ervaringen hebben gehad155. PLE beperkt zich niet tot het 

verlenen van algemene informatie en inlichtingen over rechten. Het doel is een sociaal 

rechtvaardigere samenleving (Social Justice), het inperken van misdaad, van antisociaal gedrag, van 

schulden en dakloosheid en sociale uitsluiting. PLE vertrekt vanuit een mensenrechtenbenadering156. 

Er zijn verschillende methodes om PLE te voorzien. Het kan gaan om folders, leerpakketten, 

handboeken, zelf-help kids, websites, podcasts, acties op scholen en in klassen, workshops, telefoon 

                                                                                                                                                                                     

is leven in de 21ste eeuw complex en verandert het voortdurend. Mensen veranderen sneller van woning en van 
partner dan in de 20ste en 19e eeuw. Er zijn ook veel meer rechtsregels die het leven bepalen. Dit vraagt om een 
effectief juridisch systeem en een bevolking die goed gebruik kan maken van dat systeem. Bekwame burgers 
moeten weten hoe het recht hun dagelijks leven beïnvloedt en moeten dus kennis en vaardigheden hebben om 
dit op te nemen. Het rapport komt tot de vaststelling, op basis ook van onderzoek, dat mensen weinig 
interesse hebben in zaken die met het recht verband houden totdat ze met een juridisch probleem 
geconfronteerd worden. En als mensen dan actie ondernemen, is het vaak te laat, blijven problemen 
onopgelost of erger escaleren ze en worden zij meervoudig. Het aspect recht dat met handelingen en 
problemen gepaard gaat worden niet goed of met wantrouwen bekeken. Het rapport verwijst naar de paths to 
justice-studies die aantonen dat vele problemen onopgelost blijven, maar ook dat sociaal-juridische problemen 
in clusters voorkomen. Juridische problemen die verband houden met werk en huisvesting kunnen worden 
gekoppeld met geldproblemen en dit in een cascade. Het ene probleem brengt het andere voort en kan andere 
problemen doen escaleren. Het rapport signaleert verder dat de last van onopgeloste juridische problemen, 
vaak op de schouders van de allerzwaksten terechtkomt die nog minder dan de gemiddelde burger gewapend 
zijn om actie te ondernemen. Zij ondervinden vaak ook stress, angst, fysieke en psychische problemen. Tot slot 
is er ook een individuele en maatschappelijke economische kost wanneer juridische problemen onopgelost 
blijven (PLEAS, Developing capable citizens: the role of public legal education, July 2007, 36 p., 
http://lawforlife.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/pleas-task-force-report-14.pdf (geraadpleegd op 16 juni 
2015)). 
155 PLEAS, Developing capable citizens: the role of public legal education, July 2007, 9-10. 
156 PLEAS, Developing capable citizens: the role of public legal education, July 2007, 11-12. Om PLE te 
ontwikkelen, is er dus nood aan duidelijke doelen en beoogt het bepaalde gebruikers. Dit vraagt om 
vaststellingen zoals welke kennis gebruikers nodig hebben, welke vaardigheden mensen nodig hebben bij 
verschillende acties, welke cursussen er beschikbaar en uitvoerbaar zijn en welke persoonlijke, emotionele 
behoeften of ondersteuning bij mensen kunnen ontstaan. 
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hulplijnen, campagnes, TV, DVD en theateropvoeringen. De methodes moeten aangepast zijn aan de 

doelgroepen en aan de acties die men wil ondernemen157. De opzet van PLE gaat verder dan alleen 

maar algemene informatie en inlichtingen te voorzien.  

De Law for Life Foundation coördineert en faciliteert het gebruik van PLE158. Om na te gaan of de 

verschillende preventie-initiatieven wel degelijk resultaten afwerpen, is aan de Universiteit van 

Bristol gevraagd om een evaluatieraamwerk uit te werken om PLE te evalueren159. In dit onderzoek 

conceptualiseren de onderzoekers legal capability volgens drie principes: het gaat verder dan enkel 

kennis over juridische systemen en processen, juridisch bekwame individuen zouden kritisch met het 

recht moeten kunnen omgaan, juridisch bekwame individuen moeten ‘empowered’ worden om met 

juridisch gerelateerde zaken te kunnen omgaan. Om zowel individuen als groepen te helpen om 

meer juridische vermogens te ontwikkelen, moet PLE streven om een nieuw geheel van 

mogelijkheden te voorzien zodat mensen in staat zijn om meer controle te verweren over hun leven 

en het te verbeteren 160 . Ze onderscheiden vier eerder artificiële domeinen waarbinnen zij 

veronderstellen dat mensen ‘legally capable’ kunnen zijn161. De eerste dimensie is het herkennen en 

kaderen van de juridische dimensie van zaken of situaties. Het verder uitzoeken van de juridische 

dimensie van zaken en situaties is de tweede dimensie. Ten derde is er het omgaan met juridisch 

gerelateerde zaken en situaties. Tot slot is er nog het vermogen om in een bredere context te 

participeren in de samenleving o.a. in de besluitvorming en dus bij te dragen tot het beïnvloeden van 

het wetgevingsproces, zowel nationaal als lokaal162. Zij bevestigen dat het niet de bedoeling is om 

een expert-niveau te bereiken. Het doel is om het recht deel te laten uitmaken van het dagelijkse 

leven zodat mensen ermee leren omgaan en dus tijdig kunnen actie ondernemen indien een 

                                                           

157 Ibid., 12-16. 
158 http://www.lawforlife.org.uk/about/. Ze werken de principes en richtlijnen voor het opzetten van PLE uit. Zij 
voorzien tevens in handboeken. Het zijn de organisaties die deel uitmaken van het netwerk die PLE 
operationaliseren en dus effectief vanuit de probleemanalyse acties opzetten en bijdragen tot het versterken 
van de legal capabilities van hun doelgroepen. In die zin zijn hun preventie-initiatieven al meer 
geïndividualiseerd en gericht op specifieke personen en groepen. 
159 S. COLLARD, C. DEEMING, L. WINTERSTEIGER, M. JONES en J. SEARGEANT, Public Legal Education Evaluation 
Framework, University of Bristol, Personal Finance Research Centre, November 2011, 44 p. 
160 S. COLLARD, C. DEEMING, L. WINTERSTEIGER, M. JONES en J. SEARGEANT, o.c., 3. De onderzoekers verwijzen 
naar A. SEN en zijn capability approach. In de juridische context is deze benadering verder uitgewerkt door M. 
NUSSBAUM.  
161 Deze domeinen delen ze nog verder in deelrubrieken met indicatoren om te bepalen of aan deze dimensie is 
voldaan. 
162 S. COLLARD et al., o.c., 4-8. 
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probleem een juridische dimensie bekomt. Een evaluatierapport van drie PLE-initiatieven werd in 

2013 uitgebracht163.  

 

2.2.2 Tussentijdse conclusies  

Preventieve rechtshulp is meer dan louter juridische informatie en advies geven. Preventieve 

rechtshulp vraagt om initiatieven die doelbewust en systematisch een (dreigend) sociaal-juridisch 

proble(e)m(en) voorkomen of ervoor zorgen dat ze niet escaleren. Dergelijke initiatieven vragen om 

een beleid. Uit onderzoek blijkt dat er nood is aan legal capabilities. Preventieve rechtshulp is ons 

inziens geen axioma, een aanname waaruit dan de acties zullen voortvloeien164. Een axioma sluit de 

vraag naar het waarom van een preventieve rechtshulpverlening uit. De hierboven besproken studies 

onderbouwen waarom preventieve rechtshulp noodzakelijk is. Bepaalde doelgroepen komen niet 

aan en tot hun recht omdat ze slechts beschikken over beperkte juridische vermogens. Er is dus wel 

degelijk nood aan doelgroepgerichte acties om mensen te ondersteunen, zeker met betrekking tot 

bepaalde rechtsdomeinen die te maken hebben met de dagelijkse problemen die mensen 

ondervinden.  

In dit hoofdstuk werd daarom aandacht besteed aan Public Legal Education als best practice van hoe 

preventieve rechtshulp er uit kan zien. PLE is een preventie-initiatief dat op een pro- en ook reactieve 

manier mensen wil informeren over hun rechten. Het is bedoeld om te voorkomen dat mensen uit 

onwetendheid over hun rechten en plichten zouden handelen of zelfs niet handelen. Het is tevens 

een vorm van emancipatorische preventie. PLE streeft gelijkwaardigheid na voor alle burgers. PLE 

heeft als expliciet doel om de equality before the law werkelijk te laten worden voor iedere burger. 

Het past in de doelstelling van een sociaal rechtvaardige samenleving als mensen hun rechten 

kunnen (her)kennen, kaderen, opzoeken, ermee omgaan en zelfs kunnen inzetten om structurele 

veranderingen te verkrijgen en hierdoor sociale uitsluiting terug te dringen. PLE stelt zich expliciet tot 

doel te handelen vanuit een mensenrechtenperspectief. De doelgroep is de burger die wordt 

aangesproken zelf mee te participeren als hij met een sociaal-juridisch probleem wordt 

                                                           

163 L. MACKIE, Legal Capability for Everyday Life Evaluation Report, The Gilfillan Partnership, Research and 
Consultancy Services, January 2013, 37 p. 
164 Ook A. CURRIE meent dat het debat over de financiering van de juridische bijstand (en ruimer access to 
justice) niet gespeend is van enige ideologische invulling van wat effectief en efficiënt is, hoewel hij meent dat 
de onderzoeken in het raam van de paths to justice juist aangeven dat er wel degelijk gronden zijn om 
preventieve acties te ondernemen, zeker naar bepaalde bevolkingsgroepen toe (A. CURRIE, “Individual and 
Public Costs of Everyday Problems” in New Approaches to Legal Services, ILAG, 10-12 June 2015, Edinburgh, 
Scotland, 313-340). 
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geconfronteerd. Hij is niet louter meer de consument van een bepaalde dienstverlening, maar zelf 

mee actor in het construeren van een mogelijke aanpak van zijn probleem of dreigend probleem. 

Ook de interactionistische visie van Vettenburg is terug te vinden in de idee van Public Legal 

Education. De kenmerken die zij vooropstelt, zoals integraliteit, offensiviteit, participatie, 

democratisch karakter en radicaliteit zijn evenzeer terug te vinden in het algemene opzet.  

PLE wil zich niet alleen beperken tot persoonsgerichte acties zoals gedragsverandering door betere 

kennis over rechten en plichten. Het heeft ook een duidelijke structurele invulling. In de ruime zin wil 

PLE dat mensen zich engageren in de maatschappij en deze ook beïnvloeden door bepaalde 

disfuncties in het recht te signaleren en deze ten voordele van de burgers te veranderen zowel op 

lokaal als nationaal vlak. Aangezien Public Legal Education tot doel heeft om het juridisch vermogen 

van mensen te verhogen, beoogt het de actieve participatie van de doelgroepen die inspraak kunnen 

hebben en die bovendien zelf vorm geven aan de mate van kennis over hun rechten en plichten. Het 

is tevens de bedoeling dat zij niet alleen de rechten en plichten herkennen en kaderen, maar ook dat 

zij deze toepassen in hun dagelijkse leven.  

Bouverne-De Bie et al. menen dat preventie politiek geladen is en de rechtstaat ondermijnt. Zij 

pleiten voor een zuivere agogische benadering. We kunnen dit niet onderschrijven. De verhouding 

tussen recht en preventieve hulp die Bouverne-De Bie et al. aanduiden als een spanning, is er ons 

inziens niet. De wetgever heeft met betrekking tot artikel 23 Gw. voorzien in het recht op juridische 

bijstand met de opdracht aan de overheid om een positieve invulling te geven aan dit sociale 

grondrecht. Preventieve rechtshulp heeft bijgevolg een formele dimensie, nl. het recht zelf op 

juridische bijstand en de institutieverplichting van de overheid om hierin te voorzien. Een tweede 

dimensie is de materiële dimensie, nl. het recht op juridische bijstand dat zich vertaalt in een 

inhoudelijke kennis van rechten en plichten die bijdragen tot het oplossen van problemen, minstens 

het vermijden dat (dreigende) problemen escaleren. Het recht op juridische bijstand heeft tot taak 

de mensen te helpen zo vroeg mogelijk tot en aan hun recht te laten komen. Beide dimensies kunnen 

niet los van elkaar gezien worden.  

Vanuit deze wettelijke opdracht en rekening houdend met de vaststelling van de voormelde studies 

over het juridisch bewustzijn, de juridische kennis, vaardigheden en houdingen vraagt preventieve 

rechtshulp om een aangepaste dienstverlening afhankelijk van de situatie, de aard van het probleem, 

de frequentie, maar ook en vooral van de doelgroep. Wat dit laatste betreft kan een onderscheid 

gemaakt worden tussen mensen die eerder zelfredzaam kunnen handelen, ook wat het juridische 

betreft en de kwetsbare burgers die op velerlei gebied vaak verstoken blijven van hun rechten. Voor 

deze mensen bevindt het recht zich op een afstand en is het recht niet nabij. Deze mensen terug in 
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hun kracht zetten om tot en aan hun recht te laten komen vraagt een andere aanpak dan enkel maar 

een universele rechtshulpverlening. Het impliceert een rechtshulp die niet eenvormig is en op 

iedereen op dezelfde wijze van toepassing is, zoals we in Deel 3 zullen onderzoeken.  

  

2.3 Vroegtijdige interventie 

2.3.1 Definitie  

Vroegtijdige interventie of vroeginterventie is een modaliteit van een preventie-initiatief en is een 

begrip dat vooral in het domein van welzijn en gezondheid veel weerklank vindt. Vroegtijdige 

interventie beweegt zich binnen de geestelijke gezondheidszorg doorheen preventie en 

hulpverlening165. Naarmate het probleem scherper wordt gesteld zal men ofwel inzetten op het 

voorkomen dat het gebeurt dan wel dat het niet verder escaleert. Vroeginterventie situeert zich dus 

op de grens van preventie en behandeling. Vroegtijdige interventie impliceert een handelen om een 

probleem te identificeren, te voorkomen en op te lossen. Ook binnen de rechtshulp krijgt het begrip 

vooral in de Angelsaksische literatuur bijval. Zo verwijzen Pleasence et al. naar Australische 

beleidsdocumenten inzake vroegtijdige interventie via juridische dienstverlening: “Early intervention 

in legal assistance was defined to mean ‘legal services provided by legal aid commissions to assist 

people to resolve their problem before it escalates’ with further indication then given of the type of 

services that early intervention constitutes: such as legal advice, minor assistance and advocacy other 

than advocacy provided under a grant of legal assistance. … Preventive legal services were also 

defined as: legal services provided by legal aid commissions that inform and build individual and 

community resilience through community legal education, legal information and referral.”166 

De beleidsmatige invulling van vroegtijdige interventie is voor sommigen te beperkt. Curran 

definieert 'early intervention' veel ruimer: “It is defined as any intervention that resolves or prevents 

a person’s problems from emerging or escalating. This may involve the option of going to a court or a 

tribunal to ensure the protection or adherence of the person’s rights. However, the term is commonly 

                                                           

165 P. MRAZEK en R. HAGGERTY (eds.), Reducing risks for mental disorders. Frontiers for preventive intervention 
research, Institute of Medicine. National Academy Press, Washington D.C. 1994. Ze maken een onderscheid 
tussen universele preventie, selectieve preventie en geïndiceerde preventie. Vervolgens kijken zij naar 
identificatie, vroege behandeling, standaardbehandeling en langdurige behandeling en zorg. Tussen 
geïndiceerde behandeling en vroege behandeling situeert zich de vroeginterventie. Zie bv. in het raam van 
middelengebruik G. VERSTUYF, Dossier vroeginterventie, VAD, 2007, 6-7 (73 p.). 
166 P. PLEASENCE, C. COUMARELOS, S. FORELL en H. MCDONALD, Reshaping legal assistance services: building 
on the evidence base. A discussion paper, Law and Justice Foundation of New South Wales, April 2014, 101 e.v. 
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used by government to imply an action that reduces people's use of the court system”167.  

 
Vroegtijdige interventie bevat verschillende componenten. Ten eerste bevindt vroegtijdige 

interventie zich in een fase vóór de formele juridische procedures. Ten tweede bestaat vroegtijdige 

interventie slechts op het moment dat er een probleem is geïndiceerd en er dus gerichte informatie 

of advies moet worden gegeven, ofwel gericht moet geselecteerd worden welk probleem er moet 

aangepakt worden, ofwel gericht moet doorverwezen worden. Vroegtijdige interventie bestaat dan – 

indien nodig - uit een effectieve bijstand, zij het in het raam van bemiddeling, belangenbehartiging of 

vertegenwoordiging. Ten derde volgt uit het voorgaande dat vroegtijdige interventie een 

continuüm168 is van aangepaste en in verhouding noodzakelijke diensten en oplossingen, zowel niet-

juridische als juridische, voor een bepaald probleem. Vroeginterventie houdt dus het midden tussen 

preventie – wat in figuur 1 wordt aangeduid met early resolution – informele bijstand tot formele 

bijstand voor de rechtbank.  

De Canadian National Action Committee on Access to Justice in Civil and Family Matters heeft het als 

volgt geschematiseerd169:  

 
 
 

                                                           

167 L. CURRAN, Solving problems – a strategic approach Examples, processes & strategies. A report exploring 
issues in community centre legal practice, commissioned by the Consumer Action Law Centre and the Footscray 
Community Legal Centre – Version 2, Legal Workshop, ANU College of Law, March 2013, 3 (51p). 
168 A. CURRIE, “Moving access to justice ‘upstream’ from the courts”, RdW 2015, 3, 51. 
169 X, Access to civil and Family Justice. A Roadmap for Change, Action Committee on Access to Civil and Family 
Matters, Oktober 2013, 11. Zie ook Attorney-General’s ‘Strategic Framework on Access to Justice in the Federal 
Civil Justice System’, http://ag.gov.au/a2 (geraadpleegd op 16 juni 2015). A. CURRIE neemt het schema over, 
maar voorziet in public legal information en niet meer in education, vermeldt advocacy for cliënts niet en 
spreekt over legal advice in plaats van legal representation (A. CURRIE, l.c., 51). 
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Vroegtijdige interventie is een modaliteit van preventie die zowel primair, secundair of tertiair kan 

zijn. Primaire preventie veronderstelt dus informatieverspreiding voor de bewustwording van 

mogelijke sociaal-juridische problemen en de methoden die gebruikt kunnen worden170. Secundaire 

preventie en tertiaire preventie aan de hand van vroegtijdige interventie veronderstelt de indicatie 

van problemen en de aanpak ervan. Dit veronderstelt de uitbouw en coördinatie van advies – en 

andere dienstverlenende instanties zodat sociaal-juridische problemen niet alleen geïsoleerd 

aangepakt worden, maar dat ook sociaal-juridische problemen die ontstaan of blijven duren via 

preventieve acties en maatregelen ingeperkt worden. Deze brede toegang veronderstelt detectie en 

triage, een eerste informatie, advies, maar vooral ook een juiste doorverwijzing. Verwijzend naar het 

fenomeen van de verwijzingsvermoeidheid, benadrukt Pleasence het belang van goed geëquipeerde 

adviesverleners die beschikken over de middelen om snel en effectief te verwijzen naar de meest 

geschikte adviseur, en het belang van algemene toegankelijke adviesverlenende diensten die 

fungeren als formele toegangspoorten tot de grote schare van advies- en juridische diensten171. 

  

2.3.2 Visie op vroegtijdige interventie 

Vroegtijdige interventie staat niet op zichzelf, maar wordt gedragen door een visie stellen 

Coumarelos et al. De notie van vroegtijdige interventie en de implementatie ervan in de juridische 

dienstverlening veronderstelt dat niet opgeloste sociaal-juridische problemen (andere) sociaal-

juridische problemen aantrekken die resulteren in meervoudige gelijktijdige of elkaar opvolgende 

problemen. Strategieën die gericht zijn op vroegtijdige interventie kunnen gebruikt worden om 

sociaal-juridische problemen aan te pakken en zelfs op te lossen alvorens zij het crisispunt bereiken, 

door de kans op escalatie te verminderen en door de voorkoming van doorstroomeffecten. Achter 

deze aanpak schuilt de perceptie dat deze vroegtijdige interventie de nood aan dure 

                                                           

170 P. PLEASENCE, Causes of action: civil law and social justice, 2nd ed., Stationery Office, Norwich, 2006, 105 
e.v. 
171 Meer in het algemeen erkent hij de belangrijke rol die weggelegd is voor degenen die professionele 
contacten onderhouden met de meest kwetsbare individuen die vatbaar zijn voor justiciable problems. Zij zijn 
het best geplaatst voor ‘probleemherkenning’ en het doorsturen van mensen naar de juiste toegangspoorten. 
Deze vaststellingen hebben ook op organisatorisch vlak gevolgen om zo vroeg mogelijk te kunnen ingrijpen. Om 
deze dienstverlening van vroegtijdige interventie zo optimaal mogelijk te verlenen, moeten middelen zowel van 
lokale als van regionale overheden zo goed mogelijk ingezet worden. Publieke investeringen kunnen evengoed 
aangevuld worden met private middelen. Een goed uitgebouwde eerstelijnswerking sluit de algemene vraag 
naar commerciële diensten zeker niet uit. Het vraagt in ieder geval van de overheid dat er voorzien wordt in 
een optimale coördinatie van de verschillende initiatieven. Zie ook A. CURRIE die erop wijst dat dit best ook 
gebeurt aan de hand van “ a small number of portals or citizen-friendly entry points and triage and referral 
mechanisms…” (A. CURRIE, l.c. 51). 
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rechtbankprocedures wegneemt of mogelijks inperkt172. Tegelijkertijd wil vroegtijdige interventie in 

de rechtshulpverlening op die manier doelgroepgericht werken naar de groepen die het meest 

kwetsbaar zijn voor meervoudige vaak niet aangepakte sociaal-juridische problemen. Het draagt in 

zich de veronderstelling dat vroegtijdige interventies meer kosteneffectief zijn dan dure 

rechtbankprocedures. Vele mensen erkennen hun probleem niet als juridisch of weten niet waar te 

gaan voor hulp. Zij krijgen geen tijdig en effectief advies dat hen kan helpen om hun sociaal-

juridische problemen vroegtijdig aan te pakken. Het gevolg is dat problemen die aanvankelijk 

eenvoudig op te lossen waren in een vroegtijdig stadium, verworden tot problemen die vragen om 

kostelijke juridische dienstverlening al dan niet voor de rechtbank173. 

 

2.3.3 Wat is vroegtijdig?  

Naast de vraag wat interventie is, rijst de vraag wanneer en waar de interventie nodig is. De 

literatuur beschrijft de nood aan interventie en meer bepaald vroegtijdige interventie vanuit 

verschillende perspectieven. In de eerste plaats is er het perspectief vanuit de 

hulpvrager/rechtzoekende. Vroegtijdig krijgt hier betekenis vanaf het moment dat hij hulp nodig 

acht. Dit is een subjectief criterium. Een ander – en dus tweede – perspectief bepaalt de tijdigheid 

vanuit het probleem of de mogelijke problemen die zich kunnen voordoen. Het is een 

probleemgeoriënteerde benadering binnen de levenscontext van de hulpvrager. Het probleem dreigt 

of is er reeds aanwezig. De aard en de ernst van het probleem bepalen al dan niet de tijdigheid. Deze 

benadering is objectief.  

Onderzoek heeft uitgewezen dat bepaalde doelgroepen174 in bepaalde levensfasen meer vatbaar zijn 

voor bepaalde/geïndiceerde problemen die al dan niet in clusters voorkomen. Hierbij zijn de clusters 

vooral vastgesteld binnen bepaalde leeftijdsgroepen175 en zijn sommige problemen176 een trigger 

voor andere177.  

                                                           

172 C. COUMARELOS, D. MACOURT, J. PEOPLE, H.M. MACDONALD, Z. WEI, R. IRIANA en S. RAMSEY, Legal 
Australia-Wide Survey: Legal Need in Australia, Serie Access to justice and legal needs; v. 7, Law and Justice 
Foundation of New South Wales, 2012, 13. 
173 Zie ook het rapport X, Access to civil and Family Justice. A Roadmap for Change, Action Committee on Access 
to Civil and Family Matters, October 2013, 4. Zie ook de studies over legal capabilities waar duidelijk is 
aangetoond dat kwetsbare rechtsgebruikers zelfs er niet toe komen om advies te zoeken, ook al is hun 
probleem zeer ernstig.  
174 P. PLEASENCE, N. BALMER en R. SANDEFUR, Paths to Justice: A Past, Present and Future Roadmap, UCL 
Centre for Empirical Legal Studies, August 2013, 29. 
175 P. PLEASENCE, A. BUCK, N. BALMER, R. O’GRADY, H. GENN en M. SMITH, Causes of Action: Civil Law and 
Social Justice, Legal Services Commission, 2004; P. PLEASENCE, N. BALMER, A. BUCK, A. O’GRADY en H. GENN, 
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De voormelde wetenschappelijke studies geven ‘transitiemomenten’178 (tijdsdimensie) aan die in het 

leven van mensen gepaard kunnen gaan met specifieke sociaal-juridische problemen en situaties die 

we dan ‘transitie-events’ (ruimtedimensie) noemen 179. De indicatie van de aard en ernst van het 

probleem is een objectievere grondslag dan de perceptie ervan door de rechtzoekende. Een 

transitiemoment is het moment dat er nog tijdig kan worden tussengekomen nu het probleem nog 

niet onmiddellijk escaleert. Voor mensen die in zeer penibele omstandigheden leven, kunnen de 

                                                                                                                                                                                     

“Multiple Justiciable Problems: Common Clusters and Their Social and Demographic Indicators”, Journal of 
Empirical Legal Studies, Volume 1, Issue 2 2004, 301-329. Pleasence vond in zijn tweede studie van paths to 
justice van 2006 (P. PLEASENCE, Causes of action: civil law and social justice, 2nd ed., Stationery Office, 
Norwich, 2006, 18-20, 21-23) dat jongere mensen vaak huurproblemen en socialezekerheidsproblemen 
hebben. Dertigers en veertigers ervaren meer familiale problemen. Problemen in verband met 
vervangingsuitkeringen pieken op de leeftijd van 39 jaar. Mensen tussen 40 en 50 jaar hebben meer te maken 
met schuldenlast, problemen in verband met vervangingsuitkeringen en ook burenhinder en andere 
leefbaarheidsproblemen. Naast de leeftijd spelen geslacht en economische omstandigheden ook een rol in de 
kans op het ondervinden van sociaal-juridische problemen. In de studie van 2006 van Pleasence et al. was de 
kans op huishoudelijk geweld, medische fout en oneerbiedige behandeling door de politie bij vrouwen veel 
hoger dan bij mannen. Meer mannen dan vrouwen rapporteerden arbeidsrechtelijke problemen en 
schadegevallen. Vrouwen rapporteerden dan weer meer burenhinder en huurproblemen, de oorzaak hiervan is 
de gezinssamenstelling van vaak eenoudergezinnen met kinderen. Etniciteit brengt dan weer meer kans op 
echtscheiding, discriminatie en vreemdelingenrechtelijke problemen. Economische levensomstandigheden 
doorkruisen de leeftijd, geslacht en etniciteit als factor voor bepaalde sociaal-juridische problemen. Hogere 
maar ook de laagste inkomens kenden meer consumentenproblemen, zij het bij de laagste inkomensgroepen 
vooral schulden. Huisvesting kwam dan ook weer voor bij de allerlaagste inkomenscategorieën. Mensen die 
fulltime werkten kenden dan weer meer persoonlijke schadegevallen (waaronder arbeidsongevallen). 
176 CURRIE vond daarnaast nog een verband tussen strafrechtelijke vervolging en de kans op civielrechtelijke 
problemen alsook de kans op langdurige sociale problemen zoals werk, huisvesting en schulden. Hun inkomen 
is lager, hun scholingsgraad is lager en zijn meestal werkloos. Zij hadden 2 keer meer kans om te leven van 
sociale bijstand. In Canada had dit bovendien ook een etnische component, het waren vaker Aboriginals, 
Latijns-Amerikanen en zwarten (A. CURRIE, A national Survey of the Civil Justice Problems of Low and Moderate 
Income Canadians: Incidence and Patterns, Department of Justice, Canada, 2005; A. CURRIE, The Legal 
Problems of Everyday Life. The Nature, Extent and Consequences of Justiciable Problems experienced by 
Canadians, Department of Justice, Canada, 2007; A. CURRIE, Lives of Trouble: Criminal Offending and the 
Problems of Everyday Life, Department of Justice, Canada, 2009; A. CURRIE, “The legal problems of Everyday 
Life” in X, Legal Aid: A New Beginning, Antwerpen/Glasgow, International Legal Aid Group, 2007, 245-282). 
177  In het recente onderzoek van COUMARELOS blijkt dat jongere mensen meer vatbaar waren voor 
strafrechtelijke aangelegenheden, onrechtmatige daad en huur- en eigendomsproblemen, waren mensen van 
eind de 20 en dertigers meer vatbaar voor krediet en schuldenproblematiek. Familiale aangelegenheden 
kwamen dan weer meer voor in de leeftijdsgroep van 35-44 jarigen. Erfenisrechtelijke problemen komen dan 
weer meer voor in de leeftijdsgroep van 45-64 jaar. C. COUMARELOS, D. MACOURT, J. PEOPLE, H.M. 
MACDONALD, Z. WEI, R. IRIANA en S. RAMSEY, Legal Australia-Wide Survey: Legal Need in Australia, Serie 
Access to justice and legal needs, v. 7, Law and Justice Foundation of New South Wales, 2012, 168-173. 
COUMARELOS concludeert: “Although results across studies are not identical, relationship, injury and 
employment problems tend to emerge as likely trigger problems”. 
178 Pleasence verwijst nog naar andere kwalitatieve studies die aantonen dat belangrijke transitiemomenten in 
het leven van mensen familiebreuken, plotse opsluiting en ziektes zijn. Meestal gaan deze momenten gepaard 
met een verlies aan inkomsten die dus als onderliggende trigger bijkomende problemen veroorzaken (P. 
PLEASENCE, C. COUMARELOS, S. FORELL en H. MCDONALD, o.c., 109). 
179 PLEASENCE, C. COUMARELOS, S. FORELL en H. MCDONALD, Reshaping legal assistance services: building on 
the evidence base. A discussion paper, Law and Justice Foundation of New South Wales, April 2014, 109. 
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problemen meer complex zijn en is het niet eenduidig uit te maken wat nu juist “tijdig” is, wat nu het 

transitiemoment is en wanneer het best interventie volgt.  

Een adequaat antwoord op deze meervoudige sociaal-juridische problemen vraagt om een 

hulpverlener die dienst doet als ‘agent of transformation’. Sandefur haalt de term uit het onderzoek 

van Felstiner et al. over naming blaming and claiming. Dat kunnen familie, vrienden, medewerkers, 

werknemers of organisaties zijn. Sandefur plaatst naast juridische organisaties, ook organisaties waar 

niet-juristen informatie en advies verlenen op juridisch vlak als belangrijke transformatie-agenten om 

het probleem dat mensen ondervinden te construeren naar zijn juridische dimensie. Deze ‘agents of 

transformation’ kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld bij cliënten en 

vertrekken vanuit hun ervaringen en belevenissen. Vandaar uit kunnen dan mogelijke succesvolle 

acties gevalideerd en geëvalueerd worden180.  

 

2.3.4 Wat is interventie? 

Naast het tijdsaspect rijst de vraag wat er onder interventie verstaan kan worden. Interventie is geen 

juridische term en in de reeds voornoemde studies over rechtshulp en paths to justice wordt deze 

term niet gedefinieerd. Interventie is een term die vaak gebruikt wordt in de psychosociale 

hulpverlening. Yperen, Roosma en Veerman definiëren interventie als volgt: In de kern, op het meest 

concrete niveau, bestaat een interventie uit gedragingen van hulpverleners (de activiteiten), die op 

een hoger niveau een techniek vormen. Een verzameling technieken vormt op weer een hoger niveau 

de methodiek van de interventie. Samen met uitvoeringseisen als duur, frequentie en intensiteit vormt 

de methodiek het totale pakket van de interventie181. Naargelang de organisatie zullen deze 

technieken of algemener de methodiek verschillen.  

De activiteiten binnen de preventieve rechtshulp zijn het geven van informatie, opleiding, advies, 

bijstand, service, bemiddeling en doorverwijzing. Een interventie staat echter niet op zichzelf. Daar 

waar de paths to justice-studies vooral wijzen op de algemene methodiek van preventie, is het 

belangrijk dat bij de concretisering ervan tevens wordt beschreven wat het doel is, wie de doelgroep 

is, wat de aanpak is, de fasering, de randvoorwaarden en eventueel ook de theoretische 

                                                           

180 C.R. ALBISTON en R.L. SANDEFUR, “Expanding the Empirical Study of Access to Justice”, Wis. L. Rev. 2013, 
101, 104, 111 en 118. 
181 T. VAN YPEREN, D. ROOSMA en J.W. VEERMAN, “Instrumenten voor het meten van uitkomsten en 
uitvoering van de zorg” in T. VAN YPEREN, en J.W. VEERMAN (eds.), Zicht op effectiviteit. Handboek voor 
praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg, Delft, Eburon, 2008, 264. 
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onderbouwing182. Op die manier kunnen verschillen technieken verzameld worden die misschien een 

methodiek uitmaken (zie verder Deel 3).  

 

3 Preventie en vroegtijdige interventie: proactief en 

reactief handelen 

3.1 Inleiding 

Hierboven werden de termen preventie en vroegtijdige interventie gedefinieerd. Gemeenschappelijk 

aan de definities is het stellen van bepaalde handelingen zij het in de vorm van initiatieven dan wel 

activiteiten om een (dreigend) probleem te voorkomen. Dit kan onder meer door vroegtijdig te 

interveniëren. Preventie en vroegtijdig interveniëren zijn vormen van handelen. De vraag rijst welke 

handelingen of activiteiten de hulpverleners kunnen stellen om preventief te werk te gaan of tijdig te 

interveniëren. Met andere woorden: welke technieken hebben zij ter beschikking? Pleasence en 

Coumarelos laat de begrippen interventie en preventie open. Zij stofferen deze termen met 

voorbeelden en passages uit beleidsdocumenten en onderzoek. De beide auteurs verwijzen naar 

outreachend werken als de methodiek om preventief te handelen en vroegtijdig te interveniëren. We 

bespreken dit verder in Deel 3 in het onderzoek naar de juridische bijstand in de inloopcentra.  

In dit hoofdstuk plaatsen we de activiteiten die met preventie en vroegtijdige interventie gepaard 

gaan binnen een proactief en reactief handelen. Black onderscheidde in het raam van de mobilisering 

van het recht twee benaderingen: de proactieve en de reactieve benadering183. Griffiths vertaalt deze 

twee benaderingen als volgt: “… bij een mobilisering van een regel, moeten ‘proactieve’ en ‘reactieve’ 

mobilisering onderscheiden worden, al naargelang het initiatief ligt bij de specialist zelf of bij een 

burger die de specialist erbij betrekt.”184 In België, en meer bepaald Vlaanderen, is de vraag naar 

vroegtijdig interveniëren vooral opgedoken in het sociaal werk. Van Regenmortel et al. hanteren de 

term proactief handelen om aan te geven hoe mensen tot hun recht kunnen komen185. Zij plaatsen 

                                                           

182 J.W. VEERMAN en T. VAN YPEREN, “Wat is praktijkgestuurd onderzoek?” in T. VAN YPEREN en J.W. 
VEERMAN (eds.), Zicht op effectiviteit. Bronnenboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg, 
Deel 1, Utrecht, NIZW, 2006, 7-19. 
183 D. BLACK, “The Mobilization of Law”, Journal of Legal Studies 1973, 125 en 128; zie ook A. LEJEUNE, o.c., 
424. 
184 J. GRIFFITHS, “De sociale werking van wetgeving” in J. GRIFFITHS en H. WEYERS (eds.), De sociale werking 
van het recht, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2005, 489.  
185 L. EEMAN en T. VAN REGENMORTEL, Automatische rechtentoekenning en proactief handelen voor mensen 
met een laag inkomen, VLAS-Studies, 4, Antwerpen: Vlaams Armoedepunt, 2013; L. EEMAN, K. STEENSSENS en 
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dit begrip tegenover responsief handelen. We bespreken hieronder de sociale onderbescherming en 

de plaats hierin van het proactief en reactief handelen.  

  

3.2 Sociale en/of juridische onderbescherming  

Het uitgangspunt van sociale onderbescherming is dat veel mensen hun rechten niet gebruiken186. 

Factoren die de kans op niet-gebruik doen toenemen zijn wettelijke drempels (domicilie, paspoort, 

werkwilligheid, bereidheid tot budgetbegeleiding…), ontmoedigende procedures en 

behandelingswijzen (ingewikkelde formulieren, te lange beslissingstermijn, vernederende 

behandeling, onvoldoende informatie en advies…) en de foutieve niet-toekenning. Van Oorschot 

onderscheidt 10 factoren die kans op niet-gebruik doen toenemen: er is een grote hoeveelheid aan 

regels en richtlijnen, de regelgeving is ingewikkeld, er zijn vage, niet-precieze criteria en/of 

discretionaire bevoegdheden, het recht is gekoppeld aan een bestaansmiddelentoets, het recht heeft 

een aanvullend karakter, de doelgroep staat maatschappelijk in een negatief daglicht, het gaat om 

kleine tegemoetkomingen, het initiatief tot aanvragen wordt volledig bij de rechthebbende gelaten, 

de tegemoetkoming in de kosten kenmerkt zich door een variëteit aan uitgaven, de tegemoetkoming 

beperkt zich tot incidentele in plaats van reguliere uitgaven187, het gaat om een onstabiele 

rechtspositie. Hierbij zou het feit dat er vaak een middelentoets wordt gevraagd en het initiatief aan 

                                                                                                                                                                                     

T. VAN REGENMORTEL, Een kader voor lokaal proactief handelen ter bestrijding van onderbescherming, 
Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, rapport 10, december 2013. 
186 Net zoals bij de studies van paths to justice zijn hiervoor meervoudige oorzaken aan te duiden. Sociale 
onderbescherming legde aanvankelijk de nadruk op het niet opnemen van het recht op uitkeringen. Om de 
sociale onderbescherming inzake het niet opnemen van het recht op uitkeringen te verklaren, baseren Van 
Regenmortel et al. zich op het interactieve multilevelgedragsmodel van Van Oorschot, dat het beleidsniveau en 
het uitvoerend niveau van maatregelen opneemt als oorzaak van het niet opnemen van rechten. Zijn model 
voorziet in structurele oorzaken. Van Oorschot legt de focus op drie groepen van actoren: de cliënten, de 
uitvoerders en de beleidsmakers. Daartegenover staat het model van Kerr dat weer meer aandacht heeft voor 
zuiver cliëntgebonden factoren. Deze cliëntgebonden oorzaken van het niet opnemen van rechten gaan terug 
tot een aantal moeilijk te overschrijden drempels voor het aanvragen van een uitkering: Gepercipieerde 
behoefte, maatschappelijke basiskennis, gepercipieerd recht, gepercipieerd nut, stabiliteit van de situatie en 
houdingen ten opzichte van het ontvangen van uitkeringen, de aanvraagprocedure en de sociale resultaten van 
het ontvangen van de uitkering; K. STEENSSENS, “Proactief handelen als middel in de strijd tegen sociale 
onderbescherming een verkenning van de concepten en de huidige beleidscontext”, B.T.S.Z., 2014, 27. 
187 De termen zijn hier anders verwoord dan door Steenssens. Van Oorschot gebruikt de Engelse termen 
provide for a variety of expenses (comprehensive shemes) en provide for incidental instead of regular expenses. 
Steenssens vertaalt het door “de tegemoetkoming heeft een comprehensief karakter” en “de tegemoetkoming 
heeft een incidenteel karakter”. W. VAN OORSCHOT, “Failing selectivity: On the extent and causes of non-take-
up of social security benefits” in H.J. ANDRESS (ed.), Empirical poverty research in a comparative perspective, 
Ashgate/Aldershot, Surrey, 1998, 111. 
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de gebruiker wordt overgelaten leiden tot het niet-gebruik van rechten, meer bepaald sociale 

rechten188.  

Zowel de intussen besproken paths to justice-studies als het onderzoek van de sociale 

onderbescherming van Van Regenmortel et al. benadrukken de integrale en geïntegreerde 

dienstverlening en laten zien dat een synergie tussen sociaal beleid en juridische bijstand 

noodzakelijk is om die mensen te bereiken die anders niet tot hun recht komen. Het verschil echter 

tussen beide studies is de focus die bij Van Regenmortel et al. ligt op de sociale onderbescherming189, 

terwijl de paths to justice-studies vooral de juridische onderbescherming benadrukken. De studies 

over onderbescherming zien vooral een rol voor het sociaal beleid en de uitvoerders ervan nl. het 

sociaal werk. De paths to justice-studies passen evengoed in een sociaal beleidsvisie, maar 

benadrukken de rol van de juridische beroepen om de juridische onderbescherming tegen te gaan.  

Sociale onderbescherming kent verschillende definities. In vele studies – en dat is de eerste 

omschrijving – wordt onderbescherming gezien als die situatie waarin gerechtigden op een financiële 

sociale tegemoetkoming dit recht niet realiseren. In de tweede omschrijving is onderbescherming 

iedere situatie waarin een persoon zich bevindt die – ongeacht de oorzaak – niet het voordeel geniet 

van een publiek aanbod van rechten en diensten waarop hij aanspraak zou kunnen maken. De focus 

ligt dan niet meer louter bij het financiële aspect, maar op het ruimere aanbod inzake sociale hulp en 

dienstverlening190. De derde definitie waarin Van Regenmortel et al. zich vinden is de maximale 

definitie en deze neemt het realiseren van de sociale grondrechten als uitgangspunt. 

Onderbescherming is iedere situatie waarin diegenen zich bevinden die niet al hun sociale 

grondrechten realiseren. Deze grondrechten zijn vastgelegd in artikel 23 Gw. en artikel 24, § 3 Gw. In 

artikel 23 Gw. is ook het recht op juridische bijstand opgenomen. Van Regenmortel et al. spitsen zich 

hun studie vooral toe op de sociale bijstand en de maatschappelijke dienstverlening die wordt 

ingevuld als “eerstelijnshulp en -dienstverlening in functie van het realiseren van sociale 

grondrechten” 191. 

                                                           

188 K. STEENSSENS, l.c., 28. 
189 L. EEMAN, K. STEENSSENS en T. VAN REGENMORTEL, Een kader voor lokaal proactief handelen ter 
bestrijding van onderbescherming, Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, rapport 10, december 2013, 
13-15. 
190 In de studie Van Regenmortel et al. wordt dan vooral verwezen. Hieronder ressorteert ook de sociale 
rechtshulp die door juristen van het OCMW wordt verleend. Zie hierover B. HUBEAU en J. VANDE LANOTTE, 
OCMW en Rechtshulp, Antwerpen, Kluwer, Rechtswetenschappen, 1987, 9. 
191 L. EEMAN, K. STEENSSENS en T. VAN REGENMORTEL, Een kader voor lokaal proactief handelen ter 
bestrijding van onderbescherming, Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, rapport 10, december 2013, 
3. 
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Het onderzoek naar de onderbescherming – non take-up van rechten – maakt een onderscheid 

tussen drie vormen van dienstverlening: 1) het proactief handelen, 2) het responsief handelen 3) en 

het actief handelen. Deze vormen van handelen zijn het antwoord op de kennis over de oorzaken van 

de sociale onderbescherming. Het proactief handelen gaat uit van de dienstverlener zelf om ervoor 

te zorgen dat iedereen die recht heeft op zijn diensten, deze ook kan realiseren. Er worden dan drie 

strategieën onderscheiden. De automatische rechtentoekenning, proactief opsporen en benaderen 

van gerechtigden, wat onder outreachend werken wordt gerekend en proactief informeren van 

potentieel gerechtigden. Naast het optreden van de dienstverlener zelf, is er nog responsief 

handelen (uitsluitend antwoorden op de gestelde concrete vraag) en actief handelen (integrale 

benadering op de gestelde vraag)192. Proactief, responsief en actief handelen kunnen verschillende 

vormen aannemen. Van Regenmortel et al. gaan dieper in op het proactief handelen dat voor hen 

een methodiek moet zijn die over alle beleidsdomeinen heen ingang moet vinden.  

 

3.3 Proactief handelen  

Van Regenmortel193 et al. geven in hun onderzoek een aanzet tot een geïntegreerd kader voor een 

lokaal proactief handelen ter bestrijding van onderbescherming. Afgezien van feit dat dit kader 

hoofdzakelijk aandacht besteedt aan sociale onderbescherming in het raam van de hulp – en 

dienstverlening op de eerste lijn binnen het lokaal kader van een OCWM, is het de vraag of dit kader 

eveneens toepassing kan vinden in het raam van de juridische onderbescherming, met name in de 

rechtshulpverlening.  

Bij het proactief handelen is het centraal principe de gedeelde verantwoordelijkheid. Deze gedeelde 

verantwoordelijkheid kent drie benaderingen: een multi-level, een multi-actor en multidimensionale 

benadering. Het is het multi-level governance-principe. Volgens de onderzoekers moet er ruimer 

gekeken worden dan alleen maar naar het klassieke welzijnslandschap. Zij verwijzen hiervoor naar 

niet-evidente partners, zoals politie, huurdersbonden, justitie, vakbonden. Maar ook informele 

netwerken zijn van belang. Van Regenmortel et al. zien drie beleidstaken. De multidimensionale 

benadering vereist dat burgers een menswaardig leven moeten kunnen leiden, maw dat zij recht 

hebben op arbeid, sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid, onderwijs, sociale, 

geneeskundige en juridische bijstand, behoorlijke huisvesting, bescherming van een gezond 

                                                           

192 T. VAN REGENMORTEL, “Automatische rechtentoekenning op lokaal niveau”, OCMW visies, 2013, 17. 
193 L. EEMAN, K. STEENSSENS en T. VAN REGENMORTEL, Een kader voor lokaal proactief handelen ter 
bestrijding van onderbescherming, Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, rapport 10, december 2013, 
75. 
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leefmilieu en culturele en maatschappelijke ontplooiing, kortom de grondrechten die zijn toegekend 

in artikelen 23 en 24 Gw. Deze grondrechten schragen ook de verschillende levensdomeinen van 

mensen. Deze levensdomeinen zijn met elkaar verbonden en vragen dus om een integrale en 

inclusieve aanpak.  

Op het niveau van de beleidsvoering zien de onderzoekers drie belangrijke beleidstaken. Ten eerste 

is proactief handelen een visie die over de verschillende beleidsdomeinen en sectoren heen loopt. 

Ten tweede vraagt het om het voeren van een regie en het structureel verankeren ervan. De auteurs 

willen deze regie vooral op lokaal niveau, dicht bij de doelgroep tot stand zien komen. Proactief 

handelen is ook geen projectwerking, maar vraagt om opgenomen te worden binnen de reguliere 

werking van de hulp – en dienstverlening. Tot slot moet er voldoende ondersteuning zijn om deze 

visie verder te ontwikkelen. Dit kan via het aanbieden van inhoudelijke kennis en handvatten194, het 

opzetten van een intervisieforum, het voorzien van vorming en procesbegeleiding en ten slotte 

financiële middelen en personeel. Om deze taken tot een goed einde te brengen zijn twee 

kernprocessen van belang. Enerzijds vraagt het uitwerken van deze beleidstaken om participatie en 

dialoog en anderzijds om samenwerking en netwerking. Deze dialoog en participatie is zeer ruim op 

te vatten. De betrokkenheid van de doelgroep en gelijkwaardige participatie zijn noodzakelijke 

voorwaarden voor het slagen in een proactief handelingsbeleid. Noodzakelijk is dat er tussen 

organisaties en overheden schotten worden weggenomen, de zogenaamde ontschotting. Om dit 

beleid tot een goed einde te brengen moeten verschillende pistes bewandeld worden. De auteurs 

onderscheiden er een zestal. De pistes die kunnen bewandeld worden zijn dan het verruimen van 

informatie en kennis, nl. het proactief informeren van burgers over hun rechten (en plichten) en over 

het aanbod aan bijvoorbeeld sociale en juridische dienstverlening. In zijn meest verstrekkende vorm 

is er de automatische rechtentoekenning. Dit betekent dat bepaalde rechten automatisch door de 

overheid worden toegekend zonder hiervoor een aanvraag te doen. Daarnaast moet de kwaliteit van 

de dienstverlening toegankelijk en kwalitatief zijn. Hiervoor kan verwezen worden naar de 5 B’s. Een 

vierde piste is geïntegreerde basisvoorzieningen en hieraan gekoppeld inzetten op outreachend 

                                                           

194 Waaronder de rechtenverkenner en de rechtencirkel. Deze laatste is een methodiek om de verschillende 
fases van acties te onderscheiden. Deze methodiek start met preventie. Als er een juist preventiebeleid wordt 
gevoerd, zal onderbescherming vermeden kunnen worden. Daarnaast is er de taak om mensen op te sporen, te 
benaderen, hen toe te leiden tot de juiste dienstverlening. Vervolgens moet er toegang zijn, moeten de 
mensen kunnen onthaald worden. Van zodra mensen binnen de dienstverlening zijn toegekomen, kan men de 
rechten detecteren die niet opgenomen worden, kunnen deze worden gerealiseerd. Tot slot is er nog nood aan 
nazorg, wat reeds een vorm is van preventie. Zie L. SANNEN, F. DEGAVRE, K. STEENSSENS en T. VAN 
REGENMORTEL, Leven (z)onder leefloon. Deel 2 Methodiekboek bij onderbescherming: proactief handelen van 
uit het OCMW, HIVA, 2007, 134p.  
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handelen. Tot slot is het niet de taak alleen van professionals, maar ook vrijwilligers kunnen bij 

dragen tot het tegengaan van onderbescherming.  

 

3.4 Reactief handelen 

Van Regenmortel gebruikt de term ‘responsief handelen’ om aan te geven dat dienstverleners pas 

antwoorden op vragen als ze concreet gesteld worden. Binnen Blacks reactieve benadering 

antwoordt een juridische instantie een vraag van een burger. Een bepaalde trigger waarop een 

probleem als juridisch wordt herkend zorgt ervoor dat de rechtzoekende contact zoekt met 

juridische dienstverleners. Deze juridische dienstverleners reageren hierop, of zoals Susskind schrijft: 

“the lawyer reacts to the clients call for help”195. Susskind karakteriseert daarbij in zijn boek de Future 

of Law de traditionele juridische dienstverlening als being ‘reactive’ in nature196. We kiezen in 

navolging van de studies over de mobilisering van het recht voor de term ‘reactief handelen’ in plaats 

van responsief. We plaatsen dan reactief tegenover proactief.  

Zoals reeds hierboven besproken en recent nog door een studie van Currie in Canada bevestigd, 

beschikken vele mensen niet over de juridische vermogens om hun problemen volledig zelf op te 

lossen. Hij schrijft: “The large number of people saying they had no legal capability when the problem 

first occurred is a possible indication that many people are largely reactive to problems”197. Reactief 

handelen houdt in dat mensen weten waar naar toe te gaan voor hulp, wat voor soort hulp hiervoor 

nodig is en dus het vertrouwen hebben en voldoende kennis om het probleem aan te pakken198.  

Zoals ook uit de reeds hierboven besproken studies blijkt, vraagt een reactief handelen een mate van 

zelfredzaamheid om enerzijds het probleem te herkennen als sociaal- juridisch en anderzijds om de 

weg te vinden naar de rechtshulpverlening. 

 

3.5 Conclusie 

Uit dit hoofdstuk kunnen we concluderen dat de sociaal-juridische problemen van mensen niet voor 

iedereen op eenzelfde wijze aangepakt kunnen worden. Mensen hebben niet allemaal dezelfde 

(juridische) vermogens. Onderzoek toont aan dat de preventieve rechtshulp voor kwetsbare burgers 

                                                           

195 R. SUSSKIND, o.c., 233. 
196 R. SUSSKIND, The Future of Law, Oxford University Press, Oxford, 1996, 23; zie ook R. SUSSKIND, The End of 
Lawyers. Rethinking the Nature of Legal Services, Oxford University Press, 2010, 232-233. 
197 A. CURRIE, “Moving access to justice ‘upstream’ from the courts”, RdW 2015, 3, 47. 
198 A. CURRIE, l.c., 47-48. 
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noodzakelijk is en er de noodzaak bestaat tot vroegtijdige interventies om te voorkomen dat sociaal-

juridische problemen escaleren. Curatieve rechtshulpverlening past in een continuüm van diensten 

als een probleem of conflict niet of niet tijdig kan voorkomen worden. De manier waarop preventief 

of curatief kan gehandeld worden wordt verwoord in de termen proactief en reactief handelen. 

Preventief en curatief wijzen op de probleembehandeling (kort samengevat: ‘het wat’) en 

onderscheiden zich van een proactief en reactief handelen, de methodische aanpak ervan (‘het hoe’). 

Deze laatste termen wijzen op de manier van handelen van rechtshulpverleners ten aanzien van 

mensen, afhankelijk van de juridische vermogens van deze mensen. Preventieve en curatieve 

rechtshulp gelden voor alle mensen die geconfronteerd worden met juridische problemen 

onafhankelijk van hun juridische vermogens.  

 

4 Welke lijn voor een preventieve rechtshulpverlening: 

nulde, eerste of tweede lijn? 

4.1 Inleiding 

Rechtshulp impliceert het verlenen van diensten. De voormelde Angelsaksische studies 

onderscheiden de diensten niet in lijnen, zoals dit het geval is in België. De ERSR-tabel (zie supra) 

voorgesteld door de National Action Committee on Access to Justice in Civil en Family Matters in 

Canada somt de verschillende diensten op in een continuüm tussen preventie en curatie. Preventie is 

voor haar de taak van de Early Resolution Sector dat deels overloopt in behandeling van sociaal-

juridische problemen via de formal Justice System. Deze indeling wijst op een sector die zich 

bezighoudt met informatie, opleiding, triëren, advies, bijstand en bemiddeling. Bijstand en 

bemiddeling kunnen tevens een opstap zijn naar het formele justitieel systeem met 

vertegenwoordiging en procesbijstand als belangrijkste diensten.  

In België worden rechtshulpdiensten ingedeeld naar lijnen, nl. de eerste lijn en de tweede lijn. Het 

past om hierop dieper in te gaan om vervolgens hieruit een aantal conclusies te trekken.  

 

4.2 Nulde, eerste en tweede lijn 

De wet op de juridische bijstand bepaalt wat er onder juridische eerstelijnsbijstand door advocaten 

moet verstaan worden. Juridische eerstelijnsbijstand is de juridische bijstand die verleend wordt in 
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de vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de 

verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie (artikel 508/1, 1° Ger.W.).  

De wet zelf definieert de begrippen inlichtingen, informatie, advies en verwijzing niet. De 

parlementaire voorbereidende werken verhelderen niet echt wat er nu onder de voormelde 

begrippen wordt verstaan. Wel bepaalt de wetgever dat “juridische informatie en juridisch advies” 

de belangrijkste taken zijn op de juridische eerste lijn199. Wat de inlichtingen betreft is er minder 

duidelijkheid. Tijdens de parlementaire bespreking opperden de parlementsleden dat grotere 

ocmw’s of gespecialiseerde private organisaties eventueel inlichtingen kunnen verstrekken met 

betrekking tot de wetgeving, maar dat zulks niet gekwalificeerd kan worden als “juridische 

bijstand”200. Sommigen wilden de juridische eerste lijn omschrijven als “inlichtingen, eerstelijnsadvies 

– informatie”201, wat dan weer als te vrijblijvend, te minimaal en onduidelijk werd beschouwd. Het 

amendement van de heer Landuyt heeft het begrip ‘inlichting’ terug onder de noemer van juridische 

eerstelijnsbijstand gebracht, zij het dat hieraan dan het adjectief ‘praktisch’ werd toegevoegd 202. De 

begrippen praktische inlichtingen, juridische informatie en een eerste juridisch advies zijn dus onder 

de noemer van de juridische eerstelijnsbijstand gebracht zonder deze te definiëren. Dit lijkt erop te 

wijzen dat het voor de wetgever zonder meer duidelijk is wat hieronder moet verstaan worden. 

Nochtans zijn hier toch enkele kanttekeningen te maken203.  

In de eerste plaats is er vanuit taalkundig oogpunt geen onderscheid tussen een inlichting en 

informatie. Van Dale woordenboek omschrijft ‘inlichting’ als volgt: verklaring, toelichting, 

opheldering, informatie, nadere mededeling (Van Dale 11e herziene druk). Dus volgens deze definitie 

houdt een inlichting ook informatie in.  

In de rechtssociologische literatuur verstaat men onder informatie204 een eenvoudige en algemene 

uitleg over o.a. wetgeving en recht, rechten en plichten, het verstrekken van eenvoudige gegevens. 

Dit valt evengoed onder inlichting, die ook bestaat uit het verlenen van een toelichting en het geven 

                                                           

199 Het aanvankelijke wetsvoorstel voorzag enkel in de algemene term ‘rechtshulp’ waaronder werd verstaan 
de informatieverstrekking, de raadpleging, de verdediging en de vertegenwoordiging in rechte. (549/1 (Viseur, 
Vandeurzen enz.). Het ontwerp van de regering voorzag in de begrippen ‘juridische informatie’ en ‘juridisch 
advies’, Amendement nr. 17 (regering), Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 549/4. 
200 Verslag namens de Commissie voor de jusititie, Parl.St. Kamer 1995-96, 549//14, 54. 
201 Amendement nr. 43 (J.J. Viseur), Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 549/8, 2-3. 
202 Amendement nr. 89, Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 549/12, 1-2; Verslag p. 82. 
203 Zie reeds hierover uitvoerig B. HUBEAU, “Van rechtshulp naar juridische bijstand: over de instellingen en de 
mensen van het recht” in D. CUYPERS en B. HUBEAU (eds.), De stand van de rechtsbijstand, die Keure, Brugge, 
2002, 11-67. 
204 In het onderzoek van Breda en Stevens wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een inlichting en 
informatie. Daar spreekt men enkel van informatie. Zie J. BREDA, A. STEVENS en J. VAN HOUTTE, Rechtshulp 
aan marginalen, Brussel, Programmatie van het Wetenschapsbeleid, 1981, 36-37. 
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van een verklaring. Adviesverlening onderscheidt zich wel van het geven van inlichtingen of 

informatie en bestaat uit het verstrekken van raadplegingen in een concreet geval door het afwegen 

van alternatieve oplossingen en de ontwikkeling van een strategie voor de oplossing van een 

probleem205.  

Op de tweede plaats rijst de vraag wat de betekenis van het onderscheid is tussen de adjectieven 

‘praktisch’ en ‘juridisch’. De inlichtingen in het raam van de juridische eerstelijnsbijstand zijn 

praktisch van aard, terwijl de informatie en het advies juridisch zijn. Een praktische inlichting is een 

mededeling, informatie, toelichting die louter praktisch is, die verbonden is met de praktijk en/of 

eenvoudig en doeltreffend is. Gelet op de doelstelling van de juridische bijstand kan deze inlichting 

eveneens een juridische connotatie hebben, maar dat is niet met noodzaak zo. Het kan dus gaan over 

brochures, fiches, uittreksels van wetgeving, eventueel modellen van verzoekschriften of brieven.  

De term ‘juridisch’ kan dan weer zowel verwijzen naar de competentie die nodig is om de informatie 

of het advies te geven als naar de inhoud van de informatie en het advies zelf. De competentie 

verwijst naar de hoedanigheid van de persoon die de informatie of het advies geeft. Volgens de wet 

op de juridische bijstand is het de advocaat die over deze competentie beschikt. Hij behoort tot een 

professie waarvan verwacht wordt dat hij die kennis en die vaardigheden heeft gelet op zijn 

opleiding, zijn stage en de organisatie waartoe hij behoort206. Als ‘juridisch’ verwijst naar de inhoud 

dan betreft het de rechtsdomeinen waarover de informatie en het advies wordt verstrekt. De 

opdeling in ‘competentie’ en ‘inhoud’ lijkt op het eerste gezicht artificieel. De advocaat heeft de 

competentie om inhoudelijk de informatie en het advies te geven over de rechtsdomeinen waarover 

hij bevraagd wordt. In Deel 3 zullen wie dieper ingaan op wat dit onderscheid betekent in de sociaal-

juridische praktijk.  

Ten derde stelt het wetsartikel dat het gaat om een eerste juridisch advies. Een omstandig juridisch 

advies behoort tot de juridische tweedelijnsbijstand. Taalkundig is dit onderscheid evenmin coherent 

te noemen. Na een eerste advies volgt normaal gezien een tweede advies. Tegenover een omstandig 

advies staat een beperkt advies. Het is in die zin dat ‘het eerste juridische advies’ moet begrepen 

worden. Het betekent dat de adviesverlener kort de feiten toetst aan de wet, kort de verschillende te 

volgen mogelijkheden aanduidt en de voor- en nadelen kort bespreekt. Eventueel kan hij de stappen 

aanduiden – zij het eerder beperkt – die de cliënt moet volgen voor de oplossing van zijn probleem. 

                                                           

205 J. BREDA, A. STEVENS en J. VAN HOUTTE, Rechtshulp aan marginalen, Brussel, Programmatie van het 
Wetenschapsbeleid, 1981, 37. 
206 Zie Deel 2 over de advocatuur.   
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Is er meer nodig dan moet de adviesverlener de cliënt verwijzen naar een gespecialiseerde 

organisatie of instantie. 

Opvallend is dat de wetgever dus niet stelt dat er moet verwezen worden naar een juridische 

organisatie en dat het dus een ruime verwijzing toelaat. Het kan evengoed betekenen dat er 

verwezen wordt naar sociale organisaties of medische hulpverlening, naast een eventuele 

doorverwijzing naar een gespecialiseerde juridische organisatie.  

Ten vierde staat de juridische eerstelijnsbijstand tegenover de juridische tweedelijnsbijstand. Bij het 

operationaliseren van hun onderzoek in de jaren 1970 zagen Breda en Stevens een gradatie tussen 

de eerste lijn en de tweede lijn. Een verwijzing, informatie en advies vormen eerder mindere formele 

schakels in de probleemoplossing. Proceshandeling en bemiddeling zijn meer formele schakels in de 

probleemoplossing, zij vragen om een meer formele manier van afhandelen, er komen regels aan te 

pas, de verrichting daarvan wordt dan meer overgelaten en uitgevoerd door een professionele 

hulpverlener. Zij zagen nog een tussenpositie die bestond uit ‘serviceverlening’. Service is nodig 

wanneer er een stuk professionalisering noodzakelijk is, maar de relatie nog minder formeel is207. 

Van zodra er bemiddeling of begeleiding nodig is, dan rekenen zij deze onder de tweede lijn.  

Hubeau en Parmentier208 situeren de rechtshulp op verschillende lijnen en volgen hier niet de 

omschrijving die is vastgelegd in de wet op de juridische bijstand. Voor hen betekent 

eerstelijnsrechtshulp een eerste beoordeling van een juridisch probleem in al zijn componenten en 

oplossingen. Dit omvat informatie, advies, verwijzing, service, organisatie van een geschil en een 

regeling van de toegang tot de procesbijstand. Deze vorm van rechtshulp bevindt zich volledig op het 

buitengerechtelijke domein en is daarom niet of weinig formeel. Tweedelijnsrechtshulp omschrijven 

zij als de procesbijstand die verleend wordt door professionele rechtshulpverleners die 

gespecialiseerd zijn in bepaalde rechtsgebieden. Zij introduceren nog de nulde lijn. Het is een vorm 

van wat zij ‘proto-rechtshulp’ noemen. De term is een afleiding van de term proto-professionalisering 

die A. DE SWAAN209 gebruikt om aan te tonen dat mensen zich in het dagelijkse leven steeds 

oriënteren op de grondbegrippen en basishoudingen van de professies, en ze de bijhorende 

gedragsstandaard overnemen. Zij worden hierdoor niet zelf professionals, meer veeleer professionals 

in de dop: proto-professionals. Hij stelt dat deze proto-professionalisering – zoals het proces van de 

                                                           

207 J. BREDA en A. STEVENS, o.c., 37-38. 
208 B. HUBEAU en S. PARMENTIER, Preadvies rechtshulp. Aanbevelingen voor het armoedebestrijdingsbeleid 90-
91, Interdepartementale Commissie voor armoedebestrijding, Derde verslag, Brussel, Kabinet van de 
staatssecretaris voor Maatschappelijke Emancipatie, 1991, 57-91. 
209 A. DE SWAAN, Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in 
de nieuwe tijd, Bert Bakker, 1989, 252-253. 
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medicalisering, psychologisering, juridisering en fiscalisering in het dagelijkse leven genoemd kan 

worden – het externe effect is van het professionaliseringsproces. Hubeau situeert de nulde lijn als 

een oriëntatiepunt gebaseerd op een every day life-model, een rechtshulpmodel voor juridische 

problemen van elke dag. Het oriëntatiepunt zou dan gebruikmaken van sociaal werkmethodieken210.  

De sociologische omschrijving laat toe om de eerste lijn en tweede lijn scherper te categoriseren. 

Voor Breda en Stevens maakt advies – of het nu een eerste advies of een omstandig advies is – 

gewoon deel uit van de eerste lijn. Maar ook de serviceverlening in haar meest eenvoudige nog niet 

geformaliseerde vorm leunt sterk aan bij de eerste lijn. Serviceverlening kan bestaan in het schrijven 

van een brief, telefoneren of andere vaak praktische handelingen met betrekking tot de rechtsvraag 

van de cliënt en die al een aanzet kunnen zijn om het probleem te kaderen, zelfs tot het komen van 

een oplossing 211 . De juridische definitie in de wet op de juridische bijstand beperkt de 

eerstelijnswerking voor de advocaten en laat de indruk dat service niet tot die eerstelijnsopdracht 

behoort. Reeds eerder is erop gewezen dat tijdens het parlementaire debat de handelingen die 

onder ‘service’ in sociologische zin begrepen worden, telkens worden ondergebracht onder 

juridische tweedelijnsbijstand. Het doet de indruk ontstaan dat dit hoofdzakelijk de taak is van de 

advocatuur, te meer daar de organisatie van de juridische tweedelijnsbijstand wordt toegewezen aan 

de Orde van Advocaten. Dergelijke redenering gaat echter voorbij aan het feit dat serviceverlening 

en contactname evengoed tot de eerste lijn kunnen behoren. De wetgever lijkt deze gevoeligheid uit 

het oog verloren te hebben omdat hij de idee was toegedaan dat de omschrijving van wat onder 

tweede lijn moet worden verstaan vaak zal resulteren in procedurele bijstand.212  

Tot slot staat de juridische eerstelijnsbijstand tegenover de sociale rechtshulpverlening. Daar waar de 

juridische eerstelijnsbijstand zich beperkt tot de advocatuur en de wet op de juridische bijstand 

wettelijk haar taken omschrijft, gekoppeld aan de organisatie van de dienstverlening, is dit bij de 

sociale rechtshulp niet het geval. De indeling tussen eerste lijn en tweede lijn wordt nergens wettelijk 

bepaald voor de sociale rechtshulp213 . Zij geeft zelf inhoud aan de eerstelijnsrechtshulp en 

tweedelijnsrechtshulp. De typering van het onderscheid bestaat er in dat juridische 

                                                           

210 B. HUBEAU, “Sociale rechtshulp en sociaaljuridische dienstverlening zijn mensenwerk….” in B. HUBEAU, J. 
GOORDEN en J. MERTENS (eds.), Recht op Recht. Sociale rechtshulp en sociaaljuridische dienstverlening in 
Vlaanderen, Kluwer, Mechelen, 2011, 26-27. 
211 J. BREDA en A. STEVENS, “Organiseren van algemene sociale rechtshulp. De betekenis van de Balie en van 
andere initiatiefnemers” in A.J. HOEKEMA en J. VAN HOUTTE (eds.), De rechtssociologische werkkamer. Beeld 
van het rechtssociologisch empirisch onderzoek, Deventer, Van Loghum Slaterus, 1982, 75-76. 
212 S. GIBENS, “Juridische bijstand” in A.P.R., Kluwer, Mechelen, 2008, nr. 66, 49. 
213 S. GIBENS, “Socio-legal Services: The Link between Legal Aid and Social Work in a Democratic Market” in B. 
HUBEAU en A. TERLOUW (eds.), Legal Aid in the Low Countries, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2014, 295-
296. 
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eerstelijnsbijstand voor iedereen toegankelijk is, maar zich beperkt tot een advies of doorverwijzing 

(geen andere vorm van bijstand, zoals het schrijven van brieven, opbouwen van dossiers, 

conflictoplossende tussenkomsten). Daartegenover staan de sociale rechtshulpverleners, zo stelt 

Hubeau, die voor bepaalde rechtsdomeinen door gewesten en gemeenschappen gefinancierd 

worden, maar wel met vergaande litigation services (dienstverlening bij geschillen): contact 

opnemen met wederpartij (bv. verhuurders), schrijven van brieven, dossiers opvolgen…214.  

 

4.3 Conclusie 

Een eerste vaststelling is dat er geen eenduidige definitie bestaat van zowel eerste lijn als tweede 

lijn. De nuldelijn is een recente term. Een tweede vaststelling is dat de lijnen eerder in elkaar 

overvloeien en sommige diensten zowel onder de ene als wel onder de andere lijn kunnen geplaatst 

worden. Een derde vaststelling is dat de diensten sowieso in een bepaalde volgorde kunnen geplaatst 

worden van algemeen naar specifiek en dat naargelang de aard van het probleem, een bepaalde 

dienst eerder onder de ene lijn dan wel onder de andere lijn kan gecatalogeerd worden.  

Vanuit de nuldelijn kan een sociaal-juridisch probleem gedetecteerd worden. Een algemene inlichting 

of informatie kan al verleend worden en indien nodig volgt een doorverwijzing. De nuldelijn situeert 

zich vooral binnen een niet-juridische omgeving.  

De eerste lijn bevat zoals Hubeau en Parmentier al aangeven zowel informatie, advies, service, 

bijstand en een doorverwijzing. Bemiddeling kan hier ook onder verstaan worden, zij het dat het 

samen met bijstand al een overgang kan inhouden naar de tweede lijn.  

De tweede lijn situeren we op het niveau van de vertegenwoordiging en de procesbijstand voor de 

rechtbank.  

De onderscheiden lijnen zijn van belang om de taken en diensten alsook de organisaties die deze 

diensten verlenen te catalogeren onder een preventieve toegangspoort dan wel een curatieve 

toegangspoort (zie infra hoofdstuk 5).  

 

  

                                                           

214 B. HUBEAU, “Sociale rechtshulp en sociaaljuridische dienstverlening zijn mensenwerk….” in B. HUBEAU, J. 
GOORDEN en J. MERTENS (eds.), Recht op Recht. Sociale rechtshulp en sociaaljuridische dienstverlening in 
Vlaanderen, Mechelen, Kluwer, 2011, 11.  
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5 Access to justice en de plaats van de preventieve 

rechtshulp in een ruimer raamwerk 

De vorige hoofdstukken hebben aangetoond dat preventie en vroegtijdige interventie noodzakelijk is, 

zeker voor mensen die in kwetsbare omstandigheden leven. In tegenstelling tot wat Bouvernie-De 

Bie aanneemt, past preventieve rechtshulpverlening wel in het rechtendiscours, omdat vroegtijdig 

juridische informatie, advies of bijstand verlenen voorkomt dat sociaal-juridische problemen 

ontstaan en/of escaleren. De besproken studies laten zien dat de aard, de ernst, de frequentie van de 

sociaal juridische problemen het uitgangspunt zijn en dat deze niet voor iedereen dezelfde zijn. 

Mensen die in kwetsbare omstandigheden leven, ondervinden ernstige en meervoudige problemen, 

maar nemen hiertoe niet het initiatief om deze aan te pakken, of vinden hun weg niet naar de juiste 

dienstverleners. Gelet op de grondwettelijke verankering van het recht op juridische bijstand en de 

wettelijke opdracht voor de overheid om deze te institutionaliseren en rekening houdend met de 

vaststelling van de studies over het juridisch bewustzijn, de juridische kennis, vaardigheden en 

houdingen vraagt ons inziens een preventieve rechtshulpverlening om een aangepaste 

dienstverlening afhankelijk van de doelgroep. Zo kan een onderscheid gemaakt worden tussen 

mensen die eerder zelfredzaam kunnen handelen, ook wat het juridische betreft en de kwetsbare 

burgers die op velerlei gebied vaak verstoken blijven van hun rechten. Voor deze mensen bevindt het 

recht zich op een afstand en is het recht niet nabij.  

Preventieve rechtshulp kan dan ook op twee manieren vorm krijgen, zowel proactief als reactief. 

Proactief betekent dat rechtshulpverleners proactief mensen informeren of actief mensen opsporen 

om hun diensten te verlenen. Reactief houdt in dat mensen na de herkenning van het probleem als 

sociaal-juridisch zelf ageren en al dan niet hun weg vinden naar de juiste dienstverleners.  

De termen proactief en reactief staan in functie van preventie of curatie. Het zijn geen doelen op 

zich. Het doel is sociaal-juridisch problemen of conflicten te voorkomen en zeker de escalatie ervan, 

dit via preventieve en indien noodzakelijk curatieve rechtshulp. Dit betekent dat proactief handelen 

zich niet met noodzaak alleen beperkt tot preventieve rechtshulpverlening, maar ook curatief kan 

zijn. Voortgaand op de verschillende lijnen binnen de rechtshulpverlening die als een continuüm 

gelezen kunnen worden, situeert preventie zich vooral op de nulde en de eerste lijn. De tweede lijn is 

vooral curatief. Geëscaleerde sociaal-juridische problemen of conflicten kunnen ook proactief 

aangepakt worden. Het kan noodzakelijk zijn om mensen op te sporen die bijstand of 

vertegenwoordiging nodig hebben. In die zin kan – eerder uitzonderlijk- curatie ook betekenen dat er 

proactief opgetreden wordt. Net zoals reactief handelen zich ook voordoet op de tweede lijn.  
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Curatieve en preventieve behandeling van sociaal-juridische problemen vraagt om 

rechtshulporganisaties en rechtshulpverleners die ofwel reactief dan wel proactief handelen om de 

toegang te verlenen tot de verschillende diensten die ofwel voorzien in detectie en 

vraagverheldering van sociaal-juridische problemen (sorteren/triage), opvoeding, algemene 

informatie en praktische inlichten, ofwel in uitgebreide informatie, advies, verschillende services en 

of verwijzing215. De grens tussen eerste lijn en tweede lijn wordt gevormd door een uitgebreid advies, 

bijstand en bemiddeling. De tweede lijn is de vertegenwoordiging van de advocaat of 

gevolmachtigde216 al dan niet voor de rechtbank.  

Teruggrijpend naar de verschillende dimensies die met access to justice verbonden zijn, zoals de 

processuele, de substantiële en de institutionele dimensies, bekent het dat de burger verschillende 

vormen van rechtshulpverlening ter beschikking staan als hij op zoek is naar instanties, hierna 

aangeduid met de term ‘toegangspoort’ om een resultaat te bereiken voor zijn sociaal-juridische 

probleem of conflict.  

Op basis van de besproken literatuur in de vorige hoofdstukken willen we dit als volgt schematisch 

voorstellen: 

                                                           

215 Het model dat hieronder beschreven wordt, komt overeen met het onderscheid dat Regan maakte tussen 
inside litigation en outside litigation services (F. REGAN, “Why Do legal Aid Services Vary Between Societies? 
Re-examining the Impact of Welfare States and Legal Families” in F. REGAN, A. PATERSON, T. GORIELY en D. 
FLEMING (eds.), The Transformation of Legal aid. Comparative and Historical Studies Oxford University Press, 
1999, 76; F. REGAN, Promoting Equality Before the Law: A Re-assessment of Australian Legal Aid Policy in the 
Twentieth Century, Doct.Diss., Flinders University, mei 2001, 13 e.v.). Regan spreekt in die zin van “Quasi-
universal model of legal aid” dat tussen beide modellen gesitueerd kan worden. In een maatschappij die het 
samenleven meer en meer in juridische termen vertaalt, rijst de vraag hoe de mensen hiermee omgaan in hun 
dagdagelijkse leven en welk aanbod hiervoor aanwezig is. Volgens Regan moet een goed juridisch 
bijstandssysteem zowel generous als comprehensive zijn. Met ‘generous’ bedoelt de auteur dat ongeveer de 
helft van de bevolking toegang heeft tot de rechtshulp. ‘Comprehensive’ betekent dat voor alle juridische 
problemen de nodige diensten en voorzieningen aanwezig zijn. Wat dit laatste betreft, kunnen de nodige 
restricties ingebouwd worden gelet op de last die op de juridische dienstverleners gelegd kan worden. 
Teneinde een degelijk aanbod te creëren, moet in twee soorten van dienstverlening voorzien worden: inside 
litigation services en outside litigation services. De eerste omhelst een omstandig advies al dan niet ter 
voorbereiding van een procedure, ambtshalve aanstellingen in bepaalde procedures (bv. strafzaken) en de 
bijstand al dan niet in het raam van een procedure (procesvertegenwoordiging). De tweede impliceert het 
verlenen van advies, informatie, juridische scholing, minimale bijstand. Als beide vormen van dienstverlening 
worden gekoppeld aan de soorten modellen, dan lijken de inside litigation services vaak het domein te zijn van 
advocaten (private practitioners (judicare model), terwijl de outside litigation eerder de preventieve rechtshulp 
beoogt (stafmodel/welfare model). De modellen geven de institutionele setting van de rechtshulpverlening. Bij 
de beschrijving van deze modellen wordt er geen definitie gegeven van de rechtshulpverlening zelf. Regans 
benadering geeft wel aan welke soorten van diensten er verleend moeten worden, maar zelf bepaalt hij niet 
onmiddellijk door wie en op welke wijze. Allicht is dit te verklaren door de wijze waarop de juridische beroepen 
en professies in de Angelsaksische landen zijn georganiseerd. Het onderscheid bestaat er in tussen private 
practitioners en lawyers, die even goed allen lid kunnen zijn van de balie. Het geeft wel aan dat deze bijstand 
haar bestaansreden moet vinden bij de rechtzoekenden. 
216 Zie bv. in België artikel 728 Ger.W. 
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Deze toegangspoorten tot het recht kunnen dus preventief of curatief zijn en de manier om deze 

poorten te bereiken verschillen naargelang de juridische vermogens, zij het proactief of reactief. De 

5B’s zullen nog verder besproken worden in het volgende deel als toetssteen van een kwalitatieve 

rechtshulp. De vraag rijst wat nu de plaats is van een sociaal-juridische praktijk in dit raamwerk. 

 

6 De plaats van een sociaal-juridische praktijk binnen 

de preventieve rechtshulp 

Hoofdstuk 1 schetste een beeld van een gefragmenteerde rechtshulp. Er zijn zowel sociale 

rechtshulpverleners als advocaten actief die zich beroepen op een bepaalde expertise met elk hun 

gebruiken en codes. De sociale rechtshulpverleners werken binnen een welzijnscontext. In de marge 

bestaat er een opleiding die sociaal-juridische dienstverleners aflevert. Het domein van deze sociaal-

juridische dienstverleners is niet afgebakend en is zelfs moeilijk af te bakenen. De sociaal-juridische 

dienstverlening zit op een kruispunt tussen het recht en welzijn, meer bepaald het domein van het 

sociaal werk.  

De daaropvolgende hoofdstukken schetsten het raamwerk waarbinnen de verschillende 

rechtshulpdiensten verleend worden, met aandacht voor preventieve rechtshulpverlening en de 

betekenis van het proactief en reactief handelen.  

Terwijl het doel van de rechtshulp erin bestaat om mensen naar het recht toe te leiden, zijn de 

wegen ernaar zeer divers. Deze diversiteit wordt gekenmerkt door spanningen tussen verschillende 

soorten van professionals die elk binnen hun veld of domein handelen. De vraag rijst dan of er dan 

geen praktijk is van handelen in een sociaal-juridisch veld die het aanbod bepaalt in functie van de 

cliënten. Praktijk moet hier in navolging van Piessens verstaan worden als een geïnstitutionaliseerd 

veld met een eigen logica en een eigen rationaliteit dat typische praktijken ontwikkelt die echter niet 

losstaan van de eigen historische, sociale en juridische context217. Het gebruik van de term praktijk 

past in de traditie van het pragmatisme waartoe ook Bourdieu en Wacquant behoren218. We 

hanteren de term ‘een’ sociaal-juridische praktijk en niet ‘de’ sociaal-juridische praktijk omdat in het 

                                                           

217 Cf. A. PIESSENS, De grammatica van het welzijnswerk, Academia Press, Gent, 2008, 12.  
218 A. GRONOW, “From habits to Social Institutions” in A. WARDE en D. SOUTHERTON (eds.), The Habits of 
Consumption Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences, 12, Helsinki, Helsinki Collegium 
for Advanced Studies, 2012, 26-44, http://www.helsinki.fi/collegium/journal/volumes/volume_12/. 
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sociale en het juridische veld er meerdere praktijken bestaan en we hier niet de pretentie hebben 

om te concluderen tot ‘de’ sociaal-juridische praktijk.  

In tegenstelling tot andere domeinen en velden zoals de juridische beroepen en het sociaal werk, is 

deze van een sociaal-juridische praktijk moeilijker in kaart te brengen. Wat is een sociaal-juridische 

praktijk en waaruit bestaat deze dan? Is zij een samengaan van meerdere velden of kan zij een eigen 

domein bestrijken? Kan zij verschillende professionele werelden overstijgen die elk toch een 

eigenheid behouden? En aan welke criteria moet er dan voldaan worden? Het stellen van de vraag of 

er een sociaal-juridische praktijk is, is tegelijkertijd eveneens zoals bij de omschrijving van het begrip 

‘access to justice’ normatief. Het antwoord is afhankelijk van de verschillende oriëntaties en 

perspectieven op deze praktijk. Elke betrokken partij in een sociaal-juridische praktijk vertrekt vanuit 

een technische en normatieve professionaliteit die zij ook induceert in de instituties waarbinnen zij 

handelt. Maar deze professionele normen en waarden verhouden zich ook tot sociale, economische 

en politieke normen en waarden.  

Er is geen eenduidige visie of perspectief op een praktijk. Er is het perspectief van de actoren, zowel 

de hulpvrager als de hulpverlener. En er is het perspectief van de instituties en instellingen 

waarbinnen de actoren kunnen zijn en handelen. Deze spelen op elkaar in. Het op elkaar inspelen 

kan bekeken worden vanuit een conflictbenadering of vanuit een oriëntatie op consensus. Bij een 

conflictbenadering ligt de nadruk op de tegengestelde belangen van elke actor of instelling. Bij een 

consensusbenadering zoeken de actoren naar de gemeenschappelijke elementen die convergeren in 

relatie tot het doel dat gezamenlijk wordt vooropgesteld219. Om een praktijk te bestuderen, in casu 

een sociaal-juridische praktijk, zijn beide perspectieven van belang. 

 

Tegenstellingen    Consensus 

                                                           

219 Zie A. PIESSENS, o.c., 12 e.v. Dit is haar definitie van praktijk in functie van het welzijnswerk, zij hanteert 
eveneens de begrippen dissensus en consensus. In dit onderzoek is de invalshoek niet de sociaalwerkpraktijk, 
maar haar begrippenkader draagt wel bij om de term ‘praktijk’ beter te duiden. 

beleid 

professional

burger

politiek/beleid

burger 
professionals 

/dienstverlening
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Een sociaal-juridische praktijk omvat het domein van de juridische bijstand, het veld van de 

advocatuur, en de sociale rechtshulpverlening, het veld van het sociaal werk. Er wordt gekozen voor 

de term “praktijk” boven bijstand en hulpverlening of de dienstverlening zelf. “Praktijk” is een ruim 

begrip. Het laat toe om verder te kijken dan de reeds bestaande praktijk van de juridische bijstand en 

de sociale rechtshulpverlening. Het laat toe om andere methodieken, handelingskaders of 

organisatievormen te concipiëren of te legitimeren om tot een efficiënte en effectieve rechtshulp te 

komen.  

Een sociaal-juridische praktijk omschrijven we bijgevolg als een veld binnen de rechtshulp waar 

beleid, professionals en gebruikers (de drie niveaus) vanuit hun logica en rationaliteit komen tot 

praktijken die zijn opgezet om bij te dragen tot het aanpakken van sociaal-juridische problemen die 

mensen dagelijks ondervinden. (Een sociaal-juridische praktijk is doelgroepgericht, aangepast, tijdig 

en zoekt naar coherentie tussen de verschillende dienstverleners220.) 

Een sociaal-juridische praktijk situeert zich op drie niveaus. Het niveau van het beleid en de politiek, 

de juridische dienstverlening en hun dienstverleners die juridische bijstand en sociale rechtshulp 

voorzien en de gebruikers. Deze praktijk plaatst de gebruiker centraal met zijn sociale en juridische 

problemen. Hiertegenover staan er de instanties en/of professionals die het best deze problemen 

kunnen detecteren, verhelderen en eventueel remediëren. Het beleid en de politiek organiseren, 

faciliteren of stimuleren bepaalde sociaal-juridische praktijken. Sociaal-juridische praktijken zijn 

verscheiden en gefacetteerd. Het weinige onderzoek in Vlaanderen over de rechtshulpverlening 

                                                           

220 Daar waar het beleidskader in het raam van de non-take-up van rechten zeer concreet uitgewerkt wordt, 
zijn in het raam van de paths to justice-studies een aantal grote thema’s te weerhouden. De discussienota 
Reshaping legal assistance services: building on the evidence base zet een beleidskader uit op basis van vier 
thema’s. De rechtshulpverlening moet ‘targeted’ zijn, dus gericht op diegenen die deze juridische 
dienstverlening het meest nodig hebben. Daarnaast moet deze juridische dienstverlening ‘joined-up’ zijn met 
andere diensten zowel juridische als niet juridische. Ten derde moet deze juridische dienstverlening ‘timely’ zijn 
om de impact van de problemen te verminderen en het gebruik van de diensten te vermeerderen. Tot slot 
moet deze juridische dienstverlening ‘appropriate’ zijn aan de noden en vermogens van de gebruikers. Reeds in 
de eerste causes to action stelde Pleasence dat de aard van de justiciable problems er één is van “general 
concern” (zie hierover reeds P. PLEASENCE, o.c., 2004, 105). Het is met andere woorden niet beperkt tot louter 
projectmatig handelen, maar maakt deel uit van een beleid rond “social exclusion” en “social justice”. De 
Angelsaksische auteurs concluderen dat een holistische benadering inzake juridische dienstverlening 
noodzakelijk is. Deze bestaat uit een intensieve en geïntegreerde juridische dienstverlening gericht op mensen 
met een hoge kwetsbaarheid voor meervoudige juridische problemen en veelvuldige tegenslagen. Dit vraagt 
om bijzondere methodieken of instrumenten om op het juiste moment te detecteren of iemand een juridisch 
probleem of mogelijks juridisch probleem heeft. Eveneens behoren hulpverleners, niet juristen, die vaak door 
deze mensen als eerste worden geconsulteerd ook actief ondersteund te worden om effectief deze problemen 
te erkennen en als ‘wegwijzer’ te fungeren. Zie hierover in Australië: H. MCDONALD en Z. WEI, “Concentrating 
disadvantage: a working paper on heightened vulnerability to multiple legal problems”, Updating Justice, No. 
24, May 2013, 1-7. De discussienota van P. Pleasence et al. is gekaderd rond deze vier thema’s (P. PLEASENCE, 
C. COUMARELOS, S. FORELL en H. MCDONALD, Reshaping legal assistance services: building on the evidence 
base. A discussion paper, Law and Justice Foundation of New South Wales, April 2014). 
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heeft deze verscheidenheid reeds uitvoerig in kaart gebracht. Een eerste belangrijk onderzoek uit de 

jaren 80 bracht de rechtshulpverlening aan marginalen in kaart221. Ander onderzoek heeft de 

verschillende soorten van rechtshulpverlening gecategoriseerd naar kost, gerichtheid, lijn 

probleemdefinitie, probleembehandeling of initiatief222. Op basis hiervan is een overzicht gemaakt 

van de sociale rechtshulpkaart223. Andere onderzoekers stelden tot slot vast dat de sociale rechtshulp 

sterk veranderd is in de richting van specialisatie en tevens fragmentatie224. Tegelijkertijd heeft de 

advocatuur via de wet op de juridische bijstand haar territorium uitgebreid en versterkt. Een sociaal-

juridische praktijk in Vlaanderen kent dus in hypothetische zin zowel een justitiële als een 

welzijnscomponent. De justitiële component benadrukt de rol van de advocatuur die een eerder 

reactief en procedureel antwoord biedt voor sociaal-juridische problemen, terwijl de welzijnssector 

de nadruk legt op een proactieve en preventieve respons.  

In Deel 3 onderzoeken we twee casussen die een sociaal-juridische praktijk uitmaken. We sluiten 

deel drie af met een beleidsmatige invulling in Vlaanderen van een sociaal-juridische praktijk, om in 

deel 4 te komen tot een conclusie.  

  

                                                           

221 J. VAN HOUTTE, J. BREDA en A. STEVENS, Rechtshulp aan marginalen, Brussel, Programmatie van het 
Wetenschapsbeleid, 1981. 
222 B. HUBEAU en S. PARMENTIER, “Sociale rechtshulp: algemene ontwikkelingen” in Welzijnsgids, Organisatie 
II.A.1.7, afl. 49 (juni 1990). 
223 B. HUBEAU en S. PARMENTIER, “Overzicht van de sociale rechtshulpkaart” in Welzijnsgids, Organisatie 
II.A.1.7, afl. 49 (juni 1990). 
224 B. HUBEAU, “Een historische schets van de sociale rechtshulp(beweging)” in B. HUBEAU, J. GOORDEN en J. 
MERTENS (eds.), Cahiers Welzijnsgids, Recht op recht. Sociale rechtshulp en sociaaljuridische dienstverlening in 
Vlaanderen Mechelen, Kluwer, vol. 2011, 31-45; J. VAN HOUTTE en W. VAN WAMBEKE, “De 
rechtshulpverlening” in Welzijnsgids, afl. 29 (september 1998); J. VAN HOUTTE, W. VAN WAMBEKE en E. 
DELANOEIJE, Burger en rechtsbescherming: Rechtshulp en rechtsinformatie, Federale Diensten voor 
Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, Brussel, 1995; J. VAN HOUTTE, A-M. VETS, E. 
DELANOEIJE, K. DE VALCK en K. VAN DEN BRANDE, Burger en rechtsbescherming: Sociale rechtshulp in 
Antwerpen, Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, Brussel, 
1996. 
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DEEL 2. VERSCHILLENDE INVALSHOEKEN IN 
DE RECHTSHULP 

1 Inleiding 

In het eerste deel hebben we een sociaal-juridische praktijk gesitueerd op drie niveaus. Het beleid en 

de politiek, het niveau van de (juridische) dienstverlening en het niveau van de gebruiker. Deze 

niveaus kunnen niet los gezien worden van de historische, professionele, particuliere en 

economische context van de rechtshulp. De rechtssociologische bestudering225 van de rechtshulp 

kenmerkt zich door verschillende invalshoeken die telkens andere inzichten op de studie van de 

rechtshulp geven. We bespreken de verschillende invalshoeken waarbij we vooral het accent leggen 

op de professionele invalshoek. De organisatie van de rechtshulp bepaalt de weg waarlangs mensen 

rechtshulp kunnen verkrijgen (de toegangspoorten). Een bepaalde vorm van rechtshulp impliceert 

een keuze voor een bepaald model en bepaalde dienstverleners. De keuze voor een bepaald model 

vindt tevens haar oorsprong in het verleden (historische invalshoek). Naast de professionele 

invalshoek die aandacht heeft voor de aanbodzijde is er ook de particuliere invalshoek vanuit het 

perspectief van de rechtzoekende. Een laatste invalshoek is de economische. De rechtshulpverlening 

kent zowel vraag als aanbod. Zij heeft tevens een kostprijs. Tot slot brengen we de verschillende 

perspectieven terug in verband met een sociaal juridische praktijk.  

 

2 De historische invalshoek 

De historische invalshoek vertrekt ofwel vanuit een juridisch, ofwel van een beleidsmatig oogpunt. 

De eerste is de juridisch-historische benadering. De tweede de beleidsmatig-historische benadering. 

De juridisch-historische benadering leunt sterk aan bij de encyclopedische studie van het recht226. 

Het is het beschrijven van het recht zoals het is afgekondigd, uitgevoerd of toegepast door de 

                                                           

225 J. GRIFFITHS, “Wat is rechtssociologie?” in J. GRIFFITHS en H. WEYERS (eds.), De sociale werking van het 
recht, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2005, 13-37. De rechtssociologie heeft betrekking op een deel van het sociaal 
handelen, nl. het juridisch handelen. Rechtssociologie gaat terug op het empirisch rechtsbegrip dat anders is 
dan het positiefrechtelijk rechtsbegrip van het recht. We bestuderen dan ook het juridisch handelen in het 
raam van een sociaal-juridische praktijk aan de hand van sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethodes in 
Deel 3.  
226 Een juridisch-historische benadering gaat terug naar de juridische bronnen om dan vervolgens te verhalen 
waarom, hoe en op welke wijze het recht of een aspect ervan zoals in casu de juridische bijstand haar plaats 
heeft verworven. De verschillende opeenvolgende wetswijzigingen, parlementaire en politieke debatten alsook 
de toepassing ervan in de rechtspraak verhelderen het bestaan en de ontwikkeling van het recht op juridische 
bijstand zoals deze thans op het huidige moment haar bescheid heeft gekregen. Studies in verband met de 
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verschillende machten van het land, alsook de interpretatie die de rechtswetenschap eraan geeft. 

Terwijl de eerste kan omschreven worden als de taal van het recht is de laatste te beschouwen als 

een metataal.227 

Een beleidsmatig-historische benadering heeft aandacht voor de geschiedkundige sociale, 

economische en politieke oorzaken en beweegredenen. Schuyt, Groendendijk en Sloot wezen er in 

1976 al op dat het op verschillende tijdstippen in de geschiedenis telkenmale aan de orde stellen van 

de maatschappelijke problematiek van de ongelijkheid in de rechtshulp voor hen geen toevalligheid 

meer is. Door een vergelijking in de tijd of een vergelijking naar de plaats kan men de sociologische 

samenhang erkennen. Zij vatten dan ook hun studie aan met een historische verkenning228 net zoals 

ook reeds Cappelletti en Garth in hun baanbrekende studie deden vanuit een hernieuwde aandacht 

voor, zeker na de WOII, de uitbouw van de welvaartstaat en de functie van de rechtshulp hierin229.  

Regan, Paterson, Goriely en Fleming wijdden een volledige studie aan The Transformation of Legal 

Aid. Comparative and Historical Studies. Zij schrijven in hun introductie: “The contributions start from 

the premise that descriptive studies of national schemes are limited value in explaining what are 

undoubtedly international patterns. The essays in this volume attempt, by contrast, to use 

comparative and historical perspectives to shed new light on the post-war transformations of legal 

aid. As a result they constitute a ‘next step’ towards, rather the final word on, post-war legal aid.”230 

De beleidsmatig-historische benadering beperkt zich vaak tot het beschrijven van de evolutie231 of 

devolutie232 van de rechtshulp binnen een bepaald land en de kritieken of de verdediging van het 

                                                                                                                                                                                     

juridische bijstand doen beroep op de rechtsvergelijking om na te gaan of de evolutie van de juridische bijstand 
in eigen land op zichzelf staat of kan geplaatst worden in een ruimer verband. Een dergelijke analyse is dienstig 
voor de jurist. S.GIBENS, “Juridische bijstand” in APR, 2008, 189 p. Zie ook S. BOONEN, L’ aide juridique. A l’ 
usage des magistrats, des avocats, des organisations d’ aide juridique et de tous les praticiens en général, Vol. 
II, Kluwer, Brussel, 2007, 2dln. 
227 J.Th. DEGENKAMP, Inleiding in de rechtswetenschap, Kluwer, Deventer, 2007, 13-14.  
228 K. SCHUYT, K. GROENENDIJK en B. SLOOT, De Weg naar het Recht. Een rechtssociologisch onderzoek naar de 
samenhangen tussen maatschappelijke ongelijkheid en juridische hulpverlening, Kluwer, Deventer, 1976, 387 p. 
(i.h.b. 1-42). 
229 M. CAPPELLETTI, E. JOHNSON Jr. en J. GORDLEY (ed.), Toward Equal Justice: A Comparative Study of Legal 
Aid in Modern Societies, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1975, 756p. M. CAPPELLETI en B. GARTH, “Acces to 
Justice: the Worldwide movement to make rights effective a general report” in M. CAPPELLETI (ed.), 1981, 3-
122. Hun optimistische houding over de evolutie van de rechtshulp transformeerde in de jaren 90 naar een 
meer defaitistische evolutie met ups en downs. 
230 F. REGAN, A. PATERSON, T. GORIELY en D. FLEMING, The Transformation of Legal Aid: Comparative and 
Historical Studies, Oxford: Oxford University Press, 1999, 305 p.( i.h.b. 3). 
231 In de jaren 80 breidde het onderzoek van Cappelletti uit naar de toegang tot het recht voor iedereen, the 
Access to Justice Approach (M. CAPPELLETI en B. GARTH, “Acces to Justice: the Worldwide movement to make 
rights effective a general report” in M. CAPPELLETI (ed.), 3-122. Zie ook M. CAPPELLETTI, E. JOHNSON Jr. en J. 
GORDLEY, Toward Equal Justice: A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies, Milano, Dott. A. Giuffrè 
Editore, 1975, 5-241). Cappelletti en Garth zagen hierin een verdere democratisering van de rechtshulp – ook 
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beleid hierop. Er is minder discussie over het hoe en het waarom overheden voorzien in 

rechtshulpstelsels en wat ze hiermee willen bereiken.233  

De juridisch-historische benadering is zeer sterk verweven met de beleidsmatig-historische 

benadering234. De verklaring naar het waarom van de wetgeving rond rechtshulp, gaat terug op 

beleidskeuzes die in het verleden zijn gemaakt. De inaugurale rede van M. Westerveld leert recent 

nog dat de vraag Is sociale rechtshulp van gisteren? pas beantwoord kan worden na een historische 

uitstap naar de oorsprong van de sociale rechtshulpverlening en het juridisch kader waarin het zich 

bevond en bevindt235. 

                                                                                                                                                                                     

van de Legal Aid Approach door middel van overheidstussenkomsten (de eerste en tweede golf). Het is tevens 
het moment dat de welvaartstaat zelf tal van uitdagingen aanging. Het debat over de toegankelijkheid van het 
recht werd opengetrokken naar andere vormen van conflictbeslechting zoals de buitengerechtelijke 
conflictoplossing (derde golf). Voor het wettelijk kader, het uitwerken ervan en de financiering werd andermaal 
gekeken naar de overheid. Voeding voor de positieve ingesteldheid van Cappelletti lag in de uitbouw van de 
sociale zekerheid als vangnet in geval sociale risico’s zich voordeden en waarvan de medische professie zeker 
niet slechter werd.  
232 Zemans wees in die tijd al op een te hoog optimisme en zoals Regan reeds aangegeven had, heeft de 
geschiedenis er intussen anders over geoordeeld. Het feit dat een aantal landen slechts bepaalde 
rechtsdomeinen wilden voorzien van kosteloze bijstand wees op een tanend overheidsenthousiasme (F. REGAN 
en T. GORIELY, “‘Editiorial’ special Issue: International Histories of Legal Aid”, International Journal of the Legal 
Profession, vol. 13, nr. 1, 2006, 3). Intussen is het ook duidelijk dat landen met een uitgebouwd juridisch 
bijstandssysteem en met aanzienlijke financiering ervan door de overheid, tal van besparingen moesten 
doorstaan. Zie hierover T. GORIERLY en A. PATERSON, “Introduction: Resourcing Civil Justice” in T. GORIELY en 
A. PATERSON (eds.), Resourcing Civil Justice, Oxford University Press, 1996, 13. Zo ook landen met een zeer 
uitgebouwd rechtsbijstandsstelsel zoals Nederland. Zie J.M. BARENDRECHT en C.M.C. VAN ZEELAND, Kitty’s 
ketens: meer voor minder rechtsbijstand. Voorstellen ontwikkeld in een interactief traject met 120 
sleutelspersonen uit het veld, UvT-TISCOC/Ministerie van Justitie, 2008, 247p. 
233 F. REGAN en T. GORIELY, o.c., 1. Regan en Goriely schreven dan ook terecht: “There are many detailed 
accounts of eligibility provisions, and various criticisms and defences of government policy, but there are fewer 
discussions of how and why governments introduce legal aid schemes and what they intend such schemes to 
achieve. … These papers demonstrate that legal aid is much more complex and interesting phenomenon than 
some of the literature suggests. It emerges in different places at different times, for a variety of acknowledged 
and unacknowledged reasons, and its development is often punctuated by episodes of intense political debate. 
No scheme is free from its historical legacy, and form the often conflicting expectations it carries with.” 
234 T. PRAKKEN, Rechtshulp en juridies aktivisme. Een vergelijkend onderzoek naar recente ontwikkelingen in het 
gebruik van het recht, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1985, 331p. Zo maakt T. Prakken in haar proefschrift gebruik 
van zowel een rechtsvergelijkende studie alsook een onderzoek naar het beleid inzake de rechtshulp. Zo 
beschrijft en analyseert zij de emancipatorische bewegingen in de rechtshulpverlening. De kritische 
beschrijving van elk land vertrekt vanuit een historisch perspectief. 
235 M. WESTERVELD, Is sociale rechtshulp van gisteren? Artikel 18 GW en de rechtshulpparadox. Rede 
uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Sociale Rechtshulp aan de 
Universiteit van Amsterdam op donderdag 2 oktober 2008, Vossiuspers UvA, Amsterdam,2008, 5. In diezelfde 
zin is ook het doctoraat van Cleber Francisco Alves te situeren. Hij probeert aan de hand van de beschrijving 
van de juridische bijstandssystemen in de Verenigde Staten, Frankrijk en Brazilië te komen tot een beschrijving 
van de evolutie van deze bijstandssystemen. De rechtstaat met het toekennen van de vrijheden en rechten aan 
het individu is het uitgangspunt om dan vervolgens te komen tot de invloed van de welvaartsstaat op de 
ontwikkelingen en het beleid van de juridische bijstand. Het begrip burger met zijn rechten en plichten heeft in 
de welvaartstaat een sterke juridische invulling gekregen waarbij de verhoudingen tussen mensen meer en 
meer gejuridiseerd worden. Hij verwijst in zijn studie naar het door de socioloog Thomas Humphrey Marschall 
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Als we de rechtshulp in Vlaanderen vanuit een beleidsmatig-historisch benadering bekijken, dan 

kenmerkt deze hulpverlening zich door een sterke afwezigheid van een traditie236. De geschiedenis 

leert dat na 140 jaar status-quo in de juridische bijstand die hoofdzakelijk geleverd werd door de 

advocatuur, de wetswinkeliers in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw hebben bijgedragen tot 

alternatieve vooral sociale rechtshulpinitiatieven en hebben gestreefd naar een hervorming van de 

bestaande rechtshulpverlening. Deze contestatie deemsterde weg in de jaren 1990. In diezelfde 

periode werd er debat gevoerd over de in 1998 gestemde wet op de juridische bijstand237. De 

rechtshulp is vandaag gefragmenteerd en de afwezigheid van een performant beleid inzake 

rechtshulp is de conclusie die ook in de literatuur wordt gemaakt238. Een nieuwe fase is de zesde 

staatshervorming waarbij de juridische eerstelijnsbijstand is overgeheveld naar de gemeenschappen. 

We gaan hierop verder in Deel 3.  

 

3 Professionele invalshoek  

3.1 Algemeen 

De professionele invalshoek vindt zijn oorsprong in de studies uit de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw 

waarbij wetenschappers op zoek gingen naar een algemeen wetenschappelijk raamwerk of 

modellenraam waaronder de verschillende nationale kosteloze juridische bijstandssystemen kunnen 

worden ondergebracht. Een studie van de België omringende landen bevestigt dat elk land een eigen 

                                                                                                                                                                                     

ontwikkelde concept van radicale gelijkheid, dat hij situeert in de historische context van de welvaartstaat van 
Engeland. In zijn studie probeert hij de evolutie van de nachtwakerstaat over de welvaartstaat naar een 
participatieve democratie (groepen die meta-individuele rechten willen afdwingen, naast de sociale 
bewegingen die de bestaande welvaartstaat legitimeren) te situeren in de geschiedenis van de juridische 
bijstand in de landen die hij bestudeert. Daarbij probeert hij een verband te leggen met wat CAPPELLETI en 
GARTH reeds omschreven hadden als de waves of access to justice (C.F. ALVES, Justice for All- Free Legal Aid in 
the United States, France and Brazil, Publit Solucöes Editoriais, 2009, 446 p. (zie vooral hoofdstuk 2)). 
236 Geerts sprak in de jaren 70 over an anachronism in the Modern World verwijzend naar Cappelletti. Hij 
schrijft: “Als we Cappelletti mogen geloven, leven we nog deels in de Middeleeuwen met onze pro deo (The 
Charitable answer), deels in de tijd van de Romeinen (The Political answer).” (P. GEERTS, “De rechtshulp in 
België- I”, Recht en Kritiek 1977, 308 (308-336)). 
237 B. HUBEAU en S. PARMENTIER, “Sociale Rechtshulp: algemene ontwikkelingen” in Welzijnsgids, Antwerpen, 
Kluwer, lsbl. Afl. 67, II.A.1.8.1-21. 
238 B. HUBEAU en S. PARMENTIER, “Sociale Rechtshulp: algemene ontwikkelingen” in Welzijnsgids, Antwerpen, 
Kluwer, lsbl. Afl. 67, II.A.1.8.1-21. S. GIBENS, “Rechtshulp anno 2005: de afwezigheid van een traditie” in F. 
EVERS en P. LEFRANC (eds.), De verhaalbaarheid van de kosten van verdediging: en wat met de toegang tot de 
rechter. Rechtshulp op de helling, die Keure, Brugge, 2006, 1-40. S. GIBENS, “Legal aid in Belgium: the absence 
of a tradition”, International Journal of the Legal Profession 2006, 3-18. S. GIBENS en B. HUBEAU, “Socially 
responsible legal aid in Belgian society: time for a thorough rethink?”, International Journal of the Legal 
Profession 2013, 1-20. 
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juridisch bijstandssysteem heeft uitgebouwd239. Deze studie toont aan dat het politiek klimaat, de 

maatschappelijke ontwikkelingen, alsook de rol en functie van bepaalde beroepsgroepen en 

professies in de verschillende landen een belangrijke factor zijn bij de organisatie en financiering van 

de (kosteloze) juridische bijstandssystemen.  

Verschillende modellen kunnen worden onderscheiden240. Nadat de juridische bijstand vooral werd 

gezien vanuit een liefdadigheidsopvatting (charity, model 1), werd de nadruk gelegd op andere 

modellen zoals judicare (model 2) en welfare (model 3). Het onderscheid tussen het judicare- en het 

welfare-model gaat terug tot de vragen zoals wie de juridische bijstand verleent, op welke wijze en 

met welke middelen met als focus de rechtzoekende. De modellen komen meer en meer in 

gemengde vorm voor: de (complex) mixed models (model 4). Of de huidige digitalisering leidt tot een 

vijfde model is voorwerp van debat. Bij het onderscheiden van de modellen rijst de vraag welk model 

het efficiëntst en het effectiefst is241. 

  

3.2 Charity and judicare 

Aan de ene kant is er het judicare model. Dit model benadrukt de toegang tot het (ge)recht voor 

bepaalde groepen in de samenleving en de vergoeding voor de prestaties die de advocaten hebben 

geleverd. Het model gaat uit van de idee dat de juridische dienstverlening op dezelfde wijze 

toegankelijk moet zijn voor de onvermogende rechtzoekenden als voor diegenen die het zich wel 

kunnen veroorloven242. De idee hierachter is dat de onvermogende rechtzoekenden hetzelfde type 

                                                           

239 C. DRIESEN, G. FRANSSEN, S. GIBENS en J. VAN HOUTTE, Naar een meer performante rechtshulp. Een 
rechtsvergelijkend en rechtssociologische studie, Brussel, Larcier, 2006, 428 p. 
240 Baanbrekend was hiervoor de studie van CAPPELLETTI et al. (zie Deel 1). Zij catalogeerden de juridische 
bijstandssystemen onder in twee soorten van modellen: het judicare en het welfare model. Deze modellen 
maakten deel uit van de Legal Aid Approach aangezien de nadruk vooral gelegd wordt op de procedurele 
toegang tot het recht. Het judicare model is het meest verbreide. Het welfare model heeft zijn wortels in de 
Verenigde Staten in het raam van de War on Poverty onder het presidentschap van Johnson in de jaren 60. M. 
CAPPELLETI en B. GARTH, “Acces to Justice: the Worldwide movement to make rights effective a general 
report” in M. CAPPELLETTI (ed.), 3-122. Zie ook M. CAPPELLETTI, E. JOHNSON Jr. en J. GORDLEY, Toward Equal 
Justice: A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1975, 5-241. Dit 
werk lag aan de oorsprong van het verdere onderzoek voor de Ford Foundation waaruit het boek Access to 
Justice voortkwam. In dit boek worden al de grote lijnen uitgetekend van de verschillende fasen en modellen 
van rechtshulpverlening 
241 A. CURRIE, Legal Aid Delivery Models in Canada: Past Experience and Future Directions, Department of 
Justice, 1999, 16 p. Inzake efficiëntie zie A. CURRIE, “The Emergence of Unmet Needs as issue in Canadian Legal 
Aid policy Research” in D. FLEMING en A. PATERSON (eds.), Ilag Conference Papers, Melbourne, Australia, 2001, 
88 e.v. (zie www.ilagnet.org). 
242 J. GORDLEY, “Variations on a Modern Theme” in M. CAPPELLETTI, E. JOHNSON Jr. en J. GORDLEY (eds.), 
Toward Equal Justice: A Comparative Study of Legal Aid in Modern Societies, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 
1975, 88. Letterlijk zegt de auteur: “Legal aid is seen as a kind of armory in which the poor are designed to 
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van raadsman en het zelfde type van dienstverlening vereisen als de vermogende cliënten, afgezien 

van de aard van de rechtsproblemen die bij beide inkomensgroepen kunnen verschillen243. Het past 

in het gelijkheidsideaal. Vele landen, waaronder ook België, leunen aan bij een dergelijk model. 

Judicare is de opvolger van het charity model. Het charity model legde de organisatie van de 

juridische bijstand in handen van de advocaten. Zij werden niet vergoed en het behoorde tot de 

ereplicht van de advocaten om de minste begoede burgers bij te staan244. De dienstverlening binnen 

charity en judicare is curatief-procedureel van aard en beoogt vooral een individuele aanpak. Deze 

aanpak houdt in dat vooral aandacht wordt besteed aan de mogelijke gerechtelijke afhandeling van 

de zaak en de informatie en het advies meestal vanuit die optie wordt gegeven. De nadruk van deze 

juridische dienstverlening ligt op de bijstand al dan niet in het raam van een procedure en de 

vertegenwoordiging in rechte245. In sommige landen, waaronder België, zijn er zelfs onafhankelijke 

organen in het leven geroepen die zich specifiek toeleggen op de adviesverlening door advocaten246. 

In België gaat het over de commissies voor juridische bijstand, die verder in Deel 3 besproken zullen 

worden. Daarnaast zijn er nog de bureaus voor juridische bijstand die instaan van de kosteloze 

juridische tweedelijnsbijstand.  

De toewijzing van een kosteloze advocaat hangt af van een toetsing van de inkomensvoorwaarden 

en de kennelijke gegrondheid van de vraag, ook gekend als means and merits test. Studies wijzen op 

de stigmatiserende effecten van dergelijke grondvoorwaarden te meer daar bij verschillende 

instanties stukken moeten worden opgevraagd of verslagen moeten worden ingediend over de 

vermogenstoestand van de aanvrager met het oog op het verkrijgen van de bijstand247. Een kenmerk 

van judicare is dat het geen algemene dienstverlening is, maar zich beperkt tot bepaalde groepen in 

                                                                                                                                                                                     

enable individuals with the weapons naturally possessed by the rich.” Zie ook M. CAPPELLETTI en B. GARTH, 
“General Report” in M. CAPPELLETTI en B. GARTH (eds.), Access to Justice, A world Survey, Sijtfhoff-
Giuffrè,1978, 21. Zoals reeds beschreven in C. DRIESEN, G. FRANSSEN, S. GIBENS en J. VAN HOUTTE, o.c., 40. 
243 M. ZANDER, “The First Wave” in M. CAPPELLETTI (ed.), Access to Justice and the Welfare State, Alphen aan 
den Rijn, Stuttgart, Brussel, Firenze, Sijthoff, Klett-Cotta, Bruylant, Le Monnier, 1981, 29-33 (tot 27-47).  
244 Het charity model vindt nog opvolging in de Pro Bono-rechtshulpverlening. Zie S. RUTTEN, “Legal Aid and Pro 
Bono Work: Part of the Essence of Lawyering?” in B. HUBEAU en A. TERLOUW (eds.), Legal Aid in the Low 
Countries, Cambridge-Antwerp, Intersentia, 2014, 283-290. 
245J. GORDLEY, l.c., 87.  
246 Zoals in België, zie S. GIBENS, “Juridische Bijstand” in A.P.R. Mechelen, 2008, 68 e.v. Voor Duitsland zie M. 
ROTH, “Wege zur Prozessökonomie: Die Reduktion von Verfahrendauer und Verfahrenskosten” in P. GILLES 
(Hrsg.), Zivilprozess in Prozessrecht an der Jahrtausendwende.DeutscheLandesberichte zur Weltkonferenz für 
Prozessrecht in Wien, Oestereich 1999, Nomos Verlagsgeschelschaft, Baden-Baden, 1999, 219-220. Het 
monopolie van de adviesverlenende functie van de advocaat is nog een overblijfsel van een bepaling uit het 
Naziregime om te vermijden dat de Joodse advocaten die uit de balies werden gezet, verder hun activiteiten als 
juridische adviseurs zouden verderzetten. In Frankrijk les conseils départementaux sinds 1991.  
247 H. DELEECK, J. BERGHMAN, P. VAN HEDDEGEM en L. VERREYCKEN, De sociale zekerheid tussen droom en 
daad, theorie, onderzoek, beleid, Deventer-Antwerpen, Van LoghumSlaterus, 1980, 54-55. 
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de maatschappij en soms dan nog voor bepaalde rechtsdomeinen248. Zoals reeds uitvoerig besproken 

in de studie van Driesen et al. zijn de inkomensvoorwaarden aan wijzigingen onderhevig. Deze 

wijzigingen dienen als instrument om het budget voor de juridische bijstand, vooral de kosten van de 

organisatie van deze bijstand en de vergoedingen van de juridische dienstverleners, onder controle 

te houden249.  

Earl Johnson onderscheidt twee soorten systemen binnen het judicare model. De eerste is het 

zuivere systeem dat openstaat voor elke advocaat die wil deelnemen aan het juridische 

bijstandssysteem. De advocaat wordt betaald per geleverde prestatie. Het andere model duidt hij als 

‘managed judicare system’ dat enkel met advocaten die hiervoor geacht de juiste kwalificaties te 

bieden (zowel naar prijs als naar specialisatie) contracten sluit. De contracten worden meestal 

afgesloten met kantoren die aan specifieke voorwaarden en verplichtingen (ook met betrekking tot 

de aard van zaken en de wijze van dienstverlening) zijn gebonden250.  

De doelstelling bij het opzetten van een judicare model is niet de algemene solidariteit, maar eerder 

een eenrichtingssolidariteit (“verticale herverdeling”). Het betreft geen wederkerige solidariteit 

(“horizontale herverdeling”), wat eigen is aan een verzekeringsstelsel 251 . De besteding via 

belastinggelden brengt een eenzijdige herverdeling van overheidsmiddelen tot stand. De budgetten 

die de overheid voorziet kunnen of open-ended ofwel geplafonneerd zijn252. Het probleem met open-

ended financiering is dat het niet echt mogelijk is om een sluitende begroting op te maken, gelet op 

de onmogelijkheid om de exacte ‘legal risks’ te voorspellen. Net zoals in de private-

verzekeringsmarkt geldt hier de informatie-asymmetrie en is monitoring van het systeem uitermate 

                                                           

248 Er wordt gestreefd naar uniformiteit en gelijke toepassing van deze voorwaarden, wat meestal weinig 
mogelijkheid geeft tot afwijking indien zich een behartigenswaardige situatie zou voordoen die niet 
onmiddellijk onder de toepassingsvoorwaarden valt. 
249 C. DRIESEN, G. FRANSSEN, S. GIBENS en J. VAN HOUTTE, o.c., 31. Zie eveneens voorheen J. GORDLEY, o.c., 
88. 
250 E. JOHNSON, “Key Features of Twenty National Legal Aid Programmes” in Delivering Effective Legal Aid 
Services Across Diverse Communities, ILAG Conference Wellington, 1-3 April 2009, 119-138. Het 
contractensysteem is vooral van toepassing in Engeland en Wales. 
251 Zoals in de ziekteverzekering, zie hierover E. SCHOKKAERT en F. SPINNEWYN, “Fundamenten van Sociale 
Zekerheid: solidariteit en verzekering, overheid en markten” in M. DESPONTIN en M. JEGERS (eds.), De Sociale 
Zekerheid verzekerd?, Brussel, VUB-press, 1995, 223-268. Zie over het debat over de gelijkenissen tussen het 
socialezekerheidsstelsel en oprichten van een gelijkaardig verzekeringssysteem voor de juridische bijstand. Zie 
B. ABEL-SMITH en R. STEVENS, In Search of Justice, London, 1968, 255 e.v.; H. DELEECK, De architectuur van de 
welvaartsstaat, Acco, Leuven, 1992, 246, zoals ook al aangehaald in S. GIBENS, “Rechtshulp anno 2005: de 
afwezigheid van een traditie” in F. EVERS en P. LEFRANC (eds.), De verhaalbaarheid van de kosten van 
verdediging: en wat met de toegang tot de rechter. Rechtshulp op de helling, die Keure, Brugge, 2006, 10 (vn. 
28). 
252 S.GIBENS, “Rechtshulp in België. Eindelijk uit de startblokken” in K. VAN AEKEN en F. VAN LOON (eds.), De 
toekomst van de rechtssociologie in het justitieel beleid, FWO-UFSIA, 2002, 215. 
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belangrijk253. Bij een gesloten financiering speelt dit minder aangezien het budget vaststaat 

onafhankelijk van het aantal aanvragen en afgehandelde zaken. Bij een gesloten financiering 

fluctueert de vergoeding van de juridische dienstverleners afhankelijk van het budget. 

De organisatie van de hulpverlening binnen het judicare model kan verschillen. Zo zorgt in België de 

orde van Advocaten via haar bureau voor juridische bijstand voor de aanstellingen. In Nederland is 

het een door de overheid opgerichte publieke instelling: de Raad voor Rechtsbijstand. Wat in de 

Belgische literatuur over rechtshulp onder baliemodel wordt geduid, sluit het dichtst aan bij het 

judicare model254.  

 

3.3 Welfare model 

Aan de andere zijde is er het welfare model, ook wel public salaried model genoemd. Dit model heeft 

zijn wortels in de jaren 60 van de vorige eeuw in het raam van de War on Poverty-programma in de 

V.S. De doelstellingen van dit programma waren ruimer dan alleen maar het verlenen van juridische 

bijstand. De nadruk bij het welfare model ligt op de preventieve (rechts)hulpverlening. De 

organisaties die deze hulp verlenen, situeren zich eerder op lokaal niveau. Zij proberen hun advies en 

bijstand aan te passen aan de behoeften van de rechtzoekenden. De aandacht van de juristen in deze 

organisaties gaat vooral uit naar die rechtsmateries die niet tot de corebusiness behoren van de 

traditionele advocaat. De dienstverleners binnen het welfare model streven ernaar om de problemen 

die mensen ondervinden eveneens te plaatsen in hun structurele context.  

Zemans255 heeft de werking van dit model dat vooral uitwerking vond in de ‘law centres and legal 

clinics’ (vertaald als wetswinkels) in Australië, Ontario en het Verenigd Koninkrijk beschreven. Hierbij 

benadrukte hij dat dergelijke centra meestal de achterdocht opwekten van de advocaten te meer 

daar sommige zoals in Australië een aparte methode hanteerden zoals ‘a social work approach’. 

Sommige centra waren meer voorzien op algemene dienstverlening, andere waren dan meer 

gespecialiseerd en gericht op bepaalde rechtsmateries zoals schuldenproblematiek, huisvesting of 

jongeren. De aandacht ging vooral naar de maatschappelijke kwetsbaren met een focus op 

structurele verandering via law reform. Veelal waren deze centra lokaal ingebed. In Ontario vond 

                                                           

253 J.E. STIGLITZ en A. WEISS, “Credit rationing in markets with imperfect information”, The American Economic 
Review 71(3) 1981, 393-410. 
254 B. HUBEAU en S. PARMENTIER, “Sociale rechtshulp: algemene ontwikkelingen” in Welzijnsgids, II.A.1.7., afl. 
49 (juni 1990), 14. 
255 F. ZEMANS en A. THOMAS, “Can Community Clinics Survive? A Comparative Study of Law Centres in 
Australia, Ontario and England” in F. REGAN, A. PATERSON, T. GORIELY, D. FLEMING (eds.), The Transformation 
of Legal Aid: Comparative and Historical Studies, Oxford: Oxford University Press, 1999, 65-88. 
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Zemans het beste evenwicht tussen deze meer alternatieve juridische dienstverlening en de 

traditionele rechtshulpverleners. De sterke aanwezigheid van legal clinics heeft volgens hem te 

maken met de politieke aandacht voor het dure toevoegingsprogramma van de advocaten, het 

uitbouwen van netwerken door deze clinics, de voortdurende ondersteuning door de administratie 

en de juridische elites die vaak zelf als studenten participeerden in deze clinics alsook de goedkeuring 

en aandacht voor hun werking vanuit binnen- en buitenland. De auteur256  onderscheidt vijf 

voorwaarden om als legal clinic te kunnen overleven of zich te handhaven: 

− de noodzaak aan een netwerk van ondersteuning in de gemeenschap zowel van de juridische 

professie, de overheid, de administratie;  

− juridische bijstand moet een duidelijke werkverdeling behouden tussen de private professie 

en legal clinics;  

− de noodzaak aan een onafhankelijke overkoepelende organisatie van de legal clinics, 

verankerd in de gemeenschap; 

− juridische bijstand moet aparte administratieve structuren opzetten voor de legal clinics; 

− de legal clinics moeten nieuwe managementtechnieken overnemen, zoals kwaliteitsborging, 

prestatiemaatstaven en strategische planning. 

 

In Vlaanderen is deze beweging waarvan het welfare model de typologische beschrijving ervan is 

terug te vinden in de uitbouw van wetswinkels en de juridische dienstverlening in 

welzijnsorganisaties, zoals de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) of in publieke instellingen, 

zoals het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Sommige hebben zich met de 

jaren gespecialiseerd, zoals de huurdersbonden, vakbonden, consumentenorganisaties en recent ook 

kinderrechtenwinkels257. In de Belgische rechtshulpliteratuur wordt deze manier van werken geduid 

onder het stafmodel258. 

  

                                                           

256 Zoals ook bevestigd door L. ABRAMOWICZ, “The Critical Characteristics of Community Legal Aid Clinics in 
Ontario”, Journal of Law and Social Policy 2004, 70-81. Zij weerhoudt de volgende karakteristieken: een lokaal 
beheer, juridische diensten voor kwetsbare personen en groepen en gevarieerd aanbod van diensten om aan 
de gezamenlijke behoeften van de rechtzoekenden te voldoen.  
257 Zie voor een uitvoerige beschrijving C. DRIESEN, G. FRANSSEN, S. GIBENS en J. VAN HOUTTE, o.c., 36 e.v. Zie 
S. GIBENS, “Rechtshulp anno 2005: de afwezigheid van een traditie” in De verhaalbaarheid van de kosten van 
verdediging: en wat met de toegang tot de rechter. Rechtshulp op de helling, die Keure, Brugge, 2006, 1-40. Zie 
B. HUBEAU en S. PARMENTIER, “Overzicht van de sociale rechtshulpkaart” in Welzijnsgids, II.A.1.7.afl. 49, 37 p. 
Zij maken een onderscheid tussen universele rechtshulp, categoriale en probleemgebonden rechtshulp. Deze 
tweede laatste vormen zijn de eerder gespecialiseerde diensten. 
258 B. HUBEAU en S. PARMENTIER, “Sociale rechtshulp: algemene ontwikkelingen” in Welzijnsgids, II.A.1.7., afl. 
49 (juni 1990), 14. 
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3.4 Mixed models 

3.4.1 Verschillen in de modellen 

De modellen judicare en welfare zijn ideaaltypisch259. Maatschappelijke veranderingen, politieke 

voorkeuren, budgettaire overwegingen hebben geleid tot de ene dan wel tot de andere vorm van 

rechtshulp. Het charity-systeem sloot sterk aan bij de overheersende visie op armoedebestrijding die 

in de 19e eeuw opgang maakte. Een vaststelling is dat het judicare model in de meeste landen niet is 

ingebed in een bredere politiek van armoedebestrijding260. Stein concludeert eveneens dat er een 

discrepantie is tussen enerzijds de manifeste doelstelling van de kosteloze juridische bijstand nl. het 

recht op toegang tot justitie voor de zwakkere rechtsgebruiker en de latente nl. het judicare-systeem 

dat vooral oog heeft voor de financiering van de advocaten en het onder controle houden van het 

budget261.  

Uit de bespreking van de modellen mogen we concluderen dat judicare weinig aandacht besteedt 

aan de preventieve werking van de juridische bijstand en dat de rechtshulp binnen een judicare 

model niet of bijna niet wordt opgenomen in armoedebestrijdingsprogramma’s en dit in 

tegenstelling tot het welfare model262. 

 

3.4.2 Mixed models en complex mixed models  

De juridische bijstand door advocaten in België past in het judicare model en is niet te beschouwen 

als een welvaartstaatsvoorziening263. Niet alleen financieringsverschillen, maar ook de loskoppeling 

tussen de preventieve en curatieve hulpverlening en het afzonderen van het juridische en het sociale 

geven aan dat het recht op juridische bijstand een andere dynamiek kent dan de 

welvaartsstaatvoorzieningen die openstaan voor haast alle geledingen in de samenleving. De 

                                                           

259 Ideaaltypisch is hier Weberiaans bedoeld. Het gaat over zuiver rationele patronen en een beperkte 
hoeveelheid verklaringsfactoren. Zie hierover A. GIDDENS, Capitalism and Modern Social Theory. An analysis of 
the writings of Marx, Durkheim and Max Weber, Cambridge University Press, Cambridge, 1971, 142. 
260 Gelet op de doelgroep van de juridische bijstand zou het eerder wel de verwachting gewekt hebben dat het 
deel zou uitmaken van het beleid rond armoedebestrijding. De Angelsaksische studies over de toegang tot het 
recht plaatsen zoals uit Deel 1 blijkt access to justice in een ruimer kader van social exclusion.  
261 J.M. STEIN, The Future of Social Justice in Britain: A New Mission for the Community Legal Service, Centre For 
Analysis of Social Exclusion, London School of Economics, CASE paper 48, august 2001, 43 p. 
262  S. GIBENS, “Toegang tot de rechtshulp in Vlaanderen”, 
http://www.wvc.vlaanderen.be/armoede/brochure/EXPNOTAS/recht%20op%20rechtsbedeling.doc. 
263 Het is allicht ook de reden waarom de Belgische wet op de juridische bijstand van 23 november 1998 
verankerd is in het Gerechtelijk Wetboek. 
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beleidsmatig-historische benadering leert dat de advocatuur zich tegen alternatieve 

rechtshulpinitiatieven die eerder passen binnen het welfare model heeft verzet264.  

De premissen voor het verzet vanuit de advocatuur zijn door Moorhead et al. 265 onderzocht. Het 

onderzoek stelt vast dat not for profit (NFP)-organisaties in de rechtshulpverlening duurder waren, 

niet in totale kostprijs, maar als men de kostprijs afzette tegenover het aantal afgehandelde zaken. 

Hun cliënten waren meer tevreden en de organisaties konden betere resultaten voorleggen. Zeker 

op rechtsdomeinen, die minder tot de interessesfeer behoorden van de solicitors, zoals 

sociale(zekerheids)recht, schuldenproblematiek en in mindere mate huurrecht. De resultaten van het 

peer review onderzoek toonden aan dat de kwaliteit van de NFP-organisaties veruit beter was dan 

deze van de solicitors. De onderzoekers concludeerden dat niet het professionalisme van de 

juridische professie, maar wel de graad van specialisatie het onderscheid bepaalde. Tot slot stelden 

de onderzoekers vast dat de NFP-organisaties vaak moeilijk bereikbaar waren en geografisch 

hoofdzakelijk in stedelijk gebied aanwezig waren. Zij besteedden meer aandacht aan hun cliënteel en 

kwamen daarom vlugger aan hun limiet zodat geen nieuwe cliënten konden worden opgevangen.  

Een gelijkaardige vaststelling is terug te vinden bij de Canadese onderzoeker Currie. Hij onderzocht 

het verschil tussen de deelstaten in Canada waarin de verschillende rechtshulpmodellen naast elkaar 

bestaan. In zijn eerste onderzoek stelde hij vast dat het welfare model kosteneffectiever was266 maar 

hij moest in een volgende studie toegeven dat het niet altijd efficiënt was267. Currie concludeerde 

enkele jaren later dat het judicare-systeem niet echt best geplaatst is om aan de behoefte en vraag 

van de meest kwetsbare rechtshulpgebruikers te voldoen. Hij meent dat de nadruk in de 

dienstverlening moet gelegd worden op de vroegtijdige interventie waarbij het onderkennen van een 

bepaald juridisch probleem tegelijkertijd in zijn maatschappelijke context geplaatst moet worden. 

Bovendien is het onderkennen van het bestaan van een bepaald juridisch - en vaak ook een sociaal - 

probleem reeds een aanwijzing dat andere juridische problemen zich aandienen. De vaststelling 

                                                           

264 De argumenten vanuit de advocatuur zijn enerzijds haar professionalisme die steunen op haar opleiding, 
toegangscriteria en haar zelfregulerende organisatie en anderzijds de volgens haar oneerlijke concurrentie van 
de sociale rechtshulpverlening door goedkopere en volgens haar hierdoor mindere kwalitatieve diensten te 
verlenen (S. GIBENS, “Rechtshulp anno 2005: de afwezigheid van een traditie” in F. EVERS en P. LEFRANC (eds.), 
De verhaalbaarheid van de kosten van verdediging: en wat met de toegang tot de rechter. Rechtshulp op de 
helling, Brugge, die Keure, 2006, 11-12). 
265 R. MOORHEAD, A. SHERR en A. PATERSON, “Contesting professionalism: Legal Aid and Non-lawyers in 
England and Wales”, Law & Society Review 2003, 765-808. Het onderzoek bestond uit dossierstudie (peer 
review), het gebruiken van ‘model clients’ en een cliëntensurvey. Reeds aangehaald in S. GIBENS, o.c., 12. 
266 A. CURRIE, Legal Aid Delivery Models in Canada. Past Experience and Future Directions, Technical Report, 
Department of Justice, Canada, april 1999, 16 p. 
267 A. CURRIE, “The Emergence of Unmet Needs as Issue in Canadian Legal Aid Policy Research” in D. FLEMING 
en A. PATERSON (eds.), ILAG CONFERENCE PAPERS, Melbourne, Australia, 2001, p. 88 e.v. Papers te vinden op 
www.ilagnet.org.  
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vraagt om een anticipatie via een vroegtijdige interventie waarvoor de organisaties geconcipieerd 

rond het welfare model het best geplaatst zijn268. 

In vele landen komen de modellen vaak in gemengde vorm voor als een poging om een totale 

dienstverlening te realiseren. De literatuur spreekt dan over mixed models 269. Currie besloot na 

onderzoek dat de mixed models niet de beste optie zijn voor alle soorten van juridische problemen. 

Een rechtshulpsysteem moet volgens hem rekening houden met de verschillende soorten van 

rechtzoekenden met hun eigen sociale context en problemen, met geografische verschillen en met 

het aanbod van rechtshulp. Hij spreekt dan ook over ‘complex mixed models’270. Driesen et al. 

concludeerden dat het niet voldoende is om deze modellen zomaar vanuit beleidsoverwegingen met 

elkaar te vermengen, maar het beleid heeft wel de moeilijke opdracht om een juiste balans te vinden 

tussen de verschillende rechtshulpmodellen, rekening houdend met de noodwendigheden van de 

rechtzoekenden271. Paterson geeft daarom terecht aan dat er een duidelijk beleid moet schuilgaan 

achter de complexe modellen, wat hij dan complex planned mixed models noemt272. 

  

3.5 Digitaal/technologisch model: e-justice model? 

3.5.1 Inleiding 

De voorgaande modellen kennen hun ontstaan en oorsprong in een periode voor de digitale 

revolutie, wat de Angelsaksische literatuur omschrijft als “bespoke of de hub and spoke model of 

legal practice”273. Deze praktijk impliceert dat juridisch geschoolde professionals persoonlijk hun 

diensten face-to-face, op tijd en op maat van de cliënten verlenen. Susskind noemt het ook het 

traditionele model 274. 

                                                           

268 A. CURRIE, “Reconceptualizing Access to Justice and Legal Aid”, 5th International LSRC Conference, Social 
Exclusion: A Role for Law, Selwyn College, Cambridge, 25-26 march 2004, 116-128. 
269 E. BLANKENBURG, “The Lawyers Lobby and the Welfare State” in F. REGAN, A. PATERSON, T. GORIELY en D. 
FLEMING (eds.), The Transformation of Legal aid. Comparative and Historical Studies, Oxford University Press, 
1999, 120. 
270 A. CURRIE, Legal Aid Delivery Models in Canada. Past Experience and Future Directions, Technical Report, 
Department of Justice, Canada, April 1999, 16 p. 
271 C. DRIESEN et al., o.c., 42. 
272 C. DRIESEN et al., o.c., 43. 
273 R. SMITH en A. PATERSON, Face to face Legal Services and Their Alternatives: Global Lessons from the Digital 
Revolution, 2013, 10, https://www.strath.ac.uk/media/faculties/hass/law/cpls/Face_to_Face.pdf. 
274 R. SUSSKIND en D. SUSSKIND, The Future of the Professions. How Technology will transform the Work of 
Human Experts, Oxford University Press, 2015, 217-218. Hij omschrijft het als volgt: “This is the model that 
dominates professional service of today. On this traditional model, the practical expertise that is used is 
originated by human beings. In any given situation, it may be that the professional involved has sufficient 
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De laatste decennia kenmerken zich door een vlucht in de technologische automatisering en de 

innovatie. Deze technologische innovatie zoals het internet, e-mail en sociale media alsook de 

automatisering van diensten hebben een impact op de manier waarop aan rechtshulp wordt gedaan. 

De ervaringen van de technologische automatisatie en innovatie in de justitiële sector leren dat deze 

innovatie echter gaat over een complex samenspel van technische, institutionele, organisationele en 

normatieve componenten275. Rabinovich-Einy en Katsh wijzen erop dat technologische innovatie niet 

alleen de ontwikkeling van technische tools inhoudt, maar dat er tevens moet gekeken worden naar 

de plaats van deze tools in een zorgvuldig uitgewerkt ‘system design’276. Hieronder zal de vraag 

beantwoord worden of digitalisering enkel gaat over nieuwe technologische tools, dan wel om een 

systeem dat tevens ideaaltypisch als een model kan beschouwd worden en in welke mate de 

digitalisering bijdraagt tot een preventieve rechtshulpverlening. 

 

3.5.2 Definities 

De technologische automatisatie en innovatie binnen justitie wordt vaak verwoord met de term e-

justice. De vraag is hoe deze term verder inhoud kan krijgen? De Europese commissie definieert e-

justice: “to improve citizens’ access to justice and to make legal action more effective, the latter being 

understood as any type of activity involving the resolution of a dispute or the punishment of criminal 

behavior 277 . Het Europees Parlement bepaalt in zijn resolutie van 18 december 2008 met 

aanbevelingen aan de Commissie over e-justice: “e-justice has a broad definition including, in general, 

the use of electronic technologies in the field of justice”278. De Raad, in haar Multi-annual European e-

                                                                                                                                                                                     

knowledge to undertake the work without further research or separate preparation, but recourse is frequently 
made to written resources, online materials, or to consultation with colleagues. In other words, the practical 
expertise is frequently produced on a just-in-time basis, sometimes invented on the spot, but frequently drawing 
directly on the past experience and training of the individual professionals…” 
275 M. VELICOGNA, A. ERRERA en S. DERLANGE, “Building E-Justice in Continental Europe: the Télécours 
Experience in France”, Utrecht Law Review 2013, 38. 
276 O. RABINOVICH-EINY en E. KATSH, “Technology and the Future of Dispute Systems Design”, Harvard 
Negotiation Law Review 2012, 180. Zij schrijven: “While organizations have been evolving in the direction of 
increasing complexity, tools to help in the management of large, diverse and complex organizations have also 
been developing. There are many differences among these tools but what they have in common is that they all 
involve information, finding it, evaluating it, creating it, and communicating it. Appropriate tools and careful 
system design can enable institutions to change and grow in complexity while also being efficient and effective. 
As they are used, refined, and become commonplace, they also create an environment in which software 
generated efficiencies and effectiveness are looked to in all aspects of the institution’s activities.” 
277 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic 
and Social Committee Towards a European e-Justice Strategy’, 30 may 2008, Com(2008), 329 final (3). 
278 OJ C 75, 31 maart 2009. 
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justice action plan 2009-2013 spreekt over “the use of information and communication technologies 

(ICT) in the field of justice”.  

Sommigen zien e-justice eerder beperkt en stellen dat de term e-justice niet verwijst naar een ander 

soort Justitie, een andere justitiële macht, of andere verschillen in de justitiële werking: e-justice is 

gewoon justitie, maar gebruikmakend van de instrumenten die ICT voorziet in de organisatie en 

prestaties van de justitiële organen.279 Kenmerken van deze e-justice zijn: (1) internetdiensten die het 

publiek informeren (of zelfs gegevensuitwisseling ondersteunen tussen burgers en justitiële 

organisaties), (2) internetdiensten die gegevens tussen organisaties uitwisselen (business-to-

business), (3) intranetdiensten die de procedures van een bepaalde organisatie ondersteunen (zoals 

workflowsystemen), (4) diensten die ‘juridische communicatie’ aanbieden (zoals beveiligde e-

maildiensten cf. digitale handtekeningen), (5) diensten voor digitale audio- en video-opnames 

(systemen voor het opnemen van verhoren ter zitting) en (6) diensten voor videocommunicatie 

(telebewaking (bewaking op afstand) en ondervragingssystemen op afstand).280  

Een andere vaak gebruikte term is Online Dispute Resolution (ODR). Cyberjustice definieert ODR281 als 

“the integration and use of technology in the process of dispute resolution, whether judicial or 

extrajudicial”. Katsh en Rule schrijven: “ODR is the application of information and communication 

technology to the prevention, management, and resolution of disputes…”282. In de digitale omgeving 

geeft het bewerken van grote hoeveelheid data tevens de mogelijkheid om aan preventie te doen, 

wat zij omschrijven als Online dispute prevention (ODP)283.  

                                                           

279 F.G. INCHAUSTI, “Electronic Service of Documents National and International Aspects” in M. KENGYEL en Z. 
NEMESSANY (eds.), Electronic Technology and Civil Procedure, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law 
and Justice 15, Dordrecht, Heidelberg New York London, Springer, 2012, 137-138. 
280 I. VASSILEVA, E-Justice Concept Proceedings of the International Conference on Information Technologies 
(InfoTech-2007), 21st– 22nd September, 2007, Bulgaria, 6 p., 
www.tusofia.bg/saer/proceedings/2007/Volume1/A204.pdf. 
281 S.A. ALWIDIAN en D. AMYOT, “Towards systems for Increased Access to Justice using Goal Modeling”, 
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7330209&filter=AND(p_IS_Number:7330200). De 
auteurs omschrijven de componenten van ODR: “The ODR approach involves three criteria of particular 
relevance to this paper: i) the availability of a software platform that provides an interface to go through all the 
steps of the dispute resolution process, automates certain functions and models the relevant procedural 
framework (e.g. rules concerning domain names), ii) the ability of users to obtain online technical assistance 
when needed, and iii) the presence of neutral third parties with recognized experience. All three of these are 
essential to the “electronic migration” of alternative methods of conflict resolution, including negotiation, 
mediation, arbitration and conciliation.” 
282 E. KATSH en C. RULE, “What We Know and Need to Know About Online Dispute Resolution”, S.C. Law Review 
2016, 329, vn. 1 met verwijzing naar A.M.M. Ahalt. 
283 E. KATSH en C. RULE, l.c., 331-332. 
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Van Aeken284 verwijst voor zijn definitie van e-justice naar de online administration of Justice en 

maakt hierbij een onderscheid tussen een “internal and the external dimension of the administration 

of justice”. De interne dimensie verwijst naar het managen van justitie, zoals organisatorische en 

procedurele kwesties. De externe dimensie wijst op de rechtzoekende en de bedrijven die het recht 

willen mobiliseren en toegang tot het (ge)recht willen verkrijgen. Hij plaatst deze omschrijving in het 

breder kader van de ontwikkelingen in de welvaartsstaat en de rol van justitie hierin. Van Aeken 

beperkt zijn bijdrage tot dispute resolution en gebruikt de begrippen e-justice en ODR als met elkaar 

vervangbaar285. 

Uit de bovenstaande omschrijvingen kunnen de volgende vaststellingen weerhouden worden. Een 

eerste vaststelling is dat de literatuur e-justice veelal in verband brengt met de interne 

organisationele aspecten van justitie en haar onlinevenster op de buitenwereld. De informatie aan 

het publiek handelt over de justitiële actoren, de samenstelling en organisatie van de rechtbank, de 

toegang tot deze rechtbanken (openingsuren, informatie over bepaalde procedures en de stand van 

zaken van bepaalde procedures) en het uitwisselen van justitiële documenten zowel intern als 

extern, zoals bijvoorbeeld bij het digitaal (per e-mail, digitaal platform…) verzenden van conclusies 

door advocaten. En tot slot omhelst het de digitale ondersteuning in de rechtszaal 

(videoconferentie...).  

Een tweede vaststelling is dat e-justice zowel een interne dimensie als een externe dimensie heeft. 

De interne dimensie heeft betrekking op het verlenen van informatie en advies, meestal over de 

eigen werking van rechtbanken286. De omschrijvingen van e-justice en ODR benadrukken dispute 

resolution als doel, zij het dat er ook wordt verwezen naar de mogelijkheid van preventie. De externe 

dimensie reikt verder en heeft betrekking op een conflictvermijding of een conflictbeslechting buiten 

de rechtbank om.  

                                                           

284 Van Aeken omschrijft e-justice als “the online administration of justice, including both state-organised 
adjudication and alternative modes of dispute resolution. Administration of justice sees to the provision of legal 
aid, which is deemed essential to guarantee access to justice for all. …The discussion revolves around legal aid, 
which is conceived in a comprehensive way: it concerns both advice and representation, in and out of court, 
offered by social as well as commercial lawyers and possibly also by non-lawyers and paralegals. Dispute 
resolution in an online environment is called ODR, which stands for Online Dispute Resolution. ‘Online’ is 
understood to mean ‘connected to a computer network or accessible computer. K. VAN AEKEN, “E-justice in the 
Low Countries” in B. HUBEAU and A. TERLOUW (eds.), Legal Aid in the Low Countries, Intersentia, Antwerpen-
Cambridge, 2014, 309. 
285 K. VAN AEKEN, l.c., 309-310. 
286 S. GIBENS, “Een wandeling door het digitale landschap van de sociaal juridische dienstverlening. Op weg 
naar een e-SJD?” in S. BOLLINGER en H. VAN ’T BLIK (eds.), SJD en de nieuwe kwetsbaarheid. Een 
caleidoscopische blik op 25 jaar Sociaal Juridische Dienstverlening, SDU, Den Haag, 2014, 111. 
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Uit deze verschillende omschrijvingen kunnen we onthouden dat de technologische innovatie en 

automatisatie binnen justitie betekent: 

− de verbetering van de toegang tot justitie voor de burgers; 

− via het gebruik van technologie in functie van automatisatie en innovatie; 

− in het raam van een geschillenbeslechting (dispute resolution) of voorkoming ervan (dispute 

prevention); 

− zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. 

 

3.5.3 Technologische innovatie in de huidige rechtshulpverlening: het 

kader van Susskind 

Susskind287 plaatst de innovatie ingevolge de technologische vooruitgang en digitalisering in een 

ruimer kader. Zijn boek The Future of Lawyers handelt over veranderingen in de informatie 

substructuren. Met de veranderingen in de informatie substructuren bedoelt hij dat de aard van de 

juridische dienstverlening en de aard van de juridische processen uitgedaagd worden door de 

opkomende informatietechnologie en het internet288. Hij verwoordt deze uitdaging in de metafoor 

van het hek aan een klif en de ziekenwagen: “People generally prefer problem-avoidance and 

problem-containment to problem-solving. In short they prefer a fence at the top of the cliff to an 

ambulance at the bottom. And yet, traditional reactive providers, in their quest for greater efficiency, 

are often preoccupied with equipping the ambulance better than rivals or ensuring its arrival at the 

scene of the problem sooner than competitors.”289 Deze metafoor wijst op de ‘paradox of traditional 

reactive legal service’.290 De verantwoordelijkheid om te erkennen dat de hulp van een professionele 

expert nodig is, rust op de schouders van de niet-expert, de rechtzoekende. Volgens Susskind moet 

een (sociaal-) juridisch probleem zo vroeg mogelijk worden gedetecteerd.  

                                                           

287 Hij is de toonaangevende auteur die reeds verschillende boeken over de ontwikkeling van de technologie en 
de impact hierop op de juridische professionals heeft geschreven. Door sommige auteurs wordt hij een 
‘futurist’ genoemd.  
288 Wat hij een paradigma shift noemde. In zijn boek The End of Lawyers schrijft hij dat het gebruik van de term 
paradigma shift wel wat overdreven is (R. SUSSKIND, The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal 
Services, Oxford University Press, Oxford, 2010, 17-18); zie voor een recente analyse R. SUSSKIND en D. 
SUSSKIND, The Future…, o.c., 145-159, waar hij wel spreekt over een “shift” (p. 104). 
289 Ik neem het citaat uit zijn laatste boek: R. SUSSKIND en D. SUSSKIND, The Future of the Professions: How 
Technology will Transform the Work of Human Experts, Oxford University Press, Oxford, 2015, 108.  
290 R. SUSSKIND, The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services, Oxford University Press, 2010. 
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Het gaat bij hem niet alleen over dispute resolution, maar evenzeer over dispute avoidance en 

dispute containment291. Hij onderscheidt 4 niveaus.  

− Niveau 1 is ‘dispute avoidance’ (online evaluation). Dit is een online evaluatie van het 

probleem met steun van interactieve ondersteunende hulpmiddelen en informatieve 

diensten. Deze diensten helpen mensen om hun vragen en/ of problemen te diagnosticeren 

en aan te duiden welke weg de beste is om hun problemen aan te pakken.  

− Niveau 2 is ‘dispute containment’ (online facilitation). Opgeleide ervaren facilitatoren 

bekijken met een objectief oog de problemen en helpen partijen om in onderling overleg tot 

een oplossing te komen.  

− Niveau 3 is ‘dispute resolution’ (online judges). Rechters zullen de zaken online beoordelen, 

op basis van elektronisch ontvangen documenten, maar met een mogelijkheid tot 

telefonische hoorzittingen. De beslissingen zijn bindend en uitvoerbaar.  

− Hij onderscheidt nog een vierde niveau dat hij ‘legal health promotion’ noemt: “Legal health 

promotion extends beyond the preventive lawyering of dispute avoidance to ensuring that 

people are aware of and able to take advantage of the many benefits, improvements, and 

advantages that the law can confer, even if no problem has been arisen”292. 

We kunnen uit de inzichten van Susskind reeds afleiden dat e-justice of de digitalisering van de 

toegang tot het (ge)recht ruimer is dan alleen maar geschilbeslechting (dispute resolution). Het gaat 

evenzeer over geschilpreventie (dispute avoidence) en geschilbeheersing (dispute containment) en 

juridische bewustwording (legal health promotion). Susskind legt de nadruk op preventie – dat hij 

aanduidt met de term proactive – en meent dat de digitalisering hiertoe een bijdrage zal leveren. 

Terugkerend naar het schema inzake access to justice in deel I (figuur 2), kunnen we de juridische 

bewustwording en de geschilpreventie onder de preventieve toegangspoorten plaatsen en zijn 

bijstand en bemiddeling vormen die evengoed behoren tot geschilbeheersing (zijnde het raakvlak 

tussen preventie en curatie), om dan vervolgens geschilbeslechting te catalogeren onder de 

curatieve toegangspoorten.  

Smith en Paterson293 volgen Susskinds ideaaltype. zij onderschrijven dat de digitalisering een impact 

heeft op de veranderingen in de juridische sector en dat die veranderingen ook van belang zijn voor 

                                                           

291 R. SUSSKIND, Tomorrow’s Lawyers. An Introduction to Your Future, Oxford University Press, Oxford 2012, 85-
86. Zie ook recent in beleidsdocumenten over ODR in de UK. X, Online Dispute Resolution For Low Value Civil 
Claims, Civil Justice Council (o.l.v. Prof. R. SUSSKIND), February 2015, 17-18. 
292 R. SUSSKIND, Tomorrow’s Lawyers. An Introduction to Your Future, Oxford University Press, Oxford, 2012, 
86. 
293 R. SMITH en A. PATERSON, o.c., 10-11.  
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de rechtshulp. In zijn boek The End of Lawyers294 alsook in zijn boek Tomorrow’s Lawyers295 geeft 

Susskind aan dat het onderscheid tussen maatwerk (traditioneel model) en een commodity (een 

digitaal product) een vals onderscheid is en dat juridische diensten – en Susskind verwijst hiervoor 

naar de ganse juridische sector - evolueren in verschillende stadia296. In zijn recent werk The Future of 

the Professions297 beperkt hij deze evolutie tot vier stadia, nl. craft, standardization, systematization 

en externalisation. Deze laatste categorie deelt hij verder in charge online, no-charge online en 

commons. Deze evolutie gaat gepaard met commoditization. Dit begrip plaatst hij in tegenstelling tot 

zijn vorige boeken niet meer centraal in zijn laatste boek omdat hij vindt dat commoditization in de 

literatuur te vaak niet helemaal juist wordt gebruikt298. De overgangen naar de vier stadia zijn 

volgens hem niet lineair, maar complex. Susskind vindt het belangrijk en hierin volgen Smith en 

Paterson hem met betrekking tot de rechtshulpverlening dat de geschetste evolutie ook de 

verschuiving weergeeft van de aandacht van de professie voor zichzelf naar de gebruikers van hun 

diensten. Praktische kennis wordt door onlinediensten meer bereikbaar en betaalbaar dan in het 

traditionele model. Susskind schrijft: “The early signs are that user-friendly, low-or no cost systems 

are already offering help, guidance, and insight that is more affordable and convenient than 

conventional professional service” 299 . Daar waar voorheen de markt voor de juridische 

dienstverlening niet toegankelijk was voor vele burgers, ontsluit zich nu volgens Susskind een latent 

legal market300. Smith en Paterson menen dat commoditization een oproep is aan de publieke 

diensten die niet primair tot doel hebben om winst te maken, maar om de bevolking van informatie 

                                                           

294 R. SUSSKIND, The End of Lawyers…, o.c., 36-39. 
295 R. SUSSKIND, Tomorrow’s Lawyers..., o.c., 25-28. 
296 Aanvankelijk kenmerkt hij het eerste stadium als het leveren van juridische diensten op maat. Vervolgens 
worden deze gestandaardiseerd. Dit leidt dan tot gesystematiseerde diensten als juristen hun werk leveren aan 
de hand van checklijsten en automatische documentenopmaak- en beheer. Een volgende stap is het moment 
waarop de juristen hun diensten verlenen in de vorm van pakketten zodat deze onmiddellijk zelf door de 
cliënten kunnen gebruikt worden. De laatste stap is de commodity (het commercialiseren van de pakketten). 
Deze overgang van packages tot commodity is voor Susskind de belangrijkste. Hij omschrijft het als volgt: “A 
legal commodity, as I define it (and I fully accept that others might use this term differently), is a package that is 
perceived as a commonplace, a raw material that can be sourced from one of various suppliers. Just as barrels 
of oil or sacks of sugar are regarded as basic and readily available offerings, then so too are legal commodities. 
As with a package, a commodity is a solution that is made available for direct use by the end-user, often on a 
DIY basis. Online debt collections services are legal commodities…”. Het voorzien van dergelijke commodity 
betekent niet dat juridische diensten op maat verdwijnen, maar minder nodig zullen zijn dan de juridische 
professionals willen voorhouden (R. SMITH en A. PATERSON, o.c., 21) en afhankelijk zullen zijn van de 
doelgroep en de noden ervan (SUSSKIND, The End of Lawyers…, o.c., 31-32). 
297 R. SUSSKIND en D. SUSSKIND, The Future of Professions…, o.c., 195-211. 
298 R. SUSSKIND en D. SUSSKIND, The Future of Professions…, o.c., 196 (zie tekening p. 197). 
299 R. SUSSKIND en D. SUSSKIND, The Future of Professions…, o.c., 133. 
300 R. SUSSKIND, The End of Lawyers…, o.c., 18 en 97. In hun boek spreken SUSSKIND en SUSSKIND over ‘latent 
demand’ en niet meer over latent (legal) market (R. SUSSKIND en D. SUSSKIND, The Future of Professions…, 
o.c., 130 e.v.).  
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te voorzien301. Concreet verloopt dit via sites met informatie, van de overheid, maar ook via private 

spelers die deze geheel of gedeeltelijk kosteloos online zetten302. 

Een rode draad doorheen het werk van Susskind is dat de informatie op basis van data in de kennis – 

en informatie-economie een andere waarde heeft gekregen. Informatie is ‘non-rival’, het is niet meer 

exclusief, is cumulatief en kan gedigitaliseerd worden. Deze vaststelling doet hem concluderen dat 

zowel kennisberoepen de taak hebben om hun kennis te delen, maar op een andere manier dan tot 

op heden. In een technologie-gedreven samenleving kan informatie bevrijdend werken als kennis 

wordt gedigitaliseerd, zelfs zonder de tussenkomst van een kennisberoep303.  

Het belang van de theorie van Susskind is dat hij de technologie als basis ziet voor een transformatie 

van de juridische sector en de rechtshulp die gelijk te stellen is met het verdwijnen van de gilden 

door de industriële revolutie. Zijn theorie biedt een andere kijk op de taken en de rollen van de 

professionals waarvan verder nog sprake. De bespreking van Susskind is noodzakelijk omdat hij 

telkens in de vooral recente literatuur over de digitalisering en de impact ervan op de 

rechtshulpverlening wordt aangehaald als referentie. Susskind doet zelf voortdurend een beroep op 

de technologische innovaties en automatisaties die in deze literatuur worden besproken. Hierbij 

moet worden opgemerkt dat deze literatuur hoofdzakelijk Angelsaksisch is en met betrekking tot de 

rechtshulp vooral in de Verenigde Staten opgang vindt. De redenen hiervoor zijn de zeer beperkte 

budgetten voor juridische bijstand in de Verenigde Staten en de manier waarop via digitalisering 

grotere groepen van mensen kunnen bereikt worden tegenover de face-to-face consultaties304. 

 

3.5.4 Kenmerken van e-justice voor de rechtshulpverlening 

Susskind plaatst de evolutie in de verschuiving van de aandacht voor de professionele dienstverlener 

naar de gebruiker onder de noemer post-professional society305. Hij spreekt zelfs over het einde van 

                                                           

301 R. SMITH en A. PATERSON, o.c., 13. Zij refereren nog naar het boek Tommorow’s lawyers en The End of 
Lawyers, in het laatste boek gebruikt Susskind het begrip commoditization niet meer, maar kan het hier onder 
no-charge online of eventueel zelfs commons geplaatst worden. 
302 R. SUSSKIND, The End of Lawyers…, o.c., 18. 
303 R. SUSSKIND en D. SUSSKIND, The Future of Professions…, o.c., 211. 
304 A. HOUSEMAN, “The Future of Civil Legal Aid: Initial Thoughts”, Univ. of Pennsylvania of Law and Social 
Change 2009-2010, 266-293. R. ZORZA, “Review of the Status and Potential of Access to Justice Technology in 
the United States of America” in X, Legal Aid in Difficult Times, ILAG conference Booklet, 12-14th of June 2013, 
The Hague, 1-11. 
305 Een begrip dat hij leent van Ivan ILLICH.  
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een tijdperk voor de professie waar andere competenties, vaardigen en kennis noodzakelijk worden 

die in het voordeel van de gebruiker zullen evolueren306.  

De vragen die we hieronder willen beantwoorden zijn: wat zijn de kenmerken van e-justice voor de 

(preventieve) rechtshulp? Wat bekent deze digitalisering voor een (preventieve) rechtshulp?  

 Disruptive technology of disruptive innovation 

Disruptive innovation of ‘ontwrichtende innovatie’ is een benaming die gebruikt wordt om de impact 

van de technologie te verklaren op de bestaande markten. Technologie is een proces waarbij een 

organisatie arbeid, kapitaal, materiaal en informatie omzet in producten en diensten met een 

meerwaarde307. Christensen zoekt in zijn baanbrekend werk The innovator’s Dilemma naar de 

oorzaken van het falen van ondernemingen die toch doen blijken van goed management. 

Ontwrichtende innovatie is niet het gevolg van nog meer technologie, maar wel wat technologie 

voortbrengt. Christensen plaatst disruptive technology tegenover sustaining technology die de 

bestaande technologie verbetert. Disruptive technology brengt een nieuwe waarde aan. Hij stelt dat 

de verbetering van de bestaande technologie niet steeds in overeenstemming met de behoeftes van 

de klanten is. Vanaf het moment dat de ontwrichtende technologie verbetert en meer de markt 

verovert, zullen overbevraagde klanten kiezen voor het minder dure product en niet meer het 

verbeterde product. Bedrijven die reeds op de markt aanwezig zijn en zich vooral toeleggen op 

sustaining technology zullen niet onmiddellijk investeren in vernieuwende producten. Ontwrichtende 

producten hebben vaak een kleinere marge, verschijnen in opkomende markten die zich niet 

onmiddellijk richten tot klanten van de gevestigde bedrijven en organisaties. Pas als het 

ontwrichtende product zijn intrede ten volle heeft gedaan, zullen de andere organisaties volgen en 

dan is het vaak te laat308.  

Susskind309 onderschrijft Christensens stelling en wijst op de impact die disruptieve technologieën 

kunnen hebben op de juridische dienstverlening en dus ook op de toegang tot het (ge)recht. Hij 

poneert aanvankelijk de stelling dat met name de juridische professies in aantal zullen afnemen, 

                                                           

306 Hij karakteriseert dit einde aan de hand van vier trends: “The move form bespoke service; the bypassing of 
traditional gatekeepers; a shift from reactive to a proactive approach to professional work; and the more-for-
less challenge” (R. SUSSKIND en D. SUSSKIND, The Future of the Professions…, o.c., 105). 
307 C. CHRISTENSEN, The Innovator’s Dilemma. When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Harvard 
Bussiness School Press, Boston, Massachusetts, 1997, 9.  
308 C. CHRISTENSEN, o.c., 24, voor voorbeelden zie 14-24 en 87-93. 
309 R. SUSSKIND, o.c., 95-98. Hij stelt: “However, and this is absolutely crucial, he goes on to say that ‘disruptive 
technologies’ that may underperform today, relative to what users in the market demand, may be fully 
performance-competitive in that same market tomorrow.” Hij waarschuwt de advocatuur dat zij hierdoor een 
belangrijk signaal missen.  
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zeker in de commerciële sector. In zijn recente werk meent Susskind dat de term disruptive een 

verkeerde indruk wekt. De nadruk op disruptive verbergt de gevolgtrekking dat de ontwrichting van 

de traditionele professies zoals advocaten, juist een verbetering inhoudt voor de ontvangers van hun 

diensten en zelfs empowerend kan werken omdat de mensen kunnen genieten van een meer 

toegankelijke en betaalbare dienstverlening. Hij prefereert daarom gewoon de term ‘innovatie’ die 

hij plaatst naast automatisatie. Automatisatie ondersteunt dan de traditionele manier van werken 

van professionals310 . Susskind somt in zijn boeken de verschillende vormen van disruptieve 

technologieën op311 waarvan hij in zijn boek Tomorrow’s Lawyers het aantal op dertien brengt312.  

De Amerikaanse professor Staudt nuanceert de impact van de ontwrichtende werking van de 

technologische vernieuwingen. Hij meent dat de voorspellingen die gedaan worden door consultants 

en futuristen, zoals Susskind, nl. dat de informatietechnologie een enorme ontwrichting teweeg zal 

brengen in de juridische professies niet overtuigend zijn. Hij wijst erop dat grote advocatenkantoren 

reeds jaren beschikken over deze technologie zonder dat zij hebben ingeboet op groei, tenzij door de 

economische crisis van 2008. Daarnaast meent Staudt wel dat er voor de middelgrote en de kleinere 

advocatenkantoren wel gevolgen zullen zijn. Hij verwijst naar bepaalde initiatieven, zoals VISALAW, 

een webapplicatie die immigratiediensten levert zowel voor ondernemingen (arbeidskaarten) als 

                                                           

310 R. SUSSKIND en D. SUSSKIND, The Future of the Professions…, o.c., 110. 
311 Hij onderscheidt in zijn boek The End of Lawyers: 1) automated document assembly (automatisch 
documentenopmaak, aan de hand van een digitaal interview wordt stapsgewijs een document ingevuld en 
opgesteld), 2) relentless connectivity (dit betreft de voortdurend verbonden zijn met cliënten via e-mails en 
allerhande sociale media), 3) the electronic legal marketplace (dit gaat over online identificatie van juridische 
dienstverleners, de evaluatie ervan en de selectie ervan via internet, prijsvergelijking en reputatiebepaling), 4) 
e-learning (het gaat over de transformatie in de opleiding van juristen, in plaats van just-in-case (dus opleiding 
in functie van een mogelijke zaak) gaat het over just-in-time (nl. opleiding wanneer het nodig is), 5) online legal 
guidance (het gaat over online legal services, viruele juristen, web-based bronnen dat juridische kennis bevat 
die niet via juristen face-to-face wordt verleend, dit gaat over juridische diagnose, het genereren van juridische 
documenten…), 6) legal open sourcing (een kennisproductieproces op basis van voor en door iedereen 
toegankelijk gemaakte gedeelde gezamenlijke kennisproductie), 7) closed legal communities (zijn gesloten 
gemeenschappen die zich toeleggen op peer gericht proces van ‘peer’-productie van individuen en organisaties 
die digitaal/online werken vanuit gemeenschappelijke belangen aan een hoeveelheid kennis (body of 
knowledge), 8) workflow and project management (zij brengen efficiëntie en consistentie in complexe 
processen en activiteiten, meestal interessant voor repetitief werk, bv. in het verwerken van schuldvorderingen 
in collectieve schuldenregelingen), 9) embedded legal knowledge (het recht is “geïnjecteerd” in onze machines, 
systemen, processen en werkpraktijken in die mate dat het niet langer een passieve bron, maar in plaats 
daarvan tot leven komt en geïntegreerd wordt in ons leven, ingebed in onze infrastructuur, bv. de 
automatische rechtentoekenning), 10) ODR (R. SUSSKIND, o.c., 99-145). 
312 R. SUSSKIND, Tomorrow’s Lawyers…, o.c., 47-49. Hij voegt er nog aan toe: 11) Intelligent Legal Search: 
betreft het herzien en categoriseren van een groot aantal documenten, vooral door junior en paralegals in 
grote advocatenkantoren, 12) Big data: aggregatie van opgezochte gegevens zodat men kan nagaan welke 
juridische problemen of bezorgdheden bepaalde gemeenschappen kennen, 13) AI Based-Problem Solving: IBM 
Watson. Dit laatste staat gekend als ‘cognitive computing’, hij draagt bij tot het beter begrijpen van complexe 
situaties van cliënten en op die manier kan de informatie opgenomen worden in een tool waardoor informatie 
wordt verleend, en past binnen ‘embedded law’. Zie P. LIPPE, “What We Know wand Need to Know About 
Watson, Esq”, S.C.Law Review 2016, 419-428. 
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voor particulieren (visa-aanvragen). Tot slot meent hij, vanuit de Amerikaanse context, dat er een 

duidelijke verandering waar te nemen is binnen de rechtshulp en hun organisaties die meer en meer 

gebruik maken van de technologie voor zelfhelp (self-help) en de persoonlijke verschijning voor de 

rechtbank (self-representation)313 zoals A2J Author314. A2J Author is een interface die burgers wegwijs 

maakt in een procedure aan de hand van een digitaal interview dat uitmondt in de aanmaak van een 

procedurestuk dienstig voor de rechtbank315.  

Ook Brescia is eerder genuanceerd316. Hij wijst op de aard van de ontwrichting en de bron van de 

ontwrichting. Wat de aard van de ontwrichting betreft, wijst hij op wat Susskind the more for less-

challanges noemt317, nl. dat de ontwrichting voor de juridische professie erin bestaat dat de diensten 

via de nieuwe technologieën een fractie inhouden van de kostprijs die een juridische dienstverlener 

voor gelijkaardige diensten aanrekent318. Dit komt omdat de bedrijven met nieuwe technologieën 

hun kosten kunnen beperken door een beroep te doen op niet - juristen, door one-size-fits-all-

diensten en door producten te leveren die telkens opnieuw kunnen gebruikt worden en tot slot door 

zich in bepaalde juridische domeinen die tegemoetkomen aan de noden van de cliënten te 

specialiseren. Ten tweede kunnen zij door het volume aan diensten de winstmarges kleiner houden 

om dezelfde omzet te halen319.  

Met betrekking tot de rechtshulp weerhoudt de literatuur de volgende technologische 

vernieuwingen: 1) Websites van rechtbanken en rechtshulporganisaties; 2) interactieve bronnen en 

begeleiding op afstand, bv. instantberichten; 3) documentenaanmaak al dan niet gekoppeld aan 

gedigitaliseerde begeleidingsvragen (guided interviews), ‘slimme’ juridische formulieren (smart legal 

                                                           

313 R. STAUDT, “All the Wild Possibilities: Technology that Attacks Barriers to Access to Justice”, Loy.L.A.L. Rev. 
2009, 1141-1145. 
314 http://www.a2jauthor.org/ “De website Access to Justice Author (A2J Author®) is a cloud based software tool 
that delivers greater access to justice for self-represented litigants by enabling non-technical authors from the 
courts, clerk’s offices, legal services organizations, and law schools to rapidly build and implement user friendly 
web-based interfaces for document assembly. These interfaces, called A2J Guided Interviews, take complex 
legal information from legal forms and present it in a straightforward way to self-represented litigants. A2J 
Guided Interviews remove many of the barriers faced by self-represented litigants, allowing them to easily 
complete and print court documents that are ready to be filed with the court system. Those robust features 
have led to proven results - 3 million A2J Guided Interviews run and 1.8 million documents assembled since 
2005. A2J Author is available free to interested court, legal services organizations, and other non-profits for 
non-commercial use” (geraadpleegd op 12 juni 2016). 
315 De literatuur over disruptive technologies is hoofdzakelijk Angelsaksisch van aard. Ook het HiiL dat mee de 
rechtwijzer heeft ontwikkeld, is hoofdzakelijk Engelstalig gericht.  
316 R.H. BRESCIA, “What We Know and Need to Know About Disruptive Innovation”, S.C.Law Review 2016, 203-
222. 
317 R. SUSSKIND, Tomorrow’s Lawyers…, o.c., 4-5. 
318 R.H. BRESCIA, l.c., 201-211. 
319 Het derde argument is vooral van toepassing binnen de Amerikaanse context waar het verlenen van 
juridische diensten zoals advies en waardoor er een klant-advocaat relatie ontstaat enkel toekomt aan de leden 
van de balie (bar).  
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forms) met al dan niet een interface met de rechtbank zodat de gegevens onmiddellijk kunnen 

worden geïmputeerd in de werkprocessen en bestanden van de rechtbank; 4) e-filing al dan niet via 

webdiensten; 5) sociale media 6) onlineleerinstrumenten320. 

 Unbundling  

Unbundling is een nieuw fenomeen321 en heeft zijn oorsprong in de Amerikaanse advocatuur. Zorza 

omschrijft het als volgt: “The term "unbundling" is just now making it into the lexicon, descriptive of 

any process in which something complex is broken down into smaller and simpler components. In the 

legal context, "unbundling" refers to the process of breaking down the multiple roles an attorney 

might play into smaller simpler groups of tasks”322. Verdonschot noemt het ‘ontwarde diensten’, 

diensten met een beperkte reikwijdte en afbakening323. In plaats van een volledige dienstverlening te 

voorzien, zorgt ontwarring ervoor dat beperkte en duidelijke afgebakende juridische diensten 

verleend worden die elkaar wel kunnen opvolgen, maar waar technologische applicaties ertoe 

bijdragen dat ze gefaseerd worden voorzien.  

Kimbro onderscheidt verschillende vormen van ontwarde diensten die hoofdzakelijk van toepassing 

zijn binnen een Amerikaanse context324. Zij wijst enerzijds op de partijen die de ontwarde diensten 

gebruiken, zoals juridische diensten, vrijwillige juridische dienstverleners, techneuten en het publiek 

en anderzijds de technologie die ontwarde juridische diensten mogelijk maakt en levert325. Dit gaat 

                                                           

320 J. RIBADENEYRA, “Web-Based Legal Services Delivery Capabilities”, Harvard Journal of Law & Technology 
2012, 246-256. 
321 S. KIMBRO, “Using Technology to Unbundle in the Legal Services Community”, Harvard Journal of Law & 
Technology Occasional Paper Series, February 2013, 3.  
322 Unbundled past in het raam van kostenreductie door slechts een beperkte bijstand of vertegenwoordiging 
te voorzien in plaats van een volledige vertegenwoordiging in alle stadia van de procedure. Het is sterk 
verbonden met persoonlijke verschijning en zelfhulp. Zorza gaat verder en stelt: “Unbundling (also called 
discrete tasks representation) offers clients a middle ground between dispensing with lawyers altogether or 
signing on for the full service package. The client is in charge of determining which services are to be performed 
by the client, which services are to be performed by the lawyer, and the extent or depth to which the lawyer will 
perform the services. The client could contract separately to perform other tasks or perform them without using 
a lawyer. One of the cardinal principles of unbundling is "Use your lawyer only for what only your lawyer can 
do.” (http://www.zorza.net/resources/Ethics/mosten-borden.htm (geraadpleegd op 12 juni 2016). 
323 Verdonschot onderscheidt een aantal trends in de manier waarop mensen hun juridische problemen 
wensen te voorkomen en zo niet op te lossen. De eerste trend is de toenemende digitalisering van het aanbod 
van juridische diensten en de digitalisering van procedures in de rechtspraak. De tweede trend is de 
desintermediatie, wat inhoudt dat mensen minder beroep doen op professionele tussenpersonen. En de derde 
trend zijn ontwarde juridische diensten, dat zijn diensten met een beperkte reikwijdte en afbakening. Deze 
trends zullen verder besproken worden (J.H. VERDONSCHOT, “De technologie van toegang tot het recht”, 
Justitiële Verkenningen 2014, 77-79).  
324  Zoals documentopmaak en de voorbereiding van juridische stukken, ghostwriting, beperkte 
vertegenwoordiging voor de rechtbank, juridische coaching en strategiebepaling, bemiddeling, ADR/ODR (S. 
KIMBRO, l.c., 5-14). 
325 S. KIMBRO, l.c., 14-25. 
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van geautomatiseerde documentopmaak over besluitvormingsinstrumenten (op basis van 

boomstructuren) en artificiële intelligentie (blockchain). Het betreft online zaken en 

cliëntbeheerinstrumenten en online branded networks die in staat zijn om documenten online te 

creëren. Er zijn webcalculators en web-adviseurs die frontline dienst doen om potentiële cliënten aan 

te trekken, er zijn begeleide walkthroughs326, video-conferencing en realtime of live-help chats, video-

zelfstudiepakketten en juridische begeleidingen online. En tot slot weerhoudt zij op basis van de 

speltheorie ontwikkelde onderhandelings- en begeleidingsystemen327.  

 Evolutief  

De verschillende soorten van ontwrichtende technologie en de ontwarde diensten kenmerken zich 

ofwel door een eenvoudige ofwel door meer complexe systemen. Velicogna verwijst naar ‘the 

benchmark’s five stage maturity’-model om de mate van ingewikkeldheid en volledigheid van de 

onlinedienstverlening te ijken. Het eerste stadium is de informatie die online wordt voorzien (een 

website met informatie over de werking en structuur van een organisatie), de volgende fase is de 

eenrichtingsactie (bv. FAQ’s, doorklikmogelijkheden). De derde fase is de twee- of meerzijdige 

interactie (chatten, mailen, skypen). De vierde en vijfde fase zijn de meer complexe 

onlinetoepassingen, zoals de transactie (data-uitwisseling) en de doelgerichte automatisering 

(automatische verwerking en uitwisseling van data).328  

Lauritsen wijst op zeer doorgedreven vormen van ontwarde diensten die zeer ontwrichtend zijn en 

die zich situeren in de vierde en vijfde fase van de benchmark’s five stage maturity model. Het gaat 

dan over bestaande systemen voor interviewing, informeren en documentaanmaak. Elk van deze 

                                                           

326 Een walkthrough is het doorlopen van een gebouw, spel, proces, of software op een theoretisch en redelijk 
abstract niveau. 
327 Zie hierover haar recente bijdrage S. KIMBRO, “What We Known and Need to Know About Gamification and 
Online Engagement”, S.C. Law Review 2016, 345-376. 
328 M.VELICOGNA, “Eletronic Access to Justice: From Theory to Practice and Back”, Droit et cultures 2011, 17 p. 
In Nederland en België zijn er ook al indelingen gemaakt. Schalken maakt een onderscheid tussen passieve 
hulpvormen, actieve hulpvormen en interactieve hulpvormen (F. SCHALKEN, Handboek online hulpverlening 
met internet Zorg en Welzijn verbeteren, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2013, 145 p.). Bocklandt et al. 
maken een groeischema waarin zij de verschillende toepassingen onderverdelen in onlinetoepassingen zonder 
interactie en onlinetoepassingen met interactie. De eerste betreft het informeren (tips en adviezen, FAQ’s, 
links, activiteitenkalender). Communiceren en ondersteunende instrumenten veronderstellen dat er online-
interactie is. Communiceren kan één-op-één gebeuren (e-mail, sms…), dan wel met meerderen (groeps-chat, 
forum, sociale netwerksites). Dit kan zowel direct als indirect gebeuren. Daarnaast kan ook in ondersteunende 
instrumenten voorzien worden (bv. budgetbeheer, planner, analyse-instrumenten). Om de kwaliteit te 
bewaken van de dienstverlening zelf, is er ook de mogelijkheid van onlinetoepassingen voor meta-
communicatie (evaluatie, monitoring, tevredenheidsmeting en klachtenbehandeling) (Ph. BOCKLANDT et al., 
Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan online hulp met focus op algemeen welzijnswerk, ambulante GGZ, 
verslavingszorg en gezondheidspromotie, kinderzorg en opvoedingsondersteuning, bijzondere jeugdbijstand en 
welzijnswerk voor personen met een beperking, Welzijn, Volksgezondheid en gezin, rapport 18, 2014, 49-5). 
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systemen heeft zijn karakteristiek artefact, componenten, outputs, kennisfocus, technologie, 

ecosystemen en eigenschappen. Hij plaatst de technologie als tool binnen een systemische 

benadering. Daarnaast voegt hij naast de bestaande systemen, nog een ander systeem toe nl. de 

keuzebox (choicebox)329. Het ondersteunen van keuzes (supporting choice) zowel voor juristen als 

voor zelfhelpers vereist technologie die verder gaat dan databanken, documentaanmaak, geleide 

digitale interviews en expert juridische systemen. Deze technologie situeert zich op het niveau van 

de artificiële intelligentie330.  

 Routine, desintermediatie en desintegratie 

Susskind stelt dat digitalisering gepaard gaat met routinematige processen, desintermediatie en 

desintegratie331. Het eerste houdt in dat machines bepaalde processen kunnen opnemen zoals 

databeheer, maar ook andere interactieve vormen van dienstverlening, zoals informatieverstrekking. 

Desintermediatie wijst op de verminderde noodzaak aan tussenpersonen die over specifieke kennis 

en vaardigheden beschikken die niet-professionals niet hebben met het oog op het aanpakken van 

bv. sociaal-juridische problemen. Voor Susskind betekent deze desintermediatie dat er enerzijds 

nood is aan herdefiniëring van de opdrachten en taken van de professional, dan wel dat er anderzijds 

andere professionals kunnen instaan voor bepaalde taken of opdrachten. Zo kunnen paralegals 

ingezet worden voor meer routinematige taken binnen de juridische sector, maar ook in het raam 

van het verlenen van juridische informatie kunnen andere dienstverleners de eerste screening doen 

en desgevallend informatie geven.  

Net zoals bij Durkheim is er opnieuw sprake van een ‘division de travail’. De term die in de literatuur 

over digitalisering gebruikt wordt is ‘decomposition’. Susskind omschrijft het als volgt: “Professional 

work is no longer regarded as a monolithic, indivisible lump of activity, but instead is being 

                                                           

329 M. LAURITSEN, “‘Boxing’ Choices for Better Dispute Resolution”, International Journal of Online Dispute 
Resolution 2014, 70-92.  
330De term is ‘expert legal system’ is een domein specifiek expert system dat kunstmatige intelligentie gebruikt 
om de vaardigheden tot besluitvorming van experten in het juridisch veld na te bootsen. Juridische 
expertsystemen ontvouwen een inferentiemachine om expertenkennis over bepaalde rechtsdomeinen te 
verzamelen, te infereren en te produceren. Het gebruik van deze softwaremogelijkheden om gebruikers over 
het internet te begeleiden, om het advies van de jurist aan te vullen, nemen toe naarmate deze systemen 
eenvoudiger worden om te ontwikkelen. Zie hierover reeds R. SUSSKIND, “Expert Systems in Law: A 
Jurisprudential Appraoch to Artificial Intelligence and Legal Reasoning”, Modern Law Review 1986, 168-194. 
In de informatica bestaan expertsystemen uit een redenerende component en een kenniscomponent. Door de 
kenniscomponent uit het bestaande expertsysteem te halen blijft er enkel nog de redeneerroutines over die 
samen de Inferentiemachine vormen die ook in andere situaties kan worden gebruikt (zie J. G. BROOKSHEAR, 
Inleiding informatica, Pearson Education Benelux, Amsterdam, 2005, 457). Zie recent de toenemende aandacht 
voor Legal Information Retrieval (M. VAN OPIJNEN en Chr. SANTOS, “On the concept of relevance in legal 
information retrieval”, Artif Intell Law 2017, 65-87). 
331 R. SUSSKIND en D. SUSSKIND, The Future of the Professions…, o.c., 119-123. 
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decomposed (some say ‘disaggregated’) – that is, broken down into constituent tasks and allocated 

to other people and systems who are best placed to discharge the work as low cost as possible, 

consistent with the quality and the nature of the service required.”332. Zoals Rabinovitch en Katsh 

terecht opmerken, is technologie niet louter een tool, maar ook een kracht om bepaalde 

conventionele denkwijzen inzake probleemvermijding - en oplossing en conflictbeslechting te 

overstijgen en te veranderen333. Zij schrijven: The following phenomena can be attributed, at least in 

part, to the impact of digital technology: the growing assignment of technical work to non-

professionals, the increase in specialization in niche areas among attorneys, the rise in global legal 

services, and, more generally, the occurrence of a deeper shift in the understanding of the role of the 

attorney.334.  

 

3.5.5 E-justice en rechtshulp 

 Innovatie en automatisatie in de rechtshulpverlening 

De digitale rechtshulp maakt deel uit van e-justice, zowel wat de geschilpreventie en de 

geschilbeheersing als wat de geschilbeslechting betreft. Zoals Paterson schrijft kan de technologie 

mensen op verschillende manieren en in verschillende vormen bijstaan gaande van bewustmaking 

tot het gebruik van gestandaardiseerde documenten. De voormelde technologieën en systemen 

geven de mensen het vermogen om de weg tot het (ge)recht te vinden, hierin begeleid te worden en 

of zelf een uitweg te vinden335.  

De vraag rijst of de technologie zelf een toegangspoort wordt of is dan wel of zij enkel de bestaande 

toegangspoorten ondersteunt. We volgen het onderscheid dat Susskind maakt tussen automation en 

innovation. Automation helpt de huidige professionals zoals advocaten en andere juridische 

dienstverleners in hun wijze van dienstverlening die vaak nog face-to-face gebeurt. Innovation wijst 

op een verschuiving naar andere dienstverleners of eventueel geen dienstverleners meer en andere 

vormen van diensten als de digitale weg zelf de toegangspoort wordt. Deze diensten worden 

ontward, zowel naar het gebruik van de technologie als naar de aard van de diensten. Het doel is niet 

                                                           

332 R. SUSSKIND en D. SUSSKIND, The Future of the Professions…, o.c., 122-123. Hij vervolgt dat hierdoor nieuwe 
vormen arbeid binnen de professions ontstaan, gaande van outsourcing, off-sourcing enz.  
333 O. RABINOVICH-EINY en E. KATSH, “Technology and the Future of Dispute Systems Design”, Harvard 
Negotation Law Review, 2012, 182. 
334 O. RABINOVICH-EINY en E. KATSH, o.c., 199. 
335 A. PATERSON, Lawyers and the Public Good. Democracy in Action, Cambridge University Press, Cambridge, 
2012, 118-120. 
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het verlenen van de diensten zelf, maar zo vroeg mogelijk inzetten op het voorkomen van sociaal-

juridische problemen of voorkomen dat ze verder escaleren door vroegtijdig digitale tools te voorzien 

die hiertoe kunnen bijdragen.  

Het onderscheid tussen automation en innovation is belangrijk en wijst op de transitie die de huidige 

professionele dienstverleners ondergaan. En volgens de futuristen waaronder Susskind, is deze 

transitie in het voordeel van de rechtzoekenden voor wie het recht en het gerecht toegankelijker 

worden omdat ze meer bereikbaar (latente juridische markt die tegemoetkomt aan de juridische 

behoeften en noden) en betaalbaar (omwille van de minimale marginale kost) worden. 

Deze overgang binnen de rechtshulp is echter geen alles of niets verhaal. Deze overgang verloopt 

gradueel en is afhankelijk van de context. Een digitale site vervangt een face-to-face bezoek niet. Er 

zijn ook tussenvormen, zoals skypen en Linc. Deze tussenvormen zijn eerder een automatisering die 

professionals ondersteunen. Vanuit een innovatieve invalshoek kan de interactie digitaal verlopen al 

dan niet aan de hand van avatars zoals in A2J Author.  

De technologische automatisatie en innovatie hangt af van de nood aan bepaalde diensten, gaande 

van juridische educatie tot de persoonlijke verschijning in de rechtbank. En afhankelijk ervan kunnen 

deze diensten op digitale wijze “ontward” ontwikkeld worden. We geven hier een aanzet zonder 

volledig te willen zijn. Het kunnen aparte tools zijn: a) die enkel voor bepaalde vormen van 

probleemdetectie te gebruiken zijn b) of sites met het oog op juridische diagnostiek zoals Rechtwijzer 

1.0336 c) of met het oog op het nemen van een beslissing om problemen aan te pakken337 of met het 

                                                           

336 www.rechtwijzer.nl. Het doel van de rechtwijzer is om de toegang tot justitie en de juridische informatie te 
verhogen (soms bij wijze van doorverwijzing) en om het zelfvertrouwen te verbeteren bij conflicten en dit op 
een constructieve wijze. Het doet dat via reflectie over het conflict te stimuleren, en levert hiervoor de 
middelen voor deze reflectie online, eerder dan via een face-to-face consultatie met een (juridische) 
professional. Het verleent ook informatie over procedures met een focus op zelfvertrouwen. Deze informatie 
wordt gegeven in de vorm van ‘wegen’ die aangepast zijn aan consumentengeschillen of huwelijksproblemen 
of andere vormen van samenwoonst al dan niet met kinderen en voorziet ook in extra informatie of 
doorverwijzingen in het raam van andere procedurele aspecten zoals het hebben van een zaak in het raam van 
een echtscheiding. Het voorziet tevens in online tools en links naar andere online tools die partijen die een 
geschil hebben kunnen gebruiken om hun conflict zelf aan te pakken. En dit alles in een toegankelijk en 
duidelijke format. Een evaluatiestudie van de Universiteit van Twente toont aan dat deze tool gebruikt wordt 
door mensen die te maken hebben met ernstige conflicten die kunnen gekarakteriseerd worden door een hoge 
mate van escalatie en stress. De tool werd ook zeer goed beoordeeld (score 7,5/10). Er zijn effecten gemeten 
op het niveau van zelfeffectiviteitsoordelen en ook voor mensen met een laag inkomen. De studie toont aan 
dat mensen naar de website terugkeren, wat suggereert dat de stap voor stap format voor het informeren een 
belangrijke factor is. Het structureren van informatie verbetert de toegang tot het recht. Zelfvertrouwen groeit 
door het kunnen controleren van de procedure (E. BICKEL, M. VAN DIJK en E. GIEBELS, Online legal Advice and 
Conflict Support: A Dutch Experience, Department of Psychology of Conflict, Risk & Safety, 2015, 57 p., 
http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/Online%20legal%20advice%20and%20conflict%20support_
UTwente.pdf (geraadpleegd op 23 juni 2016)). 
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oog op een intake en verdere triage en oriëntatie en tot slot via guided pathways 338 zoals 

Rechtwijzer 2.0339 om een geschil zelf te beslechten via bemiddeling.  

Het ontwarren van diensten heeft als functie de vraag van de rechtzoekenden. Innovatie die enkel op 

zichzelf staat is niet voldoende. Daarnaast kunnen ontwarde diensten voor bepaalde functies 

samengevoegd worden zodat nieuwe combinaties mogelijk worden bv. de combinatie van juridische 

informatie en public legal education340. 

 De impact van de technologie op de toegang tot het (ge)recht 

Susskind past zijn theorieën over innovatie en automatisatie ook toe op de toegang tot het 

(ge)recht341. Smith bevestigt dat de vaststellingen van Susskinds over de impact van de technologie 

op de juridische professionals tevens opgaat voor de toegang tot het (ge)recht. Hij verwijst hiervoor 

naar Susskinds zes bouwstenen (building blocks) voor een betere toegankelijke justitie 1) burgers 

moeten empowered worden om hun juridische zaken aan te pakken 2) een gestroomlijnde juridische 

dienstverlening moet de mogelijkheden van de technologie omarmen 3) er moeten gezonde 

welzijnsorganisaties of not-for profit organisaties (Third Sector) bestaan voor mensen die nood 

hebben aan rechtshulp en die een luisterend oor zijn voor de mensen met een beperkte juridische 

expertise 4) een nieuwe golf van fantasierijke ondernemers 5) eenvoudige toegankelijke primaire 

bronnen 6) overheidsmaatregelen over publieke sectorinformatie alsook overheidsfinanciering om 

deze toegang tot het recht mogelijk te maken342.  

 Digitalisering en rechtshulpverlening: een onderzoek naar praxis 

Een analyse van de werken van Susskind leert dat zijn stellingen hypothetisch zijn en uitgaan van een 

stelselmatig geloof in de technologische vernieuwingen als oplossing voor tal van problemen die er 

                                                                                                                                                                                     

337 M. LAURITSEN, “A Decision Space for Legal Service Delivery”, Harvard Journal of Law & Technology 
Occasional Paper Series February 2013, 10 p. 
338 R. STAUDT en A. MEDEIROS, “Access to Justice and Technology Clinics: a 4% Solution”, Chi.-Kent. L. Review 
2013, 709, voetnoot 68. Hij verwijst er naar twee succesvolle opstarten van online intake en triage portals die 
gebruikt worden in de Staat Massachusetts in de VS. Ook in British Columbia worden er initiatieven opgezet 
samen met HiiL, http://www.hiil.org/project/?itemID=2499 (geraadpleegd op 23 juni 2016). 
339 www.rechtwijzer.nl is een site die de mensen de weg wijst naar een oplossing via op maat geleverde 
informatie en advies. 
340 R. SMITH, Digital Delivery of Legal Services to People on Low Incomes, Quarterly Update Summer 2015, The 
Legal Education Foundation, 2015, 6, https://www.thelegaleducationfoundation.org/wp-
content/uploads/2015/09/Digital-Technology-Summer-2015.pd (geraadpleegd op 12 juni 2016). 
341 Zie hoofdstuk 7 in the End of Lawyers en hoofdstuk 9 in Tomorrow’s Lawyers.  
342 R. SMITH, Can digital replace personal in the delivery of legal aid? A discussion paper for the conference of 
the International Legal Aid Group, June 2013, nr. 8, http://www.hiil.org/data/sitemanagement/media/5_1_-
_Roger_Smith.pdf. 



121 
 

vandaag bestaan met betrekking tot de juridische dienstverlening en dus ook met betrekking tot de 

rechtshulp.  

Er bestaat weinig of geen empirisch onderzoek over het gebruik dat mensen maken van het internet 

als zij op zoek gaan naar een antwoord of oplossing voor hun sociaal-juridisch probleem of vraag. Een 

uitzondering hierop is het recente doctoraatsonderzoek van Denvir343 in het Verenigd Koninkrijk. Zij 

stelt vast dat er de laatste jaren onder druk van de besparingen meer en meer websites zijn ontstaan 

die juridische informatie en advies voorzien als aanvulling op de bestaande vormen van 

gefinancierde rechtshulp. Zij vraagt zich af wat de impact is van deze sites voor de Public Legal 

Education, hoe deze sites bijdragen tot bewustwording over rechten, hoe deze sites de mensen ertoe 

aanzetten om op eigen kracht (empowering) hun juridische problemen en geschillen aan te pakken 

en hoe deze sites ‘het gat’ vullen in de toegang tot het (ge)recht. Aan de hand van de analyse van de 

opeenvolgende afnames van de Civil and Social Justice Survey stelt zij allereerst vast dat het gebruik 

van het internet om juridische problemen op te lossen, stelselmatig is gestegen van 4, 1% in 2001, 

over 10,4 % (2004), 14,1% in 2006, 15, 6 % in 2007 tot 17,7 % in 2008. In de panel studie uit 2010 die 

uit twee golven bestaat is er een stijging van 18.6 % in golf 1 tot 23, 6% in golf 2. Uit de panelstudies 

blijkt dat deze opgang niet gelijk verdeeld is over de leeftijdsgroepen. Uit het onderzoek van Denvir 

blijkt dat jongeren ondanks hun vertrouwdheid met het internet, voor juridische vragen en 

problemen minder een beroep doen op het internet. En als zij hierop dan een beroep doen, doen zij 

dit eerder met het oog op het zoeken van een informatie om hun probleem op te lossen, dan om een 

gepaste bron van informatie of advies te vinden344. Zij stelt vast dat het zoeken op internet vooral 

gekenmerkt wordt door gissen en missen (trial and error) en dat jongeren eerder de opeenvolging 

van de ingetikte woorden wijzigden dan synoniemen te gebruiken, laat staan juridische termen (die 

                                                           

343 Het doctoraat is niet gepubliceerd, maar de bevindingen zijn recent verschenen in C. DENVIR, “Online and in 
the know? Public legal education, young people and the internet”, Computers & Education 2016, 204-220. 
344 C. DENVIR, l.c., 205-206. Zij wilde onderzoeken hoe in de leeftijdsgroep van 15-26 jarigen jongeren omgaan 
met het internet wanneer zij met een hypothetisch juridisch probleem worden geconfronteerd, in welke mate 
het gebruik van het internet de kennis verbetert met betrekking tot een specifiek probleem en of een 
verwijzing naar een bepaalde website bijdraagt in het verwerven van kennis en hoe het gebruik van het 
internet de kennis over de adviescentra bevordert en de daarbij horende actie om het probleem aan te pakken 
Zij ontwikkelt 3 hypotheses 1) het gebruik van zoekmachines kenmerkt het internetgebruik om de verschillende 
websites te bezoeken, 2) zoektermen krijgen eerder de vorm van ‘fact-finding’ dan meer algemeen surfen 3) de 
participanten zullen moeilijkheden ondervinden bij het formuleren van de originele zoektermen door het niet 
vinden van synoniemen als de resultaten niet het gevraagde resultaat opleveren, door de neiging de 
zoekopdrachten te herhalen door het veranderen van bepaalde woorden… en het beroep doen op 
aanwijzingen uit de hypothetische vragen eerder dan het te vertalen naar de juiste zoektermen. Zij deed het 
onderzoek aan de hand van panels van jongeren (rechtenstudenten, studenten andere opleidingen en 
scholieren) die via de computer de hypothetische vragen oplosten waarbij zij via virtual desktops via Google 
Chrome browser het zoekgedrag, het gebruik van websites en de antwoorden kon registreren. Uit het 
onderzoek blijkt dat hypothese 1 en 2 bevestigd worden.  
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eerder voorkwamen bij de studenten rechten). Zij maakten hoofdzakelijk gebruik van algemene 

zoekmachines en minder van de zoekfuncties binnen de websites. Jongeren hebben vooral 

problemen om een aangepaste set van woorden samen te stellen om via de zoekmachines tot de 

juiste resultaten te komen. Daarenboven blijkt dat de juridische context van het probleem hen vaak 

ook ontgaat345.  

Als men kijkt naar de websitetypes dan valt het op dat als de jongeren een hint kregen zij eerder 

zochten op de sites van non-profit organisaties en de overheid, terwijl meer jongeren zonder deze 

hint op commerciële sites zochten. Er werd bovendien sneller resultaat bereikt op websites die op 

vraag en antwoord gebaseerd zijn346. Tot slot werd vastgesteld dat na het gebruik van het internet 

een ruimere meerderheid van de jongeren hun kennis over hun rechten had verbeterd. Ook al 

verbeterde hun kennis, jongeren zagen niet altijd in welke actiestrategie zij dan zouden kunnen 

ontwikkelen zoals bijvoorbeeld advies zoeken, onderhandelen… Denvir stelde vast dat het internet 

zorgt voor een verbeterde kennis van de bronnen voor juridische informatie en bijstand zoals Citizens 

advice bureaus, advocaten… 

Denvir concludeert dat het internet bijdraagt tot een beter begrijpen van het recht, maar dat het 

internet nog zeer onvolmaakt is, zeker als instrument voor PLE. Er gaapt nog een diepe kloof tussen 

de markt voor informatie en het omzetten van deze opgedane kennis in actiestrategieën. 

Commerciële sites zijn meer op actie georiënteerd en bevatten eerder strategische informatie dan 

algemene informatie. Not for profit-organisaties balanceren tussen algemene informatie en meer 

actie-georiënteerde inhouden die al meer specifiek zijn maar tegelijkertijd nog voldoende duidelijk 

zijn om een groot publiek aan te spreken. Net zoals het internet de toegang tot het (ge)recht kan 

verhogen, kan het deze toegang ook beperken. Deze beperkingen houden een verband met de 

kwaliteit van de informatie en de vermogens van de persoon die zoekt. Denvir meent dat verdere 

investeringen in PLE noodzakelijk zijn net zoals in online-tools en andere methodes van 

dienstverlening zoals telefoon, face-to-face347. 

 

                                                           

345 C. DENVIR, l.c., 211. Dit was wel anders bij de controle groep die al een website hint kreeg, en dus met deze 
site verder gingen. Het zoeken op deze site betekent niet dat zij hiermee de informatie zullen lezen, maar het 
bepaalt wel mee hun surfgedrag in die zin dat zij niet onmiddellijk in de valkuilen trappen die zij wel zullen 
ontmoeten zonder deze hints (p. 216). 
346 C. DENVIR, l.c., 212. 
347 C. DENVIR, l.c., 218-219.  
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3.5.6 Conclusie 

De digitalisering van de rechtshulp kenmerkt zich door enerzijds haar innovatieve karakter en 

anderzijds door automatisatie van de dienstverlening. De rechtshulp in al haar facetten wordt door 

de digitalisering ontward. De nadruk ligt eerder op de te verlenen diensten in functie van de 

rechtzoekenden, dan op de functie van de professionals zelf. Digitalisering leidt tot standaardisering 

via routine, desintermediatie en desintegratie. De verschillende diensten zoals opleiding, diagnose, 

triage, informatie, advies, verwijzing bijstand enz. worden meer en meer uit elkaar gehaald 

naargelang de noodwendigheden van de rechtzoekenden.  

Susskind wijst op het proactieve karakter van de digitalisering en plaatst haar tegenover de 

traditionele reactieve juridische diensten. In het raam van dit onderzoek hebben we proactief in Deel 

1 gedefinieerd als de automatische rechtentoekenning, maar vooral als het opsporen en benaderen 

van mensen en het proactief informeren van potentieel gerechtigden. De digitalisering lijkt ons meer 

te richten naar preventieve vormen van rechtshulp, alhoewel er ook curatieve toepassingen zijn. We 

besluiten dan ook om de digitalisering binnen de rechtshulp te plaatsen onder de noemer van 

preventie in plaats van het enkel te zien als een vorm van proactief handelen. Proactief verwijst in 

ons onderzoek vooral naar de doelgroep die kwetsbaar is en niet zelf redzaam genoeg is om zelf de 

nodige stappen te ondernemen. We verwijzen voor deze bedenking naar de parafrasering van een 

oude uitspraak door Smith en Paterson: The internet, exactly like the Ritz, is open to all.348 Er zijn 

volgens hen drie mogelijke drempels. Ten eerste een fysieke drempel. Heeft iedereen de fysieke 

toegang tot de informatie? Ten tweede heeft iedereen wel de geëigende vaardigheden en 

ervaringen? Wat met groepen die al achtergesteld zijn (mensen in armoede, ouderen, mensen met 

een beperking). Het hebben van een smartphone of computer is niet voldoende om op zoek te gaan 

naar de gevraagde rechtshulp. Tot slot zijn er ook mogelijke culturele drempels die te maken hebben 

met een etnische achtergrond en de taal349. Ook het onderzoek van Denvir wijst erop dat de 

zoektocht van jongeren die vertrouwd zijn met sociale media en computers naar juridische 

informatie en advies op het internet geen evidentie is.  

We komen bijgevolg tot de rol en functie van de intermediairs. De drempels wijzen andermaal op de 

noodzaak aan methodes en methodieken zodat mensen de toegang vinden tot het (ge)recht, ook 

vanuit de huiskamer. De opmerking van Paterson en Smith wijst erop dat mensen andermaal 

voldoende zelfredzaam moeten zijn om de weg naar het recht ook via het internet te vinden. In die 

zin is de digitalisering nog steeds reactief. Voor mensen die kwetsbaar zijn zoals mensen in armoede, 

                                                           

348 R. SMITH en A. PATERSON, Face to Face…, o.c., 82.  
349 Zie ook R. SMITH, Can digital Replace…, o.c., 24, waar hij de tool Law Access NSW bespreekt.  
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ouderen, mensen met een beperking, zijn intermediairs nog steeds noodzakelijk. Deze kwetsbare 

mensen moeten nog steeds de weg vinden naar de gepaste rechtshulpverlening. Het voorzien van 

digitale tools is op zichzelf dan nog geen vorm van proactief handelen. Proactief handelen betekent 

deze kwetsbare mensen opsporen en opzoeken, of althans de problemen tijdig detecteren om 

vervolgens de mensen proactief te informeren of indien nodig vroegtijdig te interveniëren. Deze 

intermediairs hoeven niet met noodzaak juristen of advocaten te zijn, maar kunnen andere 

dienstverleners zijn zoals para-legals of sociaal werkers.  

Smith & Paterson concluderen dat de toekomstvisie van Susskind een andere variant is van wat zij de 

complex planned mixed model noemen zonder de componenten van deze modellen aan te duiden 

350. Het digitale model is in dit onderzoek als een apart model besproken. Ten eerste omdat het 

model niet louter gaat over automatisatie binnen de andere bestaande modellen, maar ook 

innovatief is en er andere en nieuwe vormen van juridische diensten ontstaan. Ten tweede 

doorkruist het digitaal model de kenmerken van de andere reeds voornoemde modellen. Het 

judicare model kenmerkt zich vooral als procedureel-curatief. Het welfare model benadrukte eerder 

de preventie in de rechtshulpverlening. Het digitale model bestrijkt zowel de geschilpreventie, de 

geschilbeheersing en de geschilbeslechting en overspant de verschillende stappen in de toegang tot 

het recht, zowel de preventieve toegangspoorten als de curatieve toegangspoorten. Ten derde 

hertekent het digitale model de rol en functie van de dienstverleners. De nadruk ligt op de te 

verlenen ontwarde diensten die naargelang de noodwendigheden ofwel door juridische of niet-

juridische professionals worden verleend. Tot slot pretendeert het model dat het voor iedereen 

toegankelijk is, zij het dat ofwel gratis (no-charge of via digitale commons), zij het dat het betalend is. 

  

3.6 De rechtshulpmodellen en de (juridische) dienstverleners 

3.6.1 De krachtsverhoudingen tussen (juridische) dienstverleners 

 Inleiding 

Terugkerend naar een sociaal-juridische praktijk rijst de vraag wat deze modellen betekenen voor 

deze praktijk. Zoals in het eerste deel omschreven bestaat deze praktijk uit het domein van de 

juridische bijstand, het veld van de advocatuur en de sociale rechtshulpverlening, het veld van het 

welzijnswerk. Het judicare model benadrukt de plaats van de advocatuur en de reactieve 

                                                           

350 R. SMITH en A. PATERSON, Face to face…, o.c., 15. 
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dienstverlening, terwijl het welfare model aansluit bij de preventieve rechtshulpverlening steunend 

op een welzijnsbenadering met daarin aandacht voor sociaalwerk methodieken. Deze modellen 

bestaan naast elkaar en soms door elkaar, waardoor er sprake kan zijn van gemengde en complexe 

modellen. Het e-justice-model is een nieuw model dat de rol en functie van de juridische 

dienstverlening in een ander daglicht stelt, meer gericht op preventie, zelf-help en desintermediatie. 

De modellen typeren de keuze voor een bepaald beleid en de institutionalisering ervan. 

De sociologische studies over de modellen van de rechtshulp zijn meestal van Angelsaksische 

oorsprong waar er voortdurend een onderscheid wordt gemaakt tussen private lawyers en salaried 

lawyers. Het is een concept dat geen echte tegenhanger kent in continentaal Europa. In Europa zijn 

er juristen die een functie uitoefenen die niets met het recht te maken hebben. Aan de andere kant 

zijn er wat in het Engels private practitioners wordt genoemd. Deze term heeft wel een equivalent in 

Europa, nl. advocaat. De term lawyer heeft in Amerika dan weer de betekenis van een lid van de 

balie, waarvan er 70% private practitioners zijn. Er zijn dus ook lawyers, die in dienstverband zijn en 

lid zijn van de balie351. Dit maakt het niet eenvoudig om de modellen louter te doen onderscheiden 

op basis van de hoedanigheid van de hulpverlener, m.a.w. of hij een advocaat is of niet. Het is 

daarom van belang om deze modellen te vertalen naar een continentale context.  

Regan wees er al op dat in landen met een continentaal rechtstelsel bijstand van advocaten voor de 

rechtbank meer geïnstitutionaliseerd was, terwijl in common law landen de burgers vaak zelfstandig 

hun bijstand moesten organiseren. Dit wijst er volgens hem op dat in het Europees continentaal 

stelsel het judicare model meestal van toepassing is op de advocatuur en dat het welfare model het 

antwoord was op de bijstand aan de burgers die geacht werden meer zelfstandig hun bijstand te 

organiseren. Deze rechtshulpverlening is het terrein van juristen in dienstverband of andere 

hulpverleners, zoals rechtspractici of maatschappelijk werkers 352.  

                                                           

351 R. ABEL en Ph. LEWIS, Lawyers in Society: Comparative Theories, Berkeley, Los Angeles, University of 
California Press, 1988, Vol. I, 459 p. (meer bepaald p. 4). J. GRIFFITHS, “Laywers en advocaten. Een hachelijke 
vergelijking”, Justitiële Verkenningen 1992, 127-134 (i.h.b. 127). J. VAN HOUTTE en S. GIBENS, “Traditional and 
non-traditional occupations of law graduates: which jobs do law graduates enter?”, International Journal of the 
Legal Profession 2003, 55-56. 
352 F. REGAN, “Why Do legal Aid Services Vary Between Societies? Re-examining the Impact of Welfare States 
and Legal Families” in F. REGAN, A. PATERSON, T. GORIELY en D. FLEMING (eds.), The Transformation of Legal 
aid. Comparative and Historical Studies, Oxford University Press, 1999, 184-192. In zekere zin is er dan ook een 
paradox. Landen met een hoge mate van welvaartstaatsvoorzieningen (meestal continentale Europese landen) 
hebben een uitgewerkt systeem van bijstand door advocaten dat na WO-II nog verder werd uitgebouwd, 
terwijl de Angelsaksische landen dit in mindere mate deden, maar dat zij dan wel preventieve juridische 
dienstverlening ondersteunden en ontwikkelden. Uiteraard is dit afhankelijk van het beleid in elk land en is dit 
zeker geen constante meer (zie mixed models). 
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De bespreking van de verschillende rechtshulpmodellen leert dat het recht toepassing vindt via 

intermediairs. Deze intermediairs zijn een groep van mensen die zich door hun kennis van het 

juridische veld onderscheiden van de mensen die op hun steun een beroep moeten doen om wegwijs 

te geraken in het kluwen van regels en normen die de maatschappij bepalen. Bourdieu hanteert de 

term “juridische veld” waarin zich deze toepassing afspeelt. Dit veld is een gestructureerde sociale 

ruimte, een krachtenveld waarbinnen permanente ongelijkheidsverhoudingen bestaan353. Deze 

toepassing van het recht is niet gebaseerd op een louter voorondersteld gesloten systeem met een 

hiërarchie van bronnen, maar is mede gestructureerd door de discipline van een hiërarchisch 

(geworden) orgaan van professionals354 met een eigen habitus355 en die zich samen met het veld 

voortdurend reproduceert. Dergelijke reproductie veronderstelt een monopolie die de demarcatielijn 

is tussen de “professionals” en de anderen. Zoals we verder zullen bespreken meent Evetts dat deze 

groep van juridische professionals echter een amalgaam is van verschillende deelgroepen met hun 

eigen belangen met de juridische taal als gemeenschappelijke factor356.  

Bourdieu verwijst naar de illusio als de onderliggende kracht van het veld. Mensen handelen in de 

mate dat zij geloven dat hun handelen zin en betekenis heeft. De habitus is dus niet op zichzelf 

staand, zij bestaat, maar dank zij het geloof hierin357.  

                                                           

353 P. BOURDIEU, “The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field”, Hastings Law Journal 1986, 817-
818; voor een toepassing ervan zie J. MARSHALL, “A Shift to a Post-structuralist analysis of the Legal 
Profession”, International Journal of the Legal Profession 2004, 24-25. 
354 P. BOURDIEU, “The Force of Law: Toward a Sociology of het Juridical Field”, The Hastings Law Journal 1986, 
819. 
355 Het is een systeem van blijvende en overdraagbare disposities die functioneren als matrix van indrukken, 
waarderingen, handelingen op basis van ervaringen uit het verleden. Op die manier kunnen de actoren binnen 
het juridische veld steeds omgaan met veranderende en onvoorzienbare situaties. Dit houdt in dat er steeds 
actoren zijn binnen het veld met een dominante positie. De rechterlijke macht is een type voorbeeld waar de 
habitus haar uitwerking kent. “The ascetic and simultaneously aristocratic attitudes, which are the internalized 
manifestation of the requirement of disengagement, are constantly recalled and reinforced by a peer group 
quick to condemn and censure those who get too openly involved with financial dealings or political questions. 
… The self-representation which describes the court as a separate and bounded space within which conflicts are 
transformed into specialist dialogues and the trial as an ordered progression toward the truth, accurately 
evokes one of the dimensions of the symbolic effect of juridical activity as the free and rational application of a 
universally and scientifically recognized norm. As a political compromise between irreconcilable demands, 
presented as the logical synthesis of antagonistic theses, a judgment contains within itself the whole ambiguity 
of the juridical field.” (P. BOURDIEU, l.c. 830-831). 
356 J. EVETTS, “Simularities in Contexts and Theorizing: Professionalism and Inequality”, Professions and 
Professionalism 2012, 1. Zij schrijft: “Medicine, nursing, law, teaching, social work, engineering all have 
different specialisms and sections or segments, different layers and levels, which are concerned with different 
kinds of tasks, job descriptions, and responsibilities, and are rewarded (and regarded?) differently. As 
professions splinter and processes of fissure and specialization result in different interests within an 
occupational group, then stratification within a profession will develop.” 
357 Lordon beschrijft dit als volgt verwijzend naar hetgeen Spinoza hierover reeds heeft geschreven: “Car 
l’illusio a précisément pour effet de déterminer les agents à accorder de la valeur à une activité constitué en 
système d’ enjeux susceptibles d’ un investissement. L’illusio est ce qui inscrit dans la psyché des individus en 
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De habitus is geen eindpunt. De instituties binnen het juridische veld kunnen wel degelijk 

gedynamiseerd worden door de overtuigingen en krachten die in het veld heersen. De habitus is een 

tijdelijke kristallisatie van de krachtsverhoudingen binnen het juridische veld, maar zeker geen 

eindpunt. Bourdieu gaat in tegen de functionalistische benadering van Parsons bij wie de functie van 

de dienstverleners centraal stond met hun uitgebouwd waardensysteem als belangrijke 

stabiliserende functie voor de samenleving. Tegelijkertijd doet hij een beroep op de structuralistische 

studies, waaronder ook de monopolisten als Larson, Abbott358 en Abel die er op wijzen dat de 

juridische professionals, zoals juristen en de advocatuur vooral uit zijn op een machtsstreven om hun 

monopolie te behouden359. Hierbij hanteren deze juridische professionals begrippen als historische 

traditie, opleiding, onafhankelijkheid en deontologie om zich op de markt van de juridische 

dienstverleners te verdedigen of juist om hun terrein verder uit te breiden360.  

Een sociaal-juridische praktijk als veld binnen de rechtshulpverlening kenmerkt zich eveneens door 

krachtsverhoudingen. In de rechtshulpverlening waaraan ook het juridische veld deelachtig is 

heersen verschillende opvattingen over de betekenis van het recht en de rol van de 

                                                                                                                                                                                     

ordre de valeurs socialement constitué et détermine les points d ‘application vers lesquels ils vont diriger leur 
énergie, vers lesquels l’élan du conatus va concrètement les orienter…” (F. LORDON, “Conatus et institutions: 
pour un structuralisme énergétique”, L’ Année de la régulation n° 7 (2003-2004), 2003, 111-146). 
358 Het is Abbott die in zijn studie een overzicht geeft van de verschillende benaderingen m.b.t. tot professie. 
De eerste is een functionele benadering (Carr-Saunders, Wilson, Parsons), volgens dewelke ‘een professie’ 
betekent: een manier of middelen om de asymmetrische relatie tussen de expert en de cliënt te beheersen. 
Een tweede benadering is dat van de structuralisten (Millerson, Wilensky, Caplow), waarbij de aandacht 
verschuift van de functie naar de structuren (historische/natuurlijke) en de evolutie naar professionalisering. 
De derde benadering neemt de voornoemde structurele benadering over maar stelt dat de professionalisering 
niet alleen een natuurlijk proces is, maar dat monopolisten gedreven worden door een verlangen naar 
dominantie en macht/gezag (authority) (Larson, Freidson, Johnson). Professies worden dan beschouwd als 
“corporaties” met mobility projects leidend tot de controle op de activiteiten van een zekere professie. De 
mate van controle is bepalend voor haar invloed op de status en het gezag/macht van de professie. Sommige 
besteden hierbij meer aandacht voor de sociale functies die een professie met zich meebrengt. Deze school 
draagt bij tot het verbreden van het onderzoek naar externe sociale processen die gepaard gaan met de 
professionalisering. De huidige gevolgen van de structuur zijn minder belangrijk dan de gevolgen die de 
functies die de professie uitoefenen met zich meebrengen. Tot slot is er nog een laatste benadering (Bledstein, 
Haskell) die nadruk leggen op het culturele gezag van de professie en hiervoor teruggrijpen naar Parsons’ 
fascinatie met de deskundigheid als sociale relatie vgl. A. ABBOTT, The Systems of Professions, Chicago, The 
University of Chicago Press, 1988, 435 p. Zie recent ook R. SUSSKIND en D. SUSSKIND, The Future of 
Professions…, o.c., 31 die Abbott citeren (A. ABBOTT, o.c., 323): “To ask why societies incorporate their 
knowledge in the professions is thus not only to ask why societies have specialized, life-time experts, but also 
why they place expertise in people rather than things or rules.” SUSSKIND en SUSSKIND maken een onderscheid 
tussen de functionalisten, ‘traitists’, monopolisten en marxisten. Zij stellen samen met Abbott dat professies 
niet de enige weg zijn om gespecialiseerde kennis beschikbaar te maken in de samenleving.  
359 R. ABEL en Ph. LEWIS, Lawyers in Society: Comparative Theories, Berkeley, Los Angeles, University of 
California Press, 1988, Vol. I, 459 p. 
360 In die zelfde zin ook A. PATERSON, waarover verder meer. 
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dienstverleners. 361  De verschillende modellen die reeds besproken werden, gaan terug op 

krachtmetingen en verhoudingen binnen de rechtshulp. 

 Tussen beroep en professie 

Een juridische professie, zoals de advocatuur, onderscheidt zich van andere juridische beroepen, 

zoals bedrijfsjuristen, juridische adviseurs. De term professie vindt zijn oorsprong in de Anglo-

Amerikaanse literatuur. Het wijst op een specifieke kennispositie in de samenleving en voor de 

advocatuur binnen het juridische veld362.  

Een beroep is volgens A. Mok het product van drie processen. Het eerste proces is differentiatie 

waarbij zich een bepaalde activiteit los van andere activiteiten ontwikkelt. Het tweede proces is de 

institutionalisering. Het uitoefenen van de activiteiten gebeurt binnen een duidelijke structuur en die 

voor de haar vooropgestelde doelen externe steun vindt. Tot slot is er de legitimatie die haar grond 

vindt in het akkoord over het realiteitsgehalte tussen zij die de beroepsactiviteiten uitoefenen en de 

anderen363. Toegepast op het juridische beroep verwijzen we naar de omschrijving van Aubert nl. een 

juridisch beroep is een beroep waar juridische activiteiten worden uitgeoefend door een houder van 

een juridisch diploma364. De mate van institutionalisering en de percepties van de taken als juridisch 

zijn dan bepalend om te spreken van een juridisch beroep. 

De vraag rijst wanneer een beroep een professie wordt. De literatuur onderscheidt verschillende 

strekkingen. Er is de functionalistische benadering die wijst op de onbaatzuchtigheid van de 

professie, de scholing, de eigen tucht en de hoogstaande dienstverlening. Dergelijke school beschrijft 

hoe een professie functioneert. De beschrijving legitimeert op die manier het bestaan van een 

professie 365 . Daarnaast is er de structuralistische benadering waarbij de monopolisten een 

uitdrukkelijke rol spelen en die teruggaat op een Weberiaanse visie op de professie die gesitueerd 

                                                           

361 Zie J. GRIFFITHS, “Wat is rechtssociologie” in De sociale werking van het recht. Een kennismaking met de 
rechtssociologie en de rechtsantropologie, Ars Aequi libri, 2005, 30.  
362 Zie bijdrage J. VAN HOUTTE en S. GIBENS, “Traditional and non-traditional occupations of law graduates: 
which jobs do law graduates enter?”, International Journal of the Legal Profession 2003, 56-59. 
363 A. MOK, Beroepen in actie, Meppel-Boom, 1973, 104, voor een uitgebreidere studie zie de verwijzingen in L. 
HUYSE, “Pre-advies, Sociologie van de advocatuur. Proeven van Trendrapport”, Nieuwsbrief voor 
Nederlandstalige Rechtssociologen 1980, 12-29. 
364 V. AUBERT, “De jurist en zijn beroepsrollen” in B. PEPER en K. SCHUYT (eds.), Proeven van Rechtssociologie, 
Rotterdam, Universitaire Pers, 1971, 180. 
365 T. PARSONS, “Professions” in D.L. SHILLS (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 12, New 
York, Free Press/MacMillian, 1968, 536-547. 
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wordt op de vrije markt366. De vrije markt is voor deze auteurs een bepalend criterium om te spreken 

over een professie.  

Abbott omschrijft een professie als een geordend rationeel systeem gebaseerd op culturele waarden. 

Deze culturele waarden verwijzen naar een historische traditie, al dan niet geïdealiseerd. Het zijn 

deze culturele waarden die de vereisten zijn om zowel naar de publieke opinie als naar de overheid 

als regulerend orgaan, als professie te kunnen doorgaan. De geschiedenis van een professie wordt 

volgens Abbott gekenmerkt door cyclische conflictbewegingen 367 . Een professie heeft geen 

eeuwigheidsduur en is zelf onderhevig aan verandering terwijl de taken die zij vervult eerder een 

constante zijn die evengoed door andere groepen kunnen worden overgenomen368. Doorheen de 

geschiedenis verworven waarden die mee vorm hebben gekregen in bepaalde rituelen en tradities, 

versterken haar overlevingspositie binnen de samenleving. Toegepast op de juridische professies 

reproduceren zij zichzelf door voortdurend te verwijzen naar hun interpretatie van het verleden en 

door de bewustmaking van hun voorgaande ontwikkelingen369. 

 Van professie naar post-professie 

Recente literatuur spreekt over de post-professie. Susskind & Susskind 370  hanteren de term 

postprofessional society. Svarc schrijft dat het begrip ‘kenniswerker’ (knowledge worker) het best 

                                                           

366 De juridische vrije markt is beperkter dan het juridische veldbegrip van Bourdieu. Economische drijfveren 
zijn slechts een deelaspect van de krachten in het veld en de habitus die het veld bewegen. 
367 A. ABBOTT, The Systems of Professions, Chicago, The University of Chicago Press, 1988, 15. 
368 Zie voetnoot 132 met verwijzing naar Susskind en Susskind die zich eveneens op de theorie van Abbott 
beroepen. Zij spreken over de ‘Grand Bargain’ (zie R. SUSSKIND en D. SUSSKIND, The Future of…, o.c., 9-45). De 
term lenen zij van de functionalisten die het hebben over de social bargain.  
369 Ph. LEWIS, “Comparisons and change in the study of legal professions” in R. ABEL en Ph. LEWIS, Lawyers in 
Society. Comparative Theories, Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 1989, vol. III, 57-58. 
370 Susskind en Susskind menen dat de professionelen verontrust zijn omdat de professies niet de enige weg of 
wijze meer zijn om kennis beschikbaar te maken in de samenleving. Volgens Susskind en Susskind (Susskind en 
Susskind, 2015) falen de huidige professionals, waaronder ook de advocatuur op zes gebieden. Economisch, 
technologisch, psychologisch, moreel, kwalitatief en in termen van ondoorgrondelijkheid. Economisch gezien 
kunnen vele mensen en organisaties de diensten van professionals niet betalen en vele landen slagen er niet in 
om professionele dienstverlening te schragen bv. inzake de toegang tot het gerecht. Het is niet de expertise die 
tekort schiet, maar wel ‘it is experts who are thin on the ground’. Hun dienstverlening bestaat meestal uit face –
to- face interacties (Susskind en Susskind, 2015, 33). Technologisch bedienen de professionals zich van eerder 
verouderde technieken voor het creëren en delen van kennis, via boeken, doorheen dossiers en via de 
instituties waarvan zij deel uitmaken. Wat het psychologisch element betreft, zijn professionals zodanig 
georganiseerd dat zij zelf-vinding, zelf-help en zelf-vertrouwen bij burgers eerder ontmoedigen. Een vierde 
element is moreel. Professions zijn verantwoordelijk voor de meest belangrijke functies en diensten in de 
samenleving en toch zijn ze vaak niet betaalbaar en niet toegankelijk. Professionals presteren vaak ook 
ondermaats ondanks hun vooropstelling dat zij het allerbeste willen voor hun cliënten. En tot slot zijn 
professionals eerder ondoorgrondelijk. Leken zijn niet in staat om de inhoud van de bijstand te evalueren, laat 
staan te oordelen of de professional de best geplaatste is om het gevraagde werk uit te voeren. Susskind en 
Susskind pleiten voor een nieuwe mindset. Professionals bestaan dank zij het beperkte begripsvermogen van 
mensen. Niemand kan alles weten en de professionals zijn uitgevonden en geconstrueerd om dit gebrek aan 
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past bij het ideaaltypisch onderscheid tussen de klassieke professie en beroepen. Het begrip van 

kenniswerker gedijde het best in de kenniseconomie zoals die tot in de jaren 90 opgang maakte. De 

derde industriële revolutie of de digitale revolutie geeft het klassieke begrip van de professie zoals 

hierboven beschreven een andere invulling, verwoord via de termen deprofessionalisering371 of para-

professionalisering372 die nieuwe diensten uitmaken. De aandacht verschuift van de persoon van de 

dienstverlener die als professional wordt omschreven naar de taken en diensten die moeten 

uitgevoerd worden373.  

Het uitvoeren van deze taken en diensten gaat terug op een professionalisme. Zowel een professie 

als een beroep typeren zich op basis van de door hen uitgeoefende taken en diensten als 

professionals en gaan uit van een professionalisme. Evetts meent dat te lang gekeken werd in de 

Angelsaksische literatuur naar de archetypische professies zoals advocatuur en geneeskunde, met 

hun machtsstructuren, terwijl ook andere beroepen zich hierdoor kenmerken374. Zij onderscheidt 

drie fases van professionalisme. De eerste is de normatieve invulling, professionalisme als 

beroepswaarde zoals terug te vinden bij de functionalisten. Een tweede fase ziet professionalisme als 

een ideologie, een opvatting die ook terug te vinden is bij de structuralisten en de monopolisten. Een 

                                                                                                                                                                                     

begripsvermogen te overstijgen. Professionals zijn de ‘interface” tussen niet geïnitieerde leken en de 
kennisorganen. De overige dimensies van de professionele dienstverlening zijn ondergeschikt zoals 
vertrouwen, kwaliteit, status, opleiding, regulering…. Professies zijn voor Susskind en Susskind menselijke 
artefacten, zoals ook hun organisatie of kennis is die zij beheersen, kennis die algemeen gestructureerd is en 
aanwezig is in bibliotheken, in handboeken op websites, voor onderzoek en leerdoelen eerder dan voor 
verspreiding naar eindgebruikers. De huidige technologische ontwikkelingen zijn om deze redenen voor 
Susskind en Susskind grote uitdagingen voor de professie om zich te kunnen handhaven in een veranderende 
informatiemaatschappij waar informatie een andere economische waarde krijgt. 
371 J. SVARC, “The knowledge worker is dead: What about professions”, Current Sociology 2016, 392-410. 
372 SUSSKIND en SUSSKIND hanteren het begrip ‘paraprofessional model’. Het gaat over personen die aan de 
hand van procedures en systemen uitgewerkt door experts diensten verlenen die vroeger door de experten zelf 
werden gedaan, men denke aan paralegals of sociaal-juridische dienstverleners: R. SUSSKIND en D. SUSSKIND, 
The Future of…, o.c., 219-221. 
373 Svarc duidt dit met de termen ‘technisch-rationeel model’ met als basis de professional als kenniswerker, 
passend in de eerste en tweede industriële revolutie naar ‘creatocratic model’. Zij verwoordt het als volgt: “In 
service-dominated economies, the technical rationality, expert knowledge and predefined competences 
required by professions are replaced with values and skills, such as creativity, multitasking, artistic talent, 
intuition and expression, orientation to the social economy and the need for clients.” (J. SVARC, l.c., 402).  
374 Zij schrijft: “In general, however, it no longer seems important to draw a hard definitional line between 
professions and other (expert) occupations (see Svensson and Evetts 2003). The operational definition of 
profession can be highly pragmatic. The field includes the study of occupations which are predominantly service 
sector and knowledge based and achieved sometimes following years of higher/further education and specified 
years of vocational training and experience. Sometimes professional groups are also elites with strong political 
links and connections, and some professional practitioners are licensed as a mechanism of market closure and 
the occupational control of the work. They are primarily middle-class occupations sometimes characterised as 
the service class…..” (J. EVETTS, “The Concept of Professionalism: Professional Work, Professional Practice and 
Learning” in S. BILLETT et al. (eds.), International Handbook of Research in Professional and Practice-based 
Learning, Springer International Handbooks of Education, Springer Science+Business Media Dordrecht 2014, 
33. Zie ook J. EVETTS, “Simularities in Contexts and Theorizing: Professionalism and Inequality”, Professions and 
Professionalism 2012, 1-15). 
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derde fase ziet het professionalisme als een ‘discours’. Het is een combinatie van de voorgaande 

fases en bevat zowel de beroepswaarden als de ideologische elementen.  

Het discours over professionalisme verschilt volgens Evetts ook tussen de verschillende 

beroepsgroepen. Zij verwijst naar McClelland’s onderscheid tussen professionalisering van binnenuit 

(from within) – that is the successful manipulation of the market by the group e.g. medicine and law – 

en van bovenaf (from above) – that is, domination of forces external to the group e.g. engineering 

and social work.375 De eerste groep van “binnenuit” draagt de kenmerken van de klassieke professies 

die het discours van het professionalisme gebruiken om hun beroepsidentiteit te construeren, hun 

imago te promoten en aan bargaining doen met de overheid om hun (zelf)regulerende 

bevoegdheden te bewaken en te behouden376. Aan de andere zijde zijn er vandaag meer en meer 

beroepen die uitgeoefend worden binnen organisaties en overheden. Professionalisme wordt dan 

geconstrueerd en opgelegd van bovenaf, meestal door managers en werknemers van (semi) 

overheidsorganisaties waarbinnen professionals werkzaam zijn.  

Voor Evetts hangt dit discours samen met de institutionalisering van beroepen en het huidige 

discours over het New Public Management dat de nadruk legt op interne en externe markten, op 

ondernemerschap, contracten en privatisering (bv. tendering). Professioneel werk wordt dan 

omschreven als een marktproduct dat via prijssetting individueel geëvalueerd en vergoed wordt. Op 

die manier wordt professioneel werk een handelswaar (commodity). Hierdoor verandert de relatie 

tussen organisatie, professional en cliënt in een klant/consument relatie377.  

We zullen verder in het onderzoek het onderscheid tussen professionalisme “from within” en “from 

above” aanhouden om de dienstverleners binnen een sociaal-juridische praktijk te catalogeren en 

tevens de tendens aan te geven hoe deze praktijk door de verschillende professionals vorm krijgt en 

eventueel verandert. Hoofdstuk 4 van het derde deel onderzoekt de werkelijke verhoudingen in de 

onderzochte sociaal-juridische praktijk en de impact ervan op de professionalisering van deze 

dienstverleners en de organisatie ervan (de toegangspoorten).  

                                                           

375 J. EVETTS, “The Concept….”, l.c., 40-41. 
376 Evetts meent dat in deze groepen het discours hoofdzakelijk de eigen belangen dienen, maar soms als een 
weg om het algemeen belang te dienen en te beschermen. J. EVETTS, “The Concept…”, l.c., 41. 
377 J. EVETTS, “ Simularities…”, l.c., 9. Zij onderkent wel dat haar analyse op macroniveau opgaat, maar op 
organisatieniveau en op microniveau wel kan verschillen (p. 10). 



132 
 

3.6.2 De advocatuur als juridische professionals 

 De advocatuur als professie 

De hoofdzakelijk Angelsaksische literatuur benadrukt dat een juridische professie zoals de 

advocatuur met haar kenmerken met name haar juridische deskundigheid, bepaalde cognitieve 

vaardigheden, waarde-structuren, deontologie, status, opleiding opereert in de vrije markt van de 

juridische dienstverlening in dienst van het algemeen belang378. In die wijzigende markt wil de 

professie haar status behouden379. Lejeune380 merkt in haar doctoraatstudie op dat de marktwerking 

een belangrijk uitgangspunt is voor de bestudering van de juridische professies in de Verenigde 

Staten. Het continentaal of Europees model definieert het begrip professie, volgens haar, veel ruimer 

en benadrukt de rol die de staat heeft bij de organisatie van de juridische professie zoals de 

advocatuur. Deze organisatie onderscheidt zich van de zelfregulering die de basis is in het Anglo-

Amerikaans model, terwijl in het continentaal stelsel de zelfregulering van de advocatuur door de 

staat wordt gefaciliteerd.  

Kritzer meent dat de beide stelsels reeds in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw worden uitgedaagd 

door de afnemende invloed van de professie in een veranderende economie en ingevolge de kritiek 

op de geprivilegieerde machtsmonopolie gericht op eigenbelang (vooral dan door de monopolisten 

verwoord) 381. Evetts meent eveneens dat het onderscheid tussen de Angelo-Amerikaanse en 

Europese context in de beroepensociologie lijkt te verdwijnen en dat er zowel binnen als tussen de 

verschillende professionele groepen ongelijkheden zijn zoals deze vroeger tussen professie en niet-

professie bestonden. Evetts legt voor wat de beide modellen betreft de link met de natiestaat die 

mee de positie van de professie bepaalt. Het algemeen marktdenken, globalisering en het 

management discours bepalen mee de vervaging van het onderscheid tussen professie en beroep op 

basis van de voornoemde stelsels. Nochtans geeft zij aan dat het vooral de juridische professie is die 

binnen de natiestaat erin geslaagd is om macht, gezag, controle, dominantie en uitsluiting te 

bewerkstelligen382.  

                                                           

378 C. HARRINGTON, “Outlining a theory of legal practice” in M. CAIN en CH. HARRINGTON (eds.), Lawyers in a 
Postmodern World. Translation and Transgression, Buckingham, 1994, 49-69. 
379 Collins spreekt in dit geval over ‘occupational status honour’ (R. COLLINS, “Market closure and the conflict of 
theory of the professions” in M. BURRAGE en R.TORSTENDAHL (eds.), Professions in Theory and History. 
Rethinking the Study of the Professions London, Sage, 1990 24–43). 
380 A. LEJEUNE, o.c., 89.  
381 H. KRITZER, “The Professions Are Dead, Long Live the Professions: Legal Practice in a Postprofessional 
World”, Law & Society Review 1999, 713-759.  
382 Zij schrijft: “In addition, it is this willingness by nation-states to concede professional powers and regulatory 
responsibilities, and for occupational groups to construct and demand professionalism ‘from within’ that is now 
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Paterson383 verklaart deze positie van de juridische professie aan de hand van zijn “traditioneel 

model van het professionalisme”384. Dit model bevat de traditionele perceptie van de advocatuur die 

van de staat en haar publiek een hoge status, een redelijke vergoeding en autonomie met weinig 

interne concurrentie verwacht. In haar plaats zal de advocatuur voorzien in kwalitatief hoogstaande 

                                                                                                                                                                                     

almost universally in question. The consequence of this is still diversity in balances of power and authority in the 
construction of professionalism between different occupational groups – although this diversity might be 
reducing. The legal profession now (in contrast to medicine) is perhaps the best example of an occupational 
group in a relatively privileged position and still able to construct professionalism ‘from within’. There are, 
however, numerous occupational groups within the profession of law and in general these occupations can be 
categorized as social service, or as entrepreneurial (Hanlon, 1999). Those law professions which are publicly 
funded compared with commercial practices are occupations where the rewards, status, standing and authority 
are less high.” (J. EVETTS, “Simularities…”, l.c., 11. 
383 Zijn kritiek gaat vooral terug op Abel. Op deze marktbenadering bestaat nogal wat kritiek. Te meer daar 
zoals de monopolist Abel die gekend is voor zijn studies over de juridische professie in England en Wales, 
hoofdzakelijk verwijst naar private practitioners die niet steeds hun gelijke vinden in het continentale stelsel 
(zie supra). Abel maakt een onderscheid tussen “production of producers” en “production by producers”. Deze 
eerste wijze van controle gebeurt via het bewaken van de toegang tot de professie, het bepalen van 
toelatingsvoorwaarden/quota en uitsluitingsmechanismes, formele opleidingen, verplichte stage, deelnemen 
aan examens, het opzetten van een praktijk en het nastreven van status. De tweede wijze van controle omhelst 
de afbakening van de grenzen van haar monopolie en van de concurrentie. Dit houdt dus in het beschermen 
(en indien mogelijk en nodig het uitbreiden) van haar monopolie alsook het superviseren van de concurrentie 
tussen haarzelf en andere (juridische) beroepsgroepen. Tot slot is er demand creation. De professie zal dan de 
vraag aanwakkeren door allerlei acties zoals reclame om meer zaken te genereren. Abel heeft deze theorie 
verder uitgewerkt in zijn magnum opus English Lawyers between Market and state: the Politics of 
Professionalism, Oxford University Press, 2003. Dit werk is een voortzetting van zijn vroeger werk The Legal 
Profession in England and Wales, Oxford Blackweel, 1988. Het boek van Abel heeft geleid tot een volledige 
bespreking en becommentariëring in het tijdschrift International Journal of the Legal Profession in 2004 (vol. 
11, n° 1&2 March&July 2004). Wat Paterson betreft: A. PATERSON “The final chapter”, International Journal of 
the Legal Profession 2004, 51-59. 
384 A. PATERSON, “Professionalism and the Legal Services Market”, International Journal of the Legal Profession 
1996, 140. Zie recent nog een update n.a.v. de Hamlin lectures A. PATERSON, Lawyers and the Public Good. 
Democracy in Action, Cambridge University Press, Cambridge, 2011. Hij vindt het nogal cynisch dat de 
verbetering van de kwaliteit van de opleiding binnen de advocatuur louter en alleen wordt ingesteld om de 
toegang te belemmeren tot de beroepsgroep. Nochtans is dergelijke verbetering zowel in het voordeel van de 
advocaat als van de rechtzoekende. Evenmin leidt het slechten van overtollige drempels t.a.v. geslacht of 
afkomst tot statusvermindering van het beroep. Integendeel. Inzake de production by producers meent 
Paterson dat het zeker niet zo is dat de professionaliteit zal ondermijnd worden door het feit dat reclame 
ingang vindt in het juridisch beroep, evenmin door de toename van interne concurrentie. Het feit dat de 
professie zich vervolgens meer richt op een zakelijkere dienstverlening is voor Abel niets anders dan een gevolg 
van het afkalven van de controlemechanisme van de beroepsgroep zodat zij via “demand creation” de vlucht 
vooruit neemt. Volgens Paterson neemt het zo geen vaart en verwijst hij naar de poging van de Law Society om 
institutional advertising op te starten, zonder veel succes overigens. Een andere argument dat Paterson 
aanhaalt is het feit dat bepaalde takken in de kosteloze juridische bijstand gingen ondergebracht worden onder 
Conditional fee Agreements niet bedoeld was om louter vraag te creëren maar een modaliteit van 
dienstverlening zowel in het voordeel van de rechtzoekende als van de juridische dienstverlener was. Ook het 
feit dat informele sociale controle afneemt en vervangen wordt door formele regelgeving via codes of 
reglementen is op zich niet als een negatief gegeven te beschouwen en misschien eerder het gevolg van de 
schaalvergroting van de juridische beroepsgroep. Tot slot is er de negatieve invulling van de hedendaagse 
onafhankelijkheid van de advocatuur die meer op zichzelf gericht is om autonoom haar werking te bepalen dan 
dat zij is ingegeven met het oog op het geheel, een betrokkenheid op de cliënten, het juridisch systeem en de 
maatschappij. Uiteraard is dit een voortdurende evenwichtsoefening, maar noopt niet met noodzaak tot de 
conclusie dat de juridische professie bij uitstek de advocatuur degenereert. 
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dienstverlening, toegang tot het recht, een deontologie en rechtsbescherming. De advocatuur moet 

steeds opnieuw in onderhandeling treden in het juridische veld, ook met haar derden, de overheid 

en haar publiek 385. Voor Paterson resulteert deze onderhandeling in een implicit contract 386. Dit 

geldt ook voor de onderhandelingen in het raam van de rechtshulp, meer bepaald met betrekking tot 

de vergoeding van de prestaties. Hij distantieert zich van de loutere marktwerking als de verklaring 

voor het bestaan van een juridische professie.  

 De advocatuur als post-professie 

Kritzer beschrijft de huidige positie van de juridische professie als “postprofessionalisme”387. De 

advocatuur wordt gedwongen zich dynamischer op te stellen in het juridische veld dat niet alleen 

meer door haar wordt gedomineerd en beheerst. Postprofessionalisme, zo stelt Kritzer, bestaat uit 

drie belangrijke vaststellingen, nl. dat de advocatuur haar “exclusiviteit” verliest, de toenemende 

segmentering in de toepassing van abstracte kennis, door verhoogde specialisatie en tot slot de groei 

van de technologie die de toegang tot juridische bronnen verhoogt. Hierdoor verandert enerzijds de 

aard van het werk. Gelet op de specialisatie gecombineerd met een technologische vooruitgang, 

kunnen bepaalde gestandaardiseerde diensten afgehandeld worden door niet-advocaten, juristen of 

zelf parajuridische dienstverleners. Anderzijds zijn er vandaag de dag juridische dienstverleners die 

tegen een lagere kost even goed en zelfs betere kwalitatieve diensten kunnen verlenen, stelt 

Kritzer388.  

Tot slot heeft de globalisering een belangrijk impact. Niet alleen verandert de interne structuur van 

advocatenkantoren, met partners en medewerkers, maar zij beperken zich niet meer tot de lokale 

                                                           

385 Hij onderzocht de Engelse juridische professies en kwam tot de conclusie dat de advocatuur de laatste 50 
jaar haar idee of professionalisme nauwelijks had veranderd. Zij had zich sterk kunnen handhaven tegenover 
derden zoals de overheid en haar publiek. Hij ziet wel dat de advocatuur niet ongevoelig blijft tegenover 
veranderingen zoals het voeren van publiciteit, invloed van de overheid op de juridische bijstand en de 
afschaffing van bepaalde monopolies (in casu bij barristers). Maar in tegenstelling tot Abel beschouwt hij dat 
niet als een teloorgang van de advocatuur. 
386 Zie voor een volledige overzicht van de literatuur S. GIBENS, “Rechtshulp anno 2005: de afwezigheid van een 
traditie?” in F. EVERS en P. LEFRANC (ed.), De verhaalbaarheid van de kosten van verdediging: en wat met de 
toegang tot het de rechter. Rechtshulp op de helling, Brugge, die Keure, 2006, 5. 
387 H. KRITZER, “The Professions Are Dead, Long Live the Professions: Legal Practice in a Postprofessional 
world”, Law & Society Review, vol.33, number 3, 1999, 720 e.v. 
388 Zie ook R. SUSSKIND, Tomorrow’s Lawyers…, o.c., 34. Zie tabel met de verschillende bronnen van juridische 
dienstverlening zoals in-sourcing, de-lawyering, relocating, offshoring, outsourcing, subcontracting, enz. Zie ook 
de studie van R. MOORHEAD, A. SHERR en A. PATERSON, “Contesting professionalism: Legal Aid and Non-
Lawyers in England& Wales”, Law & Society Review 2003, 765-808. Uit dit onderzoek blijkt dat NFP-organisaties 
betere diensten verleenden dan de advocatuur. Niet het professionalisme van de advocatuur was bepalend, 
wel de specialisatie maakt het onderscheid in de kwaliteit van de juridische dienstverlening.  
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grenzen en zelfs niet meer tot de advocaten alleen. Kritzer concludeert dat multidisciplinaire389 

samenwerking zich opdringt als de advocatuur bepaalde segmenten van het juridische veld wil 

behouden. Hij haalt hiervoor argumenten uit de rechtshulpverlening aan om zijn stelling te 

rechtvaardigen. In Amerika worden diensten geleverd door niet-advocaten die werken voor sociale 

diensten of gelijkaardige instellingen. Het betreft dan ook domeinen waar de advocaten historisch 

gezien niet veel belang aan hechtten, zoals schuldbemiddeling en sociaal recht. Daarenboven is de 

overheid vaak betrokken partij aangezien deze de juridische prestaties subsidieert. De overheid wil 

kost-effectieve dienstverlening laten verlenen waarbij zij dan tal van regels en voorwaarden oplegt 

waardoor de autonomie en onafhankelijkheid van de advocatuur aan banden wordt gelegd, naast 

het feit dat zij dan nog taken toebedeelt aan andere professionals dan advocaten. Dit kan zelfs zo ver 

gaan dat de overheid aparte overheidsorganen opricht om deze rechtshulpverlening te 

organiseren390. 

 Conclusie 

We mogen kort concluderen dat de advocatuur from within probeert om haar positie binnen het 

juridische veld te behouden, maar dat de literatuur deze positie in vraag stelt. Het uitgangspunt is 

niet meer de loutere kenniswerker waarrond de huidige juridische professie is georganiseerd. De 

aandacht verschuift naar de zaken, de taken en diensten die moeten geleverd worden. De niet-

juridische professionals hebben gelet op de toenemende specialisatie, gecombineerd met de 

technologische evoluties binnen de rechtshulpverlening hun functie. Het postprofessionalisme is de 

kracht die from above het juridische veld beïnvloedt. De overheid en het publiek bepalen mee de 

plaats van de professie, ook binnen de rechtshulpverlening. Het judicare model benadrukt de 

zelfregulering. De overheid vergoedt enkel de prestaties. Het welfare model laat zien dat de overheid 

mee de werking en organisatie van de rechtshulpverlening bepaalt. Het traditionele model van 

professionalisme van Paterson wijst op de interactie tussen de advocatuur, de overheid en derden. 

Het onderscheid van Evetts tussen professionalisme from within en from above is geen dichotomie, 

maar een continuüm. Zo zijn de complex mixed models een combinatie tussen zelfsturing en 

overheidsinterventie. De verschuiving van de aandacht naar de taken en diensten maakt dat de 

                                                           

389 Zie ook L. KARPIC, Les avocats. Entre l’Etat, le public et le Marché XIIIe-XXe sciècle, Paris, Gallimard, 1995. De 
verzakelijking in de professie speelt zich hoofdzakelijk nog af in de grote advocatenkantoren. De huidige 
ontwikkeling van alternative business structures (ABS). ABS wijst zowel op multidisciplinaire samenwerking als 
op kantoren met derde-eigenaars, andere dan advocaten. J. LOUGHREY, Corporate Lawyers and Corporate 
Governance, Cambridge, University Press, 2011, 276 e.v. (hoofdstuk 10). 
390 Zoals gebeurd is in Engeland en Wales (verschuiving van de organisatie van de Law Society naar de Legal 
Services Commission en nu terug naar het Ministerie van Justitie. In Nederland is er de verschuiving van de 
bureaus voor rechtshulp naar de Raad voor Rechtsbijstand).  
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overheid zelf verder vorm kan geven aan haar beleid op de rechtshulpverlening en de zelfregulering 

van waaruit de juridische professie handelt, kan begrenzen.  

 

3.6.3 Het welzijnswerk/Sociaal werkers als para-professionals  

 Algemeen 

Naast de advocatuur organiseren in Vlaanderen andere organisaties juridische diensten zoals de 

vakbonden, consumentenorganisaties, centra voor algemeen welzijnswerk alsook wetswinkels en 

huurdersbonden (zie Deel 1). Kenmerkend voor deze organisaties is dat zij niet steeds een beroep 

doen op advocaten. Zij nemen juristen in dienst. Lejeune plaatst deze groep van juristen en 

advocaten onder professionals die een sociale toepassing maken van het recht. Deze toepassingen 

gaan terug op de expertise en de vaardigheden uit het sociaal werk391. Daarnaast zijn er ook para-

juridische medewerkers (bachelor opleiding) of sociaal werkers actief. Daarenboven werken vele van 

deze organisaties met vrijwilligers. Hun taken en diensten passen eerder onder het welfare model. 

Het Welfare model heeft dus een ruimere doelstelling dan het judicare model. De focus van deze 

organisaties is anders, minder marktconform alhoewel ook zij niet volledig ontsnappen aan de logica 

van de markt en de bureaucratie392. Zij worden meestal beheerst ‘from above’393. Bij het aanpakken 

van de sociaal-juridische problemen van rechtzoekenden plooien zij dus terug op praktijken en 

methodieken uit het sociaal werk.  

Het uitgangspunt van het sociaal werk is het nastreven van sociale rechtvaardigheid en het vrijwaren 

van mensenrechten394. Volgens Aiken en Wizner is het streven naar sociale rechtvaardigheid 

                                                           

391 A. LEJEUNE, o.c., 407-408. Zij onderscheidt drie categorieën van rechtstoepassingen: de technische, de 
politieke en de sociale. Het is een typologie die past binnen het raam van de professies en beroepen. In dit 
doctoraat gaan we uit van een post-professionalisme (zie verder).  
392 D. VAN HOUTEN, “Professionalisering en arbeidsdeling”, Sociale interventie 2006, 17-25. Zij spreekt over de 
‘gekooide professionals’. De sociale arbeidsdeling wordt volgens de auteur onder de regie van de technische 
arbeidsdeling geplaatst. Dit is vanuit de theorie van Durkheim een paradox die zij doet oplossen via de 
normatieve professionalisering, het instant houden van een eigen discretionaire ruimte die verborgen kan 
gehouden worden voor managers en financiers. zie ook L. DOMINELLI, “Neo-liberalism, social exclusion and 
welfare clients in a global economy”, International Journal of Social Welfare, 1999, 14-22; R. ADAMS, L. 
DOMINELLI en M. PAYNE (eds.), Social Work Themes. Issues and Critical Debates (3th edition), Basingstoke, 
Hampshire, Plagrave Macmillan, 2005.  
393 Zie supra Evetts. 
394 De globale definitie van het beroep: “Social work is a practice-based profession and an academic discipline 
that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. 
Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social 
work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social 
work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing.” (IFSW, 2014). 
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misschien wel een doel van de advocatuur maar expliciteert de juridische professie het niet395. Om 

deze waarden na te streven, pleit Scholte396 voor “brede kennis en vroegtijdige, lichte en gerichte 

interventies, met volop aandacht voor de basale bestaanswaarden... De kracht van sociaal werkers 

schuilt in het feit dat zij van veel zaken genoeg weten om lichte interventies te kunnen realiseren.” 

Dergelijke interventie veronderstelt de kennis van het recht zoals zij tot uiting komt in de bestrijding 

van sociale onderbescherming397. De praktijk waarbinnen een sociaal werker zich begeeft, omvat het 

werken met allerlei soorten problemen op allerlei vlakken398. Sociaal werkers komen met andere 

woorden in contact met alle soorten cliënten, nemen verschillende rollen op en zetten hun 

theoretische kennis in op maat van de cliënt. Deze generalistische aanpak veronderstelt volgens 

Blom dat de sociaal werker in staat is om oplossingen aan te reiken op basis van uitgebreide kennis 

en kunde binnen verschillende organisatorische contexten, steeds vertrekkende vanuit de noden van 

de cliënt.  

De problemen waarmee cliënten van het sociaal werk te maken hebben, bevatten meestal ook een 

juridische component399. Vanuit de grondrechten die centraal staan in het sociaal werk, bieden 

sociaal werkers een antwoord op de toenemende impact van het recht in het dagelijkse leven400. Dit 

veronderstelt kennis en kunde in het juridisch handelen in de rechtsdomeinen die behoren tot de 

leefwereld van de gebruikers van hun dienstverlening401.  

 Sociaal werk: tussen zorg en recht 

De praktijk van het sociaal werk wordt soms als ecologisch omschreven omdat de hulpverlener niet 

alleen kijkt naar het individuele probleem van de cliënt, maar deze contextualiseert in diens 

omgeving en zelfs ruimer plaatst in het geheel van de samenleving402.  

                                                           

395 J. AIKEN en S. WIZNER, “Law as Social Work”, Journal of Law & Policy 2003, 64.  
396 M. SCHOLTE, “Terug naar de basis”, Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk 2010, 3, 2-4. 
397 Zie Deel 1 en de daar vermelde literatuur over onderbescherming. 
398 B. BLOM, “Specialization in social work practice”, Journal of Social Work 2004, 25-46. 
399 J. AIKEN en S. WIZNER, l.c., 63-64.  
400 Zie literatuur over onderbescherming, maar ook B. HUBEAU, “Geen beroep doen op het recht is geen optie: 
over de afdwingbaarheid van sociale grondrechten in het sociaal werk” in K. DRIESSENS, P. RAEYMAECKERS, L. 
SEBRECHTS, M. THIRIONS en E. WOUTERS (ed.), Een Caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een 
sociaalwetenschappelijke benadering. Leuven, Acco, 2015, 81-97. 
401 S. BRAYE en M. PRESTON-SHOOT, Practising Social Work Law, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2010; zie 
recent M. PRESTON-SHOOT, Making Good Decisions. Law for Social Work Practice, Hampshire, Palgrave 
Macmillan, 2014, 4. S. GIBENS, “Recht in sociaal werk. Hoe sociaal werk tot zijn recht kan komen”, Alert 2013, 
29-36. 
402 Het sociaal werk wordt hier in zijn algemene term gebruikt en impliceert de verschillende tradities die er 
binnen het sociaal werk bestaan. Er is enerzijds het maatschappelijk werk dat sterk aanleunt bij de 
Angelsaksische traditie en anderzijds het opbouwwerk dat sterke continentale wortels heeft. Thans spreekt 
men eerder van stromingen: Malcolm Payne onderscheidt reflexive therapeuthic (dominant in de jaren 80 en 
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Het handelingsdomein van het sociaal werk is niet gemakkelijk af te bakenen403. Sociaal werk is 

gespecialiseerd in interviewtechnieken, crisisinterventie, casework, onderhandelingen, 

doorverwijzing. Het is gericht op de persoon (client centered & client driven)404. Scholte omschrijft de 

sociaal werker als een generalist-specialist en bruggenbouwer. Sociaal werk doet met minder meer 

namelijk: vroegtijdig, licht en gericht ingrijpen waar mogelijk volgens het principe van de getrapte 

zorg, samenwerken met vrijwilligers en laag-geprofessionaliseerden, met het netwerk van cliënten 

en verbinden van individuele en collectieve interventies. Sociaal werk heeft een integrale aanpak, 

namelijk: een samenhangende aanpak van materiële en immateriële problemen, met een sterke 

focus op de samenhang tussen individuele en maatschappelijke problemen405, dus contextueel. 

Twee kanttekeningen zijn op hun plaats. De eerste is dat de verhouding tussen het recht en het 

sociaal werk er één is van spanning. Alhoewel het recht als discipline deel uitmaakt van de praktijk 

van het sociaal werk, claimt de advocatuur dit als haar ‘technisch’ domein. De sociale 

rechtshulpverlening situeert zich tussen het recht als discipline en de institutionele setting van het 

sociaal werk406. De functie en rol van het recht verschilt dan ook naargelang de toepassing van het 

recht louter technisch is of sociaal is407. De verschillende toepassingen bepalen ook een juridische en 

een sociale praktijk die verschilt in de verhouding tussen de rechtzoekende of cliënt en de 

professional, de wijze van bijstand en de manier waarop een conflict of probleem wordt 

                                                                                                                                                                                     

90 in VS), individual reformist en socialist-collectivists (veel aandacht hiervoor in de jaren 70). Van Ewijk voegt 
er nog een vierde toe nl. de contextuele transformerende aanpak die zich richt op de context. Verder maakt 
men nog een onderscheid naar ideologie (anti-oppressive sociaal werk, sociaal constructivistisch werk en faith-
based sociaal werk) alsook wordt er een indeling gemaakt naar historisch afkomst (maatschappelijk werk dat 
past binnen een Angelsaksische traditie, het sociaal-pedagogisch werk dat voor een Europees continentale 
oorsprong kent en samenlevingsopbouw). Zie hierover H. VAN EWIJK, European social policy and social work. 
Citizenship based social work, Abingdon, Routledge, 2010, 3. Zie ook 
http://www.bodyofknowledgesociaalwerk.nl/stromingen-het-sociaal-werk (geraadpleegd op 22 juli 2016). 
403 Een bijdrage uit 1915 van Abraham Flexner is hier al verhelderend. Hij meent dat professies bepaalde en 
specifieke doelen nastreven in duidelijke van elkaar afgelijnde domeinen. Dit is niet het geval met sociaal werk 
dat juist eerder over de domeinen heen werkt: “An aspect of medicine belongs to social work, as do certain 
aspects of law. … A good deal of what is called social work might perhaps be accounted for on the ground that 
the recognized professions have developed too slowly on the social side. Suppose medicine were fully socialized; 
would not medical men, medical institutions, and medical organizations look after certain interests that the 
social worker must care for just because medical practice now falls short? The shortcomings of law create a 
similar need in another direction. Thus viewed, social work is, in part at least not so much a separate profession, 
as an endeavor to supplement certain existing professions pending their completed development. It pieces out 
existing professions; breathes a new spirit into them; and binds them together in the endeavor to deal with a 
given situation from a new point of view.” (A. FLEXNER, “Is Social Work a Profession”, Research on Social Work 
Practice, vol. 11, no2, march 2001, 152-165, citaat p. 161 (heruitgave)).  
404 P. GALOWITZ, “Collaboration between Lawyers and Social Workers: Re-examining the Nature and Potential 
of the Relationship”, Fordham Law Review 1999, 2134. 
405 M. SCHOLTE, Oude waarden in nieuwe tijden. Over de kracht van maatschappelijk werk in de 21e eeuw, 
Hogeschool Inholland, Movisie, 2010, 92. 
406 Zie hierover Deel 1.  
407 Zie A. LEJEUNE, o.c., 407-408. 
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aangepakt408. Het recht dat voortdurend aan verandering onderhevig is, is voor het sociaal werk 

slechts één van de referentiekaders. Studies wijzen uit dat de toepassing van het recht in een 

sociaalwerk praktijk zich kenmerkt door een ambivalente ‘juridische geletterdheid’409. Preston-Shoot 

stelt vast dat de interface tussen de juridische regels en praktijk een plaats is van angst en een 

waarneembare moeilijkheidsgraad410. Een gevolg is dat sociaal werkers zich in de justitiële context 

vaak ondergewaardeerd weten en allerhande handhavingsmechanismen ontwikkelen.411 Een tweede 

vaststelling is dat de inhoudelijke aanpak verschilt tussen de disciplines van het recht en het sociaal 

werk. Er is een duidelijk verschil tussen de ethiek van het recht en deze van de zorg412. De juridisering 

van de menselijke relaties en de standaardisering ervan leidt tot onpersoonlijke afhandeling413. De 

zorgethiek gaat terug op relatieve waarden zoals betrokkenheid/liefde (caritas) en afhankelijkheid 

(ouderdom, beperking), die aanleiding geven tot zorg414. De toepassing van het recht kan dan een 

bron zijn van dilemma’s binnen de normatieve ethische professionaliteit waarvoor het sociaal werk 

wil staan415. Dit leidt tot verschillende benaderingen niet alleen op het probleem zelf, maar ook naar 

de persoon die hiermee wordt geconfronteerd. We gaan hierop verder in Deel 3. 

 Van interdisciplinariteit tot intradisciplinariteit 

Verschillende studies in landen waar legal clinics bestaan, meer bepaald de Verenigde Staten van 

Amerika416, Canada417 en Australië wijzen op het belang van de methodieken uit het sociaal werk en 

                                                           

408 S. ZIFCAK, “Towards a reconciliation of legal and social work practice” in S. RICE en A. DAY (eds.), Social Work 
in the Shadow of the Law, The Federation Press, Sydney, 2014, 12-15. 
409 M. PRESTON-SHOOT en J. MCKIMM, “Exploring UK medical and social work students’ legal literacy: 
comparisons, contrasts and implications”, Health and Social Care in the Community 2013, 1-12. Juridische 
geletterdheid omschrijven de auteurs als: “a distillation of knowledge, understanding, skills and values that 
enables practitioners to connect relevant legal rules with their professional practice, to appreciate the roles and 
duties of other practitioners and to communicate effectively across organisational boundaries.” 
410 M. PRESTON-SHOOT en J. MCKIMM, “Perceptions of Readiness for Legally Literate Practice: A Longitudinal 
Study of Social Work Student Views”, Social Work Education, 2011, 1-19. 
411 S. HALLIDAY, N. BURNS, N. HUTTON, F. MCNEILL en C. TATA, “Street-Level Bureaucracy, Interprofessional 
Relations, and Coping Mechanisms: A Study of Criminal Justice Social Workers in the Sentencing Process”, Law 
& Policy vol. 31 (4), 2009, 406-428. Een verklaring hiervoor is dat de opleiding ondergewaardeerd wordt in 
vergelijking met een rechtenopleiding die kan bogen op een langere traditie die verder reikt dan het begin van 
de welvaartstaat. Dit geeft een verschil in statusbeleving. 
412 P. GALOWITZ, “Collaboration between Lawyers and Social Workers: Re-examining the Nature and Potential 
of the Relationship”, Fordham Law Review 1999, 2123-2154. J. de SAVORNIN LOHMAN en H. RAAFF, In de 
frontlinie tussen hulp en recht, Coutinho, Bussem, 2012, 141-151; S. ZIFCAK, “Towards a reconciliation of legal 
and social work practice” in S. RICE en A. DAY (eds.), Social Work in the Shadow of the Law, The Federation 
Press, Sydney, 2014, 17-19. 
413 J. DE SAVORNIN LOHMAN en H. RAAFF, o.c., 119-139. 
414 J. DE SAVORNIN LOHMAN en H. RAAFF, o.c., 141-151. 
415 Ph. SWAIN, “Why social work and law?” in in S. RICE en A. DAY (eds.), Social Work in the Shadow of the Law, 
The Federation Press, Sydney, 2014, 5. 
416 J. KOZAKIEWICZ, “Social Work and Law: A Model Approach to Interdisciplinary education and Community-
based Advocacy”, Family Court Review vol. 46, No. 4 October 2008, 598-608. Dit stuk verwijst naar de 
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het belang van inter/multidisciplinariteit en intradisciplinariteit418. Hubeau spreekt over een multi-

legal approach en intra-legaI approach 419. 

3.6.3.3.1 Inter(multi)discplinariteit 

Inter(multi)disciplinariteit onderscheidt zich van interprofessionaliteit. Interprofessionaliteit fungeert 

als antwoord op een gefragmenteerde praktijk terwijl inter(multi)disciplinariteit een antwoord is op 

de gefragmenteerde kennis over verschillende disciplines420. Discipline wijst op een veld dat wordt 

bepaald door een vakgebied. Een discipline kenmerkt zich door een sterke theoretische 

onderbouwing en een geheel van afgebakende disciplines geeft toegang tot het uitoefenen van 

bepaalde beroepen. Disciplines bepalen dan ook de professionaliteit. Sociaal werkers zijn de 

professionals binnen het veld van het sociaal werk en het recht is het veld waarrond de juridische 

beroepen zich hebben gegroepeerd. De samenwerking tussen de beide disciplines van het sociaal 

werk en het recht situeert zich volgens Orji op het niveau van de communicatie, coördinatie, 

consultatie en partnerships 421 . Hieronder worden de verschillende aspecten van deze 

interdisciplinariteit overlopen.  

Wat de interdisciplinariteit betreft, hebben juristen en advocaten en het sociaal werk gezamenlijke 

belangen als zij werken met mensen die met dagdagelijkse sociale en meestal ook juridisch geladen 

problemen te kampen hebben. Galowitz wijst op de andere aanpak van beide beroepsgroepen die 

teruggaan op onderscheiden disciplines, nl. deze van het recht en het sociaal werk. Zij stelt dat 

juristen en advocaten nog heel wat kunnen leren over de manier van communiceren en de 

methodieken. Zij geeft de volgende opsomming die van belang zijn in de rechtshulpverlening: clinical 

services, crisis intervention, psycho-social assessment, advocacy, working with community groups, 

                                                                                                                                                                                     

samenwerking tussen studenten die enerzijds een rechtenopleiding volgen en anderzijds een opleiding in 
sociaal werk. Zij volgen gezamenlijke cursussen en voldoen nadien hun stage in een speciaal programma 
Chance at Childhood Program (CAC). Veelal hebben juridische klinieken een specifiek juridisch domein waar de 
opleiding wordt voorzien.  
417 C. McEOWN, Civil Legal Needs Research Report, March 2008, Law Foundation of British Columbia, 25. 
418 S. GIBENS en B. HUBEAU, “Socially responsible legal aid in Belgian Society: time for a thorough rethink”, 
International Journal of the Legal Profession 2013, 1-20. 
419 Zie hierover B. HUBEAU, “Sociale rechtshulp en sociaaljuridische dienstverlening zijn mensenwerk” in B. 
HUBEAU, J. GOORDEN en J. MERTENS (eds.), Recht op Recht. Sociale rechtshulp en sociaaljuridische 
dienstverlening in Vlaanderen, Mechelen, Kluwer, 2011, 23. 
420 In zijn doctoraatsonderzoek analyseert Orji haarfijn het onderscheid tussen beide begrippen en komt hij tot 
de hier vermelde omschrijving die ik overneem. I. ORJI, Towards Collaboration Between Lawyers and Social 
Workers: A Content Analysis of Joint Degree Programs, A dissertation submitted to the Graduate Faculty in 
Social Welfare in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy, The City 
University of New York, 2016, 29-30. (252 p.) 
http://academicworks.cuny.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1801&context=gc_etds (geraadpleegd op 23 juli 
2016). 
421 I. ORJI, o.c., 34 (table 1).  



141 
 

community development, preventive legal education, liaison work with other agencies, community 

analysis, social policy analysis, administrative services-program administration, staff training.422 

Verschillende factoren bemoeilijken, volgens Galowitz, de interdisciplinaire samenwerking. Ten 

eerste zijn er de verschillende opvattingen over een aantal ethische/deontologische principes, 

waaronder het beroepsgeheim en het delen van informatie. Ten tweede is er een spanning in de 

wijze waarop de beoefenaars van de beide disciplines hun verantwoordelijkheden invullen. De jurist 

en de advocaat is de woordvoerder van de belangen van zijn cliënt, terwijl de sociaal werker zich 

vooral richt op hetgeen het best is voor zijn cliënt, wat niet steeds overeenkomt met wat deze echt 

wenst. Dit leidt tot een verschillende rolperceptie. De advocaat past in het advocacy model, terwijl 

de sociaal werker eerder kan ondergebracht worden in best intrest model. Sociaal werk zoekt naar 

een bemiddelende oplossing eerder dan zich te scharen achter de loutere belangen van de cliënt, 

wat meer neigt naar een conflictmodel. Ten derde vertrekt de sociaal werker vanuit een globale en 

sociale visie op zorg. Hij kijkt over het loutere probleem zelf van zijn cliënten en onderzoekt de 

verschillende familiale, sociale en gemeenschapsfactoren in hun leven. Hij hanteert hiervoor 

verschillende referentiekaders. Een advocaat/jurist is daarentegen meer “atomistic”, niet gericht op 

samenwerking of overleg. Enkel het individu met zijn huidige juridisch probleem verdient aandacht 

en bijstand.  

Niet alleen Galowitz, maar ook Glynn schrijft dat juristen en advocaten die zich toeleggen op de 

rechtshulpverlening opgeleid moeten worden vanuit een interdisciplinair perspectief. Het effectief 

opkomen voor mensen in vele juridische domeinen die betrekking hebben op de dagelijkse 

problemen veronderstelt kennis over andere domeinen zoals het sociaal werk. Het is verrijkend voor 

alle partijen op het werkveld423. Newman pleit voor generalisten die beide disciplines belichamen424.  

Om de verschillende drempels te overstijgen wijst Orji in zijn onderzoek425 op het belang van het 

onderwijs als bouwsteen voor interdiscplinaire samenwerking: “Additionally, the study demonstrates 

that joint/dual education of law and social work students has the potential to promote collaboration 

between the two groups of professionals in organizational, interagency, intra-agency, or 

                                                           

422 P. GALOWITZ, “Collaboration between Lawyers and Social Workers: Re-examining the Nature and Potential 
of the Relationship”, Fordham Law Review 1999, 2131-2132. 
423  G.GLYNN, “Multidisciplinary representation of Children: Conflicts over disclosures of client 
communications”, John Marshall Law Review 27, 1994, 617-656. 
424 J.NEWMAN, “Re-conceptualizing Poverty Law Clinical Curriculum and Legal Services Practice: the Need for 
Generalists”, Fordham Urb. L.J. 2007, 1303-1324. 
425 E. ORJI, o.c., 72. 
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interpersonal settings if properly designed”426. Hij ziet een aantal belangrijke belemmeringen voor 

een interdisciplinaire opleiding die hij terugvindt in de rechtspraktijk en de praktijk van het sociaal 

werk427: een verschil in de opleiding428, stijlverschillen in praktijkmethodes429, taalverschillen430, 

verschillen in klantgerichtheid431 en ethische verschillen432.  

Ondanks de voornoemde drempels geven studies aan dat inter(multi)disciplinaire samenwerking een 

succesvolle benadering is die effect ressorteert433.  

                                                           

426 E. ORJI, o.c., 186. Hij onderzocht de ‘joint degree programs’ in de VS en concludeert dat ondanks het bestaan 
van ‘joint degree programs’ in recht en sociaal werk, die de spanning in de samenwerking tussen beide 
beroepsgroepen zeker vermindert, het eerder ‘dual programs’ – die naast elkaar lopen – zijn dan ‘joint degree 
programs’. Hij pleit wel voor meer coherentie in de curricula om de samenwerking te bevorderen: “To 
accomplish such an outcome would require that curricula be designed with an emphasis on collaboration. The 
practice by which each school focuses on its traditional single disciplinary curriculum, while pretending that 
collaborative sensitivity is being impacted on students, is unrealistic. There is a need for some core courses of 
classroom activities to focus on collaborative learning, rather than allowing students the option to choose what 
pleases them. To be sure, the core competencies, skills, and practice behaviors offered by the sampled 47 
schools combine to prepare students for professional practice. Nevertheless, because students are at liberty to 
choose courses and concentrations or specializations of interest, it is not ascertainable from the field manuals 
how such choices are made.” (p. 186-187). 
427 E. ORJI, o.c., 72. 
428 De sociaal werker focust zich op menselijke interacties en een systeemtheorie. Hij evalueert en benoemt 
onderliggende kwesties en niet-verbale signalen. Hij ontwikkelt de vaardigheid om informatie te synthetiseren. 
Het sociaal werk is werkveldgericht (op het terrein), experimenteel en reflectief. De jurist focust zich op 
wetten, het recht, procedures en strategieën. Hij evalueert en benoemt de aanwezige juridische problemen. Hij 
ontwikkelt analytische vaardigheden. Het recht wordt gedoceerd in de klas en op basis van onderzoek en 
opzoeken. 
429 De sociaal werker is gericht op samenwerking, ondersteuning, consensus-building. Hij steunt op een 
gedeelde besluitvorming. Hij is procesgericht en definieert diffuse doelen. Hij maakt gebruik van professionele 
relaties om verandering te weeg te brengen bij de cliënt of de omgeving. De jurist is meer gericht op 
confrontatie, op hoor en wederhoor, steunt op individuele autonomie. Hij is gericht op het resultaat (winnen of 
verliezen). Hij definieert ternauwernood doelen. Hij gebruikt het juridisch system als oplossing voor problemen.  
430 De sociaal werker beschrijft en gaat terug op intuïtie. Hij is diffuus en probeert allesomvattend te zien. Hij is 
soms ambigu. Hij brengt verschillende verklaringen naar voren. Hij gebruikt termen uit de diagnostiek en 
psychosociale termen. Hij is eerder impressionistisch. De jurist baseert zich op feiten en is exact. Hij is beknopt 
zakelijk en scherp omlijnd. Hij beargumenteert een bepaalde situatie. Hij gebruikt juridische en procedurele 
termen. Hij is kalm.  
431 De sociaal werker gaat terug op het best interest model. Hij is onpartijdig. Hij ziet de bredere context en is 
meerzijdig partijdig. De jurist is een belangenbehartiger. Hij is een “partizaan”. Hij staat voor de verdediging 
van de rechten van een individu of een groep.  
432 De sociaal werker baseert zijn besluitvorming op een diagnosestelling. De jurist laat zijn besluitvorming 
bepalen door de cliënt.  
433 V. RIZZO, D. BURNES en A. CHALFY, “A systematic Evaluation of a Multidisciplinary Social Work-Lawyer Elder 
Mistreatment Intervention Model”, Journal of Elder Abuse & Neglect 2015, 27, 1-18. Zie ook de Australische 
studie over de samenwerking tussen verschilende studenten in een Community Legal Centre in Melbourne; R. 
HYAMS, G. BROWN en R. FOSTER, “The Benefits of Multidisciplinary Learning in Clinical Practice for Law, 
Finance, and Social Work Students: An Australian Experience”, Journal of Teaching in Social Work 2013, 33, 
159-176. 
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3.6.3.3.2 Intradisciplinariteit 

Het incorporeren van sociaal werk methoden in de rechtshulpverlening wordt door Aikin en Wizner 

omschreven als ‘intradisciplinair’434. Zij sommen een aantal van deze vaardigheden en competenties 

op435. Een eerste vaardigheid is dat de advocaat/jurist de context tracht te begrijpen waarbinnen het 

probleem zich stelt en zoekt naar de beste methoden om dit te bereiken in het belang van de 

rechtzoekende. Dit kan zijn dat een procedure mogelijk is, maar dat het voeren ervan op dat moment 

niet in het belang is van de rechtzoekende. Ten tweede leert de advocaat/jurist holistisch te kijken436. 

Hij ontwikkelt bepaalde culturele en sociale vaardigheden en heeft oog voor diversiteit. De 

advocaat/jurist is bewust van de wijze waarop zijn ervaring van de feiten de perceptie van de cliënt, 

diens probleem en mogelijke oplossing ervan, kan beïnvloeden. Ten derde werkt hij vanuit het 

bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt en stimuleert deze. Hij houdt bij het geven van de 

juridische bijstand rekening met de impact dat de toepassing van het recht kan hebben op de korte 

en ook lange termijn zowel voor de cliënt als voor diens omgeving. Hij kijkt niet alleen naar de 

output, maar vooral naar de outcome waarbij politieke en sociale actie eveneens tot de 

mogelijkheden behoren. Naast vaardigheden moet de jurist/advocaat ook de context in rekening 

                                                           

434 J. AIKEN en S. WIZNER, “Law as Social Work”, Journal of Law & Policy 2003, 63-82. In dezelfde zin S. RAND, 
“Teaching Law students to practice social justice: An interdisciplinary search for help through social work’s 
empowerment approach”, Clinical Law Review 2006, 459. Dit past binnen de traditie van de Legal Clinics die in 
verschillende Anglo-Amerikaanse Universiteiten bestaan. Deze programma’s zorgen ervoor dat 
rechtenstudenten zich meer bewust worden van de meerwaarde van interdisciplinaire samenwerking en 
buiten hun comfortzone van het recht komen. Zie voor een mooi onderzoek: J. McNAMARA, C. CAMPBELL en E. 
HAMMAN, “Community projects: extending the community lawyering model”, International Journal of Clinical 
Legal Education 21(2) 2014, 1-32, http://eprints.qut.edu.au/78441/2/78441.pdf. Zij stellen dat het door hen 
opgestarte en geëvalueerde community project inzake legal clinics - waar studenten werkten in sociale 
organisaties, niet met noodzaak juridische organisaties- resulteert in positieve learning outcomes in relatie tot 
de ontwikkeling van een pro bono ethiek en de betrokkenheid op het bereiken van sociale rechtvaardigheid, 
vaardigheden zoals communicatie en de ontwikkeling van een positieve professionele juridische identiteit. 
435 Nadat zij tot de vaststelling zijn gekomen dat advocaten in films vaak de zwakkere partij verdedigen vanuit 
een sociaal rechtvaardigheidsreflex, maar dat dit in de opleiding tot jurist volledig wordt genegeerd en in de 
praktijk haast onbestaande is. De opleiding beperkt zich enkel tot deontologische aspecten van het beroep en 
beperkt sociale rechtvaardigheid tot een formele rechtvaardigheid in die zin dat regels gerechtvaardigd 
voorkomen en gelijk worden toegepast terwijl het de vraag is of er wel sprake is van een substantiële 
rechtvaardigheid. 
436 Zie hierover ook R. HYAMS, G. BROWN en R. FOSTER, “The Benefits of Multidisciplinary Learning in Clinical 
Practice for Law, Finance, and Social Work Students: An Australian Experience”, Journal of Teaching in Social 
Work 2013, 159-176. Ook zij wijzen op de verschillen zoals reeds door Galowitz uiteengezet en de vrees dat de 
samenwerking ertoe zou bijdragen dat juristen/advocaten hun zealous advocate approach zouden verliezen, 
terwijl uit het door hen geciteerde onderzoek blijkt dat dit maar één benadering is en uit onderzoek van o.a. 
Daicoff blijkt dat juristen/advocaten meer en meer een stijl aannemen die relationeel en holistisch is. Zij 
benoemt deze als comprehensive law waarin advocaten/juristen de psychologische, sociale, emotionele en 
relationele gevolgen van de verschillende juridische acties onderkennen (zie p. 167). Deze volgende passage 
maakt duidelijk wat dit inhoudt: “Working side by side with social work students and those of other disciplines 
provides them with exposure to ideologies inherent promoting social justice. If law students and their 
supervisors are prepared to take a broad view of lawyering role, the perspectives of the social work and legal 
disciplines can be seen to be quite closely aligned rather than being worlds apart.” (p. 169).  
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brengen. De advocaat/jurist ziet dat de problemen niet louter individueel zijn, maar plaatsvinden 

binnen een bepaalde gemeenschap. Deze laatste kan oorzaak zijn van het probleem. Het kan zijn dat 

meerdere mensen hieronder lijden zodat tot een gezamenlijke actie kan worden besloten. 

Omgekeerd kan het zijn dat bepaalde oplossingen van het probleem maar mogelijk zijn via de 

tussenkomst van de gemeenschap en haar diensten. Tot slot menen de auteurs dat de 

empowerment en het investeren in de cliënt bij het oplossen van het probleem één van de 

belangrijkste doelen zijn bij de juridische dienstverlening437.  

Intradisciplinariteit impliceert het zoeken naar hetgeen verbindt zodat ook de advocatuur/jurist een 

hulpverlener wordt438 die oog heeft voor niet-procedurele conflictoplossingen439. Vele van deze 

vaardigheden ontwikkelen zich doorheen de samenwerking met de andere disciplines zoals het 

sociaal werk. En vice versa verstevigt de samenwerking ook de plaats van het recht binnen het 

sociaal werk440.  

 Welzijnsbenadering en organisatie van de rechtshulp 

Binnen het welfare model is er plaats voor interdisciplinaire samenwerking en is er ruimte voor 

intradisciplinariteit. In Canada worden juridische problemen die verband houden met armoede vaak 

door het stafmodel afgehandeld, net zoals problemen die te maken hebben met familierecht, 

vreemdelingenrecht of jeugdzaken441. De welzijnsbenadering is niet alleen beperkt tot een loutere 

adviesverlening of een (beperkte) service. Een holistische benadering bij de afhandeling van de 

                                                           

437 Zie hierover ook Rand die spreekt van het ‘empowerment model’. S. RAND, “Teaching Law students to 
practice social justice: An interdisciplinary search for help through social work’s empowerment approach”, 
Clinical Law Review 2006, 484. Aiken en Wizner spreken van een “systems theory approach: Social workers 
employ a systems theory approach in their work, which means that they consider all aspects of a client's life and 
that they view clients in their social environment. Social workers consider not only the immediate problem faced 
by a client (as a lawyer might do), but also the "system" within which the client exists. In particular, social 
workers consider family, community, and other social and economic forces that affect the client, such as 
poverty, discrimination, and educational and employment opportunities.” Zie ook R. HYAMS, G. BROWN en R. 
FOSTER, “The Benefits of Multidisciplinary Learning in Clinical Practice for Law, Finance, and Social Work 
Students: An Australian Experience”, Journal of Teaching in Social Work 2013, 169 die stellen dat 
rechtenstudenten: naturally will seek individual justice on behalf of their clients, but this is often done within a 
positive paradigm and without a wider social justice agenda. Een louter juridisch op het loutere probleem 
gericht antwoord kan de cliënt isoleren en zondert het probleem af van de context. Het gevolg is dan 
afbrokkelend engagement van de rechtzoekende in de bredere dialoog naar rechtvaardigheid. 
438 A. ANDERSON, L. BARENBERG en P. TREMBLAY, “Professional Ethics in Interdisciplinary collaboratives”, 
Clinical Law Review 2006-2007, 659-718. 
439 M. KING, A. FREIBERG, B. BATAGOL en R. HYAMS, Non-Adversarial Justice, The Federation Press, Sydney, 
2014, 352 p. 
440 R. HYAMS, G. BROWN en R. FOSTER, “The Benefits of Multidisciplinary Learning in Clinical Practice for Law, 
Finance, and Social Work Students: An Australian Experience ”, Journal of Teaching in Social Work 2013, 169. Zij 
noemen de samenwerking een two-way street. 
441 A. CURRIE, “Legal Aid Delivery Models in Canada: Past Experience and Future Developments”, 1999 
http://faculty.law.ubc.ca/ilac/Papers/04%20currie.html, 26 p. 
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juridische problemen valt hier eveneens onder. De bedoeling is om niet langer “case by case” het 

probleem te benaderen, maar ook om structureel weerwerk te bieden via juridische vorming en 

sociale actie. Niet alleen professionele juristen maken hier de wacht uit, ook niet juridische 

medewerkers worden ingeschakeld442.  

De juridische kliniek (community based legal clinics) is hiervoor exemplarisch. Buckley beschrijft de 

sterktes en de zwaktes van de vier mogelijke wijze van dienstverlening van de juridische klinieken: 

adviescentra, op zichzelf staande centra (stand alone centres)443, geïntegreerde dienstverlening 

(integrated services) en outreach services. Zij weerhield enkele belangrijke conclusies. De juridische 

klinieken moeten een volledige dienstverlening kunnen bieden. Enkel advies en korte juridische 

diensten volstaan niet om het doel te bereiken. Ten tweede verwijst zij naar Calgary Legal Guidance 

clinic waar zowel vrijwilligers als betaalde krachten werken, met openingsuren zowel tijdens als na de 

kantooruren en waarbij een beroep wordt gedaan op diensten van sociale werk(ers). Ten derde leert 

een studie over de Australische juridische klinieken dat zij kosteneffectief waren en hun diensten 

andere vormen van juridische dienstverlening aanvulden. Het is een meer gesofisticeerde benadering 

waarbij op langere termijn individuele juridische problemen worden omgezet in oplossingen die 

eveneens voor grote groepen in de samenleving de toegang verbreden444. De focus van de klinieken 

richt zich op samenwerking om een zo ruim mogelijk aanbod te voorzien, via het opzetten van 

samenwerkingsverbanden of via het integreren van diensten binnen één organisatie waar zowel 

juridisch als sociale en eventuele medische bijstand wordt voorzien445. In dezelfde zin hebben zich in 

                                                           

442 J. GIDDINGS en M. NOONE, “Australian community legal centres move into the twenty-first century”, 
International Journal of the Legal Profession 2004, 257-282, meer bepaald over samenwerking ook met de 
advocatuur 275-276. 
443 Stand alone centres wijzen op ‘self help’. Zo kan een beroep gedaan worden op self help via bronnen zoals 
het internet (voorgedrukte formulieren op een gespecialiseerde en voor iedereen toegankelijk website die 
mensen met voldoende vaardigheden zelf kunnen invullen, dan wel met bijstand van een hulpverlener (jurist of 
zelfs paralegal)) en zo hun zaak kunnen behartigen. Onderzoeken en ervaringen in de Verenigde Staten wijzen 
erop dat zelfs de minimale tussenkomst van zogenaamde court based self help centres of kiosken genoeg zijn 
om mensen ertoe aan te zetten hun zaak te verdedigen voor de rechtbank zoals in (niet complexe) 
huurgeschillen of eenvoudige burgerlijke partijstelling in strafzaken. Zie W. MOORE, Delivering legal Services to 
Low-Income People. A research-backed blueprint for providing cost-effective legal services to low-income 
populations, Improving Access to legal Aid, Washington D.C. 2011, 41. 
444 M. BUCKLEY, Moving Forward on Legal Aid. Research on Needs and Innovative Approaches, Report for the 
Canadian Bar Association, June 2010, 97-98. 
445  Dit is geen evidente beweging waarbij tal van hindernissen het pad kruisen, zoals verschillende 
financieringsbronnen, vragen naar organisatorische capaciteit en het delen van informatie. De voordelen van 
dergelijke dienstverlening binnen één organisatie (one-stop shop) is het vermijden van verwijzingsmoeheid, het 
maakt de juridisch dienstverlening meer effectief en minder tijdsintensief omdat juridische dienstverleners niet 
meer belast worden met het volledige intaken van de cliënt, er komt meer tijd vrij voor het trainen van de 
andere stafmedewerkers en ad hoc bijeenkomsten met andere dienstverleners. De andere niet juridische 
dienstverleners kunnen de jurist dan weer een andere en nuttige kijk geven op de context waarbinnen het 
probleem zich situeert en waarin de rechtzoekende moet leven. Het is dus minder abstract en vrijblijvend. 
Buckley haalt hier het voorbeeld aan van West Heidelberg Community Legal Partnerschip in Australië. In dit 
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de Verenigde Staten de Medical-Legal Partnerships ontwikkeld waar dienstverleners zich op plaatsen 

begeven waar veel kwetsbare mensen komen, zoals ziekenhuizen, en ze medische hulpverleners 

opleiden om sociale en juridische problemen te onderkennen en indien nodig door te verwijzen. De 

nadruk ligt op preventie en vroegtijdige interventie om zo gezondheidsschadende gevolgen van bv. 

slechte huisvesting, gebrek aan inkomen aan te pakken446.  

De volgende factoren zijn bepalend voor een goede samenwerking volgens Buckley: het voorzien van 

één locatie, de bereidheid tot samenwerking tussen de verschillende medewerkers, de 

professionaliteit van ieder van de dienstverleners, begrip en het verstaan van de onderscheiden 

rollen van elke professional, duidelijke en afgelijnde grenzen tussen de verschillende casuïstiek, 

nauwgezet volgen van verwijzingen, duidelijke en voortdurend overleg over zaken, het opvolgen van 

gedeelde kennis en de bereidheid tot een oplossingsgericht engagement op langere termijn447.  

 

3.7 Conclusie 

Een sociaal-juridische praktijk als veld binnen de rechtshulpverlening die bestaat uit het veld van de 

advocatuur en het veld van de sociale (rechts)hulpverlening kenmerkt zich institutioneel door een 

ideaaltypisch onderscheid tussen een judicare- en welfare model. Nochtans laat de literatuur zien dat 

deze ideaaltypes in de realiteit niet zo gemakkelijk te onderscheiden zijn en in gemengde vormen 

voorkomen. Het judicare model staat eerder voor een reactief-procedurele aanpak vanuit de 

advocatuur die zich per prestatie laat vergoeden. In België sluit het baliemodel het best aan op het 

judicare model. Het model past binnen een professionalisering ‘from within’. De advocatuur bepaalt 

zelf hoe en op welke manier zij haar diensten verleent. De overheid staat enkel in voor de 

                                                                                                                                                                                     

rapport staat duidelijk hoe dergelijke samenwerking vorm kan krijgen: “Lawyers and Community Centre staff 
work jointly on individual problems to resolve the legal problems as well the underlying cause that created the 
legal problem. The close working relationship enables referrals to be made instantly and sensitively. Examples 
of the multi-disciplinary approach include lawyers working with the Financial Counselor on debt matters or with 
the Social Workers or Community Workers on social security or domestic violence issues.” West Heidelberg 
Community Legal Service, Annual Report, 1988 at. 3-4 in M. BUCKLEY, o.c., 100-101. 
446 B. KRISHNAMURTHY, S. HAGINS, E. LAWTON en M. SANDEL, “What We Know and Need to Know About 
Medical-Legal Parnterships?”, South Carolina Law Review 2016, 377-388. Zie ook J. TEUFEL, S. HELLER en D. 
DAWSEY, “Medical-Legal Partnerships As a Strategy To Improve Social Causes Of Stress And Disease”, American 
Journal of Public Helath 2014, vol. 104, n° 12, e6-e7. J. COLVIN, B. NELSON en K. CRONIN, “Integrating Social 
Workers into Medical-Legal Partnerships: Comprehensive Problem Solving for Patients.” Social Work 2012, 1-9. 
Men spreekt van een Medical-Legal Partnership movement die haar start kende in 1993 in Boston.  
447 De multidisciplinaire samenwerking heeft dan ook een belangrijke beleidscomponent. De focus is de cliënt 
waarbij rekening wordt gehouden met een aantal criteria zoals kostprijs, klanttevredenheid, kwaliteit en de 
sociale impact van de dienstverlening; W. MOORE, Delivering legal Services to Low-Income People. A research-
backed blueprint for providing cost-effective legal services to low-income populations, Improving Access to legal 
Aid, Washington D.C., 2011, 1. 
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financiering voor haar prestaties. Het welfare model situeert zich dan weer binnen een preventieve 

aanpak met onder meer een ruimere situering van de rechtshulpproblemen binnen een sociaal 

kader. Het stafmodel zoals in de Belgische literatuur beschrijven sluit het best aan bij het welfare 

model. Gelet op de aanwezigheid van andere dienstverleners en haar organisatie wordt de 

professionalisering meer bepaald “from above”. Binnen de complex mixed models betekent het 

onderscheid tussen de verschillende modellen niet dat de advocatuur geen plaats heeft in een 

welzijnscontext. De keuze voor het ene dan wel het andere model blijft een discretionaire 

bevoegdheid van de overheid.  

Het digitaal model is innovatief en kenmerkt zich door een wijziging van de professionele rollen en 

functies van de intermediairs. Het model geeft een andere dimensie aan de face-to-face consulten 

tussen de cliënt en de professional. Het digitaal model laat toe om meer mensen te bereiken en een 

beroep te doen op hun zelfredzaamheid. Dit laatste betekent wel dat mensen over de vaardigheden 

moeten beschikken om zelf de weg te vinden naar de oplossing van hun probleem of conflict. Het 

digitaal model kan op zichzelf staan, maar eveneens in functie van de andere modellen waar 

(rechts)hulpverleners in de brede zin van het woord gebruik maken van de digitale wegen.  

Binnen een sociaal-juridische praktijk, vooral met het oog op het bereiken van kwetsbare mensen, is 

er nood aan kennis en vaardigheden die de eigen discipline overstijgen. Het detecteren van sociaal-

juridische problemen, het informeren van mensen, adviesverlening en eventueel bijstand en tot slot 

een doorverwijzing vragen om kennis en vaardigheden die verder reiken dan alleen maar kennis en 

kunde van de eigen discipline. Het bereiken van inter, multi- en intradisciplinariteit vraagt om inzicht 

in de drempels tussen de verschillende disciplines en de daaraan gerelateerde beroepsgroepen, maar 

tegelijkertijd ook een gerichtheid op hetgeen hen bindt. De verbindende elementen zijn 

communicatie, coördinatie, consultatie en partnerships. Communicatie tussen cliënten en 

hulpverleners, maar ook tussen hulpverleners onderling, de aard en wijze van consultatie, het 

afstemmen van de kennis op elkaar en de organisatie van de samenwerking zijn de bouwstenen voor 

een inter(multi)disciplinaire samenwerking.  

De belangrijkste oorzaak van het onderscheid in de beschreven modellen is de manier waarop de 

beroepsgroepen zich elk vanuit hun cultuur en kapitaal positioneren en hierin ook door studies 

bevestigd worden. De nadruk in studies448 over beroepen, professies en professionalisering ligt op 

status, traditie, macht en de aard van het werk. Studies dragen vaak bij tot een deterministische kijk 

op de onderscheiden beroepsgroepen en gaan voorbij aan de wijzigingen die een samenleving 

                                                           

448J. NOLIN, In search of a new theory of professions, University of Boras, Science for the professions, 2008, 53 
p. 
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ondergaat. Vele beroepen, waaronder ook de professies, in de westerse samenleving zijn thans 

kennisberoepen. Deze professionals, waaronder ook sociaal werk(ers) hebben een bepaalde kennis 

verworven. Het gezag dat een beroepsgroep ontwikkelt, ligt in de verbetering van de kwaliteit van de 

kennis. Maatschappelijke problemen kunnen niet meer alleen opgelost worden gebaseerd op 

atomische idealen met particuliere kennis van dat domein. Vandaag is er meer nood aan 

interdisciplinaire aanpak die zich focust op de taken en diensten die moeten worden uitgevoerd 

(post-normal science)449 in een post-professioneel tijdperk. Concurrentie en competitie dragen niet 

altijd bij tot een verbetering van de kennis, maar kunnen zelfs juist beperkend werken. Vandaar de 

nood aan samenwerking tussen de verschillende disciplines en dito beroepsgroepen (cf. communities 

of practice). Deze benadering vraagt om een andere kijk op beroepen en professionele 

samenwerking450. Een sociaal-juridische praktijk vraagt daarom om het overschrijden van elkaars 

kennisdomeinen en velden om te komen tot een gezamenlijke aanpak van de taken en diensten 

binnen de rechtshulpverlening zonder met noodzaak de eigenheid van elke discipline te ontkennen, 

in functie van de leefwereld van de mensen wier noden en behoeftes de determinanten zijn van de 

rechtshulpverlening.  

 

4 De particuliere invalshoek: de leefwereld van de 

rechtzoekenden 

4.1 Algemeen 

In het eerste deel bespraken we de paths to justice-studies die in kaart brachten welke sociaal-

juridische problemen mensen ondervinden in hun dagelijks leven en hoe zij hierop reageren. Uit deze 

studies blijkt dat de sociaal-juridische noden van mensen niet voor iedereen dezelfde zijn en niet op 

eenzelfde wijze aangepakt en opgelost worden. De studies geven ook aan dat de vermogens om deze 

                                                           

449 S.O. FUNCTOWICZ en J. R. RAVETZ, “A New Scientific Methodology for Global Environmental Issues" in R. 
CONSTANZA (ed.), Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability, New York, Columbia 
University Press, 1991, 137-152. 
450 Een studie over professies veronderstelt dus niet een loutere kritische analyse van de professies maar moet 
ook de samenwerking tussen professies verbeteren. Het volstaat niet om vast te stellen dat professies macht 
en gezag uitoefenen en binnen de respectieve opleiding hierop nogmaals te focussen. Monopolies dienen 
doorbroken te worden en te leiden tot transformaties en samenwerking. Evenmin helpt het de professies 
vooruit door vast te stellen dat zij cultureel en beroepsmatig van elkaar onderscheiden zijn, maar is dit in een 
risicomaatschappij waar juist onzekerheden latent aanwezig zijn, een potentieel gegeven. Onderzoek naar 
professies heeft geen nood aan algemene theorieën, maar aan kwalitatieve studies over de werking van de 
professies als een soort van anti-dotum voor de power approach in de bestudering van de professies. Zie J. 
NOLIN, o.c., 45-49. 
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problemen aan te pakken tussen mensen en groepen verschillen en dus afhankelijk zijn van hun 

leefwereld. De vraag rijst hoe een sociaal-juridische praktijk zich verhoudt tot deze leefwereld.  

 

4.2  Systeemwereld en leefwereld: de communicatietheorie van 

Habermas  

De begrippen leefwereld en systeemwereld maken deel uit van Habermas communicatieve 

actietheorie451. Habermas definieert de leefwereld als het intuïtief aanwezig zijn, in deze zin bekend 

en transparant, en tegelijkertijd een groot en onberekenbaar web van vooronderstellingen die 

vervuld moeten zijn als een echte uiting überhaupt zinvol wil zijn, d.w.z. geldig of ongeldig452. In deze 

leefwereld leidt communicatieve rationaliteit tot wederzijdse verstaanbaarheid en begrip. Hierbij 

spelen taligheid en taalhandelingen een belangrijke rol. In het juridisch systeem heeft de taal vaak 

een eigen invulling die los staat van de dagelijkse realiteit van de leefwereld van de burgers en de 

rechtzoekenden. In die zin zal het recht als medium maar pas legitiem kunnen zijn als mensen zich in 

deze taalhandelingen terug kunnen vinden. Het is enkel door de taal, op voorwaarde van ‘rationale 

argumentatie’ (objectiviteit, juistheid en authenticiteit) dat mensen, organisaties of hun 

vertegenwoordigers, maatschappelijk kunnen handelen gericht op wederzijdse verstaanbaarheid 

(mutual understanding). M.a.w. via de taal worden eveneens de grondvoorwaarden benoemd voor 

een performante en toegankelijke justitie.  

Als we bijvoorbeeld kijken naar justitie en de toegang daartoe dan staat justitie niet op zichzelf of zou 

zij zich niet mogen beperken tot de justitiële actoren zelf, maar is zij nauw verbonden met de 

aanspraken van burgers en rechtzoekenden op hun toegang tot het (ge)recht. Als de toegang tot het 

(ge)recht als problematisch wordt ervaren, zij hoogdrempelig is, dan zijn het eisen van een betere 

toegang tot het (ge)recht geldige waarheidsaanspraken die hun grond vinden in een objectieve 

waarheidsaanspraak (objective claim to truth). Zij houden tevens een normatieve aanspraak in op 

een rechtvaardige rechtsbedeling (normative claim to rightness) 453  en een oproep tot meer 

erkenning van de rechtzoekende die oprecht wenst behandeld te worden. De leefwereld kenmerkt 

                                                           

451 J. HABERMAS, The Theory of Communicative Action, Vol.1: Reason and Rationalization of Society, Boston, 
MA, Beacon Press, 1984, 8-22 en 168-185, zie ook voor een goede analyse M. DEFLEM, “Introduction: Law in 
Habermas’s Theory of communicative Action” in M. DEFLEM (ed.), Habermas, Modernity and Law, London, 
Sage, 1996. M. DEFLEM, “The Legal Theory of Jürgen Habermas: Between the Philosophy and the Sociology of 
Law in R. BANAKAR en M. TRAVERS (eds.), Law and Social Theory, Oxford, Hart Publishing, Second Edition, 
2013, 75-90. 
452 J. HABERMAS, The Theory of Communicative Action, Vol 2: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist 
Reason, Boston, MA, Beacon Press, 1987, 131. 
453 J. HABERMAS, The Theory…, 1984, 319-328. 
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zich door een bepaalde rechtscultuur, een normatieve invulling van de verhoudingen tussen burgers 

en justitiële actoren en de maatschappelijk functie van het justitieel systeem. Deze functies zijn niet 

louter beschrijvend of determinerend, zij zijn voor verbetering vatbaar op voorwaarde van het 

“betere argument” om tot deze verandering te komen. Elke actie die leidt tot een toegankelijkere 

justitie is dan ook geen eindpunt, maar is zelf bron van mogelijkheid tot verandering of verbetering 

van het justitieel systeem zelf. Zoals Habermas stelt is communicatieve actie – een actie-

georiënteerde benadering – een mogelijkheidsvoorwaarde tot het overbrengen of zelfs vernieuwen 

van de rechtscultuur, het verstevigen van de solidariteit en het opbouwen van een sociale 

identiteit454. Hierbij spelen de publieke ruimte en het middenveld een belangrijke rol455.  

Voor Habermas heeft de politiek een noodzakelijke functie tot het bereiken van bindende en 

geldende beslissingen met het oog op efficiënte en effectiviteit456. De opdracht bestaat er echter in 

te waken dat de leefwereld niet wordt gekoloniseerd door de voortdurende geboden van een 

bureaucratie, de systeemwereld457. Daar waar het communicatieve handelen gericht is op het ‘tot 

stand brengen van een gedeeld begrip’458, wordt het politiek-juridisch systeem vooral geleid door 

strategische beslissingen. Daar waar de leefwereld zich richt op het communicatief handelen is dit 

voor de systeemwereld het strategisch handelen.  

Habermas legt vooral de nadruk op een abstract begrip van argumentatie en rationele 

communicatie. Het recht op toegang tot justitie is de articulatie van een algemeen geldige uitspraak, 

een waarheidsaanspraak die verdere toepassing verdient. Dit inzicht is ontstaan uit goede 

argumenten en bevat een kritisch vermogen naar de samenleving, nl. het recht op de toegang tot 

justitie is een fundamenteel recht dat voortdurend bewaakt moet worden via gegronde argumenten. 

Geen enkel rationeel subject zal deze aanspraak nog in vraag stellen, maar de toepassing ervan sluit 

een verdere kritische communicatie over dit recht niet uit.  

 

                                                           

454 M. DEFLEM, o.c. 
455 J. HABERMAS, Facts…, 1996, 367. Habermas definieert civil society als “a network of associations that 
institutionalizes problem-solving, discourses on questions of general interest, inside the framework of organized 
public spheres.”  
456 J. HABERMAS, The Theory…, vol. 1, 338-343. 
457 J. HABERMAS, The Theory…, vol.1., 318-331. 
458 H. KUNNEMAN, Habermas’ Theorie van het communicatieve handelen. Een samenvatting, Boom-Meppel, 
1983, 14. 
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4.3 Habermas revisited 

Verschillende auteurs plaatsen leefwereld tegenover systeemwereld 459 . Baarts 

presentiebenadering460 vertrekt vanuit de leefwereld van de personen die benaderd worden. Hij 

plaats deze leefwereld tegenover de systeemwereld. Kunneman heeft zich eveneens laten inspireren 

door Habermas461 waarvan hij de terminologie van leefwereld en systeemwereld overneemt, maar 

bekritiseert diens theorie aan de hand van H-G. Gadamers hermeneutiek462.  

Kunneman, zich beroepend op Hans-Georg Gadamar, stelt dat de theorie van Habermas een 

belangrijke stap is geweest in het verderzetten van het modernisme en het modernisme van een 

kritische argumentatie heeft voorzien. Maar Habermas heeft volgens hem het transcendentale 

subject, lees de gewone mens, vervangen door een rationele grondstructuur van talige 

communicatie463. Habermas heeft de narratieve context van waaruit mensen denken, voelen en 

handelen weg gefilterd. Gadamer464 kijkt naar de narratieve leerprocessen. Deze narratieve context 

maakt dat de reële leefwereld wordt opgenomen. Kunneman meent dat er tussen de leefwereld en 

de systeemwereld overgangsgebieden zijn, conglomeratiezones waarin de instrumentele 

systeemlogica interfereert met communicatief verankerde zingevingskaders uit de leefwereld, 

resulterend in dynamische, contextueel bepaalde verbindingen daartussen465. Maar deze leefwereld 

staat niet los van de systeemwereld, er zijn verbindingen, meer nog er bevinden zich verschillende 

interferentiezones466  tussen de systeemwereld en de leefwereld. Kunneman in navolging van 

Wierdsma pleit voor een managementvisie waarin co-creatie en co-creërend handelen centraal staan 

als weg om de systeemeisen en leefwereldverwachtingen creatief met elkaar te verbinden467. 

Daar waar Habermas de systeemwereld en de leefwereld vanuit abstracte begrippen vorm geeft en 

dus in zekere zin een ideale omgeving construeert aan de hand van rationele argumenten om tot 

algemene waarheidsaanspraken te komen, nemen Gadamer en Kunneman een concreter 

                                                           

459  M. JANSEN, Presentie en prestatie. Sleutelbegrippen in een verpleegethiek, Diss. Doc. 2005, 87, 
http://repository.uvh.nl/bitstream/handle/11439/187/Presentie%20en%20prestatie%20P%26L%20versie.pdf?
sequence=1 (geraadpleegd op 30/1/2016); H. KUNNEMAN, Habermas’ Theorie van het communicatieve 
handelen. Een samenvatting, Boom-Meppel, 1983. A. BAART, Een theorie van de presentie, Boom Uitgevers, 
Den Haag, 2011, 918p.  
460 A. BAART, Een theorie van de presentie, Boom Uitgevers, Den Haag, 2011, 918p. 
461 H. KUNNEMAN, Habermas’ Theorie van het communicatieve handelen. Een samenvatting, Boom-Meppel, 
1983. 
462 H. KUNNEMAN, Voorbij het dikke-ik. Bouwstenen voor een kritisch humanisme, SWP, Amsterdam, 2015, 136-
137. 
463 H. KUNNEMAN, Voorbij het dikke-ik. Bouwstenen voor een kritisch humanisme, SWP, Amsterdam, 2015, 45. 
464 H. KUNNEMAN, o.c., 46-61. 
465 H. KUNNEMAN, o.c., 135. 
466 Dit begrip is afkomstig van Wierdsma dat Kunneman in zijn boek overneemt. Zie H. KUNNEMAN, o.c., 135. 
467 H. KUNNEMAN, o.c., 135-136. 
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uitgangspunt van de leefwereld van het concrete subject. In navolging van Kunneman zullen we de 

organisaties en hun dienstverleners binnen een sociaal-juridische praktijk typeren als 

interferentiezones. In deze interferentiezone (inter)ageren de sociale en juridische professionals elk 

vanuit hun eigen habitus en veld en verhouden zij zich tot de leefwereld van de rechtzoekenden.  

De plaats die beide professionals hebben vanuit deze beide perspectieven van de leefwereld en de 

systeemwereld is tekenend en doet zich ook begrijpen vanuit hun handelen, de ene vanuit het recht 

en de andere vanuit de zorg. 

  

4.4 Rechtenethiek en zorgethiek 

Reeds in het vorige hoofdstuk werd er gewezen op de verhouding tussen recht en zorg. De 

bovenvermelde theoretische uitwerkingen van systeemwereld en leefwereld, de ene theorie eerder 

deductief en de andere inductief, vinden hun concrete toepassing in het werk van Jacquelien 

Soetenhorst-de Savornin Lohman in haar boek Doe wel en zie om. Maatschappelijke hulpverlening in 

relatie tot het recht. Zij introduceert de termen rechtenethiek en zorgethiek die niet los kunnen 

gezien worden van de term ‘frontliniewerkers’. ‘Frontliniewerkers’ zijn de scharnier tussen de wereld 

van de instanties en bureaus (de ‘systeemwereld’) en aan de andere kant de ‘leefwereld’ van mensen 

die op hun diensten zijn aangewezen468. Vander Linde merkt op dat de frontliniewerker haar 

vertaling van de street level bureaucrat is, de welbekend studie van Michael Lipsky uit 1969469. De 

Savornin Lohman ziet dat deze frontliniewerkers geconfronteerd worden met rechtsnoties die belang 

hebben bij het afstemmen van het handelen tussen mensen in een complexe samenleving en die 

bijdragen tot het stimuleren van economische groei en sociale rechtvaardigheid. Deze rechtsnoties 

vertrekken vanuit universele waarden en bevatten de ideeën over een rechtvaardige samenleving en 

de begrippen zoals zorgvuldigheid, betrouwbaarheid en openbaarheid en evengoed kernbegrippen 

als vrijheid en gelijkheid. Enerzijds moeten deze frontliniewerkers strategisch handelen, op resultaat 

gericht, maar anderzijds moeten zij ook communicatief handelen en gericht zijn op 

overeenstemming. De juridisering van de menselijke relaties en de standaardisering ervan leidt 

echter tot een onpersoonlijke afhandeling470. De zorgethiek gaat terug op relatieve waarden zoals 

                                                           

468 J. SOETENHORST-de SAVORNIN LOHMAN, Doe wel en zie om. Maatschappelijke hulpverlening in relatie tot 
het recht, Amsterdam/Lisse, 1990. Nadien is dit boek verder geactualiseerd in J. de SAVORNIN LOHMAN en H. 
RAAFF, In de frontlinie tussen hulp en recht, Coutinho, Bussem, 2012. 
469 M. VAN DER LINDE, Doe wel, Maar… Zie om. Een pleidooi voor historisch besef in het sociaal werk, 
Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie 2011, 42. 
470 J. DE SAVORNIN LOHMAN en H. RAAFF, o.c., 119-139. Zie ook de voormelde Anglo-Amerikaanse publicaties 
die het onderscheid maken tussen recht- en zorgethiek, P. GALOWITZ, “Collaboration between Lawyers and 
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betrokkenheid/liefde (caritas) en afhankelijkheid (ouderdom, beperking), die aanleiding geven tot 

zorg471. Rond deze beide vormen van handelen hebben zich verschillende domeinen ontwikkeld elk 

met specifieke organisatiekenmerken en beroepsstructuren, het welzijnswerk en de juridische 

wereld. De Savornin Lohman meent dat deze beide vormen teruggaan op een gezamenlijke 

oorsprong nl. het doel om een humane samenleving tot stand te brengen en in stand te houden472. 

Vanuit de verschillen die beide oriëntaties hebben, komt zij tot een synergie die zij verwoordt in 

raakvlakbegrippen. Deze zijn voor haar: verantwoordelijkheid, maatwerk, zorgvuldigheid, 

communicatie en ‘opdat’-oplossingen. We komen hierop verder terug in Deel 3 van dit proefschrift.  

 

4.5 Conclusie 

Het dagelijkse leven van mensen kenmerkt zich door sociale en juridische problemen die niet steeds 

los van elkaar kunnen gezien worden. Deze problemen maken deel uit van hun leefwereld. Soms is 

interventie nodig als de problemen zich blijven voordoen of verergeren. Dergelijke interventie 

vertrekt vanuit de systeemwereld. Systeemwereld en leefwereld zijn begrippen die afkomstig zijn uit 

Habermas rationele communicatietheorie. Zowel Baart, Kunneman als de Savornin Lohman nemen 

deze indeling over. Zij vullen de termen leefwereld en systeemwereld in concreto in, Baart vanuit zijn 

presentiebenadering, Kunneman aan de hand van de theorie van Gadamer en Wierdsma en Savornin 

Lohman om de frontliners te situeren die ageren binnen een ‘interferentiezone’. Deze frontliners in 

een preventieve rechtshulpverlening kunnen bestaan uit juristen/advocaten alsook uit niet-juristen, 

zoals welzijnswerkers/sociaal werkers. Advocaten kijken vanuit ‘hun sociaal kapitaal en taal’ naar de 

feiten en vertalen deze feiten overeenkomstig de hen gekende juridische normen en rationaliteit 

zoals uitgewerkt in het vorige hoofdstuk. De sociaal werkers zijn de emanatie van de zorg en werken 

vanuit hun normatieve professionaliteit. Bourdieu parafraserend, gaat het over het sociaal-cultureel 

kapitaal binnen het veld van de onderscheiden beroepsgroepen en hun domein, met een eigen 

habitus, met andere woorden met hun eigen praktijken, al dan niet gebaseerd op een dominantie 

van de ene op de andere. Het overstijgen van deze praktijken en de vormgeving ervan in een 

organisatie vraagt om een managementvisie gebaseerd op co-creatie en co-creërend handelen om 

zowel de leefwereld als de systeemwereld met elkaar te verbinden. In hoofdstuk 3 van Deel 3 wordt 

onderzocht wat de rol en functie is van de frontliniewerker. In het daaropvolgende hoofdstuk wordt 

                                                                                                                                                                                     

Social Workers: Re-examining the Nature and Potential of the Relationship”, Fordham Law Review 1999, 2123-
2154; S. ZIFCAK, “Towards a reconciliation of legal and social work practice” in S. RICE en A. DAY (eds.), Social 
Work in the Shadow of the Law, The Federation Press, Sydney, 2014, 17-19.  
471 J. DE SAVORNIN LOHMAN en H. RAAFF, o.c., 141-151. 
472 J. DE SAVORNIN LOHMAN en H. RAAFF, o.c., 153. 
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onderzocht of de co-creatie reeds binnen een organisatie van de commissie van juridische bijstand 

vorm heeft gekregen. 

  

5 De economische invalshoek 

5.1 Algemeen  

De advocatuur en andere professionals opereren binnen een markt van juridische diensten. Zij 

verlenen hun diensten in het raam van een aanbod. Daartegenover staat de vraag die al dan niet 

beantwoord wordt. Studies wijzen op het gebrek aan transparantie naar kostprijs, geleverde 

diensten en kwaliteit van de juridische dienstverlening. Dat niet iedereen tot of aan zijn recht komt, 

is niet alleen het gevolg van een gebrekkig of onvoldoend aanbod of een te hoge kostprijs, maar ook 

het gevolg van onvoldoende informatie over en onvoldoende kennis van zijn rechten of de bestaande 

juridische diensten. Kernwoorden zijn marktransparantie en informatie-asymmetrie473. Johnsen stelt 

vast dat het gebrek aan transparantie in de markt van de juridische diensten inherent is aan deze 

markt. Zeker voor niet-professionals, zowel zelfredzame als kwetsbare burgers, lijken deze diensten 

eerder op basis van vertrouwen dan op basis van productkennis te worden aangeschaft474.  

De theoretische onderbouw op welke gronden mensen tot een keuze komen om al dan niet 

bepaalde handelingen binnen de juridische markt te stellen, maakt deel uit van Law and Economics. 

Zonder hierop verder theoretisch in te gaan zijn er twee grote strekkingen. Enerzijds is er de rational 

choice-theorie475. Rational Choice heeft zowel een informele als formele betekenis. In de eerste 

betekenis is de keuze rationeel als zij beredeneerd en samenhangend is met het oog op het doel dat 

de persoon wil bereiken. De tweede betekenis houdt in dat consumenten overgankelijke voorkeuren 

hebben en zij het nut proberen te maximaliseren die zij uit deze voorkeuren kunnen puren terwijl zij 

gebonden zijn aan verschillende beperkingen zoals inkomen, tijd, kennis enz.476. Met betrekking tot 

de toegang tot het recht worden hiervoor bepaalde “individuele kosten” in rekening gebracht477. 

                                                           

473 J.T. JOHNSEN, “Vulnerable Groups at the Legal Services Markt” in A. UZALEC en C.H. VAN RHEE (eds.), Access 
to Justice and the Judiciary. Towards New European Standards of Affordability, Quality and Efficiency of Civil 
Adjudication, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2009, 31. 
474 J.T. JOHNSEN, o.c., 34. 
475 Zie antwoord op publicatie van JOLLS et al. het antwoord van Posner R.A. POSNER, “Rational Choice, 
Behavioral Economics, and the Law", Stan. L. Rev. 1997, 1551-1576. 
476 T.S. ULEN, “Rational Choice Theory in Law and Economics”, Encyclopedia of law and economics, 790-818. 
477 Zie hiervoor ook de studie van M. BARENDRECHT, J. MULDER en I. GIESEN, How to Measure the Price and 
Quality of Access to Justice?, November 2006, 24 p., 
http://www.ivogiesen.com/media/1038/access_to_justice_2006_ssrn.pdf; zie voor een Belgische analyse van 
de juridische bijstand B. BOUCKAERT, “Toegang tot Justitie en de rechtsbijstand” in Gerechtelijke achterstand. 
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Daarnaast is er de behavioural approach. Deze strekking gebruikt psychologische experimenten om 

theorieën te ontwikkelen over hoe mensen tot een beslissing komen die vaak verschillen van de 

rationele keuzes uit de rational choice-theorie478.  

 

5.2 Welke kosten met betrekking tot de toegang tot het 

(ge)recht?  

De studie van Gramatikov onderscheidt verschillende kosten die de toegang tot recht en de 

hulpverlening belemmeren. Deze kosten zijn de transactiekosten, zijnde niet de kostprijs van het 

probleem zelf, maar de prijs om de weg naar de oplossing ervan te financieren. Het gaat niet alleen 

om de materiële kostprijs van de toegang tot het recht, maar ook de immateriële kost. Hij 

onderscheidt out-of-pocket costs, kosten die in harde munt worden betaald. Daarnaast zijn er 

opportunity costs, zoals de tijd die aan het zoeken van informatie, het contacteren van professionals, 

bezoeken… spendeert alsook de marginale kostprijs ervan. Hierbij stelt hij dat beter geïnformeerde 

rechtsgebruikers hun tijd beter optimaliseren dan zij die minder over de informatie beschikken479. 

Een ineffectieve organisatie van de rechtshulpverlening veroorzaakt eveneens de stijging van de 

opportunity cost die tijd is. Tot slot zijn er intangible costs, immateriële kosten zoals pijn, emoties, 

stress, een verminderd zelfbeeld, depressie 480  die niet alleen te maken hebben met het 

onderliggende sociale probleem, maar ook met het uitklaren van het probleem zelf. Ook het 

taalgebruik is een factor omdat hiervoor gespecialiseerde bijstand nodig is om bepaalde juridische 

termen en procedures toe te lichten.  

De kostprijs verschilt naargelang de weg die de rechtzoekende kiest om het recht of het gerecht te 

vinden. Gramatikov maakt ook een onderscheid tussen de kost van het sociaal-juridisch probleem 

zelf en de kosten om dit probleem aan te pakken481. Er is enerzijds de sociale kost van de toegang tot 

het recht. Het is de kost die de gemeenschap draagt in de vorm van de financiering van de 

                                                                                                                                                                                     

Geen noodzakelijk kwaad, Hoge raad voor de Justitie, 2004, 82-83. Het recht op juridische bijstand van 
economisch oogpunt bekeken, houdt in dat vanaf een bepaald prijsniveau ook de kwaliteit van de 
dienstverlening stijgt. Dergelijke prijsstijging is niet voor iedereen betaalbaar en om te vermijden dat er een 
juridisch subproletariaat” wordt gecreëerd, moet in gelijke bijstand worden voorzien. Verschillende factoren 
spelen hierbij een rol, zoals de prijselasticiteit, psychische kosten, reputatie van de dienstverleners en 
procesbereidheid bij de advocaten. 
478 C. JOLLS, C.R. SUNSTEIN en R. THALER, “A Behavioral Approach to Law and Economics”, Stanford Law Review 
1998, 1471-1550. 
479 M. GRAMATIKOV, “A framework for Measuring the Costs of Paths to Justice”, The Journal Jurisprudence, vol. 
2 2009, 111-147. 
480 M. GRAMATIKOV, l.c., 123. 
481 M. GRAMATIKOV, l.c., 114. 
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instellingen en instituties. En anderzijds is er de individuele kost voor de rechtzoekende. Gramatikov 

noemt de kosten die te maken hebben met het verkrijgen en het verlenen van informatie en advies 

pre-filing costs die verschillen van de post-filing costs in het raam van een procedure482. Hij definieert 

informatie als een schaars goed dat een prijs heeft zowel pecuniair (nl. het betalen van een 

dienstverlener) als sociaal (het beroep doen op informele netwerken) 483.  

 

5.3  De economische impact op de rechtshulpverlening 

De markt van de rechtshulp is in macro-economische termen geen vrije markt omdat de overheid 

mee de kostprijs bepaalt484. De staat is voor de juridische dienstverleners een ‘grote klant’ die in vele 

gevallen de prijs bepaalt voor de verleende diensten 485 . De economische impact van het 

overheidsbeleid situeert zich op drie niveaus, op het niveau van de toegang tot justitie als geheel, op 

het niveau van de rechtshulp zelf en de impact van de rechtshulp op andere diensten en de 

rechtsgebruiker.  

In de eerste plaats is er de impact van de financiering van de rechtshulpverlening op de toegang tot 

justitie486. Het discours over de rationalisatie van de budgetten gaat vaak gepaard met een retoriek 

over de zoektocht naar alternatieven buiten het justitieel systeem. Genn wijst op de wetswijzigingen 

in het Verenigd Koninkrijk die de vergoeding van de rechtshulp in burgerlijke zaken verminderde en 

tegelijkertijd bemiddeling promootte met het oog op het onttrekken van geschillen aan de 

                                                           

482 M. GRAMATIKOV, l.c., 119.  
483 M. GRAMATIKOV, l.c., 119. “Information is a scarce resource, having a price tag that could be procured from 
the market. To a certain extent, the legal services market could be perceived as a market of exchange of 
information against a price. Since information has a price, the need for information causes additional costs. The 
information could be purchased with different currencies. Providers of legal services charge fees, denominated 
in money. In addition, finding the needed information could consume a certain amount of time, which otherwise 
could have been alternatively used. Information could also be obtained from the social network. In the latter 
case, the cost of receiving information can be expressed as the exhaustion of the particular relationship. If there 
had not been a need for asking for information regarding the path to justice, the relationship may have been 
productive in some another fashion.” 
484 B. VAN VELTHOVEN, “De rechtsbijstandsubsidie onderzocht. Wat weten we nu en hoe verder”, Recht der 
Werkelijkheid, 2002, 73. Aan de rechtzoekende wordt een eigen bijdrage gevraagd en de advocaat zal een op 
voorhand bepaalde vergoeding ontvangen voor de geleverde prestaties. 
485 G. YARROW en C. DECKER, Assessing the economic significance of the professional legal services sector in de 
the European Union, Regulatory Policy Institute, Augustus 2012, 33, 
http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/RPI_study_Yarrow_D1_1348650358.pdf.  
486 Zie voor België en enkele omringende landen de studie van C.DRIESEN et al., o.c., 262-289. Zie de recentere 
studie van M. BARENDRECHT, L. KISTEMAKER, H.J. SCHOLTEN, R. SCHRADER en M. WRZESINSKA, Legal Aid in 
Europe: Nine Different Ways to Guarantee Access to Justice, HiiL, WODC, 2014, 49-63. 
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rechtbanken die zelf minder middelen krijgen487. Een gelijkaardige conclusie geeft een rapport van 

Price Waterhouse Cooper over de economische waarde van de rechtshulp in Australië. Het rapport 

wijst enerzijds op de mogelijkheid van een verhoogde efficiëntie en dus kostenbesparing voor justitie 

via bijstand in alternatieve vormen van conflictbeslechting488. Anderzijds wijst het rapport op de 

directe efficiëntiewinst die rechtshulp kan hebben bij het oplossen van juridische kwesties om erger 

te voorkomen in een vroeg stadium door meer gebruik te maken van advies, informatie en educatie. 

Het rapport benadrukt het belang van een vroegtijdige interventie via het verlenen van informatie en 

advies waar het grootste deel van het Australische budget aan besteed wordt489. Ook in België is het 

rapport van de Universiteit van Luik en het NICC een poging om in het raam van hervorming van de 

juridische tweedelijnsbijstand te bepalen op welke manier kosten kunnen bespaard worden, echter 

zonder de economische impact op het justitieel systeem zelf te berekenen490.  

Naast de economische impact op het justitieel systeem, is er de impact van de kostprijs op de 

rechtshulpverlening en de impact van de kostprijs van de rechtshulpverlening op het gedrag van de 

rechtzoekende. Wat de impact van de kostprijs van de rechtshulpverlening betreft zijn er studies die 

de kostprijs van de verschillende modellen zoals besproken in hoofdstuk 3 naast elkaar plaatsen en 

dus op die manier de efficiëntiewinst bestuderen van het ene model op het andere491. Johnsen wijst 

                                                           

487 H. GENN, “What Is Civil Justice For? Reform, ADR, and Access to Justice”, Yale Journal of Law & the 
Humanities 2012, 397-417. Zij eindigt met de volgende paragraaf die het duidelijk verwoordt: “As a byproduct 
of economic expedience and the relentless movement away from public adjudication to private dispute 
resolution, we are not merely losing the courts and access to them; we are losing the language of justice in 
relation to a very wide range of issues affecting the lives of citizens.” (p. 417 in fine). 
488 PWC, Economic Value of Legal Aid. Analysis in relation to Commonwealth funded matters with a focus on 
family Law, National Legal Aid, 2009, V. 
489 Informatie is ook de rode draad bij het afleiden van zaken weg van de rechtbank door middel van ADR. 
Verhoogde efficiëntie wordt dan weer behaald ter zitting door middel van ‘duty lawyers’ die de aanwezigen in 
persoon begeleiden doorheen de procedure op basis via het verlenen van informatie over het verloop van de 
procedure, wat ook voor de rechtbank efficiëntiewinst uitmaakt PWC, o.c., IV: “Legal aid commissions provide a 
broad range of services to the Australian community. Figure ES2 below sets out the type of services that legal 
aid provides across Commonwealth law areas. The broadest contact with the community can be observed at the 
top of the figure through information and education resources. These are early intervention and prevention 
services that assist people to understand their legal rights and responsibilities. The services then funnel down 
into those with higher intensity that are provided to a smaller number of people. The legal aid commissions’ 
strength is the ability to offer this spectrum of services. This allows for the appropriate resolution or escalation 
of legal issues through or away from the justice system to reach efficient and effective justice outcomes.” 
490 Recherche relative au système de rémunération de l’ aide juridique de deuxième ligne, Centre de recherche 
et d’interventions sociologiques UL and Direction Opérationnelle de Criminologie NICC Operationele Directie 
Criminologie 2012, http://nicc.fgov.be/upload/files/Agenda/Rapport%2030-Aide%20juridique.pdf. Zie ook F. 
SCHOENAERS, K. ADELAIRE, C. MINKCE, L. NISEN en J-F. REYNAERT, “Legal Aid in Belgium and The 
Netherlands:Convergences and Differences Between Two Institutional Systems” in B. HUBEAU en A. TERLOUW 
(eds.), Legal Aid in the Low Countries, Intersentia, Antwerpen-Cambridge, 2014, 35-52. 
491  Zie de reeds aangehaalde studies van R. MOORHEAD, A. SHERR, en A. PATERSON, “Contesting 
professionalism: Legal Aid and Non-Lawyers in England and Wales”, Law & Society Review 2003, 756-808 inzake 
England & Wales en A. CURRIE, Legal Aid Delivery models in Canada. Past Experience and Future Directions, 



158 
 

erop dat het judicare model er niet heeft toe bijgedragen om de tekorten van de markt van de 

juridische dienstverlening weg te nemen: “ If poor people become buyers due to judicare grants, they 

still suffer from the lack of transparancy and shortage of providers that have been described in this 

paper. This observation also underlines the importance of a well-functioning legal services market. 

With a lawyers’ monopoly and few providers, the prices will become high. Consequently more people 

will need public subsidies, and the public costs will increase.”492 Hij meent dat de “mixed model” de 

beste optie is met “multiple entry points that allow a wider choice of providers. Many societies 

encourage NGO’s of various types also to provide legal aid services”493. De vermenging van de 

verschillende modellen biedt een combinatie van flexibiliteit, kwaliteit, gezonde concurrentie en 

kosteffectiviteit in het aanbod van de juridische diensten en het ondersteunt de creatie van 

innovatieve modellen, zo stelt Johnsen.  

Daarnaast is er de economische impact van de rechtshulpverlening op het gedrag van de 

rechtzoekende. De studie van Cookson494 in 2011 naar aanleiding van de toen aangekondigde 

besparing in de rechtshulpverlening in het Verenigd Koninkrijk geeft een economische analyse van de 

impact van deze besparingen op het gedrag van de rechtzoekende. Rechtzoekenden die geen beroep 

meer kunnen doen op de rechtshulp zoeken alternatieven. De keuze voor alternatieven beïnvloedt 

de kost en wordt beïnvloed door de kost van andere types van dienstverlening. Dit zal resulteren in 

andere uitkomsten en andere kostenplaten; bv. meer zelfvertegenwoordiging, een beroep doen op 

private dienstverleners, onrechtvaardige resultaten495. Het Cookson-rapport wijst op het belang van 

informatie en advies en de gevolgen ervan indien deze worden beperkt of zelf afgeschaft. In de 

eerste plaats is niet elk advies gelijk. Uit het CSJS 2009 waarop Cookson zich baseert, blijkt dat de 

mensen minder vlug jobcentres, sociaal werkers en de gemeentelijke diensten zullen aanraden bij 

andere mensen dan de Citizens Advice Bureaus (CAB) en advocatenkantoren. De verminderde 

toegankelijkheid van CAB’s en de advocatenkantoren omwille van budgetrestricties zal ertoe leiden 

                                                                                                                                                                                     

Technical report, Department of Justice, Canada, April 1999, 16p.; A. CURRIE, “Legal Aid Delivery Models in 
Canada: Past Experience and Future Developments”, U.B.C.L. Rev. 2000, 285 (zie vorig hoofdstuk). 
492 J.T. JOHNSEN, o.c., 40. 
493 J.T. JOHNSEN o.C., 41. Hij verwijst hier naar een studie die hij samen met Francis Regan heeft opgezet, maar 
niet gepubliceerd is.  
494 G. COOKSON, Unintended Consequences: the cost of the Government’s Legal Aid Reforms, Published by 
King’s College London, 2011, 84p. Hij bestudeert de besparingen binnen de rechtsdomeinen van het 
familierecht, sociaal en welzijnsrecht en medische nalatigheid.  
495 G. COOKSON, o.c., 10 e.v. Het onderzoek doet beroep op de resultaten uit het English and Welsh Civil and 
Social Justice Survey (de opvolger van de causes of action) en data van de Legal Services Commission. Het is 
niet mogelijk volgens Cookson om de exacte impact en onverwachte kosten als gevolg van de besparingen in te 
schatten, maar wel in een zekere mate van grootheid. Er is een gebrek aan data, niet alleen over de 
rechtshulpverlening, maar ook over het justitieel systeem in het algemeen zoals onder andere het verloop van 
zaken (zie p. 30).  
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dat mensen verplicht zijn zich bij andere, minder ter voldoening strekkende, organisaties advies te 

vragen op het gevaar af dat het resultaat niet rechtvaardig is496. Op de tweede plaats zal de 

afschaffing van informatie en advies ertoe leiden dat mensen vlugger zullen opgeven en eventueel 

zelfs met een zwakkere zaak verder procederen, met de individuele en maatschappelijke kosten van 

dien497. Zoals Buckley ooit stelde (vrij vertaald): Kwesties die relatief snel zouden kunnen worden 

opgelost met een aangepast juridisch advies kunnen daarentegen enorm veel rechtbanktijd 

opslorpen; korte processen kunnen marathons worden498.  

In Nederland werd reeds een gelijkaardige poging ondernomen, gebaseerd op de rational choice- 

theorie. Collectieve voorzieningen hebben een prijs die mee bepaald wordt door het mogelijke 

gedrag van de rechtzoekende. Indien de overheid de voorwaarden wijzigt waarbinnen iemand 

rechtshulp kan verkrijgen, zal dus ook het gedrag van de individuele rechtzoekende hierdoor bepaald 

worden. Zo hebben Klijn et al. de rechtsbijstand die in 1994 in Nederland werd gewijzigd, 

geëvalueerd op basis van een doelgerichte-handelingstheorie van Colemen499. De bedoeling van de 

wet was om de rechtsbijstand te herijken en te wijzigen zonder de algemene doelstelling nl. dat 

delen van de bevolking zonder de overheidssubsidie ten onrechte zouden afzien van de 

rechtskundige bijstand omwille van de hoge kosten. Het hield in ieder geval een rationalisatie in 

tegenover het vroegere systeem van rechtsbijstand beter gekend als WROM. De inkomensgrenzen 

werden verhoogd alsook de eigen bijdragen en de inhoudelijke normering werden aangescherpt. 

Tevens werd er meer controle voorzien. Het was de bedoeling om een efficiënte en effectieve 

rechtsbijstand te voorzien door het beheersbaar maken van de overheidsuitgaven. Dit leidde tot 

meer selectiviteit in de aanwending van de subsidie omdat bepaalde groepen niet meer in 

aanmerking kwamen alsook naar meer gelijke financiële belasting voor allen die terecht op deze 

bijstand beroep deden. Zij beschouwden de doelen “selectie” en “gelijkheid” als collectieve gevolgen 

van individuele kosten-batenafwegingen bij het kiezen van wegen om rechtsproblemen op te lossen 

rekening houdend met inkomensrestricties, institutionele en structurele restricties. De studie 

oordeelde dat ondanks de gehanteerde empirie, verder kennis omtrent deze theorie dient 

uitgewerkt te worden. Ook Van Velthoven die de studie becommentarieerde stelt onder andere dat 

                                                           

496 G. COOKSON, o.c., 36.  
497 G. COOKSON, o.c., 36-38. 
498  M. BUCKLEY, The Legal Aid Crisis: Time for Action. Ottawa, Canadian Bar Association, 2000, 28, 
http://www.cbabc.org/Our-Work/Initiatives/Public-Commission-on-Legal-Aid/Resources.  
499 A. KLIJN, J. VAN DER SCHAAF en G. PAULIDES, De rechtsbijstandsubsidie herzien. Een evaluatie van de 
toegangsregulering in de Wet op de rechtsbijstand, WODC, 1998, 161 p. Een innovatieve manier, maar niet 
beperkt tot de kostprijs en de economische impact is het project van Kitty’s Ketens in Nederland in 2008 naar 
aanleiding van de vraag tot besparingen binnen de rechtsbijstand, zie M. BARENDRECHT en P. VAN DEN 
BIGGELAAR, “Sustainable Legal Aid and Access to Justice: A Supply Chain Approach”, Tisco Working Paper Series 
on Civil Law and Conflict Resolution Systems, No. 005/2009, March 2009, 15 p.  
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er over de kosten en baten van de mogelijke oplossingsstrategieën niet of nauwelijks directe 

gegevens beschikbaar waren noch waar het gaat om de verwachtingen van de betrokkenen ex ante 

noch waar het gaat om de feitelijke afrekening ex post500. 

Tot slot is er nog de economische impact van de rechtshulpverlening op andere dienstverleningen. 

Buckley legt in haar onderzoek een verband tussen het falen van het juridisch systeem als het niet 

volledig toegankelijk is en de gedeeltelijke absorptie van de kosten ervan door sociaal 

welzijnsorganisaties501. De besparing bij de ene leidt dan tot meer bevraging bij de andere. In Deel 3 

gaan we verder in op de noodzaak van een organisatiestructuur die een overzicht houdt over de 

rechtshulp.  

 

5.4 Conclusie  

Rechtshulp heeft een kostprijs, zowel voor het individu als de maatschappij. De burger die een 

probleem of conflict heeft handelt bij het zoeken naar hulp niet altijd zuiver rationeel. De overheid 

bepaalt mee het gedrag van de rechtzoekende en de toegang tot het (ge)recht en heeft dus een 

belangrijke regulerende opdracht in de markt van de rechtshulp. Deze markt beperkt zich niet alleen 

tot de advocatuur. Ook andere (juridische) dienstverleners hebben hierbij een belangrijke functie en 

rol in het aanbod binnen deze markt. Enkele hierboven besproken studies wijzen op de rationalisatie 

en de efficiëntiewinst door het aanpakken van sociaal-juridische problemen en conflicten in een 

vroeg stadium. Uit enkele studies blijkt het belang van preventie door vroegtijdige interventie via het 

verlenen van informatie, advies en beperkte services waardoor dure rechtbankzaken vermeden 

kunnen worden. Johnsen wijst op ‘een mixed model’ om het evenwicht in het aanbod van juridische 

dienstverlening te bewaken. Dit mixed model verwijst naar het judicare en welfare model, maar ook 

wat ons betreft naar het digitale model. Deze modellen verwoorden de verschillende toegangswegen 

naar het (ge)recht. Een economisch perspectief houdt in dat de overheid via een beleid deze markt 

mee vorm geeft.  

 

 

                                                           

500 C. VAN VELTHOVEN, l.c., 83. 
501 M. BUCKLEY, l.c., 28-29. Zij meent dat de besparingen binnen welzijn, de impact op de besparingen binnen 
de rechtshulpverlening heeft vergroot. Als het sociaal netwerk verkleint, verhoogt het belang op een 
aangepaste juridische toevlucht.  
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6 De verschillende invalshoeken en een sociaal-

juridische praktijk: een holistisch perspectief 

6.1 Een holistisch perspectief  

De voorgaande hoofdstukken bestudeerden de rechtshulp vanuit een historische, professionele, 

particuliere en economische invalshoek. Deze invalshoeken of perspectieven bepalen mee het 

bestaan en de evolutie van de toegangspoorten tot de rechtshulpverlening zoals we die in het eerste 

deel hebben aangeduid hebben (zie figuur 2, Deel 1). De vraag rijst hoe deze invalshoeken op de 

rechtshulp zich verhouden tot een sociaal-juridische praktijk. 

Vanuit het perspectief van de burger is de leefwereld de plaats waar de sociaal-juridische problemen 

zich voordoen en van waaruit ook een beroep wordt gedaan op de rechtshulpverleners. De 

(rechts)hulpverleners bevinden zich in een interferentiezone die de band legt met het systeem van 

regels en normen die mee die leefwereld bepalen. Deze spanning overstijgen vraagt om co-creatie.  

De professionele invalshoek besprak de verschillende modellen van de rechtshulp. De verschillende 

modellen en benaderingen richten zich op de verschillende (juridische) dienstverleners die handelen 

vanuit hun rationaliteit, habitus en sociale ruimte. Hierbij is er een duidelijk spanningsveld tussen de 

juridische benadering van de private juridische professionals, zoals de advocatuur, die zich kenmerkt 

door een professionalisering from within (en die past binnen een judicare model) en de 

welzijnsbenadering (welfare model) die meer inzet op interdisciplinariteit en intradisciplinariteit en 

die meer bepaald wordt door een professionalisering van de dienstverleners from above. Het derde 

model e-justice die de digitalisering van juridische diensten aanduidt, kenmerkt zich door een 

verschuiving binnen de rechtshulp van de rechtshulpverleners naar de problemen, vragen, conflicten 

van de rechtzoekenden. Niet de professionals bepalen de rechtshulp, maar wel de taken en de 

diensten die tegemoetkomen aan de vragen, problemen en conflicten van de rechtzoekenden. 

Vormen van taken en diensten in de preventieve rechtshulpverlening zoals opvoeding, detectie, 

triage, praktische inlichtingen, algemene informatie, verwijzing, uitgebreide informatie, advies, 

service, alsook gedeeltelijk bijstand en bemiddeling, kunnen ontward worden. De digitale innovaties 

en automatisaties verhogen de bereikbaarheid en hertekenen de taken en opdrachten van de 

verschillende dienstverleners. Deze taken en diensten kunnen door verschillende dienstverleners 

opgenomen worden zoals advocaten (vrije beroepsbeoefenaars), maar ook juristen (niet-vrije 

beroepsbeoefenaars) en niet-juristen (paralegals of sociaal werkers).  

Een sociaal-juridische praktijk binnen een preventieve rechtshulpverlening houdt een beleidskeuze 

in. Het beleid kan zich beperken tot de juridische bijstand of de sociale (rechts)hulp, maar kan ook 
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deze beide met elkaar in overeenstemming brengen. Een sociaal-juridische praktijk vraagt bijgevolg 

om een uitgebalanceerd beleid uitgaande van de idee dat de beste diensten kunnen geleverd 

worden door de hiervoor best gekwalificeerde beroepsbeoefenaars. Het ijkpunt zijn de 

rechtzoekenden. De logica en rationaliteit wijzen op de methoden en methodieken die het meest 

gepast zijn om preventief en dus vroegtijdig te kunnen interveniëren om escalatie van sociaal-

juridische problemen te voorkomen. Vanuit economisch perspectief is het kosteneffectief om 

middelen en diensten in te zetten op preventie. 

Deel I sloot af met de vraag naar de plaats van een sociaal-juridische praktijk in een preventieve 

rechtshulpverlening. De vraagstelling heeft als basis het beleid en de waarden en normen binnen elk 

veld. We bepaalden toen dat het antwoord afhankelijk is van de verschillende oriëntaties of 

perspectieven op deze praktijk. We hebben deze perspectieven binnen de rechtshulp besproken en 

concluderen dat er niet één model is, maar meerdere modellen zijn. Dat er niet één soort 

professionals is, maar meerdere en verschillende soorten van professionals zijn en dat deze elk 

vanuit hun discipline vertrekken. We stellen vast dat er niet één toegangspoort is, maar meerdere 

toegangspoorten. We stellen vast dat de verschillende perspectieven niet los van elkaar kunnen 

worden gezien, maar wijzen op de noodzaak van een beleid die deze met elkaar in verband brengt. 

De markt alleen volstaat hiervoor niet. Het volgende deel gaat hierop dieper in en zullen we 

onderzoeken op welke manier deze verschillen kunnen overbrugd worden. IJkpunten zijn 

samenwerking en co-creatie. 

  

6.2 Integrale toegankelijkheid 

Een sociaal-juridische praktijk is integratief en kenmerkt zich door de verschillende perspectieven. Ze 

streeft naar een integrale toegankelijk, kenmerk van een kwalitatieve dienstverlening (zie zie figuur 

2, Deel 1). Integrale toegankelijkheid502 vindt zijn bestaan in het raam van de ontoegankelijkheid van 

de rechtshulp voor kansarme mensen. Hubeau en Parmentier stellen een consumentvriendelijke 

benadering voor die de toegankelijkheid van de rechtshulpverlening verhoogt aan de hand van de 

5B’s. Deze integrale toegankelijkheid is de maatstaf voor een kwaliteitsvolle rechtshulp (zie figuur 2, 

Deel 1). De 5 B’s zijn: bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, bruikbaarheid en 

                                                           

502 De term wordt gebruikt door M. DE BIE, maar steunt op de 5 B’s zoals deze ontwikkeld zijn door Hubeau en 
Parmentier. M. BOUVERNE - DE BIE, “Het OCMW en het recht op maatschappelijke dienstverlening” in 
VRANKEN J., De BOYSER K. en DIERCKX, D. (eds.), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2005, Leuven, Acco, 
2005, 203-216.  
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begrijpbaarheid503. De toetssteen voor een toegankelijke dienstverlening heeft haar nut bewezen oa. 

in de rechtshulpverlening504, de sociaal-culturele sector505 en de maatschappelijke dienstverlening506. 

Deze 5 B’s worden in recent onderzoek vaak uitgebreid tot 7 en zelfs 8 B’s om de toegankelijkheid 

van het aanbod te onderzoeken. Deze drie bijkomende B’s zijn bekendheid en betrouwbaarheid en 

recent nog betrokkenheid507.  

 

De omschrijving van de 5B’s is als volgt:  

− Bereikbaarheid: houdt in dat de dienstverlening verkrijgbaar moet zijn op een redelijke 

afstand, een evenwichtige spreiding van het aanbod en dat het duidelijk moet zijn wat 

men kan vragen aan wie. Het handelt ook over het daadwerkelijke contact tussen het 

publiek en de dienstverlener.  

− Beschikbaarheid: betekent dat de dienstverlening verkrijgbaar moet zijn op momenten 

dat het nuttig is en de dienstverleners daadwerkelijk willen investeren in het probleem.  

− Betaalbaarheid: kan worden verkregen door de financiële drempel voor de cliënt zo laag 

mogelijk te maken (volledig of gedeeltelijk kosteloos).  

− Bruikbaarheid: wil zeggen dat de dienstverlening voldoende is afgestemd op de vraag, de 

behoeften en de cliënt.  

− Begrijpbaarheid: houdt in dat de dienstverlening wordt geboden in een eenvoudige taal 

die begrijpbaar is voor de cliënt, en die ook schriftelijk gebeurt. Het houdt ook in dat de 

rechtzoekende zich kan verstaan met de dienstverlening waarnaar hij op zoek is.  

De andere drie B’s die niet steeds overal worden gebruikt, zijn: 

− Bekendheid: Is de dienstverlening voldoende bekend bij de gebruikers. 

− Betrouwbaarheid: houdt in dat de aanbieder een goede reputatie heeft, geloofwaardig 

is. Het betreft dus de legitimiteit van het aanbod van de dienstverlening. 

− Recent wordt er nog een 8e B vermeld, nl. betrokkenheid (zie hierover Deel 3). 

 

                                                           

503 B. HUBEAU en S. PARMENTIER, “Preadvies Rechtshulp” in X, Interdepartementale Commissie voor de 
Armoedebestrijding. Aanbevelingen voor het armoedebestrijdingsbeleid 1990-91, Brussel, Kabinet van de 
Staatssecretaris voor Maatschappelijke Emancipatie, 1991, 57-91.  
504 S. PARMENTIER, “Kansarmoede en Rechtshulp. Drie uitdagingen op de drempel van de volgende eeuw”, 
Alert 1998, 24-31. 
505 L. MONSEREZ, “Voorstelling Chirojeugd Vlaanderen” in K. PELLERIAUX (ed.), Beter samen? Denk- en 
doepistes voor een toegankelijk jeugdwerk in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, Acco, Leuven, 174. 
506  P. SELS, Handleiding bij de toegankelijkheidsscan en het charter toegankelijke lokale dienst- en 
hulpverlening, VVSG, 2010.  
507 P. SELS, E. GOUBIN, D. MEULEMANS, L. SANNEN, Sociaal Huis. Werken aan een toegankelijke dienst- en 
hulpverlening, Politeia, 2008, 13. 
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We werken deze integrale toegankelijkheid verder uit in het volgende deel. Daar bespreken we ook 

de preventieve rechtshulpverlening binnen de Vlaamse context. Centraal staat de manier waarop de 

verschillende velden zich tot elkaar verhouden, m.a.w. is er sprake van een sociaal-juridische praktijk 

en hoe ziet deze er dan uit.  
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DEEL 3. PREVENTIEVE 
RECHTSHULPVERLENING EN EEN 
PROACTIEVE EN REACTIEVE SOCIAAL-
JURIDISCHE PRAKTIJK IN VLAANDEREN 

1 Inleiding 

Nadat in de vorige delen het theoretisch kader is gegeven van wat er onder preventieve rechtshulp 

en een sociaal-juridische praktijk begrepen kan worden en welke perspectieven er zijn op de 

rechtshulp, gaan we in dit deel in op een sociaal-juridische praktijk in Vlaanderen. Enerzijds 

bestuderen we een sociaal-juridische praktijk met name de eerstelijnswerking binnen de 

justitiehuizen (hoofdstuk 2). Zowel justitieassistenten (niet-juristen) als advocaten verlenen aan 

burgers informatie en advies over de toegang tot justitie. In een volgend hoofdstuk (hoofdstuk 3) 

gaan we in op een sociaal-juridische praktijk waar advocaten hun diensten verlenen samen met 

sociaal werkers in een inloopcentrum. Tot slot bekijken we hoe het beleid al dan niet aanzet tot een 

sociaal-juridische praktijk in Vlaanderen (hoofdstuk 4). Centraal staan de commissies voor juridische 

bijstand aan wie de wetgever tal van beleidsopdrachten heeft gegeven om de coördinatie en 

samenwerking te bevorderen tussen de verschillende rechtshulpverlenende instanties.  

De verschillende hoofdstukken belichten verschillende facetten van een mogelijke sociaal-juridische 

praktijk, zowel reactief als proactief. Het proefschrift handelt over een sociaal-juridische praktijk, 

zijnde een veld binnen de rechtshulpverlening waar beleid en professionals en gebruikers vanuit hun 

logica en rationaliteit komen tot praktijken die zijn opgezet om bij te dragen tot het aanpakken van 

sociaal-juridische problemen die mensen dagelijks ondervinden. Een sociaal-juridische praktijk gaat 

uit van inter- en intradisciplinariteit en zoekt naar best practices rekening houdend met de 

verschillende disciplines die werkzaam zijn binnen een preventieve rechtshulp, zowel op micro-, 

meso- en macroniveau. Het proefschrift heeft daarbij niet de pretentie om een allesomvattend beeld 

te geven van de preventieve rechtshulpverlening in Vlaanderen. We spreken niet over een sociaal-

juridische dienstverlening omdat deze term ons inziens eerder wijst op een cartografie van de 

bestaande rechtshulpverlening die zich toelegt op sociaal-juridische problemen508. De term sociaal-

                                                           

508 En die reeds in kaart is gebracht, zie B. HUBEAU, J. GOORDEN en J. MERTENS (eds.), Recht op Recht. Sociale 
rechtshulp en sociaaljuridische dienstverlening in Vlaanderen, Mechelen, Kluwer, 2011; alsook de sociale 
rechtshulp die hiervan deel uitmaakt: B. HUBEAU en S. PARMENTIER, “Sociale Rechtshulp: algemene 
ontwikkelingen” in Welzijnsgids, Antwerpen, Kluwer lsbl. Afl. 67, II.A.1.8.1-21; J. VAN HOUTTE en W. VAN 
WAMBEKE, “De rechtshulpverlening” in Welzijnsgids, afl. 29 (september 1998); J. VAN HOUTTE, W. VAN 
WAMBEKE en E. DELANOEIJE, Rechtshulp en rechtsinformatie, Centrum voor Rechtssociologie, UFSIA, 1995, 160 
p.  
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juridische praktijk wijst op een dynamiek binnen de rechtshulpverlening waar verschillende 

disciplines werkzaam zijn om tegemoet te komen aan de noden, vragen en problemen van de 

mensen. We spreken ook over ‘een’ praktijk en niet over ‘de’ praktijk, omdat deze praktijk zich in 

verschillende vormen en geledingen kan voordoen.  

Om deze praktijk te onderzoeken hebben we gekozen voor kwalitatieve onderzoeksmethoden. Deze 

methoden leveren geen kwantificeerbare data op en de resultaten nopen niet tot generalisering. Om 

toch een overzichtelijk beeld te krijgen van wat een sociaal-juridische praktijk in Vlaanderen kan 

inhouden, is gekozen voor een onderzoeksdesign op basis van triangulatie. Voor het onderzoek van 

de justitiehuizen is gekozen voor een documentanalyse gevolgd door diepte-interviews van 

belangrijke steekhouders binnen de justitiehuizen. De keuze voor de justitiehuizen bestaat er juist in 

dat er enerzijds een eerstelijnswerking is die sociaal-juridische problemen detecteert, inlichtingen 

verstrekt en doorverwijst en anderzijds in de verschillende justitiehuizen ook advocaten in het raam 

van de juridische bijstand juridische eerstelijnsinformatie en advies verstrekken. De vraag rijst of hier 

sprake is van een sociaal-juridische praktijk (hoofdstuk 2).  

Om een ruimer beeld te krijgen over wat een sociaal-juridische praktijk is of kan zijn, is er vervolgens 

gekozen om advocaten die in het raam van de juridische eerstelijnsbijstand informatie en advies 

verlenen te observeren. Deze observatie had plaats in het raam van een uniek project opgezet door 

de Commissie voor Juridische Bijstand in Leuven waar advocaten binnen een Centrum voor 

Algemeen Welzijn (CAW Oost-Brabant) hun diensten verleenden (hoofdstuk 3).  

Tot slot hebben we de actoren uit de commissies voor juridische bijstand bevraagd over de werking 

van deze commissies en hun deelname hierin. Zowel advocaten als niet-advocaten werden 

geïnterviewd aan de hand van een semigestructureerde vragenlijst. Deze vragenlijst peilde niet 

alleen naar de werking van de commissies, maar ook naar het beleid en de plaats van een sociaal-

juridische praktijk (hoofdstuk 4).  

 

2 De eerstelijnswerking binnen de justitiehuizen: 

toegang tot justitie  

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt de eerstelijnswerking van de justitiehuizen. Het doel is om een beeld te 

krijgen van deze eerstelijnswerking. De politieke optie sinds het Dutroux-schandaal om justitie ook 

toegankelijker te maken, bracht de toenmalige minister van Justitie De Clercq ertoe om de 
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justitiehuizen te voorzien van een eerste lijn waar burgers terecht kunnen voor informatie en advies 

over justitie. Dit hoofdstuk laat zien dat ondanks de politieke wil om de eerste lijn tot een 

volwaardige opdracht van de justitiehuizen te maken, het tegendeel waar is. 

  

2.2 Situering van de eerstelijnswerking 

2.2.1 Visie en missie van de justitiehuizen en de eerstelijnswerking 

 Het ontstaan van de justitiehuizen509 

Het past om even terug te keren naar het ontstaan van de justitiehuizen. De ministerraad van 30 

augustus 1996 heeft een aantal maatregelen genomen om de werking van justitie efficiënter en 

effectiever te maken. Niet alleen moest justitie toegankelijker worden, haar aanpak van de justitiële 

problemen moest humaner worden.  

Het is niet toevallig dat de ontknoping van de zaak van de verdwenen meisjes – de affaire Dutroux – 

de ministerraad in augustus 1996 ertoe gedwongen heeft onmiddellijk te reageren. Nochtans mag 

niet uit het oog verloren worden dat justitie en haar problemen (de gerechtelijke achterstand, 

politieke benoemingen, toegang tot het (ge)recht, de bestrijding van het banditisme) reeds op het 

einde van de jaren 80 van de vorige eeuw het stadium van “zo kan het niet meer verder” hadden 

bereikt. Zowel de publieke opinie als de actoren binnen justitie hebben voortdurend getracht het 

debat voor een betere en humanere justitie aan te zwengelen en levendig te houden. De politici, die 

jarenlang justitie op de laatste plaats (of zelfs helemaal niet ) in hun agenda hadden geplaatst, 

werden vanaf dan gevoeliger aan een “betere werking” van het justitieel apparaat. De jaren 90 

leverde het debat over de bestrijding van het banditisme en mensenhandel op in het parlement. De 

conclusies van dit debat leidden tot een meer planmatig beleid via de uitstippeling van een 

meerjarenplan. Zo werd in het begin van de jaren 90 een wet in het leven geroepen die de 

rekrutering en de vorming van rechters tot doel had, zodat een einde kon gemaakt worden aan de 

politieke benoemingen. Er was tevens een wet die ertoe moest leiden om de gerechtelijke 

achterstand weg te werken. In 1993 had de regering reeds een nota klaar over slachtofferonthaal bij 

de rechtbanken, die echter haar doel grotendeels miste. Er waren dus al hoopvolle tekens tot 

verandering. De regering Dehaene II (juni 1995) ging op een positief elan verder, maar het ontbrak 

                                                           

509 Zie algemeen M. DANTINE, “Maisons de justice”, JT 1999, 773-781; S. DE VALCK, “Naar een meer humane, 
toegankelijke en efficiënte justitie … De uitdaging van de justitiehuizen”, Panopticon 1999, 583-591; S. GIBENS, 
“Justitiehuizen” in X, Welzijnsgids, Mechelen, Kluwer, 2005, losbl. 
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soms aan inhoud, kracht en snelheid. Voor het uitbarsten van de zaak Dutroux had de toenmalige 

Minister van Justitie al een aantal concrete projecten voor justitie op stapel staan. De regering wilde 

de hervormingen binnen justitie geleidelijk aanpakken. De affaire Dutroux heeft anders beslist en 

vroeg van de politici om een daadkrachtig en een onmiddellijk optreden510. Eén van die maatregelen 

was de oprichting van justitiehuizen.  

De regering heeft de organisatie van de justitiehuizen opgenomen in haar meerjarenplan voor de 

Justitie en de Veiligheid van 7 oktober 1997. Op 17 oktober 1997 bracht de minister van Justitie een 

oriëntatienota “een toegang tot Justitie op mensenmaat” uit. Hierin postuleerde hij drie middelen 

om een betere toegang te bereiken: 1) een reorganisatie van de juridische bijstand; 2) de 

reorganisatie en de versterking van de para-justitiële diensten die verbonden zijn met het Ministerie 

van Justitie; 3) de oprichting van de justitiehuizen. De oriëntatienota van de minister kreeg in 

november van dat jaar al een vervolg met een omzendbrief over de justitiehuizen511. Om alles een 

wettelijk kader te geven diende de Minister van Justitie een wetsontwerp in tot wijzigingen van 

sommige bepalingen van het strafwetboek en wetboek van strafvordering en aanverwante wetten 

alsook tot wijziging van het gerechtelijk wetboek en de overplaatsing van personeelsleden naar de 

justitiehuizen. Nadat het eerst in de Senaat is besproken, heeft in de kamer in maart 1999 een debat 

plaatsgehad over dit wetsontwerp512. In juni 1999 volgden dan een reeks van uitvoeringsbesluiten en 

ministeriële besluiten513. 

De algemene doelstelling voor de oprichting van de justitiehuizen was dan ook het samenbrengen 

van de verschillende para-justitiële diensten, hun opdrachten op elkaar af te stemmen – waar nodig 

– en bijgevolg een coherent beleid te voeren. Het samenbrengen van de verschillende diensten op 

duidelijk lokaliseerbare plaatsen, leidde tot een meer overzichtelijke en daarom betere toegankelijke 

dienstverlening. Alhoewel de nadruk vooral lag op de modaliteiten inzake de strafuitvoering, heeft de 

minister ook burgerrechtelijke opdrachten en eerstelijnsdiensten opgenomen in de werking van de 

justitiehuizen. Goede informatie aan de burger, moet eveneens bijdragen tot een meer toegankelijke 

justitie.  

                                                           

510 L. HUYSE en A. VERDOODT, “Dertig jaar justitiebeleid. Kroniek van een aangekondigde crisis”, Panopticon, 
1999, 3-19; S. GIBENS, “Justitiehuizen” in X, Welzijnsgids, Mechelen, Kluwer, 2005, losbl. 
511 M. DANTINNE, l.c., 774; S. GIBENS, Justitiehuizen…, 100. 
512 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en tot overplaatsing van 
sommige personeelsleden in dienst bij de parketten of verbonden aan een probatiecommissie, Parl.St. Senaat 
1998-99, nr. 1-1202/1- en Parl.St. Kamer 1998-99, nr. 2038/1-3. 
513 Zowel de wetswijzigingen als de besluiten werden alle gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 juni 
1999. 
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De basisopdrachten van de justitiehuizen zijn de eerstelijnswerking, het slachtofferonthaal, 

strafrechtelijke opdrachten naar aanleiding van de voorlopige en voorwaardelijke invrijheidstelling, 

de wet op het sociaal verweer, de probatie en dienstverlening, vrijheid onder voorwaarden in het 

raam van de voorlopige hechtenis, bemiddeling in strafzaken, de autonome werkstraf en de 

burgerlijke opdrachten in het kader van het gezag over en het recht op persoonlijk contact met 

minderjarige kinderen, voornamelijk in geval van echtelijke moeilijkheden of bij echtscheiding. In 

2007 is er nog de elektronische detentie bijgekomen.  

In concreto betekent het dat de justitiehuizen binnen een verplicht en wettelijk kader advies 

uitbrengen over beslissingen die genomen moeten worden, en personen begeleiden zodat de uit te 

voeren beslissingen op een maatschappelijk verantwoorde manier gerealiseerd kunnen worden. 

Verder wil het justitiehuis ten dienste staan van elke burger in zijn contacten met justitie of het nu 

gaat om een dader, slachtoffer, eiser, benadeelde of onrechtstreeks betrokken partij in een justitiële 

actie. Naast een geïndividualiseerde aanpak wil het justitiehuis de toegepaste 

menswetenschappelijke benadering in het justitiële landschap stimuleren en versterken. Zij wil dat 

enerzijds doen door de interne werking te optimaliseren en meer systematisch samen te werken met 

zijn belangrijkste partners: magistratuur, advocatuur, strafinrichtingen en welzijnsinstellingen. 

Structureel wil het justitiehuis op zoek gaan naar andere oplossingen dan de traditionele 

gerechtelijke aanpak.  

 De Copernicushervormingen en de justitiehuizen 

De justitiehuizen hebben naar aanleiding van de Copernicushervormingen514 die in 2000 startten 

serieuze veranderingen ondergaan zowel naar hun organisatie als naar hun werkingsprocessen. De 

principes voor de uitbouw van het nieuwe organisatiemodel binnen justitie steunden op het concept 

van het integraal management. Dit model dient het management toe te laten maximaal zijn 

bevoegdheden inzake de haar toegemeten kerntaken te ontwikkelen en verantwoordelijkheden 

inzake de haar toebedeelde middelen te nemen en dit via een bepaalde managementcyclus515. Er 

                                                           

514 De Copernicushervormingen staan voor de grootschalige modernisering van het overheidsapparaat tijdens 
de paars-groene regering onder leiding van Guy Verhofstadt in 1999 die hierbij aansluiting vond bij de 
moderniseringsbeweging gekend onder de noemer “New Public Management”; J. DE JAEGERE, “Beleidscellen 
op federaal niveau: Evaluatie van de Copernicushervorming”, Jur. Falc. 2009-10, nr. 4, 575-608.  
515 Managementcyclus: taaktoewijzing en middelenverantwoording binnen een cyclisch proces (principes: 
ontwikkelen van strategische en operationele beleidsdoelstellingen, voorbereiden van de uitvoering van de 
activiteiten, uitvoering van deze activiteiten, het opvolgen van deze activiteiten), subsidiariteit: de operationele 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden zo dit mogelijk is bij de interne en externe klant gebracht. 
Zie hiervoor inzake de Copernicushervormingen binnen een justitiële context. Zie over deze managementcyclus 
in justitie J. VANACKER, “Een goed uitgebouwde penitentiaire organisatie, de onmisbare voorwaarde voor een 
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werd in 2005 een BPR (Business Process Re-engineering) opgestart op het niveau van de 

justitiehuizen, meer bepaald de buitendiensten, met het doel om de werkprocessen te hertekenen. 

BPR vormt een kwaliteitsbenadering die zich richt naar een radicaal heruitvinden van organisaties in 

procestermen516. De BPR doelt op het verhogen van de productiviteit van de organisatie via het 

doorvoeren van fundamentele veranderingen. Hierbij is het implementeren van 

informatietechnologie een belangrijke factor voor het bereiken van een succesvolle hervorming517. 

De BPR die tot doel had om een grondig onderzoek te maken van de gehanteerde werkmethoden, de 

bestaande processen en de organisatiestructuur van de Justitiehuizen - is een belangrijk 

sleutelmoment in de geschiedenis van de justitiehuizen 518 . De BPR leidde in 2007 tot een 

organisatiewijziging waarbij de justitiehuizen en hun respectieve opdrachten ondergebracht werden 

in een eigen DG Justitiehuizen. Het is het moment waarop werd beslist om naast een Directoraat-

generaal519 voor de Justitiehuizen ook de missie en visie van de Justitiehuizen te stroomlijnen. Eén 

van de legitimaties om over te gaan van twee directoraten-generaal, met name DG Uitvoering 

Straffen en Maatregelen (DG USM) en het DG Rechterlijke organisatie (waaronder de 

burgerrechtelijke opdrachten, slachtofferonthaal en de eerstelijnsfunctie van de Justitiehuizen) naar 

één directoraat-generaal, was de kernopdracht zoals verwoord in het MB van 23 juni 1999 tot 

vaststelling van de basisinstructies voor de justitiehuizen. Daar staat: “het Justitiehuis wil ten dienste 

staan van elke burger in zijn contacten met justitie, welke ook de positie van deze burger is (dader, 

                                                                                                                                                                                     

goede implementatie van de basiswet” in F. VERBRUGGEN, R. VERSTRAETEN, D. VAN DAELE, D. en B. SPRIET 
(eds.), Strafrecht als roeping: liber amicorum Lieven Dupont, Volume 1, Leuven University Press, 2005, 601 e.v. 
516 G. BOUCKAERT en N. THYS, Kwaliteit in de overheid. Een handboek voor kwaliteitsmanagement in publieke 
sector op basis van een internationaal comparatieve studie?, Gent, Academia Press, 2003, 72. 
517 J. PLESSERS, R. DEPRE, G. BOUCKAERT, Integrale kwaliteitszorg in het Openbaar Ministerie, 2005, Academia 
Press, Gent, 2005, 15 (totaal 192 p.) In het kader van de Copernicushervormingen wordt BPR als volgt 
omschreven: “Een BPR project bepaalt het geheel van veranderingen met betrekking tot personeel, IT-middelen 
en werkmethoden die allemaal samen nodig zijn om tot een betere werkomgeving te komen en betere 
resultaten te halen.”  
518 A. DEVOS en S. RIGUEL, “Communautarisering van de justitiehuizen in de Franse Gemeenschap”, Panopticon 
2015, 132. De auteurs schrijven: “Als pas opgerichte federale entiteit was de dienst Justitiehuizen onderdeel van 
de grootschalige Copernicus-hervorming (2000). Die hervorming was één van de gevolgen van de dioxinecrisis 
die diepgaande disfuncties van de administratie aan de dag had gelegd. Daaruit vloeide een nieuw 
managementmodel voort waarvan één van de concrete gevolgen de tenuitvoerlegging van de BPR (Business 
Process Re-engineering) was. Deze laatste bestond in een herziening van alle werkprocessen en resulteerde in 
een geharmoniseerde uitvoering van de opdrachten en in de ontwikkeling van tools voor de objectivering van de 
werklast.” 
519 V. PASMANS, “De geboorte van een apart Directoraat-generaal voor de justitiehuizen”, Panopticon 2007, 
71-73. Het BPR leidt tot een nieuwe organogram alsook tot het vastleggen van vijf kernprocessen op basis van 
de ontwikkeling van expertise (conceptuele aansturing, beleidsondersteuning, operationele ondersteuning, 
overlegstructuren en samenwerkingsverbanden) en het aansturen en het operationeel opvolgen van het lokaal 
niveau (operationele, tactische aansturing (lijnmanagement)). Er zijn vijf ondersteuningsprocessen 
bestaande uit managementprocessen, personeel- en organisatieprocessen (met o.a. de oprichting van een 
eigen personeelsdienst), budget en beheercontrole, logistiek en ICT. De start van het nieuwe DG vond plaats op 
1 januari 2007 met A. Devos als nieuwe directeur-generaal. 
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slachtoffer, eiser, benadeelde of onrechtstreeks betrokkene in een justitiële actie)”. De opdrachten 

van de justitiehuizen waren veel ruimer dan de opdrachten van het DG USM. Het nieuwe directoraat-

generaal overspande de volledige werking van de justitiehuizen en droeg dus bij aan zijn belangrijke 

opdracht in het raam van een humane en toegankelijke justitie.  

Daarnaast werden de opdrachten en de rapportering van de justitieassistenten gestroomlijnd. De 

Informatisering van de verschillende werkprocessen is een belangrijke beleidsoptie geweest. Via 

SIPAR (Système Informatique PARajudiciaire) wordt sinds dan elk spoor van de interventies van de 

justitieassistent bijgehouden, evenals de biografische of juridische gegevens van de personen die 

gecontroleerd en begeleid worden. Deze rationalisering van de dienstverlening is niet door elke 

justitieassistent goed onthaald en heeft bijgevolg ook gevolgen voor de methodiek van het sociaal 

werk. Terwijl voorheen de justitieassistenten zelf meer hun werk konden bepalen – wat niet altijd 

even inzichtelijk was – stelt Jonckheere vast dat het computerprogramma hun autonomie meer aan 

banden heeft gelegd520. 

 Visie en missie van de justitiehuizen en het beleid van de 

eerstelijnswerking  

Naar aanleiding van het BPR werd de missie en visie verder uitgewerkt voor het DG Justitiehuizen en 

haar buitendiensten. Het klantenperspectief was voor FOD justitie en ook het Directoraat-generaal 

Justitiehuizen een belangrijk uitgangspunt. Het geïntegreerd managementplan justitiehuizen van 

2007 werkte een strategie uit naar klanten, processen, middelen en innovaties. Het 

klantenperspectief is van cruciaal belang aangezien de justitiehuizen, en dus ook de buitendiensten, 

in dienst staan van de samenleving.  

Voor wat de eerste lijn betreft, staat de eerstelijnswerking in voor het onthaal, het informeren, het 

bijstaan en doorverwijzen van slachtoffers en staat zij in voor het informeren en voorkomend 

doorverwijzen van burgers die betrokken zijn bij een conflict of geconfronteerd worden met een 

gerechtelijke procedure521.  

                                                           

520 A. JONCKHEERE, “Les assistants de justice aux prises avec SIPAR, un outil de gestion informatique”, 
Pyramides 2009, 93-110, http://pyramides.revues.org/610#tocfrom1n. Het artikel vermeldt dat gelet op de 
voortdurende opbouw van de justitiehuizen sinds hun ontstaan, de komst van SIPAR (als gevolg van de BPR) 
niet zonder slag of stoot is gegaan. Jonckheere maakt een typologie op basis waarvan de justitieassistenten en 
hun verhouding met SIPAR en het doel ervan, nl. effectiviteit, kunnen worden geclassificeerd. Zie verder S. 
GIBENS, “Justitiehuizen” in Welzijnsgids, Kluwer, Mechelen, 2005; S. GIBENS, “Hoop op meer welzijn voor 
justitie”, Juristenkrant 18 december 2013, 13.  
521  Federale Overheidsdienst Justitie, Geïntegreerd management- en operationeel plan, werkdocument 
(17/07/2007), p. 13 in P. DROSSENS, Archief van de FOD Justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen, 
Buitendiensten. Voorbereidend studiedossier van de archiefselectielijst, Algemeen Rijksarchief in de provinciën, 
Archiefbeheersplannen en selectielijsten, Brussel, 2011, 23. 
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De missie gaat samen met een visie die jaarlijks wordt hernomen in de jaarverslagen en die in het 

managementplan Justitie 2013-2019 luidt als volgt 522: 

− “actief bijdragen tot een humane en toegankelijke Justitie, waarbij de responsabilisering van 

de justitiabele voorop staat; 

− daartoe bijdragen tot een breed maatschappelijk draagvlak voor alternatieve 

conflicthantering en sanctionering; 

− vanuit zijn ruime ervaring en expertise, een geprivilegieerde gesprekspartner zijn van de 

minister evenals van de verschillende actoren met betrekking tot de domeinen waarvoor het 

bevoegd is; 

− een bewuste politiek voeren van gestructureerde partnerschappen met alle andere betrokken 

partijen; 

− een vernieuwende, transparante en resultaatgerichte organisatie zijn, hiertoe steunend op 

het professionalisme, de loyauteit en het hoge niveau van deskundigheid van zijn 

medewerkers; 

− de methodologie en deontologie voor de uitvoering van zijn opdrachten verder ontwikkelen 

op basis van een wetenschappelijke onderbouw, gericht op het evenwicht tussen de 

individuele en maatschappelijke belangen en op de rechtsgelijkheid van de justitiabele, en 

conform aan de algemene principes van de Rechten van de Mens; 

− de overheveling van de bevoegdheden van het DG Justitiehuizen op het federale niveau naar 

de deelstaten uitvoeren zonder afbreuk van de continuïteit van de kwalitatieve 

dienstverlening.” 
 

Ondanks deze missie en visie leek er toch wat te schorten aan de eerstelijnswerking. Eén van de 

initiële doelstellingen van de justitiehuizen was de verbetering van de relatie tussen justitie en de 

burger. De eerstelijnswerking is hiervan een veruitwendiging. Door de BPR werd het duidelijk dat een 

nieuwe omschrijving van wat onder eerstelijnswerking moest verstaan worden zich opdrong. 

Beperkte financiële middelen en de toenemende werklast in de andere taken van de justitiehuizen 

noopten de justitiehuizen ertoe om hun prioriteiten te herschikken. Het gevolg is een beleid rond de 

eerstelijnswerking dat zeer ambivalent is. De toespraak van A. Devos naar aanleiding van 10 jaar 

justitiehuizen laat deze ambivalentie duidelijk zien. De voormalige directeur-generaal benadrukte 

enerzijds de functie van de eerstelijnswerking die verbonden is met het ontstaan van de 

justitiehuizen. Justitie heeft de taak om informatie én toegankelijk én beschikbaar te maken voor de 

burger. In een complexe maatschappij vraagt de burger dat hij toegang heeft tot informatie, kennis 

heeft van zijn rechten, plichten en procedures. Anderzijds stelde zij vast dat middelen efficiënt en 

effectief moesten ingezet worden en dat het noodzakelijk was dat de justitiehuizen “een goed 

begrensde consequente eerstelijnsopvang aanboden die op coherente manier paste in het 

                                                           

522  FOD Justitie, Managementplan 2013-2019, 25/9/2013, 35-36, 
http://justitie.belgium.be/nl/binaries/20131023_MPM_2013-2019_N_tcm265-235562.pdf (geraadpleegd op 
6/8/2015). 
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institutionele landschap”. De eerstelijnswerking moest een centrale rol blijven spelen, meende de 

directeur-generaal, maar zij kon aan de eerstelijnswerking niet de plaats geven die het verdiende523. 

Er werd dan ook gekozen om in het raam van de eerstelijnswerking de bevoegdheden beter af te 

bakenen en een gestructureerd doorverwijzingsbeleid te ontwikkelen524. In concreto betekende het 

dat de eerstelijnswerking binnen de justitiehuizen beperkt werd tot algemene informatie over de 

eigen bevoegdheden.  

Hoe deze nieuwe wending inzake de eerstelijnswerking concreet in zijn werk is gegaan getuigen 

enkele justitieassistenten in hetzelfde jubileumboek over 10 jaar justitiehuizen: “De dienst 

‘maatschappelijk eerstelijnsonthaal’ was een noodzakelijke opdracht, want precies die opening naar 

de burger werd als vernieuwend gezien en werd door de pers aan het grote publiek aangekondigd. 

Persoonlijk waardeer ik dit opzet en velen van ons zetten zich in om deze opdracht te realiseren. In de 

eerste plaats zijn het de vragen van de burgers die zich aandienen in het justitiehuis, die ons – de 

justitieassistenten die deze stap zetten – ertoe aangespoord hebben om documentatie te verzamelen 

om op de lokale vragen te kunnen antwoorden. Tijdens de overlegvergaderingen met andere collega's 

merk ik dat deze dienst zich in verschillende justitiehuizen op verschillende manieren ontwikkelt, 

afhankelijk van de omvang van het justitiehuis, de manoeuvreerruimte van de directie, de 

beschikbaarheid van personeel. Een rode draad is wel dat veel justitieassistenten wensten dat deze 

opdracht verder ontwikkeld zou worden, omdat de opzet van openheid van de justitiehuizen hen 

nauw aan het hart ligt. De ontgoocheling was dan ook groot toen de BPR, in zijn trouwens heel 

lovenswaardige streven om de burgers een uniforme dienst aan te bieden, de bevoegdheidsdomeinen 

van deze dienst definieerde en ze beperkte tot het geven van algemene informatie over de 

opdrachten van het justitiehuis.”525 

De ambivalentie in het beleid over de eerstelijnswerking is steeds onderhuids aanwezig geweest. De 

verhouding tussen de andere bevoegdheden van de justitiehuizen en de eerstelijnswerking ligt al van 

bij het ontstaan van de justitiehuizen zeer moeilijk. De justitiehuizen gaan terug op de traditie van 

het sociaal werk binnen het strafrechtelijk justitieel apparaat. Aanvankelijk bestond deze 

dienstverlening in het raam van de probatie en in het gevangeniswezen. Bemiddeling, elektronisch 

toezicht en autonome werkstraf zijn er later bijgekomen. De burgerlijke opdrachten waaronder ook 

                                                           

523 A. DEVOS, “Balans van het tienjarig bestaan van de justitiehuizen en perspectieven voor de komende jaren 2 
december 2009” in X, 10 jaar justitiehuizen: Balans en perspectieven, Congresverslagboek. Brussel: Federale 
Overheidsdienst Justitie, 2010, 30-31. 
524 A. DEVOS, o.c., 37. 
525 V. CLAUSSEN en A. SCHOOFS, “Justitie-assistent in het verleden tot nu. Ervaringen binnen een organisatie in 
evolutie” in X, 10 jaar justitiehuizen: Balans en perspectieven, Congresverslagboek. Brussel, Federale 
Overheidsdienst Justitie, 2010, 53-54. 
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het slachtofferonthaal, zijn ook van een latere datum en hierin was de eerstelijnswerking nog minder 

een gegeven in de uitbouw van dit justitieel kader526. Reeds in een eerdere bijdrage werd de vraag 

gesteld of het samenbrengen van para-justitiële diensten die zich hoofdzakelijk toeleggen op 

strafrechtelijke aangelegenheden met diensten voor juridische bijstand (zowel de justitieassistenten 

voor het sociaal onthaal en de advocaten voor de juridische eerstelijnsbijstand) in éénzelfde gebouw 

niet tegenstrijdig is527.  

De zesde staatshervorming brengt deze ambivalentie terug op de voorgrond. De vraag rijst 

andermaal waar het zwaartepunt van de justitiehuizen ligt. Op het strafrechtelijk beleid met de 

nadruk op de humanisering van de strafuitvoering? Of zoekt zij naar een aanknoping met het 

welzijnswerk, waaronder de (juridische) eerstelijnsfunctie eveneens kan begrepen worden. En hoe 

verhouden beide zich tot elkaar?528 

 

2.2.2 Studie van Maes529 

Veel onderzoek is er niet gedaan over de eerstelijnswerking van de justitiehuizen. Een eerste analyse 

van de data is terug te vinden in het onderzoek van Eric Maes. Deze data geven de opstart weer van 

de eerstelijnswerking binnen de justitiehuizen. Hieronder worden de meest relevante data 

weergegeven. In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt er dieper ingegaan op de cijfers van de 

laatste 10 jaren en een analyse van de rapporten van de laatste 5 jaar. Het betreft dus zowel 

kwantitatieve alsook kwalitatieve data. De data van Maes zijn enkel kwantitatief.  

                                                           

526 P. DROSENS, zie ook K. VELLE en K. DEVOLDER, “FOD Justitie” in P. VAN DEN EECKHOUT en G. 
VANTHEMSCHE (eds.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België 19e-21e eeuw. Tweede herziene en 
uitgebreide uitgave, Brussel, Koninklijke Commissie voor Geschiedenis/Commission royale d’Histoire, 2009, 
325-350. 
527 Parl.St. Kamer 1998-99, nr. 1889/3, 5 en 7-8 (Verslag); D. KAMINSKI, “L'aide juridique et les maisons de 
justice. Conclusions générales” in X, L’aide juridique et les maisons de justice. Vers une justice plus citoyenne, 
Ordre des avocats du Barreau de Nivelles, Nijvel - Université catholique de Louvain - Département de 
criminologie et de droit pénal, Louvain-la-Neuve, 2002, 163-177; S. GIBENS, Juridische Bijstand, in APR 2008, 
72-73; S. GIBENS en B. HUBEAU, “Dragen de justitiehuizen bij tot een meer toegankelijke, humane en efficiënte 
justitie?” in X, 10 jaar justitiehuizen: Balans en perspectieven, Congresverslagboek, Brussel, Federale 
Overheidsdienst Justitie, 2010, 173-182. 
528 M. BOUVERNE-DE BIE, “De relatie (forensisch) welzijnswerk en strafrecht in de ontwikkeling naar een 
‘activerende’ verzorgingsstaat”, Panopticon 2000, 411-412; S. GIBENS en B. HUBEAU, “Dragen de justitiehuizen 
bij tot een meer toegankelijke, humane en efficiënte justitie?” in X, 10 jaar justitiehuizen: Balans en 
perspectieven, Congresverslagboek, Brussel, Federale Overheidsdienst Justitie, 2010, 179. 
529 E. MAES, “Vijf jaar Justitiehuizen. Enkele cijfers over de werking van de justitiehuizen tijdens de periode 
1999-2002”, Panopticon 2004, 73-109. 
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In 1999 was de eerstelijnswerking nog niet in elk arrondissement operationeel. Maar op een 

tijdsspanne van 4 jaren nam het aantal interventies fors toe (*2,5). Vooral Vlaanderen had het 

voortouw genomen, maar met de jaren liep Wallonië zijn achterstand in.  

 

Tabel 1. Aantal interventies eerstelijnswerking in Vlaanderen en Wallonië, 1999-2002 
Bron: E. MAES, 2004 

 

Maes stelde niet alleen tussen de regio’s verschillen vast, ook binnen de arrondissementen in 

Vlaanderen bleek de eerstelijnswerking niet overal in gelijke mate te functioneren. 

Arrondissementen zoals Dendermonde, Mechelen en Hasselt scoorden vrij hoog, terwijl de 

arrondissementen zoals Veurne, Tongeren en Brussel verhoudingsgewijs niet veel eerstelijnswerking 

lieten zien. 

De wijze van afhandeling van de vragen in het raam van de eerstelijnswerking bleken in gelijke mate 

over de regio’s en binnen de arrondissementen te bestaan uit onthaal op het kantoor of via de 

telefoon, waarvan deze laatste iets meer werd gebruikt. Uitzonderlijk werden er schriftelijke vragen 

gesteld.  

 

Tabel 2. Verdeling van de aard van de vragen voor eerstelijnsbijstand, 1999-2002 
Bron: E. MAES, 2004 

 

Wat de aard van de vragen betreft, bleken scheidingsproblematiek en informatie over juridische 

procedures het meest voor te komen. Maar ook niet nader gespecifieerde vragen, bleken een groot 

deel van de eerste lijn op te eisen. Opvallend was toen het eerder lage percentage voor het 

verkrijgen van informatie over de justitiehuizen. 
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Tabel 3. Verdeling van de oplossingen na eerstelijnsbijstand, 1999-2002 
Bron: E. MAES, 2004 

 

Justitieassistenten hadden volgens de cijfers zelf meestal een oplossing klaar. Nochtans verwezen zij 

ook frequent door naar de juridische eerstelijnsbijstand en naar een juridische (gerechtelijke) dienst. 

Het oriënteren naar de juridische tweedelijnsbijstand werd na twee jaar tijd haast beperkt tot een 

klein percentage, allicht omdat de juridische eerstelijnsbijstand als filter diende voor een 

doorverwijzing naar de juridische tweedelijnsbijstand. 

  

2.3 De eerstelijnswerking: analyse van de jaarrapporten van de 

justitiehuizen (2010-2014) 

2.3.1 Inleiding 

Om een beeld te krijgen van de huidige eerstelijnswerking werd er een analyse gemaakt van de 

laatste 5 jaarverslagen van de justitiehuizen in België. De data werden verkregen uit de jaarverslagen 

van de DG Justitiehuizen die de informatie bevatten over de werking van de buitendiensten met 

betrekking tot de eerstelijnswerking (zie infra voor de definities).  

De gehanteerde onderzoeksmethode is de documentanalyse en meer bepaald de analyse van 

publieke documenten. Het voordeel van het gebruik van publieke documenten voor een 

documentanalyse is dat zij een objectief beeld proberen te geven van de werking waarover zij 

rapporteren, in casu de justitiehuizen. De informatie die hieruit kan afgeleid worden is dan ook niet 

zozeer beïnvloed door persoonlijke opvattingen of opinies. De DG justitiehuizen is een publieke 

dienst die de plicht heeft om correct en zo volledig mogelijk te rapporteren over zijn werking.  

Bij het gebruik van onderzoeksmethodes rijst de vraag – en dit is tevens een evaluatiecriterium – of 

de (verzamelde) data verklaren wat ze dienen te verklaren (validiteit). Vervolgens rijst de vraag naar 

de betrouwbaarheid van het onderzoek. Zijn de verzamelde gegevens zonder fouten of verstoringen? 
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Deze vragen hangen uiteraard samen met de onderzoeksvraag: wat is de plaats van de 

eerstelijnswerking en de juridische eerstelijnsbijstand binnen de justitiehuizen en hun plaats in een 

sociaal-juridische praktijk?  

De justitiehuizen zijn thans ingevolge de zesde staatshervorming in een volgende overgangssituatie 

beland530. Dit betekent dat de nieuwe bevoegde overheden zelf invulling gaan geven aan een beleid 

inzake de werking en eventueel organisatie van de justitiehuizen. Voor de eerstelijnswerking komt 

hier nog bij dat ook de bevoegdheid over de juridische eerstelijnsbijstand die vaak ook in de 

justitiehuizen wordt georganiseerd, mee is overgedragen. De analyse van de jaarverslagen van de 

laatste vijf jaren geeft een beeld over de eerstelijnswerking zoals deze is op het moment van de 

overdracht. De conclusies die getrokken worden, worden dan geplaatst tegenover de beleidsopties 

die de bevoegde Vlaamse (en Franstalige gemeenschap) zullen nemen met betrekking tot de 

eerstelijnswerking. 

 

2.3.2 Methodologie  

 Onderzoeksdesign 

De jaarverslagen van 2010 tot en met 2014 werden geanalyseerd voor wat de eerstelijnswerking 

betreft. Sommige justitiehuizen rapporteren uitvoerig over hun eerstelijnswerking. Andere geven 

amper informatie. Opvallend is dat er in Vlaanderen de laatste 5 jaren minder aandacht is besteed 

aan de eerstelijnswerking. Er is geen of haast geen eerstelijnswerking in de justitiehuizen van 

Antwerpen, Ieper, Leuven, Oudenaarde, Turnhout, Veurne (allen behorend tot regio Noord). We zien 

daarentegen uitvoerige rapportages over de eerstelijnswerking in de justitiehuizen van Aarlen, 

Bergen, Charleroi, Eupen, Gent, Hasselt, Luik, Marche-en-Famenne, Namen, Neufchâteau. Het gaat 

buiten Gent en Hasselt over Franstalige justitiehuizen (regio Zuid). Een tweede vaststelling is dat in 

de jaarverslagen van 2010 en 2011 er nog gerapporteerd wordt over de eerstelijnswerking, maar dat 

in de volgende jaren, buiten Bergen, Charleroi, Turnhout en Verviers, de andere justitiehuizen niets 

meer vermelden over hun eerstelijnswerking, althans geen kwalitatieve informatie. Een verklaring is 

dat er vanaf 2012 gekozen is om de jaarverslagen niet meer allesomvattend te maken. Er werd 

slechts voorzien in beperkte ruimte per justitiehuis om te rapporteren en er werd gevraagd om enkel 

                                                           

530 Zoals A. JONCKHEERE terecht schrijft hebben de justitiehuizen sinds hun ontstaan amper enige rust gekend: 
“Même si la création des maisons de justice remonte à une dizaine d’années, leur édifice est loin d’être achevé. 
Les chantiers en cours sont nombreux; l’un n’est pas encore clôturé que de nouveaux projects se profilent à 
l’horizon. L’un d’eux occupa les maisons de justice pendant plusieurs années: le BPR…” (A. JONCKHEERE, l.c., nr. 
12).  
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te focussen op slechts enkele belangrijke opdrachten. Aangezien de eerstelijnswerking in de meeste 

justitiehuizen reeds was opgeheven en sinds 2012 nog verder is afgebouwd (zie infra), is er dan ook 

niet veel meer informatie terug te vinden. Het Vlaamse jaarverslag 2014 bevestigt deze trend en 

verhaalt onomwonden dat alle justitiehuizen in 2014 opnieuw geconfronteerd werden met 

wachtlijsten waardoor personeelsleden werden verschoven naar bepaalde opdrachten om dossiers 

op te nemen. Het eerstelijnsonthaal door justitieassistenten werd de voorbije jaren om die redenen 

in meerdere justitiehuizen afgeschaft of sterk teruggeschroefd531.  

De vergelijking van gegevens is niet vrij van enige interpretatie. Het is zo dat de verslagen niet altijd 

hetzelfde stramien hebben en de verschillende justitiehuizen telkens andere accenten leggen inzake 

de rapportering over hun jaarwerking. Dit maakt het niet mogelijk om de gegevens zomaar elk jaar 

met elkaar te vergelijken. Het doel van de documentanalyse is om een globaal beeld te krijgen over 

de eerstelijnswerking in globo, eerder dan een vergelijkend onderzoek te doen naar de 

eerstelijnswerking in elk justitiehuis. De resultaten geven een beeld van de eerstelijnswerking in de 

justitiehuizen. De justitiehuizen hebben een brugfunctie tussen welzijn en justitie in functie van de 

uitvoering van hun bij wet opgelegde opdrachten, zij combineren het sociaal kapitaal van het sociaal 

werk met deze van justitie532. In dit veld is er een voortdurende krachtsverhouding tussen de 

opdrachtgevers uit justitie en de uitvoering van de justitiële opdrachten door het sociaal werk533.  

Een vergelijkend onderzoek vraagt om een specifieke onderzoeksstrategie en methode. De reden dat 

aanvankelijk werd gekozen voor een documentanalyse en niet voor andere onderzoeksmethodes 

zoals observatie, focusgroepen of diepte-interviews was dat de overtuiging leefde dat de verslagen 

een voldoende beeld zouden geven van de functie en plaats van de eerstelijnswerking binnen de 

justitiehuizen. Met andere woorden de analyse van de jaarverslagen zou toelaten om hieruit 

conclusies te trekken over wat juist de eerstelijnswerking inhoudt of kan inhouden. Daarnaast waren 

op hetzelfde moment ook al andere onderzoekers de justitieassistenten en de 

beleidsverantwoordelijken van de justitiehuizen aan het bevragen, onder meer ook over de plaats en 

functie van de eerstelijnswerking binnen de justitiehuizen. Het leek dus niet opportuun om 

                                                           

531 DG Justitiehuizen Verslag 2014, 15. Cijfermatig zie p. 65. In 2014 stellen we opnieuw een daling vast van het 
totaal aantal eerstelijnsvragen die de justitieassistent bereiken. In 2014 ligt het aantal tussenkomsten 64% 
lager dan in 2006. Dit heeft vooral te maken met de beleidskeuze om de eerstelijnswerking af te bouwen 
omwille van personeelstekorten. De meeste Justitiehuizen ondersteunen wel nog de permanenties van de 
eerstelijns juridische bijstand die georganiseerd wordt door de Commissies voor Juridische Bijstand. 
532 Zie Deel 2. 
533 S. HALLIDAY, N. BURNS, N. HUTTON, F. MCNEILL en C. TATA, “Street-Level Bureaucracy, Interprofessional 
Relations and Coping Mechanisms: A Study of Criminal Justice Social Workers in the Sentencing Process”, Law 
& Policy 2009, 406-428. 
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andermaal deze mensen te bevragen534. Tot slot waren er nog secundaire bronnen die zouden 

bijdragen tot het maken van afdoende conclusies over de eerstelijnswerking.  

Na deze analyse van de jaarrapporten en de secundaire bronnen, bleken er echter nog heel wat 

vragen te rijzen over de eerstelijnswerking. Er werd dan toch gekozen voor een bevraging van enkele 

steekhouders binnen de justitiehuizen. Het doel hiervan was om een beter zicht te krijgen op de 

huidige werking te meer daar de laatste jaarverslagen weinig of niets meer vermelden over de eerste 

lijn. Tegelijkertijd kon dan ook afgetoetst worden of de bevindingen uit de analyse stroken met de 

werkelijkheid. Er werd gekozen om de directeurs van de Justitiehuizen in Vlaanderen en Wallonië te 

bevragen die het meeste contacten op de eerste lijn registreerden. Er werd een semigestructureerde 

vragenprotocol opgemaakt bestaande uit 12 vragen in drie deelrubrieken zijnde ‘algemene 

tendensen’, ‘inhoudelijke aspecten’ en ‘enkele vragen ter afsluiting’ die peilden naar opinies over het 

verleden en de toekomst van de justitiehuizen en de eerstelijnswerking. Er werden 6 personen 

geïnterviewd. Drie Franstaligen (2 directeurs en 1 coördinator justitieassistent) en drie 

Nederlandstaligen (2 directeurs en 1 beleidsmedewerkster). Elk interview duurde tussen 1 uur en 1, 5 

uur. Zoals voorheen meegedeeld, werden de justitiehuizen aangeschreven die in de laatste 

jaarverslagen nog het meeste contacten op de eerste lijn codeerden. In totaal werden er 4 

Nederlandstalige justitiehuizen aangeschreven en drie Franstalige. Van de vier hebben er twee 

toegezegd in regio Noord om geïnterviewd te worden. Van de kant van de Franstalige hebben er 

twee geantwoord. Daarnaast is er de beleidsmedewerker die mee is overgaan ingevolge de zesde 

staatshervorming van het Ministerie van Justitie naar het departement Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin van de Vlaamse Gemeenschap.  

 Verwerking van de gegevens 

De gegevens over de eerstelijnswerking gedestilleerd uit de jaarverslagen werden gegroepeerd in 

fiches. Een fiche per justitiehuis met een onderverdeling in de onderzochte jaren 2010-2014. Elke 

fiche bevat de geselecteerde tekst die per justitiehuis aan de eerstelijnswerking werd besteed. 

Vervolgens werden de teksten gecodeerd aan de hand van rubrieken die relevant zijn voor de 

eerstelijnswerking. De rubrieken worden in de tekst weergegeven. 

De diepte-interviews werden volledig uitgeschreven, vervolgens gecodeerd en verder verwerkt in de 

tekst.  

                                                           

534 Ik verwijs naar het onderzoek van J. BOXSTAENS van de Universiteit Antwerpen en de Karel de Grote 
Hogeschool Antwerpen. Het onderzoek is van zeer recente datum en de conclusies zullen dan ook in dit 
onderzoek mee verwerkt worden (zie infra). 
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2.3.3 De justitiehuizen en de eerstelijnswerking 

 Definities 

2.3.3.1.1 Eerstelijnswerking  

De eerstelijnswerking situeert zich in het raam van de burgerrechtelijke opdrachten van de 

justitiehuizen. De burgerrechtelijke opdrachten staan naast de strafrechtelijke opdrachten. De 

burgerrechtelijke opdrachten omvatten de burgerrechtelijke sociale studie betreffende de 

gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag en het recht op persoonlijk contact, het 

slachtofferonthaal en de eerstelijnswerking.  

In deze studie gaat de aandacht naar de eerstelijnswerking. Slachtofferonthaal heeft ook een 

eerstelijnscomponent maar voorziet vooral in bijstand. De jaarverslagen verwoorden de opdracht 

van het slachtofferonthaal als volgt: “De Justitiehuizen zorgen voor het onthaal, de ondersteuning en 

het informeren van de slachtoffers van strafbare feiten in het kader van de gerechtelijke procedure. 

De justitieassistent kan de slachtoffers en hun verwanten specifieke informatie geven over het dossier 

dat hun aanbelangt. Hij kan hen ook bijstaan op moeilijke momenten (bv.: raadpleging van het 

dossier, zittingen, teruggave van de overtuigingsstukken,...). Hij kan hen, indien nodig, doorverwijzen 

naar gespecialiseerde diensten(psychosociale hulp, rechtshulp). Hij werkt op vraag van de slachtoffers 

of van de gerechtelijke overheid. Hij maakt de magistraten en personeelsleden van het parket en van 

de hoven en rechtbanken bewust van het belang van de kwaliteit van de behandeling van de 

slachtoffers”535. Het is dus een gespecialiseerde vorm van bijstand die zich niet beperkt tot een 

onthaal of het verlenen van algemene informatie en ressorteert eerder, zoals ook de andere 

opdrachten onder artikel 2, § 1, 1° KB van 13 juni 1999 houdende organisatie van de Dienst 

Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie dat spreekt over taken van toezicht, justitiële 

begeleiding en sociaal onderzoek536.  

Artikel 2, § 1, 2° van hetzelfde KB bepaalt dat de Dienst Justitiehuizen instaat voor het onthaal van en 

de informatie- en adviesverlening aan de gebruikers van het Justitiehuis en de eventuele 

doorverwijzing naar de bevoegde instanties. Tegenover deze wettelijke opdracht is er de 

omschrijving binnen de justitiehuizen zelf van wat er onder de eerste lijn wordt verstaan. De 

omschrijving van de eerstelijnswerking is sinds het BPR meer afgebakend. Drossens537 stelt dat de 

                                                           

535 DG Justitiehuizen, Activiteitenrapport 2013, FOD Justitie, 6. 
536 BS 26 juni 1999. 
537 P. DROSSENS, Archief van de FOD Justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen, Buitendiensten. Voorbereidend 
studiedossier van de archiefselectielijst, Algemeen Rijksarchief in de provinciën, Archiefbeheersplannen en 
selectielijsten, Brussel, 2011, 23. 
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eerstelijnswerking erin bestaat om alle personen met vragen of moeilijkheden in verband met 

welbepaalde domeinen van justitie, te onthalen en te informeren. De justitieassistenten bieden 

opvang en informatie aan burgers met vragen of problemen die, naar hun mening, een oplossing 

kunnen vinden binnen justitie. Deze omschrijving verwijst naar justitie in globo, terwijl de 

jaarverslagen de actieradius van de eerstelijnswerking beperken tot de bevoegdheidsdomeinen van 

de justitiehuizen zelf: “De Justitiehuizen zorgen voor de eerstelijnswerking voor alle burgers met 

vragen of problemen in verband met de bevoegdheidsdomeinen van de Justitiehuizen. De 

justitieassistent analyseert de vragen, antwoordt erop of verwijst de burger door naar de dienst die 

een specifiek professioneel antwoord kan geven.”538 De dienstverlening is gratis en anoniem. 

a) Sociaal onthaal 

In de eerste plaats voorzien de justitieassistenten in de opvang van burgers die vragen hebben over 

justitie en dus hierover geïnformeerd willen worden. De opvang gebeurt in de vorm van een sociaal 

onthaal. In het sociaal onthaal doen de justitieassistenten aan vraagverheldering, klaren ze de vraag 

uit (decoderen), geven ze informatie en verwijzen ze door indien nodig539. In die zin maken de 

justitieassistenten deel uit van wat Raeymaeckers generalistische netwerkers noemt. Zij staan voor 

een laagdrempelig onthaal, ze doen aan vraagverheldering, verwijzen door en leiden toe naar een 

specialistische organisatie540. De justitieassistent heeft hierbij allereerst oog voor de persoon, plaatst 

de vraag in een sociale context maar met aandacht voor de juridische component ervan. Idealiter 

gaat het sociaal onthaal vooraf aan de juridische bijstand, tenzij de burger een gerichte juridische 

vraag stelt. 

b) Informatie en adviesverlening 

De opdracht van de justitieassistent bestaat erin om informatie te geven. Onder informatie verstaat 

men dan eenvoudige en algemene uitleg over o.a. wetgeving en recht, rechten en plichten en sociale 

kwesties. Adviesverlening is het verstrekken van raadplegingen in een concreet geval door het 

afwegen van alternatieve oplossingen en de ontwikkeling van een strategie voor de oplossing van 

                                                           

538 DG Justitiehuizen, Activiteitenrapport 2013, FOD Justitie, 6. 
539 Verslag 2011, Turnhout; Verslag 2011, Dinant. 
540 Aan de andere zijde zijn er ook generalistische begeleidende organisaties, dit zijn netwerkers die een 
intensieve begeleiding voorzien. P. RAEYMAECKERS, Tussen centrum en periferie: over de integratie van 
netwerken tussen hulpverleningsorganisaties, Leuven, Acco, 2014, 427 p. Het idee past in het raam van het 
generalistisch sociaal werk zoals het basiswerk van Karla Miley met als criteria: actieve netwerking, het 
benutten van hulpbronnen om de cliënt op verschillende levensdomeinen te ondersteunen, 
informatiedoorstroming tussen organisaties bewerkstelligen, cliënten toeleiden (doorverwijzen). Zie K. MILEY, 
M.W. O'MELIA en B. DUBOIS, Generalist Social Work Practice: An Empowering Approach, Pearson College 
Division, 2012, 528 p.  
 



182 
 

een probleem. Op taakniveau oefenen de justitieassistenten dezelfde taken uit als de advocaten die 

in de justitiehuizen zitdagen in het raam van de juridische eerstelijnsbijstand houden nl. informatie, 

advies geven en/of doorverwijzen. De expertise van beide verschilt. De justitieassistent heeft een 

filterfunctie die uitmaakt of het louter juridisch is of niet en vertrekt vanuit een generalistisch 

ondersteunend perspectief. Hij beantwoordt de sociale kwesties aan de hand van de sociale bronnen 

waaronder een sociale kaart en geeft informatie of advies over de verschillende mogelijkheden om 

problemen op een andere manier aan te pakken via bijvoorbeeld alternatieve conflictmechanismen. 

De advocaat concentreert zich op het louter juridische en de procedurele aspecten van de vraag. Ook 

al is hij aanwezig op de eerste lijn, hij is eerder een generalist-specialist in het juridische veld. 

c) Doorverwijzing 

De justitieassistent zal de persoon doorverwijzen naar een andere persoon of dienst die hij meer 

bevoegd acht. De wettelijke opdracht bestaat in het doorverwijzen nadat er reeds informatie en 

advies is gegeven, maar dus nog een verdere opvolging noodzakelijk is. De doorverwijzing kan 

bestaan in het louter verwijzen. In de meeste gevallen verwijzen de justitieassistenten door naar de 

juridische eerstelijns- of tweedelijnsbijstand, een gerechtelijke dienst of gespecialiseerde 

hulpverlening. 541  Justitieassistenten kunnen mensen ook toeleiden naar de juiste dienst. Een 

toeleiding heeft meer weg van een service of bijstand die zich bevindt tussen het informeren en 

adviseren enerzijds en doorverwijzen anderzijds. Een voorbeeld is de manier waarop een justitiehuis 

een burger heeft bijgestaan in zijn zoektocht doorheen justitie: 

“Ik kom voor de aanstelling van een advocaat Pro Deo?” Ah, dan is dat niet hier, voila. Men geeft de 
coördinaten, maar daarentegen de laatste keer was er een dame die vroeg toegang tot een dienst omdat dat ze 
dacht, zij kwam van het paleis naar ons doorverwezen vanuit de rechtbank (paleis) ze sprak over een probleem 
van het verwerpen van een nalatenschap om haar kinderen te beschermen. Dat is iets dat bij uitstek eerder een 
juridische inhoud heeft en dus niet tot onze bevoegdheid behoort. Zij was toen zodanig verloren, zij kwam van 
het paleis, men had haar verwezen naar hier; dus we hebben haar gezegd dat a priori het is niet bij ons. Ze zegt: 
ik ben helemaal verloren, ik weet het niet, ik begrijp het niet, Van de andere kant hebben we gezegd, kom, we 
hebben haar ontvangen, de JA heeft haar vraag verhelderd en heeft uiteindelijk kunnen uitklaren wat er moest 
gebeuren, We hebben dan contact opgenomen met de diensten op het paleis die haar hadden verwezen, met de 
jeugdrechtbank en met de griffie van de jeugdrechtbank, en vervolgens bleek het uiteindelijk dus voor de 
vrederechter te zijn. We hebben dan contact opgenomen met de vrederechter. We hebben ons dan verzekerd 
van de juiste doorverwijzing, van het juiste adres, de instructies die zij dan heeft gekregen. U ziet a priori is dat 
niet onze bevoegdheid op de eerste plaats. We doen niet aan juridische bijstand. Maar omdat ze zo verloren 
was en haar weg niet meer vond in het justitiële, het justitiële parcours, en de justitiële dam, konden we haar 
moeilijk op de stoep laten staan, door ons zelf te tevreden te stellen met het feit aan haar te zeggen dat het niet 
onze bevoegdheid is.” (JH 3&4 vertaling uit het Frans) 

 

                                                           

541 P. DROSSENS, Archief van de FOD Justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen, Buitendiensten. Voorbereidend 
studiedossier van de archiefselectielijst, Algemeen Rijksarchief in de provinciën, Archiefbeheersplannen en 
selectielijsten, Brussel, 2011, 23. 



183 
 

d) Burger 

De eerstelijnswerking is gericht op de burgers. Het KB heeft het over “gebruikers”. De 

activiteitenrapporten identificeren de burgers als de gebruikers van de eerstelijnswerking. De 

justitiehuizen zelf classificeren de gebruikers in twee categorieën, de burger en de justitiabele. Dit 

onderscheid hangt samen met het onderscheid dat gemaakt wordt tussen personen die onder 

mandaat staan en personen die niet onder mandaat staan. De justitiabele is de persoon die onder 

mandaat staat542. De mandaten zijn de wettelijke opdrachten die bepaald zijn in artikel 2, § 1, 1° KB 

en artikel 2, § 2 van 13 juni 1999 houdende organisatie van de Dienst Justitiehuizen van het 

Ministerie van Justitie. Het uitvoeren van een mandaat, opdracht vanuit de gerechtelijke overheden, 

heeft eveneens een sociale en informatieve component, maar kadert in het raam van een sociaal 

onderzoek of begeleiding binnen een gedwongen of vastgelegd kader, zij het strafrechtelijk, zij het 

burgerrechtelijk. De strafrechtelijke opdrachten impliceren vooral de controle en de opvolging van de 

justitiabele, wat niet of minder het geval is bij de burgerrechtelijke opdrachten. Tussen de 

justitiabelen maken sommige justitiehuizen ook het onderscheid tussen de justitiabele en de 

toekomstige justitiabele. Deze laatste komt in aanmerking voor bepaalde maatregelen, maar is nog 

niet echt onder mandaat. Zij krijgen dan vaak informatie en advies over hetgeen zij kunnen 

verwachten. Deze informatie en dit advies vallen strikt genomen niet onder de eerstelijnswerking. Zij 

maken deel uit van het mandaat of het toekomstig mandaat. De eerstelijnswerking in de 

justitiehuizen is voor de ‘vrije’ burger die gratis en anoniem informatie of advies vraagt en niet verder 

begeleid of opgevolgd wordt, tenzij op zijn verzoek.  

e) Justitieassistent 

Het KB van 13 juni 1999 tot vaststelling van sommige administratieve en geldelijke bepalingen voor 

de personeelsleden van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van 

Justitie543 die bekleed zijn met een bijzondere graad bepaalt welke houders van een specifiek 

                                                           

542 Boxstaens en Paterson omschrijven ‘justitiabelen’ als burgers die geconfronteerd worden met een justitiële 
interventie (bv. strafrechtelijke veroordeling, opgelegde alternatieve maatregelen…) (J. BOXSTAENS en N. 
PATERSON, “Maatschappelijk werk onder mandaat versus offender management. Een verkenning van 
daderbegeleiding in België en Schotland” in K. DRIESSENS, P. RAEYMAECKERS, L. SEBRECHTS, M.TIRIONS en E. 
WOUTERS (eds.), Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een sociaalwetenschappelijke benadering, Acco, 
Leuven, 2015, 111). 
543 BS 29 juni 1999. Het gaat over de volgende diploma’s (art. 2):  

− maatschappelijk assistent; 

− maatschappelijk adviseur; 

− assistent in de psychologie; 

− sociaal verpleegkundige; 

− licentiaat in de psychologie of in de psychologische wetenschappen; 
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diploma kunnen deelnemen aan het wervingsexamen van de justitieassistenten of justitieel 

technische deskundige. Dit zijn niet alleen de maatschappelijke assistenten, maar ook andere 

personen met diploma’s in humane wetenschappen.  

Justitieassistenten hebben dus geen juridische opleiding genoten. Zij staan in voor het sociaal 

onthaal, wat tegemoetkomt aan hun diplomakwalificaties. Daar waar aanvankelijk bij de opstart van 

de justitiehuizen werd voorzien in juridische opleidingen voor de justitieassistenten, is dit met de 

jaren niet meer uitgewerkt. Door het beperken van de eerstelijnswerking tot de eigen bevoegdheden 

van de justitiehuizen, werd ook een bredere kennis van de andere rechtsdomeinen dan diegene die 

behoren tot de bevoegdheden van de justitiehuizen niet meer noodzakelijk geacht.  

2.3.3.1.2 Juridische eerstelijnsbijstand544 

De eerstelijnswerking onderscheidt zich van de juridische eerstelijnsbijstand. De juridische 

eerstelijnsbijstand die wordt uitgeoefend door advocaten in de justitiehuizen betreft algemene 

juridische inlichtingen, informatie, een eerste juridisch advies en een mogelijke doorverwijzing545. Op 

organisatieniveau is het de Commissie voor Juridische Bijstand die de zitdagen organiseert van de 

advocaten. De justitiehuizen hebben de opdracht om zoals uit artikel 2, § 1, 5° KB van 13 juni 

houdende organisatie van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie blijkt, lokalen ter 

beschikking te stellen voor de juridische eerstelijnsbijstand door de advocaten en voor de 

vergaderingen van de commissies voor juridische bijstand. De justitiehuizen zelf maken geen deel uit 

of kunnen gelet op de wettelijke criteria ter zake geen deel uitmaken van de commissie. Dit neemt 

niet weg dat in bepaalde justitiehuizen de directeur het statuut heeft van waarnemer en aan de 

vergaderingen deelneemt.  

De justitieassistent heeft op de eerste lijn wel een juridische opdracht tot het beluisteren en 

beantwoorden van de vragen van de burgers via het geven van informatie en via een doorverwijzing. 

De advocaat heeft de wettelijke opdracht tot het verlenen van juridische bijstand die specifiek ingaat 

op de juridische problematiek van de burger. De juridische eerstelijnsbijstand is een specifieke 

juridische dienstverlening die niet tot de algemene eerstelijnswerking kan worden herleid. De 

                                                                                                                                                                                     

− licentiaat in de pedagogische wetenschappen of in de sociale en culturele agogiek of in de 
opvoedingswetenschappen of in de pedagogie; 

− licentiaat in de criminologie of in de criminologische wetenschappen; 

− licentiaat in de sociologie of in de sociologische wetenschappen. 
544 Zie voor de beschrijving en het ontstaan van de juridische bijstand en de verhouding van de advocaten met 
de justitiehuizen A. LEJEUNE, Nul n’est censé être ignoré par le(s) droit(s). Politiques d’accès au droit et à la 
justice en Belgique et en France, thèse de doctorat, 2010, hoofdstuk 3, 173 e.v. 
545 Art. 508/1, 1° Ger.W.: juridische eerstelijnsbijstand: “de juridische bijstand die verleend wordt in de vorm 
van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een 
gespecialiseerde instantie of organisatie”. Zie hierover meer in Deel 1. 
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eerstelijnswerking kan daarentegen juridische informatie bevatten, zeker als het over de 

bevoegdheden van de justitiehuizen zelf gaat.  

 Waaruit bestaat de eerstelijnswerking? 

2.3.3.2.1 De eerstelijnswerking: enkele cijfers 

De cijfers over de eerstelijnswerking zijn rechtstreeks gegenereerd uit SIPAR546. Met betrekking tot 

de registratie van de eerstelijnswerking past een belangrijke kanttekening. Verschillende 

jaarverslagen vermelden dat de codering van het aantal contacten niet steeds accuraat is gebeurd547. 

Er is meestal sprake van een onderschatting aangezien vele tussenkomsten niet geregistreerd 

worden “omdat zowel de onthaalwerkers als de justitieassistenten dit tussendoor doen en de tijd om 

te registreren ontbreekt”548. Vaak wordt de taak van de eerste lijn bovenop de andere opdrachten 

uitgevoerd en blijft de registratie vaak achterwege549. Daarnaast wijzen sommige justitiehuizen erop 

dat de toename in een bepaald jaar van de eerstelijnswerking dan weer toe te schrijven is aan “een 

verhoogde waakzaamheid bij het registreren van contacten door het volledige team”550.  

De verschillen in rapportage hebben ook te maken met het registratiesysteem zelf, SIPAR. Bij de 

mandaten is de justitieassistent verplicht om de opvolging van de justitiabele te registeren en de 

gerechtelijke overheden hierover te rapporteren. De eerstelijnswerking vraagt niet om een opvolging 

en is anoniem. De gegevens die moeten worden geregistreerd geven de indruk dat zij enkel maar 

dienstig zijn voor de jaarlijkse verslaggeving en eventueel wetenschappelijk onderzoek. De registratie 

is dus afhankelijk van de nauwgezetheid van de justitieassistent en de tijd die deze aan de codering 

wil besteden. Gelet op de anonimiteit en de niet noodzakelijke opvolging, is de controle op de 

rapportering over de eerstelijnscontacten dan ook zeer moeilijk te bewerkstelligen.  

Ondanks deze belangrijke opmerkingen geven de cijfers toch een aantal tendensen weer. 

 

                                                           

546 Met dank aan de Vlaamse Gemeenschap, beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de heer H. 
Dominicus, afdelingshoofd en dr. Alexia Jonckheere, onderzoekster van het NICC. In de Justitiehuizen gebeurt 
de registratie en het beheer van strafrechtelijke en burgerrechtelijke mandaten, evenals de tussenkomsten in 
het kader van de eerstelijnswerking, in SIPAR (databank en opvolgingssysteem). De registratie en opvolging van 
de mandaten in het raam van slachtofferonthaal gebeuren via SOSIP. De cijfers zijn dus hier enkel deze in het 
raam van de eerstelijnswerking.  
547 Zie o.a. Verslag 2010, Brugge. Hier staat letterlijk dat de cijfers van de eerstelijnswerking niet representatief 
zijn voor het geleverde werk. Vele justitieassistenten zouden vaak vergeten hun tussenkomst te registeren 
(omdat er ook geen dossier wordt bijgehouden over de interventies op de eerste lijn). 
548 Verslag 2010, Dendermonde. 
549 Verslag 2012, Eupen. 
550 Verslag 2011, Neufchâteau en Hoei. 



186 
 

a) Eerstelijnsinterventies  

Grafiek 1 laat de eerstelijnsinterventies zien van zowel de regio Zuid (Wallonië en Brussel Franstalig) 

en de regio Noord (Vlaanderen en Brussel Nederlandstalig). In de eerste plaats valt de daling van 

meer dan 25 000 contacten in 2005 tot minder dan 10 000 contacten in 2014 op. Op de tweede 

plaats is er een duidelijk verschil in contacten op de eerste lijn tussen de regio Noord en regio Zuid. In 

beide regio’s is er eveneens sprake van een dalende trend over de laatste 10 jaren, maar het aantal 

contacten blijft in Wallonië wel hoger dan in Vlaanderen. Een verklaring hiervoor is terug te vinden in 

de jaarverslagen waar verschillende justitiehuizen bevestigen, vooral in Vlaanderen, dat zij hun 

eerstelijnswerking ofwel zeer sterk hebben beperkt of zelfs hebben afgeschaft. Het eerste jaarverslag 

over de Justitiehuizen in Vlaanderen in 2014 bevestigt dat het aantal tussenkomsten 64% lager is dan 

in 2006, waarbij er tussen 2010 en 2014 er een daling van 60% waar te nemen is tegenover 42% voor 

Wallonië in dezelfde periode (tabel 4). Het Vlaams jaarrapport van 2014 verklaart dat deze daling 

vooral heeft te maken met de beleidskeuze om de eerstelijnswerking af te bouwen omwille van 

personeelstekorten. Aanvankelijk was dit beeld van de eerstelijnswerking tussen de regio’s wel 

anders. In 2002 rapporteerde Maes nog dat Vlaanderen goed was voor bijna 70 % van het aantal 

contacten op de eerste lijn. Andere verklaringen voor het onderscheid tussen de regio’s zijn eerder 

hypothetisch. Het verschil kan teruggebracht worden tot een betere en accuratere codering binnen 

Wallonië. Daarnaast wijzen sommigen erop dat ook sociaaleconomische factoren hieraan ten 

grondslag kunnen liggen gecombineerd met een andere organisatie en structuur van het 

welzijnswerk dat in Wallonië meer gefragmenteerd is dan in Vlaanderen. Tot slot wijzen sommigen 

erop dat ook het personeelsbestand en de werkdruk in de regio’s van elkaar verschillen. Dit laatste is 

eerder een perceptie die niet door harde cijfers of feiten kan aangetoond worden. De cijfers geven 

wel aan dat ook in regio Zuid het aantal contacten in verhouding sneller zijn gedaald en nog scherper 

dalen dan in regio Noord. Dit komt omdat de afbouw van de eerstelijnswerking in regio Zuid thans 

ook een feit is, zij het allicht later ingezet dan in Vlaanderen.  
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Grafiek 1. Eerstelijnsinterventies nationaal-regionaal, 2005-2014 

 

Beide regio’s onderscheiden zich van elkaar, maar ook binnen de arrondissementen in deze regio’s 

zijn er duidelijke verschillen zichtbaar. Hasselt, Dendermonde, Gent en Kortrijk rapporteren de 

meeste eerstelijnscontacten. Deze 4 Justitiehuizen zijn goed voor 86% van de eerstelijnscontacten in 

2014 en hebben hun aandeel in Vlaanderen op 5 jaar tijd met 15% uitgebreid. De cijfers moeten 

echter binnen de context gezien worden van de registratie en de nog overblijvende 

eerstelijnswerkingen, meestal in beperkte vorm, in deze arrondissementen. Hasselt en Kortrijk 

hebben hun eerstelijnswerking intussen ook afgebouwd en Gent heeft nog een beperkte 

eerstelijnswerking. Het arrondissement Dendermonde doet aan eerstelijnswerking op afroep en 

verwijst systematisch door naar de juridische eerstelijnsbijstand. Binnen de Franstalige regio’s zijn in 

2014 de twee grote steden Luik en Charleroi, samen met Eupen en Marche-en-Famenne goed voor 

62% van het totaal aantal contacten (zie grafiek 2). Intussen heeft het arrondissement Charleroi haar 

eerstelijnswerking dermate beperkt dat er geen echter permanentie meer is. Enkel Luik blijft 

volharden551.  

Brussel en Antwerpen scoren zeer laag, met opvallend aan Brussel-Franstalig de enorme daling in 

2010 van 598 contacten naar slechts 81 meer in 2014. De jaarverslagen van 2012, 2013 en 2014 

geven hiervoor nergens een verklaring. 

 

  

                                                           

551 Het betreft data tot oktober 2015 (datum waarop dit onderzoek werd afgesloten). 
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 2010 2011 2012 2013 2014  2010 2011 2012 2013 2014 

Antwerpen 135 145 109 56 31 Brussel-Fr. 589 493  191 81 

Mechelen 32 14 8 2 3 Nijvel 124 185  98 106 

Turnhout 7 11 2 3 3 Eupen 110 337  312 358 

Hasselt 636 651 495 442 485 Hoei 69 108  112 99 

Tongeren 324 122 59 37 48 Luik 356 447  407 273 

Leuven 11 6 3 0  Verviers 288 254  173 173 

Brussel 254 182 80 61 29 Aarlen 161 173 65 118 63 

Dendermonde 1010 853 602 455 214 Marche-en-

Famenne 

716 683 641 703 724 

Gent 846 860 815 784 408 Neufchâteau 103 141 106 76 98 

Oudenaarde 49 79 38 72 51 Dinant 353 311 283 285 202 

Brugge 51 33 31 20 8 Namen 213 179 139 178 140 

Ieper 55 10 15 10 17 Charleroi 944 834 599 345 282 

Kortrijk 780 608 580 562 462 Bergen 189 137 191 150 23 

Veurne 361 248 135 47 52 Doornik 299 112 303 232 21 

Totaal 4551 3822 2972 2551 1811 Totaal 4514 4492 3718 3380 2643 

Tabel 4. Aantal geregistreerde eerstelijnscontacten, 2010-2014 

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Hasselt 14% 17% 16% 17% 27% 

Dendermonde 22% 22% 20% 18% 11% 

Gent 18% 22% 27% 30% 22% 

Kortrijk 17% 16% 19% 22% 26% 

Totaal 71% 77% 82% 87% 86% 

Tabel 5. Evolutie van aantal geregistreerde eerstelijnscontacten, 2010-2014 in % 
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Grafiek 2. Aantal geregistreerde contacten, 2014 in % 

  

Het feit dat de eerstelijnswerking is afgebouwd betekent niet dat er geen behoefte is aan sociaal 

onthaal of een eerstelijnswerking.  

“… Wat er is, zijn de statistieken die niet meer gecodeerd zijn, maar ze weerspiegelen werkelijk niet de realiteit 
van op het terrein of de noden en behoeften van de mensen met betrekking tot deze diensten.” (JH 6) 

 

b) Interventies naar wijze van afhandeling 

Telefonisch contacten zijn veruit de meest voorkomende wijze om informatie te verkrijgen, gevolgd 

door persoonlijk contact. Informatie vragen per e-mail of brief is minder gebruikelijk. Er is weliswaar 

een korte toename van het aantal contacten in de periode 2007-2009 – waarvoor geen echte 

verklaring voor handen is – nadien zet zich ook hier een daling in van het aantal persoonlijke 

contacten. Enerzijds is er sprake van een inkrimping van de permanenties die in de justitiehuizen 

worden georganiseerd om mensen te onthalen als zij met vragen komen552. Maar ook het feit dat er 

minder een beroep gedaan wordt op de eerstelijnsfunctie van de justitiehuizen553 kan verklaren 

waarom een scherpe daling zich aftekent.  

                                                           

552 Verslag 2012, Charleroi. 
553 Verslag 2011, Brussel Ned., Charleroi, Doornik. 
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Grafiek 3. Aard van de contacten over periode 2005-2014 

 

c) Aard van de behandelde vragen 

Voor 2007 betroffen de eerstelijnscontacten vooral vragen over burgerlijk recht en familierecht. 

Justitiehuizen informeerden mensen over strafrechtelijke aangelegenheden en juridische bijstand. 

Ook andere diverse rechtsdomeinen, zoals gerechtelijk recht, jeugdrecht, vreemdelingenrecht en 

publiek recht kwamen aan bod. Vanaf 2007 – wat trouwens ook het moment is waarop het BPR-

proces dat in 2004 was opgestart een einde neemt – is de eerstelijnsrol meer beperkt geworden tot 

strafrecht, familierecht, informatie over de para-justitiële diensten die de justitiehuizen zelf verlenen. 

Alle andere domeinen, zoals o.a. jeugdrecht, gerechtelijk recht en vreemdelingenrecht worden vanaf 

dan beschouwd als buiten de bevoegdheid van de justitiehuizen. In deze gevallen zal er eerder 

doorverwezen worden naar de juridische dienstverlening in het raam van de juridische bijstand door 

advocaten die in de justitiehuizen plaatsvindt.  
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Grafiek 4. Aantal vragen behandeld in periode 2005-2007 

 

 

 Grafiek 5. Aantal vragen behandeld in periode 2008-2014 

 

2.3.3.2.2  Verklarende factoren: de stille dood van de eerstelijnswerking 

Alvorens in het volgende deel (zie infra) verder in te gaan op de inhoudelijke taken van de 

eerstelijnswerking en de wijze waarop hierover is gerapporteerd, past het om de factoren te 
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onderzoeken die bepalend zijn waarom de eerstelijnswerking, nochtans één van de wettelijke 

opdrachten van de justitiehuizen, niet alleen geen aandacht meer krijgt in de jaarverslagen, maar ook 

op het terrein haast volledig is afgebouwd.  

De factoren die bijdragen tot deze afbouw worden geplaatst op drie niveaus: het beleid, het 

organisatorische en het individuele niveau. In de eerste plaats is de optie van een toegankelijke 

justitie verworden tot een justitie die inzet op veiligheid en de aanpak van de straffeloosheid. In de 

tweede plaats zagen vele justitiehuizen de eerstelijnswerking als een bijkomende opdracht naast de 

andere opdrachten. Tot slot hadden de justitieassistenten niet altijd de expertise om het sociaal 

onthaal, zeker wat de juridische component ervan betrof, te verzekeren.  

a) Beleidsniveau: van toegang tot justitie naar een veiligheidsjustitie 

De eerstelijnswerking binnen de justitiehuizen heeft steeds een aparte plaats gehad. Alhoewel het 

kadert binnen de justitiële opdrachten, appelleert de eerstelijnswerking eerder aan een sociale 

bijstand, een persoonsgebonden aangelegenheid wat een gemeenschapsbevoegdheid is. Nochtans 

zag het beleid in de jaren 90 een belangrijke functie in de nabijheid van justitie voor de burger. Het 

beleid vertaalde die nabijheid in de vorm van een sociaal onthaal op de eerste lijn. De term werd 

tijdens de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw gehanteerd in het raam van het stedenbeleid en het 

preventiebeleid door Binnenlandse zaken. Door de zaak Dutroux en het disfunctioneren van justitie 

ontstond er belangstelling voor het begrip binnen justitie554. De oprichting van de justitiehuizen als 

symbool van een nabije justitie, waarbij de para-justitiële diensten werden samengebracht en een 

eerstelijnsfunctie werd voorzien, paste trouwens in de doelstellingen van een efficiënte, effectieve, 

toegankelijke en humane justitie555. De term ‘nabijheid’ heeft volgens de literatuur drie belangrijke 

dimensies. Een territoriale, een relationele en een tijdelijke of tijdsgebonden dimensie556. Lejeune 

onderschrijft nog een vierde dimensie nl. het sociale557. In het raam van het onderzoek naar de 

                                                           

554 P. MARY, “De Justitiehuizen tussen humanisering en efficiëntie. Van de oorspronkelijke naar de huidige 
perspectieven” in X, 10 jaar Justitiehuizen. Balans & Perspectieven. Congresverslagboek Colloquium 2&3 
december 2009, FOD Justitie, Brussel, 65-77. 
555 S. GIBENS, “Justitiehuizen” in Welzijnsgids, 2005, 20 p.  
556 A. WYVEKENS, “Justice de proximité et proximité de la justice. Les maisons de justice et du droit”, Droit et 
Société 1996, 363-388.  
557 A. LEJEUNE, “Accès au droit, accès à la justice ou accès au juge? L’activité judiciaire dans les maisons de 
justice et du droit” in B. LAPROU en V. DONIER (eds.), Accès au juge: quelles évolutions?, Brussel, Bruylant, 
2013, 425-436 en A. LEJEUNE, Nul n’est censé..., o.c., 383. De territoriale dimensie heeft als doel om de 
inplanting te bevorderen van de juridische structuren in de nabijheid van de burgers en om justitie (lees in casu 
het gerecht) dus bereikbaar te maken. Deze ruimtelijke nabijheid kan daarbij nog verschillende betekenissen 
hebben. Het houdt de toegang tot justitie in voor de burgers zodat zij gemakkelijker hun rechten kunnen 
afdwingen. Nabijheid wijst ook op een nieuwe justitie die zich naar de inhoud richt op de realiteitsbeleving van 
de burgers. Of nabijheid maakt dat justitie inzet op meer efficiëntie door haar werking en organisatie aan te 
passen aan de lokale realiteit. De relationele nabijheid verbetert de relatie tussen de instellingen en de actoren. 
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justitiehuizen maakten auteurs het onderscheid tussen nabijheidsjustitie en de nabijheid van justitie. 

Nabijheidsjustitie verwoordt de evolutie van een door de staat opgelegde justitie naar een 

onderhandelende justitie. Een justitie die mee bepaald wordt door de partijen zelf en die niet van 

bovenaf opgelegd wordt. Nabijheid van justitie is een justitie die meer gericht is op een efficiëntie 

justitie die snel kan inspelen op de noden en behoeften van justitie zelf en haar omgeving558. 

Tegenover een transparante en nabije justitie staat een justitie op afstand, niet alleen fysiek, maar 

ook symbolisch nl. de onafhankelijkheid en onpartijdigheid waarvoor zij staat559. Het is de spanning 

tussen een in zichzelf gekeerde justitie of een justitie die naar buiten treedt. Een bereikbare justitie 

zoekt naar een evenwicht tussen deze spanningen. Nabijheid houdt een interactie in van de burger 

met justitie en omgekeerd.  

Deze nabijheidsdimensie van de justitiehuizen werd aanvankelijk vanuit een meer fenomenologische 

benadering verzinnebeeld door het logo van de justitiehuizen ‘de open deur’. Nadien werd dit logo 

gewijzigd in een vogelachtige figuur die symbool stond voor de balans en dus verwees naar het 

justitiële en meer nog het gerechtelijke. Men zou kunnen stellen dat toegang tot justitie de 

beleidsbasis was voor de uitbouw van de justitiehuizen. Deze access to justice-benadering heeft met 

de jaren plaats moeten ruimen voor een veiligheids- en risicobenadering waarbij het accent meer 

kwam te liggen op de aanpak van de criminaliteit en de strijd tegen de straffeloosheid. Een 

                                                                                                                                                                                     

Het is het menselijke gelaat van justitie (het is een communicatieve en begrijpbare justitie). De tijdsgebonden 
nabijheid bevordert de nabijheid in de tijd door adequaat te reageren op de feiten of op hetgeen wat leeft 
binnen de maatschappij (beschikbaar). Op tijd is ook ‘in real time’ handelen (bruikbaar). De laatste dimensie is 
de sociale dimensie. Het is een justitie die aandacht heeft voor de zwakste burgers en rechtsgebruikers, 
bijvoorbeeld door het voorzien van kosteloze juridische bijstand of rechtsbijstand (betaalbaarheid).  
558 Volgens Commaille is er een voortdurende spanning waar te nemen tussen een territorialisatie van Justitie 
die van bovenaf wordt opgelegd en deze die zich richt op het sociale, op de dagdagelijkse problemen. Een 
justitie van ‘bovenaf’ kenmerkt zich bijvoorbeeld door centralisatie van rechtbanken zodat de afstand niet 
alleen fysiek groter wordt, maar symbool wordt van een meer afstandelijke rechterlijke orde. Het bevestigt 
tegelijkertijd het openbare orde karakter van justitie als uiting van de publieke macht. Aan de andere kant is er 
ook de dagelijkse realiteit die zich ter plaatse afspeelt die vraagt om een justitie die zich inlaat met het sociale. 
Het betreft ofwel een justitie die ingebed is in het sociale (le social) “une justice immergée dans le social” ofwel 
“une justice ‘métagarant’ du social”. In het eerste geval legitimeert justitie zich door de nabijheid van de 
burgers. In het tweede geval baseert zij zich op haar juridische competentie. Het is een spanningsveld tussen 
enerzijds een nabije justitie en justitie als ‘bras armé’ van de Staat. Commaille verwoordt het als volgt: 
“Soulever la question de territoire devient ainsi une façon de revendiquer une “contextualisation de l’action”, 
d’exiger de partir non pas des principes d’intervention publique définie “d’en haut” mis de la réalité sociale et 
des contingences de l’action, d’admettre que “la recomposition des missions de l’Etat ne se fait plus par en haut, 
mais par en bas, à partir des territoires”. Ainsi “le rapport au territoire est bien posé dans double dimension 
dialectique d’ordre et d’ action. Le principe de territorialité participe à la constitution d’un espace politique 
légitimé marqué par la stabilité de ses institutions et de ses limites de même qu’il vise à définir aujourd’hui un 
espace dynamique de gestions des problèmes publics caractérisé à l’inverse par la diversité des situations, la 
contingence des solutions et la variabilité de son emprise géographique” (J. COMMAILLE, “La déstabilisation des 
territoires de justice”, Droit et Société 1999, 239-264 (256)). 
559 C. VIGOUR, “Ethos et légitimité professionnels à l’ épreuve d’une approche managériale: le cas de la justice 
belge”, Sociologie du travail 2008, 71-90 (86). 
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efficiëntere en effectievere uitvoering van de straffen en de begeleiding van deze daders werd een 

prioriteit vanuit het beleid560.  

De BPR was dan ook het moment waarop het duidelijk werd dat het efficiënter en effectiever 

inzetten van middelen impliceert dat er keuzes moesten gemaakt worden. De BPR heeft dit proces 

van overgang inzichtelijker gemaakt. De uitvoering van de gerechtelijke mandaten, met als 

opdrachtgevers de gerechtelijke overheden, werd geïnformatiseerd en gestroomlijnd. Het federale 

actieplan legde de nadruk op drie opdrachten, met name de werkstraf, de probatie en het 

elektronisch toezicht. Aangezien er tevens een achterstand was ontstaan in de uitvoering van de 

gerechtelijke mandaten, hevelden vele justitiehuizen hun personeel dat op de eerstelijns actief was 

over naar de andere opdrachten. Zij werden hiertoe genoodzaakt omdat het personeelskader niet 

mee geëvolueerd was met het aantal opdrachten. Tot slot leek deze overdracht van het personeel uit 

de eerste lijn gelegitimeerd omdat de opdrachten op de eerste lijn beperkt werden tot informatie en 

advies over de eigen bevoegdheden van de justitiehuizen en het dus niet meer zoveel inzet van 

personen vergde zoals voorheen het geval was toen de eerste lijn nog informatie en advies over 

justitie in globo verleende.  

b) Organisatieniveau: van een ruim sociaal onthaal op de eerste lijn naar een meer beperkt 

juridisch onthaal, de juridische eerstelijnsbijstand 

De justitiehuizen hebben vervolgens deze prioritaire opdrachten uitgewerkt. De vertaling van de 

beleidsopties naar het operationele veld heeft elk justitiehuis autonoom gedaan. Het is daarbij 

opvallend dat de justitiehuizen wat hun eerstelijnswerking betreft niet centraal werden aangestuurd. 

Het is zelfs zo dat de justitiehuizen niet van elkaar weten hoe de eerstelijns bij hun collega’s wordt 

georganiseerd. Naast het accent op bepaalde kernactiviteiten blijkt dat de eerstelijnswerking meestal 

op papier nog wel vermeld werd, maar het in werkelijkheid niet echt een prioriteit was: 

“… mensen hebben het altijd zowat bij gepakt. Dat was ook, he, in theorie werden dan zo voor een percentage 
vrijgesteld als je tot de eerstelijnsteam behoorde. Maar meestal was dat wel een team van zowat vrijwilligers 
die dat wilden bij pakken. In de meeste huizen. Eeeh, maar die zagen dan dat ze eigenlijk niet minder dossiers 
dan iemand anders hadden. Dat is allemaal gemakkelijk in theorie te zeggen. Maar jah.” (JH 2).  

                                                           

560 Zie hierover over de risicomaatschappij: U. BECK, The risk society: towards a new modernity, London, Sage, 
1992; meer specifiek voor de bestrijding van de criminaliteit H. BOUTELLIER, De veiligheidsutopie: hedendaags 
onbehagen en verlangen rond misdaad en straf, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2005, 43, waar hij stelt 
dat de veiligheid een sleutelbegrip is geworden in de sociale ordening van de risicomaatschappij. De 
postmoderne mens, vanuit zijn psychische beleving, stelt de beleving van de onveiligheid centraal. De overheid 
ervaart dan ook vanuit de bevolking om hierop haar beleid in te zetten. De nadruk op veiligheid blijkt ook uit de 
conferentie justitiehuizen waarbij de accenten vooral liggen bij de para-justitiële dienstverlening rond daders. 
S. GIBENS, “Conferentie Justitiehuizen 7 december 2015”, Panopticon 2016, 152-164. 
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Omdat het geen prioriteit is geweest en na het BPR nog minder als dusdanig werd gezien, werd er 

ook niet meer geïnvesteerd in opleidingen wat aanvankelijk wel is gebeurd. Door het terugplooien op 

de eigen bevoegdheden, werden vragen over o.a. huur, fiscaal recht, erfrecht niet meer opgepakt. 

Vervolgens werd er systematisch doorverwezen naar de advocatuur. Die aanwezigheid van de 

advocaten die zitdagen houden in de meeste justitiehuizen, is door het merendeel van de 

justitiehuizen gezien als een uitweg om hun eerstelijnswerking daartoe te beperken.  

c) Individueel niveau: gebrek aan expertise 

Bij de oprichting van de justitiehuizen werden vooral de verschillende bestaande diensten zoals de 

probatiediensten enz. samengevoegd. Deze diensten waren bemand door old school sociaal werkers. 

Het sociaal onthaal op de eerste lijn was een nieuwe taakinvulling die vooral vanuit de politiek werd 

aangebracht als antwoord op het gebrek aan de toegankelijkheid van justitie. De justitieassistent 

ontbeerde echter van bij de aanvang de algemene juridische achtergrond die noodzakelijk was om 

deze opdracht wat het juridische aspect betreft uit te oefenen. Dit hangt samen met het profiel dat 

wettelijk is vastgelegd. Juristen of para-juridische professionals kunnen niet aangeworven worden. 

Daarentegen zijn psychologen, assistenten in de psychologie en maatschappelijke werkers 

onvoldoende opgeleid om de juridische thema’s op te nemen. Er zijn in bepaalde justitiehuizen wel 

vormingen gegeven, maar deze bleken onvoldoende om de competentiekloof te dichten. 

De opdrachten van de justitiehuizen betreffen vooral het sociaal werk binnen het recht, m.a.w. de 

mandaten die wettelijk aan de justitieassistenten worden toebedeeld binnen een justitiële context. 

Bij de eerstelijnswerking komt daar nog het detecteren van en informeren over het recht aan bod. De 

justitieassistent heeft dus een wettelijke opdracht in een welzijnscontext, maar de toegang tot 

justitie impliceert ook de kennis van het recht om de burger te informeren, te adviseren en om 

adequaat door te verwijzen. Het sociaal onthaal veronderstelt dus de kennis van het gerechtelijk 

apparaat en de rechtsdomeinen die daarin beoefend worden. De justitieassistent staat op de grens 

tussen sociaal onthaal en het verlenen van juridische informatie. En dat laatste gaat de competentie 

van de justitieassistent vaak te boven en is het domein van het juridisch onthaal.  

 Inhoudelijke invulling van de eerstelijnswerking: een overzicht van 

opgetekende goede praktijken 

Naast de cijfers over de eerstelijnswerking laten de jaarverslagen zien welke activiteiten de 

justitiehuizen ontwikkel(d)en om hun werking meer efficiënt te organiseren. Welke activiteiten 

ontwikkel(d)en de justitiehuizen om de burgers te informeren? Hoe pas(t)(s)en de justitiehuizen dit 

aan binnen hun totale opdrachtenpakket?  
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Op de eerste plaats bekijken we hoe in het onthaal van de burgers wordt voorzien. Vervolgens gaan 

we dieper in op de activiteiten die de justitieassistenten ontwikkelen om de informatie aan de 

burgers te verstrekken. Tot slot bespreken we de methodieken van de eerstelijnswerking en de 

verhouding van de eerstelijnswerking tot de juridische bijstand (het juridisch onthaal).  

Uit het voorgaande blijkt dat de justitiehuizen de eerstelijnswerking hebben afgebouwd. De data die 

hieronder worden gegeven bevatten een overzicht van hetgeen onder de eerstelijnswerking kan 

worden verstaan, er mee rekening houdend dat in de verschillende justitiehuizen deze werking 

intussen is afgebouwd en zelfs is verdwenen (ook bij diegenen die hierover nog rapporteerden).  

Zoals reeds vooraf meegedeeld bevatten de jaarverslagen beperkte informatie over de 

eerstelijnswerking en werd besloten om ook enkele bevoorrechte getuigen te interviewen. Er wordt 

geen evolutie geschetst, noch is hier sprake van een representatief beeld van wat de 

eerstelijnswerking is of is geweest. Wel geeft de inhoudelijke invulling van de eerstelijnswerking een 

betrouwbaar beeld (validiteit) wat een eerstelijnswerking inhoudt en duiden we dit aan de hand van 

goede praktijken.  

2.3.3.3.1 Organisatie van de eerste lijn 

Sommige justitiehuizen laten in 2010 en 2011 nog optekenen dat ze voorzien in een fysieke 

permanentie op bepaalde vaste dagen in de week561 of zelfs dagelijks562. Voor Vlaanderen valt het op 

dat in de justitiehuizen die het hoogste aantal contacten in het raam van de eerstelijnswerking lieten 

optekenen, zij hun permanentie met de jaren hebben afgebouwd. Het justitiehuis van Kortrijk 

bijvoorbeeld heeft de permanenties van de justitieassistenten afgebouwd van vier zitdagen per week 

naar twee563 en intussen is er geen permanentie meer. En voor Wallonië werd in Luik de dagelijkse 

permanenties tijdelijk verminderd omwille van dienstnoodwendigheden (zoals vakanties) en sinds de 

probatiecommissie in de ruimte van de eerstelijnswerking zetelt, is de middagpermanentie 

afgeschaft564. Andere justitiehuizen voorzien niet565 of niet meer566 in een fysieke permanentie maar 

beantwoorden de vragen van burgers wel wanneer zij ze stellen. Zo vermeldt het justitiehuis van 

Oudenaarde in 2011 dat het een telefonische permanentiesysteem heeft bestaande uit een pool van 

vijf justitieassistenten567.  

                                                           

561 Verslag 2010, Aarlen; Verslag 2011, Neufchâteau. 
562 Verslag 2011, Namen; dagelijks in de voormiddag Verslag 2010, Gent. 
563 Verslag 2010 en 2011, Kortrijk. 
564 Verslag 2011, Luik, zo ook in Verslag 2012, Verviers. 
565 Verslag 2010, Brugge; Verslag 2011, Antwerpen; Verslag 2011, Turnhout. 
566 Verslag 2010, Ieper. 
567 Verslag 2011, Oudenaarde. 
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Zoals reeds hierboven aangehaald blijkt ook uit de jaarverslagen dat de opdrachten van de eerstelijns 

waargenomen zijn door de justitieassistenten die meestal ook belast zijn met andere opdrachten in 

het justitiehuis 568 . In andere justitiehuizen is de eerstelijnswerking een opdracht voor elke 

medewerker569. Sommige justitiehuizen voorzien in een team van eerstelijnswerkers – soms 

samengesteld op basis van vrijwilligheid570  zoals in Charleroi 571  en Luik en voorheen ook in 

Dendermonde572. 

De verwijzing in de verslagen naar het percentage van de tewerkstelling van het personeel op de 

eerste lijn betekent niet dat het ook om een effectief personeelslid of effectieve personeelsleden 

gaat. Het verwijst naar de hoeveelheid percentage dat in globo is voorzien voor de eerstelijnswerking 

naast de andere taken die de justitieassistenten effectief uitvoeren.  

2.3.3.3.2 De invulling van opdrachten in de eerstelijnswerking in de verschillende justitiehuizen: een 

overzicht van goede praktijken op de eerste lijn 

De verslagen geven geen systematisch beeld van de eerstelijnswerking in de justitiehuizen. Het zijn 

eerder rapportages van de verschillende ‘goede praktijken’ die de justitiehuizen hebben uitgevoerd 

in het raam van hun laboratoriumfunctie. De term ‘goede praktijken’ is zeker gepast. Elk justitiehuis 

heeft rond de eerstelijnswerking veel autonomie gekregen en buiten de beperkte beleidslijnen die 

uitgezet zijn na de uitrol van de BPR, is er vanuit de centrale administratie geen verdere aansturing 

gebeurd. Hieronder zullen dan ook geen exhaustieve lijsten van taken worden opgesomd, maar wel 

zal er een beeld gegeven worden van hoe deze eerstelijnswerking inhoudelijk vorm heeft gekregen in 

verschillende justitiehuizen, wetende dat zij voor het merendeel allemaal zijn afgebouwd. Het geeft 

een beeld van een sociaal onthaal in de justitiehuizen als een sociale functie.  

  

                                                           

568 In Aarlen betreft het twee medewerkers die toegewezen zijn aan de begeleidingen in strafzaken, een derde 
maakte deel van het team burgerlijke opdrachten en de vierde is belast met slachtofferonthaal (Verslag 2011, 
Aarlen). 
569 Verslag 2010, Eupen. 
570 Verslag 2011, Luik. 
571 Intussen in Charleroi beperkt tot 0,5 VTE en in Dendermonde geen meer. In Charleroi waren er drie 
justitieassistenten die de eerstelijnswerking verzekerden voor een equivalent van 1,7 VTE (Verslag 2010 
Charleroi), maar door de toestroom van andere opdrachten werden de justitieassistenten die voor de 
eerstelijnswerking waren voorzien, ook ingezet voor andere opdrachten (Verslag 2012, Charleroi). Het inzetten 
van deze medewerkers voor andere opdrachten, zal er eveneens toe hebben bijgedragen dat het aantal 
contacten in Charleroi in 2010 van 944 contacten in 2012 als was verminderd tot 599. In 2014 werden er nog 
‘slechts’ 282 contacten vermeld (tabel 4). 
572 1,2 VTE, Verslag 2011, Dendermonde en intussen op heden geen personeel meer op de eerste lijn. 
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a) Externe individuele en structurele dienstverlening 

Bij de omschrijving van de eerstelijnswerking maakten we het onderscheid tussen de burger, de 

justitiabele en de toekomstige justitiabele. Deze laatste twee categorieën worden strikt genomen 

niet beschouwd als doelgroep van de eerstelijnswerking van de justitiehuizen. Sommige verslagen 

brengen de activiteiten zoals het informeren en adviseren van de justitiabelen of toekomstige 

justitiabelen onder de eerstelijnswerking omdat deze informatietaak soms werd opgenomen door 

het eerstelijnsteam. Deze vorm van informatieverstrekking past inhoudelijk wel onder hetgeen sinds 

de BPR is vooropgesteld, nl. informatie en advies over de eigen bevoegdheden, maar behoort 

formeel niet tot het sociaal onthaal op de eerste lijn. Deze vaststelling is een indicatie dat de 

informatie en de adviesverlening als opdracht van de justitieassistenten verschoven is naar de 

mandaten.  

We onderscheiden verschillende soorten van dienstverleningen op de eerste lijn. In de eerste plaats 

is er de reactieve eerstelijnswerking. Ten tweede is er een proactieve eerste lijn en tot slot is er een 

structurele dienstverlening op de eerste lijn.  

De eerstelijnswerking bestaat uit het informeren van de burgers die vragen hebben over de 

bevoegdheden van de justitiehuizen. De dienstverlening is gericht op de burger die langskomt, 

telefoneert, mailt of schrijft. Het is een vorm van reactieve hulpverlening, dus afhankelijk van de 

vraag van de burger zelf.  

Daarnaast zijn er proactieve vormen van de eerstelijnswerking. Brussel Franstalig heeft een 

informatiepermanentie over de alternatieve gerechtelijke maatregelen ingericht. Het doel is alle 

informatie te verstrekken aan de justitiabelen waarop zij recht hebben in het raam van de naleving 

van hun voorwaarden. Het past binnen de begeleiding die door andere justitieassistenten wordt 

voorzien, maar betreft dus geen trajectbegeleiding, maar informatieverstrekking 573 . Door 

outreachend te werken hoopt het justitiehuis meer justitiabelen of toekomstige justitiabelen te 

informeren over hun rechten in het raam van de alternatieve gerechtelijke maatregelen. En ook in 

gevangenissen worden er permanenties gehouden in het raam van een samenwerkingsverband met 

andere dienstverleners in het justitieel welzijnswerk574. Het Justitiehuis van Gent heeft zo mensen die 

een probatiemaatregel hebben opgelegd gekregen, uitgenodigd om zich binnen de 48 uur te melden 

bij de eerstelijnswerking om meer uitleg te krijgen over de maatregel en eventueel zelf al de eerste 

                                                           

573 Verslag 2010, Brussel Fr. 
574 Verslag 2012, Bergen. 
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stappen te zetten binnen hun traject575. Andermaal zijn dit informatie- en adviessessies die het best 

geplaatst kunnen worden onder de mandaten binnen de strafrechtelijke opdrachten. Op die manier 

konden de eerste contacten met de potentiële mandaten en met de sociale diensten al opgestart 

worden zodat nadien het mandaat vlotter kon worden uitgevoerd. De justitieassistenten van de 

eerste lijn vervulden hier dan een brugfunctie. Deze brugfunctie past binnen het uitvoeren van ad 

hoc maatregelen om de achterstand in de uitvoering van de mandaten aan te pakken waarvoor de 

eerstelijnsteams werden ingezet of althans als eerstelijnswerking werd gerapporteerd. Proactieve 

hulpverlening naar de burger, niet justitiabele, is nergens uitgebouwd alhoewel er zeker bij het 

ontstaan van de justitiehuizen de vraag werd gesteld om de eerstelijnswerking te decentraliseren 

naar bijvoorbeeld vredegerechten waar veel burgers die vragen hebben over justitie eveneens 

konden bereikt worden.  

Naast individuele eerstelijnsdiensten is er ook plaats voor meer structurelere dienstverlening op de 

eerste lijn via informatiecampagnes zoals het maken van een affiche die alle bevoegdheden van de 

eerstelijnswerking bevat en verspreid werd over alle justitiehuizen 576 , informatiesessies en 

sensibiliseringsacties bij externe diensten van partners bv. over de werking van het justitiehuis aan 

studenten en hulpverleningsorganisaties577.  

b) Intern structureel basiswerk 

De externe dienstverlening is maar efficiënt en effectief als ook intern de nodige structurele 

ondersteuning wordt geboden. Onder het structurele werk binnen de eerste lijn die voor interne 

doeleinden wordt opgezet is de informatiebundeling belangrijk. Deze informatiebundeling betreft 

enerzijds de uitwerking van en de update van de technische fiches die de 

opdrachten/aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de justitiehuizen ressorteren 

beschrijven. De wijze waarop dit gebeurt - als het al gebeurt-, verschilt van justitiehuis tot 

justitiehuis. Ter illustratie: 

“Toen we het team van het sociaal onthaal op de eerste lijn opzetten, hebben we gewerkt op de constitutie 
(opbouw) van een farde met documentatie over de thematiek met een mis à jour régulier zodat elke JA die van 
permanentie was, maar die geen vragen had, want dat gebeurt, zijn tijd gebruikte om de documentatie te 
reactualiseren. En de documentatie is toegankelijk voor alle JA in het JH. Het is dus niet enkel verbonden met de 
permanentie van het sociaal onthaal op de eerste lijn. Als er iemand in het kader van een mandaat een vraag 
heeft, kan deze de informatie ook komen halen. Er is een gedeelte dat geïnformatiseerd is, repertoires die de JA 
hebben opgebouwd over de diensten waarnaar de justitiabelen kunnen doorverwezen worden naargelang het 
soort probleem. En dus zoals ik straks al zei om de kwaliteit van de informatie te verhogen en de precisie van 
deze informatie die men geeft aan de burger die met een vraag komt, vullen de JA systematisch een 

                                                           

575 Verslag 2011, Gent. 
576 Verslag 2010, Aarlen. 
577 Verslag 2011, Gent; Verslag 2011, Luik.  
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interventiefiche in waarin zij dus uitleggen via een samenvatting van wat de vraag van de persoon was en 
waarnaar men heeft doorverwezen. En als een JA vervolgens de permanentie waarneemt, leest deze na wat de 
vorige collega heeft opgeschreven, en als deze dan uitkomt op informatie die niet correct is of helemaal niet 
compleet, is er dan een klein digitaal dagboek waar dus ruimte is voor een gemeenschappelijk logboek waar ze 
schrijven wat hun interessant lijkt voor de anderen of moeilijkheden die structureel zijn, die zij hebben 
tegengekomen. En dat staat hen toe dat de groep up-to-date is in hun kennis omdat door hun missie van het 
sociaal onthaal, zij daarenboven het meest op de JH werken, zij dus een specifieke kennis ontwikkelen in 
bepaalde domeinen. Zij gaan dus hun kennis delen met hun collega’s. En dat laat toe  om toch de cohesie te 
bewaken in de schoot van de groep en een gelijkheid in de informatie te waarborgen die aan de burger wordt 
gegeven zodat deze niet in functie van bij wie men terecht komt, al dan niet een juist antwoord krijgt.” (JH 3&4 
vertaling uit het Frans). 

Voor een goede doorverwijzing is de kennis van de sociale kaart 578  binnen het gerechtelijk 

arrondissement waaronder het justitiehuis ressorteert noodzakelijk. De justitieassistent heeft 

weliswaar een juridische opdracht, maar de opdracht heeft tevens een relationele dimensie wat de 

grondig kennis van de sociale kaart veronderstelt579. Sommige justitiehuizen gaan deze informatie 

digitaal opslaan via een elektronisch vademecum dat een database is met informatie over de 

gestelde vragen, de sociale kaart en het actieve netwerk van het gerechtelijk arrondissement. Zo 

heeft het justitiehuis van Bergen in een elektronisch formaat alle wetten en regelgeving verzameld 

over en voor de justitiehuizen en die verband houden met de opdrachten van de justitieassistenten. 

Via een hyperlink krijgen de justitieassistenten gemakkelijker toegang tot de opgeslagen regelgeving 

en verslagen580. De informatie die opgeslagen wordt, zou zich thans moeten beperken tot de eigen 

bevoegdheden, maar heeft vaak toch een ruimere invulling dan op het eerste gezicht lijkt: 

I(nterviewer): “Ik bedoel, ja, dat men zegt dat men zegt die technische fiches, dat men dat bij sommige met de 
eerstelijnswerking ook heeft afgebouwd. Dat men enkel nog wat rapporteert over de eigen werking, van wat 
mandaten betreft en dat men daar de info blijven behouden heeft.”  

R(espondent): “Neen, gelijk ik wil zeggen voorlopige bewind is gans veranderd. Eh ja dan is dat ook allemaal… 
dat houden we bij.” 

I: “Dat is niet meer onze bevoegdheid, wat andere zeggen, dat past niet meer in het mandaat.” 

R: “Neen, ik denk dat wel ons dingen is, bij internering is de helft – natuurlijk ik heb veel geïnterneerden, in 
andere JH hebben ze dat niet, maar bij ons is dat corebusiness. Er zit constant één (bewindvoerder) op. als 
iemand zou zeggen dit is niet ons taak, met alle respect, ’ t is teken dat ze niet werken met geïnterneerden. 
Natuurlijk is dat zo, in …. of … hebben ze misschien twee geïnterneerden dat ze opvolgen. In …. hebben ze er 
misschien 5 à 10 dat ze opvolgen. Ik heb er driehonderd, hier in … zijn er driehonderd. Natuurlijk moeten we 
alles kennen van de bewindvoering. Het zou nog spijtig zijn als we dat niet kennen. Er hangen hier dagelijks mee 
aan de lijn. Allee, ik wil maar zeggen, wekelijks, kom, dagelijks is overdreven.” (JH5) 

Deze vorm van structureel basiswerk binnen de eerstelijnswerking draagt bij tot het 

kennisbeheerproces voor iedere medewerker die snel de nodige informatie kan opzoeken en 

meedelen aan de burger of de organisaties die hierom vragen. Deze vorm van classificatie – wat de 

                                                           

578 Verslag 2010, Doornik; Verslag 2010, Charleroi; Verslag 2010 en 2011, Luik; Verslag 2010, Marche-en-
Famenne. 
579 Verslag 2011, Namen. 
580 Verslag 2010, 2011, 2012, Bergen. 
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regelmatige bijwerking en aanpassing van de verzamelde informatie impliceert – die toegankelijk 

wordt gemaakt voor iedereen is een vorm van optimalisatie581.  

Het justitiehuis van Dinant heeft een IT-tool uitgewerkt in functie van de burger. Het is een tool die 

door iedere justitieasssistent kan worden geraadpleegd. Het verstrekt de inhoud van de 

vergaderingen met bevoorrechte partners, de inhoud van informatie die het vaakst aan de burgers 

wordt bezorgd, de thema’s die het vaakst worden aangesneden en de diensten waarop het vaakst 

een beroep wordt gedaan582. Om een goede doorverwijzing mogelijk te maken naar de juridische 

bijstand, wordt ook hier vaak informatie verzameld en ter beschikking gesteld, zoals een brochure, of 

lijsten met advocaten met contactgegevens en voorkeurmateries 583  binnen het gerechtelijk 

arrondissement. Ook Namen maakt melding van een ‘documentatieregister’584. Justitieassistenten 

van de eerstelijnswerking worden op die manier een centraal punt voor compilatie, actualisering en 

informatieoverdracht585.  

Hier past de opmerking dat de informatiegaring niet beperkt kan worden tot de eerstelijnswerking, 

maar vaak als eerstelijnswerking werd gezien of althans door het team of mensen die zich inzetten 

voor de eerstelijnswerking werd opgenomen. Deze informatiecompilatie, actualisering en overdracht 

is bovendien justitiehuis-breed een noodzakelijke voorwaarde om de uitvoering van de mandaten 

mogelijk te maken. Kennis van de sociale organisaties en het beschikken over de juiste referenties, 

zijn van belang om een kwaliteitsvolle begeleiding binnen de mandaten mogelijk te maken.  

Het is opvallend dat elk justitiehuis experimenteert met een eigen interne dataverwerking, terwijl de 

vragen en uitdagingen vaak identiek zijn.  

c) Samenwerkingsverbanden 

In het raam van de dienstverlening streven sommige justitiehuizen naar het uitwerken van 

samenwerkingsverbanden. Enerzijds zijn er samenwerkingsverbanden met andere sociale diensten 

en anderzijds is er de samenwerking in het raam van de juridische eerstelijnsbijstand.  

− ALGEMENE SAMENWERKINGSVERBANDEN 

Ook al lijken de jaarverslagen vaak het opzetten en het onderhouden van de 

samenwerkingsverbanden met andere sociale organisaties te duiden als eerstelijnswerking, deze 

                                                           

581 zie Verslag 2010, Doornik. Uiteraard kan een elektronische raadpleging maar als er een internettoegang is in 
het lokaal waar de permanentie van de eerstelijnswerking plaatsvindt. 
582 Verslag 2010, Dinant. 
583 Verslag 2011, Bergen. 
584 Verslag 2011, Namen. 
585 Verslag 2010, Nijvel. 
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verbanden zijn vooral ook van belang in het raam van de uitvoering van de mandaten aangezien de 

inhoudelijke begeleiding van de justitiabelen niet tot het takenpakket behoort van de 

justitieassistent. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de psychosociale en materiële hulp van de 

welzijnsorganisaties. De verschillende samenwerkingsverbanden situeren zich op de lijn van 

informatie en advies binnen het mandaat ten behoeve van de justitiabelen.  

De justitiehuizen zetten de samenwerkingsverbanden op met enerzijds de mandaterende instanties 

zoals de rechtbanken 586 , maar ook met sociale diensten. De justitiehuizen zien de 

samenwerkingsverbanden vaak als een opdracht voor de eerstelijnswerking omdat de contacten met 

deze diensten bijdragen tot de opmaak en de uitbouw van een sociale kaart587. In het raam van deze 

eerstelijnswerking zijn er ook presentaties uitgewerkt om de eerstelijnswerking en de 

basisopdrachten toe te lichten aan de externe partners van de justitiehuizen. Deze toelichting aan 

diensten die de eerstelijnscliënten over de vloer krijgen, vermindert de nood aan de 

eerstelijnswerking van de justitiehuizen aan organisaties die vragen stellen over hun werking588. 

Andere justitiehuizen zorgen voor ontmoetingsmomenten met begeleidingscentra, dienst 

schuldbemiddeling, nabijheidsbemiddeling, VDAB/FOREM/ACTIRIS 589 , politiediensten, 

jeugdhulpverlening enz. of nemen deel aan een informatiebeurs voor leerlingen van het middelbaar 

onderwijs of hoger onderwijs590.  

Bepaalde samenwerkingsverbanden zijn zeer concreet en bestaan uit een opendeurpolitiek voor 

bepaalde bevoorrechte partners die zelf permanentie houden in de gebouwen van het justitiehuis. 

Naast de advocatuur, zijn dat o.a. diensten die zich toeleggen op de alternatieve gerechtelijke 

maatregelen, steundiensten die een adequaat antwoord willen geven op de vragen om 

beroepsopleiding voor de gedetineerden en de justitiabelen. Het voordeel is dat de diensten dan 

driehoeks- of bijsturingsgesprekken voeren of afspraken met de justitieassistenten in bepaalde 

dossier kunnen vastleggen 591 . Het justitiehuis van Namen heeft aan de hand van een 

bevolkingsonderzoek haar relatie met bestaande partners geoptimaliseerd via ontmoetingen 

waarvan dan fiches werden opgemaakt die door iedere justitieassistent te raadplegen zijn592.  

                                                           

586 Verslag 2010, Marche-en-Famenne. 
587 Verslag 2010, Bergen. 
588 Verslag 2011, Brugge. 
589 Verslag 2010, Doornik; Verslag 2011, Nijvel. 
590 Verslag Luik, 2010. 
591 Verslag 2013, Charleroi. 
592 Verslag 2011, Namen. 
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De samenwerking kan er ook in bestaan om bepaalde diensten over te dragen aan andere 

organisaties zoals in Kortrijk is gebeurd in het raam van de ouderschapsbemiddeling dat werd 

overgelaten aan vzw Suggnomè593.  

− SAMENWERKING IN HET RAAM VAN DE JURIDISCHE BIJSTAND 

De samenwerking tussen de justitiehuizen en de advocatuur is verankerd in het KB van 13 juni 1999 

houdende organisatie van de Dienst Justitiehuizen van het Ministerie van Justitie. Artikel 2, § 1, 5° 

van voornoemd KB bepaalt dat de justitiehuizen de lokalen voor de juridische eerstelijnsbijstand 

door de advocaten en voor de vergaderingen van de commissies voor juridische bijstand ter 

beschikking stellen. De commissies zijn echter niet verplicht om op dit aanbod in te gaan594. Het KB 

bepaalt niet dat er een opdracht is tot samenwerken. De justitiehuizen hebben dus wettelijk gezien 

een louter logistieke taak. Bovendien maken de justitiehuizen geen deel uit van de commissies voor 

juridische bijstand. Zij kunnen er geen deel van uitmaken omdat zij niet voldoen aan de wettelijke 

voorwaarden. Enkel de organisaties voor juridische bijstand die conform de wet op de vzw zijn 

opgericht kunnen een vertegenwoordiger afvaardigen in de commissies voor juridische bijstand595.  

Door de juridische bijstand eveneens een plaats te geven binnen de justitiehuizen die het sociaal 

onthaal op de eerste lijn verleent, zou het een ideaal veld voor een sociaal-juridische samenwerking 

kunnen zijn. De realiteit is echter dat de beide dienstverleningen vaak naast elkaar lopen of liepen en 

dat in vele justitiehuizen de juridische eerstelijnsbijstand de enige eerste lijn is die nog actief is, dus 

louter op juridisch vlak.  

De juridische bijstand heeft op een verschillende manier een plaats gekregen in de justitiehuizen, 

maar onder verschillende modaliteiten. Als er binnen de justitiehuizen de juridische 

eerstelijnsbijstand wordt verleend gebeurt hij steeds in de vorm van fysieke permanenties op vaste 

spreekuren596. Enerzijds zijn er justitiehuizen die enkel maar de eerstelijnsrechtshulp voorzien en 

                                                           

593 Verslag 2010 en 2011, Gent (Suggnomè heet thans Moderator). 
594 Verslag Parl.St. Kamer 1998-99, nr. 1889/3, 15. 
595 Art. 2, 1° KB van 20 december 1999 tot bepaling van de nadere regels inzake erkenning van de organisaties 
voor juridische bijstand, alsook betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor Juridische 
Bijstand en tot vaststelling van de objectieve criteria van subsidiëring van de commissies voor juridische 
bijstand overeenkomstig de art. 508/2, § 3, tweede lid, en 508/4 Ger.W., BS 30 december 1999, zoals gewijzigd 
bij KB 4 september 2002, BS 11 oktober 2002. 
596 Verslag 2011, Dendermonde. Uitgezonderd in Dendermonde. De afspraken en doorverwijzingen verlopen 
nog wel via het justitiehuis, de permanentie zal plaatsvinden in het advocatenhuis zelf. Ook in Luik is er geen 
eerstelijnspermanentie meer in de justitiehuizen wegens gebrek aan plaats. Samen met de juridische 
eerstelijnsbijstand werden er daar ook wachtdiensten voorzien op het niveau van de juridische 
tweedelijnsbijstand. Deze wachtdiensten in het justitiehuis werden samen met de juridische eerstelijnsbijstand 
gestopt. 
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geen permanent sociaal onthaal op de eerste lijn hebben597. Anderzijds hebben de justitiehuizen hun 

eerstelijnswerking afgestemd op de juridische eerstelijnsbijstand. Deze justitiehuizen geven 

bijvoorbeeld een jaarlijkse toelichting van hun dienstverlening aan de advocaten-stagiairs en 

stemmen de eerstelijnswerking af op de advocatenpermanentie via een gerichte doorverwijzing598.  

Ook al voorziet de wet niet in een verplichte samenwerking toch zijn er initiatieven genomen om een 

hechtere samenwerking tot stand te brengen. Naast het op elkaar afstemmen van de samenwerking, 

is er ook sprake van een structurele samenwerking599. In Dendermonde, zo rapporteert het verslag 

van 2011, neemt ook het justitiehuis deel aan de vergaderingen die de Commissie voor Juridische 

Bijstand van het gerechtelijk arrondissement organiseert waarop de samenwerking en de 

afstemming van de diensten wordt besproken. Een ander voorbeeld is het justitiehuis van 

Neufchâteau. De justitieassistente die belast is met de eerstelijnswerking maakt deel uit van de 

Commissie voor Juridische Bijstand, waar zij secretaris is. Op die manier beschikt de justitieassistente 

over actuele informatie over zowel de juridische eerstelijnsbijstand als de juridische 

tweedelijnsbijstand. Zij werkt mee aan de permanenties van de juridische bijstand en houdt hierbij 

ook rekening met de vereisten van de andere medewerkers van het justitiehuis (uurroosters, 

onthaal, enz.). Haar aanwezigheid heeft ook invloed op de thema’s voor de jaarlijkse conferenties die 

de Commissie voor Juridische Bijstand van het arrondissement Neufchâteau organiseert. Zo is er een 

conferentie gehouden over de situatie van kinderen betrokken bij vechtscheidingen en over 

huisvestingsproblemen, thema’s die aanleunen bij onderwerpen die ook voor de justitieassistenten 

van belang zijn. Tot slot kan een gedeelte van de justitiehuizen ingedeeld worden onder de categorie 

beperkte eerstelijnswerking (enkel informatie over de eigen bevoegdheden)600. Vaak verwijzen de 

justitiehuizen gewoon door naar de juridische eerstelijnsbijstand601.  

Zowel het sociaal onthaal op de eerste lijn als het juridisch onthaal via de juridische 

eerstelijnsbijstand geven informatie en advies en verwijzen indien nodig door. Op taakniveau doen zij 

dus hetzelfde. De expertise verschilt echter. Met een boutade: “de ene gaat wetboeken gebruiken 

eerder dan wij de sociale kaart” (JH5). De advocaat put uit zijn juridische expertise. De 

justitieassistent geeft strikt genomen geen juridisch advies, maar zorgt voor het uitklaren van de 

                                                           

597 Verslag 2011, Brugge; Verslag 2010, Ieper; Verslag 2011, Leuven, Verslag 2013, Turnhout. 
598 Verslag 2010, Gent. In het justitiehuis van Hasselt was de permanentie van de eerstelijnswerking tot voor 
kort ook aansluitend op de permanentie van de juridische bijstand (Verslag 2010, Hasselt, zo ook in Veurne, 
Verslag 2010, Veurne). 
599 Verslag 2011, Dendermonde. 
600 Verslag 2011, Dinant; Verslag 2010 en 2011, Mechelen. 
601 Verslag 2011, Marche-en-Famenne; Verslag 2010, Oudenaarde; Verslag 2010, Tongeren; Verslag 2011, 
Verviers. 
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vraag602 die soms de eigen bevoegdheden overstijgt603. Om het onderscheid met de juridische 

eerstelijnsbijstand scherper te stellen, vatte een medewerker van het justitiehuis het als volgt samen: 

“We verwijzen naar het juridische, maar interveniëren niet zoals dusdanig” (JH3&4). Aanvankelijk was 

er een zekere volgorde vooropgesteld. De justitieassistent filtert de vraag en maakt uit of die 

juridisch is of niet. Op die manier maakt hij het verschil:  

R: “.…De JA filtert de vraag, iedereen moet passeren via de JA die dan zelf uitmaakt van dit is louter juridisch, of 
ik kan deel beantwoorden of ik beantwoord alles, of verwijs door.”  

I: “dat is wat ze noemen vraagverheldering” 

R: “ja. Omdat we in onze ambitie ook vanuit gingen dat we er ruimer informatie gaven dan bijvoorbeeld de 
advocaat. Ik weet niet of dat dat klopt, en dat de advocaten nogal geneigd zijn eigen aan de beroepsgroep, 
denk ik om dat inderdaad, bij echtscheiding, gewoon uit te leggen wat zijn de procedures. Je hebt een EOT, je 
hebt dat. En die bemiddelingsmogelijkheden of alles wat anders gerechtelijk en buitengerechtelijk was, 
misschien minder in de verf zet. En dat vonden we dat dat onze meerwaarde was, dat we het volledige pallet 
gaven aan de mensen.” (JH2). 

Gezamenlijke consulten met justitieassistenten en advocaten hebben nooit plaatsgehad. Wel is er 

sprake van wederzijds verwijzen naar elkaar, zij het eerder vanuit het sociaal onthaal naar het 

juridisch onthaal – hier bemand door de advocatuur – dan andersom.  

R.: “ja, ja. Of er wordt, allee, als een advocaat zou zeggen, het gebeurt meer omgekeerd, dat we iemand 
doorsturen nog naar de advocaat na dat zoals ik gezegd heb, eerst algemeen verschillende pistes duiden, dat 
we die dan in de wachtzaal zetten en een nummertje geven en dan omgekeerd als zij zeggen van, hmm, dit of 
dat, ja… Ik denk dat hangt ook van af wie je hebt als advocaat. Je hebt hier een aantal advocaten die eigenlijk 
ondertussen de sociale kaart ook goed kennen en die zelf ook opzoekingen doen. En je hebt er die zich puur bij 
het juridische houden. Ik wil zeggen in het kader van echtscheidingen, hé, is ons dat soms verweten van: 
echtscheiding dat doen wij en dat moeten gulder niet in tussenkomen. Oké, maar ga je dan ook familiale 
bemiddeling uitleggen en ga je dan ook uitleggen dat er ook relatietherapie is. Neen, ok, dan gaan we ze toch 
eerst zien.” (JH5).  

Verwijzend naar wat we in Deel 2 hebben besproken over de krachtsverhoudingen en het veld waar 

elke professional opereert, handelen de advocaat en de justitieassistent binnen het zelfde 

levensdomein van de burgers die informatie en advies komen vragen en willen zij elk met hun sociaal 

kapitaal dat veld beheersen. Er wordt niet gezocht naar het ontwikkelen van een specifieke 

interdisciplinariteit over het professionalisme heen. De aanwezigheid van de advocaat en de 

justitieassistent heeft niet geleid tot de uitbouw van een gezamenlijke interdisciplinaire aanpak.  

De respondenten omschrijven hun dienstverlening wel als complementair. Deze complementariteit 

veronderstelt dat de eerstelijnswerking van het sociaal onthaal eveneens zichtbaar is. De 

complementariteit speelt echter niet in elke situatie: 

                                                           

602 Verslag 2011, Dinant; Verslag 2011, Turnhout; Verslag 2011, Dinant. 
603 Verslag 2011, Bergen. Maar ook al beperkt het sociaal onthaal zich thans tot de eigen bevoegdheden van 
het justitiehuis, nochtans komen burgers langs met vragen die ruimer zijn en moeten zij deze ook ontcijferen, 
analyseren en begrijpen met het oog op een adequate doorverwijzing naar de bevoegde dienst. 
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R1: “…Het is complementair maar verschillend.”  

I: “en indien men samenwerkt, brengt…..”  

R2: “een meerwaarde?” 

R1: “dat hangt af van de situatie. Soms is dat het geval. Toen we al die personen hadden die in de illegaliteit 
waren, was er een specifieke permanentie – hoe heten die nu ook al weer juist…”  

R2: “voor de asielaanvragers?” 

R1: “ja, die (dat bedoel ik), Er was hier natuurlijk een sociale dimensie in deze types van vragen, De advocaat 
neemt het aspect van de regularisatie op zich, we hebben niet die competentie, we kunnen niet tussenkomen, 
want we weten dat het te juridisch is. Maar met betrekking tot de prioritaire sociale noden, personen verwijzen 
om tegemoet te komen aan de behoeftes aan voedsel, huisvesting, enz. Dat was een mooie vervollediging. En 
de advocaat was gelukkig dat hij ontlast werd van dit soort problemen, want hij heeft andere zaken te doen.” 
(JH3&4, vertaald uit het Frans). 

Een constructieve samenwerking vraagt om veel meer dan complementariteit. Vaak was er in het 

begin veel spanning op het relationele niveau tussen de justitieassistenten en de advocaten. 

Advocaten hadden verwachtingen van justitieassistenten die zij niet konden inlossen, zoals 

gelijkaardige juridische kennis. Deze spanning lokte dan klachten uit van de advocaten. 

Samenwerking vraagt om een investering in elkaar, naar beschikbaarheid, maar ook naar begrip en 

verstaanbaarheid. Zoals een respondent zei: “Het is toch de volledige winst van de burger als hij komt 

met een problematiek waarin hij niet meer klaar kan kijken, en dan aangepaste dienstverlening bij de 

hand te hebben op dezelfde plaats” (JH3&4). 

De herleiding van de eerstelijnswerking tot de juridische eerstelijnsbijstand, wat in vele justitiehuizen 

gebeurd is, maakt van het sociaal onthaal een supplementaire dienst die dan soms nog op de 

schouders terecht komt van de onthaalmedewerker die geen justitieassistent is en die hiervoor 

helemaal niet geschoold is. Dergelijke aanbodreductie houdt het gevaar in dat er slechts een 

verwijzing overblijft naar de juridische eerstelijnsbijstand. De problemen worden op die manier sterk 

gejuridiseerd en de aandacht voor een andere oplossing van de problemen wordt afhankelijk van de 

basishouding van de advocaat die zich al dan niet de sociale kaart heeft eigen gemaakt.  

Het gevolg van de afbouw van de eerstelijnswerking betekent niet dat burgers geen vragen meer 

hebben. Zij bieden zich nog aan bij de justitiehuizen. Bij gebreke aan beschikbare justitieassistenten 

vangen de onthaalmedewerkers deze burgers op. Deze medewerkers zullen dan vaak geïmproviseerd 

proberen de mensen door te verwijzen: 

“… En wat dus gebeurt, is dat het onthaal, de vrouw die u naar hier heeft geleid (onthaalmedewerkster), 
misschien een spijtige tendens dat ze niet kan antwoorden op urgente vragen, die geen goede dienst kan 
leveren waarvoor zij niet is opgeleid, of ze zegt zelf dat er een permanentie is van de advocaten en u zal 
duidelijk zien wat voor antwoord u zal hebben.” (JH6) 

Sommige justitiehuizen die toch nog inzitten met de eerstelijnswerking hebben de 

onthaalmedewerkers dan van een opleiding voorzien.  
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R: “Als de advocaat hoort dat het uiteindelijk toch meer welzijnsgericht is, zal die ons ook, die persoon ook 
doorsturen naar ons. Hmm, maar we proberen aan het onthaal eigenlijk een filter in te maken. Als wij eigenlijk, 
onze onthaalmedewerkers hebben daar een opleiding voor gekregen.” 

I: “een opleiding voor gekregen.” 

R: “Ja, een opleiding voor gekregen omdat te filteren. Als zij eigenlijk horen dat, maar daar is ook heel veel 
gezond verstand bij te maken, als zij horen dat mensen eigenlijk het al moeilijk hebben in de vraagstelling en als 
zij eigenlijk, hmm, vaag toch aanhalen wat de problemen zijn, je kan dat probleem aan het onthaal waar 
iedereen in de wachtzaal kan meeluisteren, dan ook niet in detail gaan bevragen.” (JH5) 

De justitiehuizen kenmerken zich als een plaats waar welzijnstaken in het recht, of bij wet, zijn 

bepaald, in casu bij het uitvoeren van de mandaten, maar waar het recht ook deel uitmaakt van de 

welzijnstaken, ook op de eerste lijn. Aanvankelijk werden juridische opleidingen voorzien, maar deze 

opleidingen zijn zeker na de uitrol van de BPR niet meer gegeven. Dit inboeten aan kennisopbouw 

heeft eveneens bijgedragen tot een snellere verwijzing van de burgers naar de advocatuur. Aan de 

andere kant hebben ook de commissies voor juridische bijstand geen aandacht gehad voor de sociale 

dimensie van de juridische eerstelijnsbijstand in de justitiehuizen. Afhankelijk van de houding van de 

advocaat krijgt deze dimensie wel een plaats, bv. wanneer de advocaat tevens familiaal bemiddelaar 

is en ziet dat een relatieprobleem niet altijd en onmiddellijk vraagt om een procedurele aanpak, maar 

dat er ook nog andere wegen kunnen bewandeld worden zoals relatietherapie, bemiddeling enz. Een 

structuur waarbinnen deze intradisciplinariteit kon uitgebouwd worden, ontbreekt en heeft zich ook 

organisch niet ontwikkeld.  

Alhoewel de eerstelijnswerking binnen de justitiehuizen is afgebouwd en de juridische 

eerstelijnsbijstand als compensatie naar voren werd geschoven, heeft de juridische 

eerstelijnsbijstand geen volwaardige plaats verworven binnen de justitiehuizen. De justitiehuizen 

geven de juridische eerstelijnsbijstand onderdak, maar beschouwen het niet als een volwaardige 

dienstverlening van het justitiehuis. Bovendien ervaren sommige justitiehuizen praktische 

organisatorische problemen waardoor de aanwezigheid van de advocaten vaak op de proef wordt 

gesteld. Ook de houding van de advocaten die hun dienstverlening vaak zien als een gunst voor de 

burger, draagt er soms toe bij dat de justitiehuizen de aanwezigheid van de advocaten in vraag 

stellen. Het feit dat het justitiehuis geen gezag kan uitoefenen over de advocaten en de commissies 

voor juridische bijstand evenmin dit gezag hebben – het berust bij de orde van advocaten – maakt 

dat de advocaat soms eigengereid te werk gaat. Bovendien stellen sommige justitiehuizen zich 

vragen over het doel van de juridische eerstelijnsbijstand, zeker als het wordt gebruikt door mensen 

die zich financieel een advocaat kunnen permitteren, of de eerstelijnsbijstand gebruiken voor een 

second opinion. Hierbij is shopping niet vreemd, maar lijken de mensen die hieraan echt nood 

hebben, niet bereikt te worden.  
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De combinatie van het juridisch onthaal via de juridische bijstand en het sociaal onthaal via de 

eerstelijnswerking in een justitiële omgeving is een unicum. Het sociaal onthaal heeft meestal plaats 

in een welzijnskader waarbinnen ook de rechtshulp een plaats krijgt (zie infra).  

d) Kwaliteit van de dienstverlening 

Verschillende justitiehuizen hebben gezocht naar een manier om de kwaliteit van de dienstverlening 

op de eerste lijn te meten. Het meest voorkomende instrument was een tevredenheidsenquête604. 

Met de enquête wilde het justitiehuis de eerstelijnsdienstverlening verbeteren zowel wat het onthaal 

als de tevredenheid met het antwoord. Tegelijkertijd kon het justitiehuis de externe diensten 

detecteren die ten onrechte hebben doorverwezen naar het justitiehuis en zo via ontmoetingen met 

deze diensten de fouten corrigeren605. De eerstelijnswerking binnen de justitiehuizen is nooit het 

voorwerp geweest van een grondige bevraging606, zeker niet naar de sociaal-juridische noden van de 

burgers.  

 

2.4 Waar naartoe met de eerstelijnswerking in de justitiehuizen? 

De zesde staatshervorming is intussen een feit geworden. Sinds 1 januari 2015 zijn de 

gemeenschappen bevoegd voor de justitiehuizen. In het raam van de overdracht en in afwachting 

van nieuwe regionale wetgeving, is er een samenwerkingsakkoord afgesloten 607 . Ook de 

                                                           

604  Verslag 2011, Kortrijk; Verslag 2010, Veurne, waar sprake is van het opstellen van een 
tevredenheidsenquête, maar in het verslag van 2011 staat dat er geen justitieassistente meer ter beschikking is 
en dat er slechts een zeer beperkte eerstelijnswerking wordt aangeboden. 
605 Verslag 2011, Bergen. 
606 Verslag 2011, Namen. In de analyse van de verslagen is gerapporteerd over een bevolkingsonderzoek zodat 
zij hebben ingezet op het afstemmen en verfijnen van vraag en aanbod. Het verslag vermeldt letterlijk:  
“Het bevolkingsonderzoek heeft aangetoond dat het vragende publiek hoofdzakelijk afkomstig is uit de Naamse 
agglomeratie, uit de provincie Namen, minimum 30 jaar oud is en zich vaak in een precaire situatie bevindt. 
50% van de vragen had betrekking op het burgerlijk recht met vermelding van familiale moeilijkheden; de 
personen stelden dus vragen over de in te leiden procedures en de bevoegde diensten die bijstand kunnen 
verlenen. 30% van de vragen werd doorverwezen naar de advocaten en de juridische bijstand. Die vragen 
werden samen met een verklarende brochure doorverwezen.”  
607 Afgesloten op 17 december 2013, door het Vlaams Parlement aangenomen op 25 april 2014 en door het 
federale Parlement op 12 mei 2014. Decreet van 25 april 2014 houdende instemming met het 
samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 
Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de 
justitiehuizen, B.S. 23 mei 2014. Wet van 12 mei 2014 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord 
tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, 
met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen, B.S. 17 juni 2014. Zie voor de 
voorafgaande fases H. DOMINICUS, “De communautarisering van de Justitiehuizen: een nieuwe mijlpaal in de 
ontwikkeling van de overheidsreclassering”, Fatik 2013, 12-19. 
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eerstelijnswerking is een opdracht die mee is overgeheveld. Deze samenwerking veronderstelt dat er 

nauwgezet overleg wordt gehouden, dus ook wat de eerstelijnswerking betreft.  

In Vlaanderen zal deze samenwerking vorm krijgen via een conferentie met het oog op het realiseren 

van een decreet op de justitiehuizen. Deze conferentie heeft tot doel om een kerntakendebat te 

organiseren met alle stakeholders over een meer efficiënte, geactualiseerde en afgestemde 

uitoefening van de nieuwe bevoegdheden waarin de justitiabele centraal staat.608 

Met betrekking tot de eerste lijn zegt de nota609: 

“De overdracht van de bevoegdheden geeft de kans om de kerntaken en de visie van de justitiehuizen opnieuw 
te definiëren in het licht van de evoluties binnen justitie en de hulpverlening. Daarbij streven we naar een 
versterkte en beleidsdomein-overschrijdende samenwerking met de hulp- en dienstverleningsinstanties en naar 
het bewerkstelligen van synergiën. In het onthaal van justitiabelen stemmen we af met het brede 
eerstelijnswelzijnswerk en de Commissies voor Juridische Bijstand, en versterken de samenwerking met de 
andere sectoren en voorzieningen die eerstelijns juridische bijstand verlenen (bv. CAW, wetswinkels, 
huurdersbonden…).  

Uitgangspunten:  

- organisatorische scheiding tussen rapportering aan justitiële instanties en hulpverlening en een duidelijk kader 
voor gegevensdeling;  

- organisatorische scheiding tussen verwijzer en aanbieder van hulp- en dienstverlening;  

- expertise bundelen;  

- rationaliseren door duidelijke structuren en taakverdeling;  

- sector en beleidsdomein overschrijdende samenwerking.” 

De vraag rijst of de justitiehuizen gewoon hun werking veder zetten dan wel hun werking drastisch 

zullen veranderen. Een recent onderzoek van J. Boxstaens van de UA/KdG waarin een aantal 

stakeholders zijn ondervraagd licht reeds een tipje van de sluier. De onderzoeker onderscheidt drie 

categorieën: zij die de huidige werking willen continueren, zij die een radicale hervorming voorstaan 

en zij die een tussenpositie innemen. De respondenten in het onderzoek die een radicale hervorming 

voorstaan, lijken het kerntakendebat te herleiden tot de strafrechtelijke opdrachten binnen de 

justitiehuizen en de andere taken, waaronder ook de eerstelijnswerking, te willen afstoten. De 

onderzoeker concludeert daarnaast met betrekking tot de eerstelijnswerking dat er heel wat kritiek is 

op de samenwerking met de Commissie voor Juridische Bijstand. Die lijkt niet overal accuraat te 

verlopen en velen vragen zich af wat de meerwaarde hiervan is. Sommigen stellen dat de drempels 

inzake toegankelijkheid nog steeds zeer hoog zijn. De respondenten uit het voormelde onderzoek 

                                                           

608 J. VANDEURZEN, Conceptnota Betreft: Plan van aanpak voor het toekomstig Vlaams beleid inzake de 
justitiehuizen, 8 mei 2015, 8. 
609 J. VANDEURZEN, Conceptnota Betreft: Plan van aanpak voor het toekomstig Vlaams beleid inzake de 
justitiehuizen, 8 mei 2015, 6. 
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zien dan ook andere plaatsen als mogelijkheid om de rechtshulp verder te verlenen zoals de 

gemeentes. De onderzoeker meent dat dit slechts een deel van de verklaring kan zijn. Hij stelt dat er 

ook moet nagedacht worden over wie de juridische eerstelijnshulp moet verlenen en op welke 

manier. Is het nodig dat juristen nog elke dag fysiek aanwezig zijn voor het voorzien van juridische 

bijstand in een tijd van digitalisering? Ook andere dienstverleners worden dagelijks geconfronteerd 

met juridische vragen van burgers die vaak samengaan met de sociale problemen die deze mensen 

ondervinden. Is het dan geen optie om deze mensen juridisch meer te ondersteunen en op die 

manier de juridische bijstand dichter bij de mensen te brengen610?  

In Franstalig België is het niet duidelijk of een radicale hervorming zich zal aandienen. De 

beleidsverklaring van de Franse Gemeenschap legt de nadruk op het verzekeren van de continuïteit 

van de opdrachten van de justitiehuizen. De huidige administrateur-generaal van de dienst 

justitiehuizen binnen FBW, mevrouw A. Devos laat echter in het midden of er nog plaats is voor de 

eerstelijnswerking. Zij rept er in ieder geval niet over als zij de toekomstperspectieven van de 

Franstalige justitiehuizen belicht, tenzij het impliciet deel blijft uitmaken van de continuering van de 

justitiehuizen in Franstalig België611. 

De vraag rijst op welke manier die eerstelijnsfunctie best kan uitgewerkt worden. De respondenten 

in dit onderzoek wijzen op het belang van de eerstelijnswerking. In de eerste plaats moet de 

eerstelijnswerking een volwaardige opdracht zijn. Deze eerstelijnswerking moet alle 

(rechts)domeinen bevatten en moet bemand worden door allrounders. De verspreiding van deze 

kennis over de justitieassistenten met andere opdrachten is onvoldoende. Een eerstelijnswerking 

vraagt om een specifieke kennis. Op de tweede plaats vraagt een performante eerstelijnswerking een 

duidelijke organisatorische verankering, zij het binnen justitie, zij het binnen welzijn. De meningen 

hierover kunnen verschillen, maar uitgaande van de generalistische netwerken van Raeymaeckers, 

vraagt een eerstelijnswerking om een integrale aanpak. Het idee van een “one stop shop’ of 

eenheidsloket of een integrale toegangspoort wordt door verschillende respondenten geopperd (zie 

Deel 2). 

  

                                                           

610 J. BOXSTAENS, “De weg naar een Vlaams decreet justitiehuizen: stemmen uit het werkveld”, Panopticon 
2016, 260-274.  
611 A. DEVOS en S. RIGUEL, “Communautarisering van de justitiehuizen in de Franse Gemeenschap”, Panopticon 
2015, 131-138. 



211 
 

2.5 Conclusie 

Vanuit methodologisch standpunt geven de jaarrapporten een inzicht in de mogelijkheden van de 

eerstelijnswerking. De laatste rapporten zwijgen inhoudelijk over de eerstelijnswerking omdat ze ook 

verder is afgebouwd. Het stilzwijgen wijst op de “stille dood” van de eerstelijnswerking. In die zin 

geven de rapporten een betrouwbaar beeld van wat de eerstelijnswerking was, en nog kan zijn en 

zeker dat het geen prioriteit meer is van en voor de justitiehuizen.  

In Deel 1 omschreven we een sociaal-juridische praktijk als een veld binnen de rechtshulpverlening 

waar beleid, professionals en gebruikers (de drie niveaus) vanuit hun logica en rationaliteit komen tot 

praktijken die zijn opgezet om bij te dragen tot het aanpakken van sociaal-juridische problemen die 

mensen dagelijks ondervinden.  

Een generalistische eerste lijn is een belangrijke voorwaarde voor een performante eerste lijn. De 

verslagen van de justitiehuizen rapporteren over zowel een externe individuele als externe 

structurele dienstverlening aangevuld met een intern structureel basiswerk voor een efficiënte en 

effectieve informatie-adviesverstrekking. De justitiehuizen laten zien dat het informeren en 

adviseren van de burgers efficiënt en effectief kan via het bundelen van de nodige informatie, zowel 

over de eigen werking als over de werking van andere organisaties in hun arrondissement. De actieve 

kennis van de sociale kaart is een belangrijk instrument, niet alleen om zich te verstaan met andere 

organisaties, maar ook om de burger op een correcte manier door te verwijzen. En daar waar de 

eerstelijnswerking niet onmiddellijk meer haalbaar is, hebben sommige justitiehuizen gekozen voor 

een opendeurpolitiek en laten zij andere organisaties in hun werking de eerste lijn verzorgen. De 

rapporten laten dus zien dat er binnen de justitiehuizen een basis is voor actieve netwerking, het 

benutten van hulpbronnen om de cliënt op verschillende levensdomeinen te ondersteunen, er 

informatiedoorstroming tussen organisaties is en cliënten doorverwezen en soms toegeleid worden. 

Hierbij zijn er initiatieven die proactief zijn, meestal blijft de dienstverlening vooral reactief. De 

eerstelijnswerking staat in voor het sociaal onthaal in een justitiële context waarbij de 

eerstelijnswerking binnen de justitiehuizen meer is dan een louter juridische hulpverlening, waartoe 

het thans in verschillenden justitiehuizen is gereduceerd. De beperking van die eerstelijnswerking tot 

de eigen bevoegdheden maakt dat gespecialiseerde kennis de bovenhand krijgt op het 

oorspronkelijke generalistisch aanbod.  

We kunnen de eerstelijnswerking van de justitiehuizen catalogeren onder preventieve rechtshulp. Zij 

is een preventieve toegangspoort tot het (ge)recht (zie Deel 1). Mensen kunnen met hun vragen 

terecht bij de justitieassistenten die via vraagverheldering en detectie van sociale en juridische 

problemen inzetten op een juiste toeleiding of doorverwijzing. De eerstelijnswerking heeft conform 
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de definitie van Goris et al. preventieve effecten, maar er is niet met noodzaak een beleid opgezet 

om doelbewust en systematisch een probleem (of dreigend probleem) te voorkomen. 

Het beleid heeft de afbouw van de eerstelijnswerking from above mee bepaald. Een kantelmoment 

voor de eerstelijnswerking is de BPR geweest. De BPR is echter niet de oorzaak van de afbouw van de 

eerstelijnswerking, maar als managementinstrument heeft het de taken binnen de justitiehuizen 

vanuit procesmatig oogpunt gestroomlijnd en dus inzichtelijker gemaakt. Daarbij kan men 

concluderen dat de mandaten veel beter in een digitaal format te vatten zijn, dan de 

eerstelijnswerking die eerder volatiel is. De justitiabelen zijn het object van de mandaten waarover 

moet gerapporteerd worden en dus te controleren. De burger is een subject, een vrije burger, die 

komt en gaat. En zo wordt deze ook in SIPAR al dan niet geregistreerd. De gevolgtrekkingen op 

beleidsniveau naar aanleiding van de BPR, met name om de eerstelijnswerking te axeren rond de 

bevoegdheden van de justitiehuizen, heeft wel bijgedragen tot de afbouw van een volwaardige 

eerstelijnswerking en een sociaal onthaal. Dat het ambitieuze project van een efficiënte en effectieve 

humane toegankelijkheid niet gerealiseerd is, blijkt zeker sinds het inzetten en afronden van het BPR 

waarna de eerstelijnswerking niet overal meer de prioriteit heeft gekregen binnen de verschillende 

justitiehuizen. De daling is cijfermatig aangetoond ondanks het eerder onzorgvuldig bijhouden van de 

cijfers over de eerstelijnswerking in de verschillende justitiehuizen.  

De justitiehuizen vervullen een brugfunctie tussen justitie en welzijn, een veld waar plaats is voor een 

sociaal-juridische praktijk. In de justitiehuizen is er plaats voor het sociaal werk in het recht (de 

mandaten), maar ook voor het recht in het sociaal werk, nl. de eerstelijnswerking. Deze 

eerstelijnswerking vraagt om een specifieke expertise die best ook organisatorisch verankerd wordt 

in een multidisciplinaire samenwerking met overdracht van kennis vanuit het juridische en het 

sociale veld. Alhoewel in de kiem aanwezig en ondanks de aanwezigheid van justitieassistenten en 

advocaten op het terrein, is het nooit tot een dergelijke samenwerking gekomen. Dit is allicht mede 

te verklaren door de afgescheiden organisatie van de sociale eerste lijn en de juridische 

eerstelijnsbijstand, door het onderscheid tussen de advocatuur als professie die zichzelf organiseert 

(from within) en de justitiehuizen bemand door justitieassistenten die from above bestuurd worden. 

Daarbij komt dan nog dat de advocatuur hen niet als volwaardige professionals aanziet en deze 

assistenten niet kunnen wegen op de advocatuur. Naast de interdisciplinaire samenwerking die er 

amper of niet is, zien we ook dat intradisciplinariteit eerder beperkt is. Sommige justitiehuizen 

hebben ingezet op informatie-opbouw voor juridische kwesties waarmee justitieassistenten 

regelmatig geconfronteerd worden in hun contacten met justitiabelen en burgers. Nochtans zijn zij 

niet juridisch geschoold noch krijgen zij hiervoor ondersteuning. Daarnaast zien we bij advocaten wel 

een sociale reflex, een basishouding voor een eerstelijnsfunctie (zie infra verder) en tot slot een notie 
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van de sociale kaart. Deze kennisopbouw is afhankelijk van de persoon van de advocaat en vindt 

geen organisatorische of structurele ondersteuning.  

De afbouw is een feit, nochtans blijven justitiehuizen coderen op en over de eerste lijn en zijn er nog 

enkele justitiehuizen die blijven ‘volharden’ in een meer uitgebouwde eerstelijnswerking. Deze 

justitieassistenten en justitiehuizen fungeren als interferentiezones tussen de leefwereld van de 

justitiabelen en burgers en de systeemwereld waarbinnen zij moeten handelen. Zij vertrekken vooral 

vanuit de zorg (zie deel II) en zij moeten zich proberen te handhaven. We kunnen deze ‘hardliners’ 

typeren als wat Lipsky ‘street-level bureaucrats’ noemt. Het zijn mensen die ondanks de prioriteiten 

van het justitiële beleid toch nog de ruimte en tijd vinden om op hun manier de missie van een 

toegankelijke justitie waar te maken binnen het sociaal onthaal612.  

Ook al bleef de eerste lijn via het sociaal onthaal een wettelijk opdracht van de justitiehuizen, elk 

justitiehuis heeft zijn eigen eerstelijnswerking die varieert van haast niet bestaande, tot een beperkte 

eerstelijnswerking, beperkt in middelen en in personeel. De ambivalentie in het beleid over de 

eerstelijnswerking laat zich ook zien in de operationalisering van deze werking in de verschillende 

justitiehuizen. Er is geen eenvormigheid terug te vinden in de eerstelijnswerking binnen de 

verschillende justitiehuizen. Dat is niet alleen zo op cijfermatig vlak, maar ook de jaarverslagen laten 

een veelheid aan initiatieven zien, die allen doorkruist lijken te worden door personeelstekorten. De 

verslagen van 2010 en 2011 zetten nog volop in op de eerstelijnswerking en laten tal van initiatieven 

de revue passeren. De verslagen van 2012 en later zwijgen haast in alle talen over deze 

eerstelijnswerking.  

Als deze data over de eerstelijnswerking alsook de juridische bijstand tegen het licht gehouden 

worden overeenkomstig de 5 B’s (bereikbaar, beschikbaar, bruikbaar, begrijpbaar, betaalbaar), dan 

                                                           

612 M. LIPSKY, Street-level-Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services, Sage, New York, 1980, 
147. Hij stelt dat functionarissen ook al zijn er op hen regels en plichten van toepassing, een eerder ruime 
graad van oordeelsvrijheid hebben om deze regels toe te passen en de plichten na te komen. Omdat zij zich 
zien als professionals en zelf hun werk organiseren, beschikken zij over een relatieve autonomie tegenover de 
autoriteit van de organisatie waarin zij tewerkgesteld zijn. Zij maken dus op hun manier een eigen beleid via 
regels die professionals zichzelf opleggen (contact met peers, horizontale collegialiteit). Zij worden gestuurd 
door hun eigen ‘occupational and professional ideologies’. In hun contact met het publiek ervaren zij 
regelmatig dilemma’s tussen enerzijds het beleid van de organisatie, – waar er een gebrek is aan 
ontoereikende middelen, er een beperkte capaciteit is, er onbestemde doelstellingen zijn en de 
omstandigheden hen kunnen ontmoedigen – hun eigen beleid en het contact met de burger, klant, patiënt enz. 
Volgens Lipsky proberen de professionals zich te handhaven door een drieledigheid van coping-mechanismen. 
Ten eerste ontwikkelen zij routinematige praktijken teneinde de aanhoudende vraag naar schaarse tijd en 
beperkte middelen hanteerbaar te maken. Ten tweede wijzigen zij de inhoud van de job teneinde de 
doelstellingen van werkzaamheden af te stemmen op die beperkte middelen. Ten derde wijzigen zij het cliënt-
concept teneinde de onvermijdelijke kloof tussen doelstellingen en verlangens enigszins hanteerbaar te 
houden. 
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blijft de conclusie die reeds is geschreven naar aanleiding van het 10 jarig bestaan van de 

justitiehuizen overeind613. Qua beschikbaarheid en betaalbaarheid waren er toen geen echte 

opmerkingen, alhoewel uit deze analyse blijkt dat de justitieassistenten niet altijd permanentie 

houden, er in sommige justitiehuizen zelfs geen echte permanentie inzake de eerstelijnswerking is 

uitgebouwd en sommige justitiehuizen zelfs meedelen geen eerstelijnswerking te hebben. De 

juridische eerstelijnsbijstand is daarentegen slechts op bepaalde dagen en uren voorzien. Met 

betrekking tot de bereikbaarheid en ook de bruikbaarheid toont de analyse aan dat de politieke 

ambitie van een effectieve, efficiënte toegankelijke justitie met een humane aanpak misschien te 

hoog gegrepen is. De brede toegang is op de eerste plaats niet echt mogelijk aangezien de werking 

van de justitiehuizen vooral gericht is op strafrechtelijke aangelegenheden, naast bepaalde 

burgerrechtelijke opdrachten die dan vooral betrekking hebben op de uitklaring en de controle van 

de leefsituatie van partijen. De vraag is dan ook of het sociaal onthaal via de eerstelijnswerking wel 

de toegankelijkheid heeft verhoogd en wel zo bruikbaar is als aanvankelijk gedacht. Met betrekking 

tot het juridisch onthaal via de juridische bijstand kan daarbij nog de vraag gesteld worden of hier 

niet nogmaals een dienstverlening in het leven is geroepen naast de andere al bestaande 

rechtshulporganisaties. Een rechtshulplandschap dat reeds gekenmerkt wordt door fragmentatie614.  

De algemene conclusie is dat de aanvankelijke doelstelling om de justitiehuizen een toegangspoort te 

maken tot justitie, vandaag niet meer gehaald wordt. Als toegang tot het recht en het gerecht biedt 

ze geen adequaat antwoord op de sociaal-juridische problemen. Het sociaal onthaal via de 

eerstelijnswerking heeft niet het elan dat de politiek ervan verwacht had. Ze is afgebouwd en 

beperkt zich vaak hoofdzakelijk tot het juridisch onthaal via de juridische eerstelijnsbijstand door de 

advocaten. De hamvraag bij de overheveling naar de gemeenschappen is welke functie en rol de 

eerstelijnswerking zal krijgen, te meer daar ook de juridische eerstelijnsbijstand mee is overgeheveld. 

Hierbij rijzen dan vragen naar het institutioneel kader: een gemeenschapsjustitie 615  of een 

welzijnskader. Wat ook het antwoord op deze vraag is, een generalistische aanpak vraagt om de 

overschrijding van elkaars disciplines. We mogen dan ook verwachten dat het sociaal onthaal en het 

juridisch onthaal op elkaar afgestemd worden zowel op micro, meso- en macroniveau of zoals 

Pleasence en Balmer schrijven in een recent onderzoek: “as we have suggested before (…), this 

demonstrates the profound importance of the broad advice sector ‘to the accessibility of legal 

                                                           

613 S. GIBENS en B. HUBEAU, “Dragen de justitiehuizen bij tot een meer toegankelijke, humane en efficiënte 
justitie?” in Federale Overheidsdienst Justitie, 10 jaar justitiehuizen: Balans en perspectieven, 
Congresverslagboek, Brussel, 2010, 179. 
614 J. VAN HOUTTE en W. VAN WAMBEKE, “De rechtshulpverlening” in X, Welzijnsgids, Mechelen, Kluwer, 1998. 
615  I. AERTSEN, “Kansen voor een responsieve gemeenschapsjustitie. Beschouwingen bij de zesde 
staatshervorming”, Panopticon 2013, 237-244. 
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services and, ultimately, justice’. For, ‘ as people’s recourse to the broader advice sector is relatively 

uninfluenced by whether or not problems are characterized as legal, it facilitates access to legal 

services for those who do not see the legal dimensions of the justiciable problems they encounter’. 

Without the broader advice sector, lack of appreciation of the legal dimensions of problems might 

present a much more significant obstacle to justice.”616  

 

3 De juridische eerstelijnsbijstand in een 

welzijnsorganisatie: de casus van het 

inloopcentrum617 

3.1 Inleiding 

Justitie is voor vele burgers en zeker voor de armste mensen een moeilijk bereikbare wereld zoals uit 

de verschillende rapporten en de verslagen van onder andere organisaties waar armen het woord 

nemen blijkt618 . Mensen die in armoede leven, vinden moeilijk de weg naar de juridische 

hulpverlening. Deze mensen ervaren de financiële, sociaal-culturele en psychologische drempels in 

de toegang tot het (ge)recht619. De rapporten en de verslagen verhalen dat justitie vaak vertrekt 

vanuit vooroordelen over armoede en de leefwereld van de arme – kwetsbare- mensen onvoldoende 

kent. Arme mensen voelen zich niet begrepen door justitie. Er is sprake van een communicatiekloof. 

Om deze te overbruggen vragen zij naar duidelijke informatie. Mensen in armoede zijn zich er niet 

van bewust dat zij een juridisch probleem hebben. Daarnaast ervaren zij een gebrek aan kennis en 

vaardigheden om hun rechten te kennen en deze te gebruiken. Ze voelen zich analfabeet in het 

kluwen van wetten en regels. Zij ervaren dat de juridische hulpverleners zoals advocaten verwachten 

                                                           

616 P. PLEASENCE en N.J. BALMER, How to Resolove ‘legal’ Problems, May 2014, 101. 
617 CAW Oost-Brabant omschrijft het inloopcentrum de Meander als volgt: “In het inloopcentrum is iedereen 
welkom. Je kan er gewoon binnenlopen om een lekkere tas koffie te drinken, om de krant te lezen, om nieuwe 
mensen te leren kennen, om deel te nemen aan leuke activiteiten of gewoon om even tot rust te komen.” 
(http://www.caw.be/inloopcentrum-de-meander-leuven).  
618 X, Recht en maatschappelijke integratie, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 2000, 185. Zie hierover het 
Algemeen verslag over de armoede, 365, http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBS-
FRB/Files/NL/PUB_0664_Algemeen_verslag_armoede.pdf. Meer specifiek op het recht en justitie zijn er de 
Rapporten van vzw Recht-Op: Recht-Op vzw, Justitiehuizen: luchtkastelen, mei 2001; Recht-Op vzw, Recht en 
inspraak van gebruikers/cliënten. Rechten zijn niet enkel papieren wetten, maar een middel tot een betere 
hulpverlening. Mensen in armoede formuleren eigen aandachtspunten, april 2002; Recht-Op vzw, Dossier: Het 
recht van de sterkste: Hoe kunnen mensen in armoede ‘tot hun recht komen’?, 2007; SIVI vzw, Dossier armoede 
en justitie ‘Als je in het rood staat, springt het niet automatisch op groen’, 2007. Alle terug te vinden op 
http://www.vlaams-netwerk-armoede.be/onze-mening/recht/dossiers. 
619 Zie hierover C. SCHUYT et al., De weg naar het recht…., zie Deel 1 concepten. 
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dat mensen assertief zijn, dat ze weten waarnaar ze moeten vragen of de advocaten gaan ervan uit 

dat mensen zeer flexibel zijn. Het vertrouwen van mensen in armoede is dan ook niet groot in 

justitie. De volgende quote verwoordt dit gevoel sterk: “Hoe houd ik mij buiten justitie?”, eerder dan: 

“Hoe vind ik toegang tot justitie”.620 

Het Algemeen Verslag over de Armoede heeft een aantal voorstellen tot verbetering gedaan621. De 

voorstellen hebben tot doel arme mensen meer grip te leren krijgen op de eigen leefsituatie en niet 

louter afhankelijk te zijn. Om dit doel te bereiken is er de vraag naar laagdrempelige diensten die oog 

hebben voor een goed onthaal en inzetten op preventie. De rechtshulp moet meer in de buurt van 

de armen komen. Het begrijpen hoe justitie werkt, zal hen ook versterken in hun leefsituatie, dan 

weten ze wat werkt en niet werkt en hoe zich hiertegenover te verhouden.  

De vraag rijst hoe een dergelijke dienstverlening voor kwetsbare mensen op de eerste lijn er dan in 

concreto kan uitzien. Dit hoofdstuk onderzoekt622 de rol en de functie van advocaten en sociaal 

werkers in een omgeving waar mensen die kwetsbaar zijn kunnen bereikt worden. Deze setting is 

ontstaan naar aanleiding van een proefproject van de Commissie voor Juridische Bijstand te Leuven 

die vaststelde dat zij in de reguliere en reactieve juridische eerstelijnsbijstand de meest kwetsbare 

groepen niet bereiken. Het project werd uitgevoerd in een unieke context waar een selecte groep 

van advocaten die eveneens juridische eerstelijnsbijstand verlenen in OCMW’s, het justitiehuis en 

het huis van de advocaat in Leuven, hun diensten leverden in het inloopcentrum (ILC) van de 

welzijnsorganisatie CAW Oost-Brabant en dit op twee locaties, in Leuven en in Tienen over een 

periode van 6 maanden. 

De advocaten die een uniforme juridische eerste lijn aanbieden, komen in een omgeving terecht die 

voor hen niet vertrouwd is. Er werd gekozen om de advocaten te observeren en hen zowel voor en 

na de consultaties als gedurende hun verblijf in het inloopcentrum te bevragen over zowel hun 

ervaringen in het inloopcentrum als hun ervaringen op de andere locaties waar zij juridische bijstand 

verlenen zoals het justitiehuis, het OCMW en het huis van de advocaten. Deze laatste locaties 

worden als ijkpunt gezien omdat ze daar hun reguliere diensten leveren en zij hun ervaring in het 

inloopcentrum hiertegenover kunnen plaatsen. De setting van het inloopcentrum is eveneens uniek 

omdat sociaal werkers en advocaten op dezelfde werkvloer actief zijn en elk vanuit hun praktijk 

                                                           

620 RECHT-OP vzw, Het recht van de sterkste…., 51. 
621 Algemeen verslag over de armoede, 365.  
622 Het onderzoek past binnen het raamwerk van “Grounded Theory Research” (zie hierover J. CORBIN en A. 
STRAUSS, “Grounded Theory Research: Procedures, Canons and Evaluative Criteria”, Zeitschrift für Sociologie 
1990, 418-427). De data zijn verwerkt via Nvivo (cf. D. MORTELMANS, Kwalitatieve analyse met Nvivo, 2011, 
Acco, Leuven, 307 p.).  
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handelen. Daarnaast zijn er binnen het CAW ook juristen actief, die niet binnen het inloopcentrum 

zelf werken. De vraag rijst of deze setting leidt tot een interdisciplinaire samenwerking en/of tot 

intradisciplinariteit. En zo ja, waaruit bestaat die dan? Leidt deze setting tot een sociaal-juridische 

praktijk waarbij de beide velden, het sociale en het juridische, elkaar ontmoeten en versterken en 

wat zijn hiervan dan de kenmerken?  

 

3.2 Onderzoeksdesign 

3.2.1 Participatieve observatie en focusgroepen als 

onderzoeksmethodes 

Als onderzoeksmethode is gekozen voor een participatieve observatie623. Daarnaast zijn er nog 

focusgroepen gehouden met de bezoekers, de advocaten en de sociaal werkers op het einde van het 

proefproject.  

 Participatieve observatie 

Om een helder beeld te krijgen van de concrete juridische interventies in de praktijk van het 

inloopcentrum, volstaat het niet om te steunen op wat er reeds geschreven is over hoe sociaal 

werkers en advocaten hun rol en functie invullen. Een groot deel van de kennis over de sociaalwerk - 

en rechtspraktijk is opgebouwd op basis van informatie die verstrekt wordt door deze 

dienstverleners zelf. Het onderzoek hierover zegt niets over wat zij daadwerkelijk doen en op welke 

manier zij hun diensten verlenen. Binnen het gamma van observationele technieken bood de 

                                                           

623 Vanaf de aanvang van het proefproject werden de bezoekers van het inloopcentrum ingelicht dat de 
consultaties door advocaten een proef betrof en dat een onderzoeker steeds aanwezig zal zijn. Tijdens het 
onderzoek werd aanvankelijk gepeild naar de tevredenheid van de cliënten en werd er gevraagd of zij wisten 
wat ze moesten doen aan de hand van een korte schriftelijke bevraging. Er werd hierop heel wenselijk 
geantwoord en in haast alle gevallen werd er positief geantwoord. Achteraf bleek echter dat zij die zich in 
complexe sociale en juridische situaties bevinden, het aanvankelijk een goed gesprek vonden en de indruk 
gaven te weten welke stappen zij moesten ondernemen, maar na verloop van tijd niet meer goed wisten wat te 
doen: 
“B4 Wat mijn vaststelling was dat ze de papieren die ze dan konden invullen naar duidelijkheid en …Hmm, dat 
ze die vaak sociaal wenselijk invulden, zo … 
B5: Ah, toch. 
B4: het was goed geweest en dan op de vraag, wat gaat ge nu doen, heb ge het begrepen, dan was het van ‘ik 
weet het toch nog niet goed’. Bij de zeer complexe situaties, hmm, zeggen ons mensen nogal rap van, ‘tof en 
goed’, ‘ik heb het nu gesnapt’,.. 
B5: maar achteraf blijkt het niet helemaal duidelijk 
B2: dat weet ik ook niet. Achteraf waren ze allemaal zeer positief 
B5: ja, dat gevoel had ik ook… 
B2: maar in hoeverre ze dan zelf die stappen daarna hebben gezet….? (focusgroep sociaal werkers)” 
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rechtstreekse observatie de beste kansen op een waarheidsgetrouwe beschrijving van de wijze 

waarop sociaal-juridische interventies zich concretiseren in het inloopcentrum. Het gebruik van de 

observatiemethode is binnen het sociaalwetenschappelijk onderzoek niet evident624 en zeker niet 

binnen een setting van een inloopcentrum waar ongemerkt rondlopen niet mogelijk is. Van bij de 

aanvang van het onderzoek is er voor gekozen om de aanwezigheid van de onderzoeker kenbaar te 

maken en tevens te duiden wat zijn rol en functie is in het proefproject.  

Uit de verschillende mogelijke vormen van participatieve observatie is gekozen voor een 

ongestructureerde of open observatie625 en dit met het oog op de verzameling van zoveel mogelijk 

informatie, zowel door te observeren als door te bevragen. Zoals Boxstaens et al. recent schreven, is 

open observatie geworteld in het constructivistische paradigma en kan zij worden gebruikt om een 

professionele praktijk te beschrijven626. Er werd dus geen gebruik gemaakt van gedetailleerde 

topiclijsten of vooraf geconstrueerde schema’s. De keuze is mee bepaald door het exploratief 

karakter van dit onderzoek om de sociaalwerk- en rechtspraktijken met voldoende openheid te 

observeren. Open observatie maakt het mogelijk om deze praktijken in de breedte te beschrijven. Er 

werd gekozen voor een meer gestructureerde manier van observeren van zodra bepaalde contouren 

zich in dit onderzoek begonnen af te tekenen627. Deze meer gestructureerde vorm van observeren 

                                                           

624 J. BOXSTAENS, E. BLAY, A.M. PERETO en P. DECARPES, “Interpreting performance in offender supervision: 
The use of observation as a data collection method”, European Journal of Probation 2015, 218-240. MARSHALL 
en ROSSMAN definiëren observatie als onderzoeksmethode als volgt: “the systematic description of events, 
behaviors and artifacts in the social setting chosen for study”. Observaties moeten onderzoekers toelaten om 
data te verzamelen die het mogelijk maken om een zogenaamd ‘geschreven foto’ te produceren. Deze 
‘geschreven foto’ moet het mogelijk maken om een uitgebreide beschrijving te geven van drie essentiële 
elementen: de plaats(en) waar de activiteit die wordt onderzocht plaatsvindt, de perso(o)n(en) die aanwezig 
zijn en de activiteit zelf. 
625 De onderzoeksliteratuur onderscheidt verschillende vormen van observaties. BRYMAN onderscheidt er zes: 
“structured observation, systematic observation, participant observation, non-participant observation, 
unstructured observation, simple observation en contrived observation” (A. BRYMAN, Social research methods, 
Oxford University Press, Oxford, 2012, 273).  
626 J. BOXSTAENS et al., o.c., 220. 
627 Het is dus niet mogelijk om de setting van het inloopcentrum en de mensen in dit centrum te observeren 
vanuit het oogpunt van de naïeve observator. Als observator wordt men geleid door drie concepten: het 
‘leidend onderscheid’ (guiding difference), het referentiesysteem (system reference) en het waarnemingspunt 
(point of observation). Het eerste concept handelt over datgene waarnaar de observator op zoek is, waarop zijn 
aandacht wordt getrokken. Ten tweede krijgen de data die geobserveerd worden betekenis via het 
referentiekader van waaruit de observator zijn onderzoek inhoud geeft. Ten derde is er ook het punt van 
observatie, dat in de sociologie vaak de sociale interactie is. Maar deze interactie kan ook zelfreferrent zijn, 
door deze interactie te zien als een zelfreferentiel systeem die teruggaat tot de eigen referentie. T.B. KEIDING, 
“Observing Participating Observation – a Re-description Based on Systems Theory”, Forum Qualitative 
Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 2010, 11 (3), 2010, § 79. Door te zien hoe de communicatie 
op zichzelf evolueert, hoe en wanneer thema’s opduiken en terug verdwijnen, hoe mensen deelnemen en zich 
dan terugtrekken. Het neerschrijven van de verslagen vertrekt vanuit de feitelijke vaststelling, maar de 
verwoording gaat terug op de kennis van de begrippen en termen die in het sociaal werkveld en de advocatuur 
gebruikelijk zijn. Een opmerking is hier wel op zijn plaats. De observator kent in casu vanuit zijn praktijk de 
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nam echter niet de vorm aan van een gedetailleerde topiclijst of een geconstrueerd schema. Wel 

werd er meer en meer aandacht besteed aan bepaalde gedragsvormen en houdingen van de sociaal 

werkers, advocaten en bezoekers in het raam van de juridische dienstverlening. De participatie 

bestond vooral uit observaties en een minimale participatie in de activiteiten van het inloopcentrum 

wat Bryman omschrijft als “partially/minimally participating observation”628.  

Participatieve observatie is in zekere zin een pleonasme. Observeren betekent met noodzaak dat de 

onderzoeker participeert, als is het maar door aanwezig te zijn. Zijn aanwezigheid geeft betekenis 

aan de omgeving die hij observeert, net zoals de omgeving ook betekenis geeft aan de observator. 

Op die manier wordt de observator coproducent van het geobserveerde fenomeen. De acties van de 

geobserveerde personen verwijzen naar en moeten geïnterpreteerd worden met het sociaal system 

en zijn participanten als referentiepunt. De participant die observeert, geeft dan ook zijn invulling 

aan de omgeving waarin hij aanwezig is. Hij onderscheidt. En elk onderscheid vertegenwoordigt een 

andere realiteit. Observatie is niet het selectief (be-)grijpen van de wereld zoals deze is, maar creëert 

een geobserveerde wereld. Er bestaat dus niets zoals een objectieve of neutrale beschrijving. Alles 

wat de observator schrijft, is van hem afkomstig. Hij zit bovendien in een sociale omgeving629.  

De observatieverslagen zijn dus nooit neutrale verslagen van observaties, maar maken deel uit van 

een psychisch systeem dat via de taal het geobserveerde selecteert en interpreteert en een nieuwe 

realiteit creëert. De observator moet zich kenbaar maken. Hij pakt zijn observatie, volgens Keiding, 

het best aan door zichzelf te observeren. Hij heeft nood aan een algemeen theoretisch kader dat 

bijdraagt tot het beschrijven van de complexiteit van de participatieve observatie en transparantie in 

het specifieke proces van observatie630. Dit theoretisch kader is in Deel 1 en Deel 2 uiteengezet.  

                                                                                                                                                                                     

beide velden. Deze kennis kan enerzijds een meerwaarde zijn, maar tegelijkertijd is zij ook een beperking 
omdat de kans bestaat dat hij minder onbevoorrecht kijkt.  
628 A. BRYMAN, o.c., 443. 
629 Keiding die haar analyse steunt op Luhmanns systeemtheorie, meent dan ook dat: “Social and psychic 
systems process meaning. Their events do not occur in a vacuum but draw on and produce horizons of meaning, 
of future actions and interpretation. Observed events, in other words, produce expectations for and the 
meaning of subsequent events. The observer can never escape him- or herself and the flavor that his or her 
experiences and expectations give to the process of observation and interpretation. Hence, the idea of neutral 
descriptions as well as the idea of the naive observer become a void. Not recognizing and observing oneself as 
observer and co-producer simply leaves the process of observation as the major unobserved absorber of 
contingency in data production based on participating observation.” In casu zijn er tal van gesprekken geweest 
met de advocaten, de sociaal werkers en de bezoekers waar gepeild werd, reeds tijdens de observaties naar 
hun opinies over de juridische eerstelijnsbijstand (T.B. KEIDING, “Observing Participating Observation – a Re-
description Based on Systems Theory”, Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research 
2010, 11 (3), 2010, § 79). 
630 Belangrijke bijdragen tot transparantie zijn: ten eerste beslissen wat zou moeten geobserveerd worden en 
van waaruit observaties zullen moeten plaatsvinden. Ten tweede een programma van indicatie: wanneer is een 
sociaal event relevant voor het geobserveerde fenomeen? Wat moet opgenomen worden in de beschrijving? 
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 Focusgroepen 

Het gebruik van de rechtstreekse observatie als dataverzamelingstechniek leidt mogelijks tot enkele 

methodologische valkuilen. De observatie levert enkel data op over wat empirisch waarneembaar is. 

Deze data zeggen niet altijd waarom mensen op een bepaalde manier hebben gehandeld en hoe 

deze handelingen moeten afgezet worden tegenover andere praktijken die zij misschien op andere 

locaties en gelegenheden bezigen. Mensen zijn zich er bovendien van bewust dat zij worden 

geobserveerd. Om deze eventuele valkuil op te vangen werd er voor gekozen om na de 

onderzoeksperiode (wat dus ook het moment was waarop het proefproject een einde nam) zowel de 

bezoekers als de sociaal werkers en de advocaten te bevragen via focusgroepen. De focusgroepen 

laten toe om de participanten terug te laten kijken op het project, hoe zij dit project hebben ervaren 

en wat zij er nog van verwachten 631 . Deze focusgroepen gebeurden aan de hand van 

semigestructureerde vragenlijsten.  

 

3.2.2 Dataverwerking 

Het project heeft plaats gehad in twee inloopcentra (laagdrempelige hulpverlening): Leuven (De 

Meander) en Tienen (Amerant)632. De observatie liep van 1 april tot 1 oktober 2015633. Er namen 6 

                                                                                                                                                                                     

Ten derde er zich van bewust zijn dat plannen de observatie niet bepalen. De observator kan niet tegelijkertijd 
iets waarnemen en het proces van observatie waarnemen. Hij moet voortdurend kiezen wat te observeren 
(T.B. KEIDING, ‘Observation either observes previous observations or operates in Blindness’, l.c., § 81). 
631 A. BRYMAN, o.c., 494. 
632 Na het proefproject werd het inloopcentrum Amerant gesloten (september 2015). 
633  Het aantal observaties bedroeg: Meander: 12 observatiemomenten en 22 consultaties, Tienen: 9 
observatiemomenten en 21 consultaties. Daarnaast zijn 5 observatiemomenten los van de consultaties.  
De hiervoor vermelde consultaties zijn niet gelijk aan het aantal effectieve consulten. Deze zijn iets hoger 
(Meander 27 consulten) en Tienen (26). De reden is dat de onderzoeker op bepaalde momenten niet aanwezig 
kon zijn (congressen in het buitenland 2X). De observaties zowel voor, tijdens als na de consultaties werden 
allen uitgeschreven. Drie consultaties werden met toestemming van de betrokken partijen opgenomen tijdens 
zijn afwezigheid. Tijdens de observaties maakte de onderzoeker gebruik van een schriftje. Tijdens de 
consultaties nam hij nota’s en bevond hij zich meestal op een afstand van de consultaties. Tijdens de 
observaties buiten de consultaties, noteerde hij enkele kernwoorden als geheugensteun in het schriftje door 
zich regelmatig af te zonderen in de consultatieruimte. Er werd aanvankelijk gekozen om gestructureerde 
vragenlijsten in te laten vullen door de sociaal werkers en de advocaten naar aanleiding van elk consult om te 
peilen naar de sociale, juridische en andere issues die naar boven kwamen tijdens de consultaties. Dit werd 
losgelaten omdat het niet veel meer informatie opleverde dan reeds werd geobserveerd. Ook het invullen van 
een tevredenheidsenquête – op vraag van het CAW – werd na verloop van tijd niet meer opgevolgd. Het bleek 
dat er vooral sociaal wenselijke antwoorden werden gegeven door de bezoekers.  
Er zijn duidelijke verschillen tussen de locaties waar de consultaties hebben plaatsgehad. De spreekuren 
hadden in de Meander plaats tijdens de gewone ontmoetingsmomenten op een woensdagnamiddag 
(wekelijkse openingsuren) terwijl de spreekuren in Amerant tijdens de middag waren op het moment dat het 
sociaal restaurant open was. In beide locaties was er een aparte spreekruimte voorzien waar de consultaties 
konden doorgaan. Bij Meander zijn de regelmatige bezoekers tevens diegenen die op juridisch consult zijn 
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advocaten deel aan het onderzoek (3 in Leuven en 3 in Tienen) en 5 sociaal werkers (3 in Leuven en 2 

in Tienen). Naast deze observaties is er ook een observatie geweest in een totaal andere omgeving 

bij de organisatie “Droit sans Toit" waar advocaten in het centraal-station van Brussel juridische 

bijstand verlenen. Deze observatie had plaats na het proefproject. De bedoeling was om na te gaan 

of de vaststellingen, meer bepaald met betrekking tot de advocaten, ook gelden in een andere 

setting. Dit blijkt het geval te zijn waaruit we concluderen dat de resultaten valide zijn. 

De observaties werden verwerkt in casussen. Er wordt hierna telkens naar deze casussen verwezen. 

 

3.3 Proactieve dienstverlening: vindplaatsgericht  

De consultaties van de advocaten in het inloopcentrum passen onder de noemer van 

vindplaatsgericht of ‘outreachend’ werken634. De belangrijkste elementen van outreachend werken 

zijn: a) het doel is om contact te hebben met mensen die moeilijk te bereiken zijn, b) het is een 

voorziening, of althans de link daartoe met een laagdrempelige dienstverlening, c) het werk wordt 

                                                                                                                                                                                     

geweest. Bij Amerant lijkt het erop dat ook de ‘harde kern’ op consulatie is geweest. Rond de harde kern van 
bezoekers, zijn er verschillende andere bezoekers die passeren. Het is niet duidelijk of zij ook bereikt worden. 
Uit de bevraging van de bezoekers in Meander blijkt dat diegenen die op consult zijn geweest ook in hun 
directe omgeving hebben rondverteld dat er consultaties in het ILC plaats hadden. Veel bezoekers hebben een 
sociale en vaak ook medische problematiek (niet alleen fysisch, ook psychisch). Het is in deze context dat 
juridische vragen zich vaak situeren. Er zijn mensen geweest die slechts een juridische vraag hadden die niet 
onmiddellijk gekaderd moest worden in een bepaalde sociale problematiek. De problematische situaties waren 
dan ook niet altijd de reden voor het vragen van juridisch advies. De vragen varieerden sterk, maar betroffen 
vooral burgerlijk recht, met een focus op familierecht (echtscheiding, onderhoudsgelden, erfenis). 
Goederenrecht kwam minder aan bod. Strafrecht was zeer beperkt. Het gaat meestal om mensen die meerdere 
problemen kennen, sociaal, medisch en juridisch. Vaak is er sprake van een schuldenproblematiek of is er een 
bewindvoerder aangesteld (er bevinden zich verschillende psychiatrische ziekenhuizen in de buurt) (zie 
oplijsting van de consulten in bijlage). De data werden verwerkt via Nvivo via het opmaken van nodes, codes en 
het plaatsen ervan in categorieën.  
634 PIERSON en THOMAS schrijven: “Assertive outreach a highly user focused approach for people with mental 
health problems that maintains intensive contact with them in their own environment. Assertive outreach 
teams are multi-disciplinary compromising social workers, community psychiatric nurses, psychiatrists, 
counsellors and support staff” (J. PIERSON en M. THOMAS, Dictionary of Social Work, Open University Press, 35 
De Oxford Dictionary of Social work omschrijft het begrip veel ruimer als “Any Attempt to take the service to 
people who need it and who would otherwise probably not use the service”). HARTNOLL et al. omschrijven 
outreach als “A community-oriented activity undertaken in order to contact individuals or groups from 
particular target populations, who are not effectively contacted or reached by existing services or through 
traditional health education channels”. Deze definitie heeft het voordeel dat het niet verwijst naar een 
specifieke werkmethode, noch naar een specifiek type van organisatie of bepaald type van werker. Op die 
manier kan outreach werken dienen als een geheel van doelen en verschillende types of activiteiten zoals 
vermeld in X, Outreach Work Among Drug Users in Europe: Concepts, Practice and Terminology, EMCDDA, 
1999, 14-15, http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_93520_EN_Insight2.pdf. Zie ook B. 
ANDERSSON, “Finding ways to the hard to reach-considerations on the content and concept of outreach work”, 
European Journal of Social Work 2013, 171-186.  
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gedaan in settings die door anderen zijn georganiseerd635. Outreachend werken636 is proactief637. 

Outreachend werken kan zowel een vrijwillig karakter hebben als onvrijwillig zijn door er ‘erop af te 

gaan’ waardoor de hulpverlening een opdringerig karakter kan krijgen638.  

Voortbouwend op de definitie van Anderson bevindt de advocaat zich in dit onderzoek in een 

omgeving die hij niet controleert of niet organiseert met het oog op het bereiken van mensen 

waarvan hij meent dat ze niet te bereiken zijn via de reguliere dienstverlening (reactief). Het 

onderscheid met de andere plaatsen waar de advocaten juridische eerstelijnsbijstand verlenen is dat 

op die plaatsen, zoals de justitiehuizen, rechtbanken en de OCMW’s, zij zich niet met noodzaak 

richten tot een specifieke groep van mensen die anders geen juridische bijstand zouden krijgen.  

Outreachend werken kent verschillende vormen639. Het huidig onderzoek kan onder peripatetic 

outreach werken worden gerekend. De advocaten brengen hun dienstverlening tot binnen de 

                                                           

635 We baseren ons hiervoor op de definitie van Andersson: “Outreach work is a contact-making and resource-
mediating social activity, performed in surroundings and situations that the outreach worker does not control or 
organise, and targeted at individuals and groups who otherwise are hard to reach and who need easy 
accessible linkage to support” (B. ANDERSSON, “Finding ways to the hard to reach-considerations on the 
content and concept of outreach work’, European Journal of Social Work 2013, 171-186). 
636 De idee van outreachend werken is niet nieuw en heeft reeds haar wortels bij de founding mothers van het 
sociaal werk, o.a. Mary Richmond die sprak over ‘friendly visitings’ (M.E. RICHMOND, Friendly Visiting Among 
the Poor. A Handbook for Charity Workers, New York, The MacMillian Company, London, 1903, 225 p.). Sinds 
2005 kent het outreachend werken weer opgang na een periode van bureaucratisering waar de 
hulpbehoevende zelf de weg moest vinden naar de hulpverlening en de periode van de jaren 60 die in het 
teken stond van een markt van welzijn en geluk (cf. H. ACHTERHUIS, De markt van welzijn en geluk, 1979 te 
raadplegen op http://www.dbnl.org/tekst/acht007mark01_01/index.php).  
637 L. VAN DOORN, Y. VAN ETTEN en M. GADEMAN, Outreachend werken. Handboek voor werkers in de eerste 
lijn, Uitgeverij Continho, Bussum, 2008, 21 en 23. Zij onderscheiden outreachend werken van de begrippen 
“achter de voordeur” en “bemoeizorg”, een term die vooral wordt gebruikt in de geestelijke gezondheidszorg 
en de psychiatrie. Outreachend werken heeft naast hulp- en dienstverlening achter de voordeur, lees 
huisbezoek, ook betrekking op de hulp- en dienstverlening aan mensen die zich op een andere plaats bevinden, 
zoals op straat. Zie ook S. BEELEN, J. DE MAEYER, C. DEWAELE, H. GRYMONPREZ en C. MATHIJSSEN, Reach Out! 
Praktijkboek voor outreachend werken, Lannoo Campus, Leuven, 2014. 
638 Het gevaar bestaat dat outreachend werken vooral vertrekt vanuit de optie van handhaving, wat dus 
ondanks het preventieve idee, ook zeer sterk verband houdt met onvrijwillige hulpverlening. De keuze om te 
helpen vertrekt dan vanuit de idee om controle te verwerven en escalatie van een onhoudbaar of niet 
tolereerbaar gedrag te voorkomen.  
639 V. STIMSON, G. EATON, T. RHODES en R. POWER, “Potential development of community-oriented HIV 
outreach among drug injectors in the UK”, Addiction 1994, 160111; T. RHODES, “HIV outreach, peer education 
and community change: Developments and dilemmas”, Health education journal 1994, 92-99. Ook in het boek 
van S. BEELEN et al. verwijzen men naar deze indeling S. BEELEN et al., o.c., 23-26. De verschillende vormen 
vinden hun oorsprong in het onderzoek naar drugverslavingen. De literatuur onderscheidt ‘detached’, 
‘peripatetic’ en ‘domiciliary’ services. De eerste twee worden vaak vermeld als de twee belangrijkste types. 
‘Detached’ werken richt zich vaak op personen en groepen en wordt uitgeoefend bij de organisatie-setting, met 
hulpverleners die hun diensten meenemen tot in de gemeenschap, bv. op straat, pubs, clubs, stations enz. 
‘Domiciliary’ diensten verlenen de hulp onmiddellijk bij de mensen thuis. ‘Peripatetic’ werken richt zich eerder 
op organisaties dan op personen, waarbij de hulpverleners hun diensten verlenen in overheidsinstanties of 
instellingen zoals gevangenissen, opvangcentra, jeugdcentra en scholen, soms ook wel ‘inreach’ genoemd zie 
hiervoor S. BEELEN, o.c., 85. 
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laagdrempelige voorziening van het inloopcentrum. Het inloopcentrum op zichzelf is eveneens een 

vorm van outreachend werken omdat het voorziet in een ontmoetingsplaats los van de bestaande 

reguliere hulpverlening. Outreachend werken impliceert eveneens een visie op hulpverlening640. De 

visie gaat gepaard met de specifieke aanpak van het outreachend werken. Van Doorn e.a. geven 

hiervoor vijf aandachtspunten of zwaartepunten. Het eerste aandachtspunt is dat outreachend 

werken een laagdrempelige en informele manier van contact maken impliceert met de cliënten. Dus 

een contact dat aansluit bij de leefwereld van de mensen. Een methodisch aanknopingspunt is de 

presentiebenadering641. De presentiebenadering gaat terug op de studie van Baart (pastoraal werk) 

en heeft ook ingang gevonden in het sociaal werk. De presentiebenadering plaatst zich tegenover de 

interventiebenadering642. Baart meent niet dat deze benaderingen onoverbrugbaar zijn, maar hij ziet 

zeer belangrijke accentverschillen. Voor hem hebben interventionisten een eigen insteek op sociale 

problemen. De interventionist plaats het probleem onder de juiste noemer. De interventionist zal 

stagnaties in het sociale leven herformuleren en ze zo toegankelijk maken voor een theoriegeleide 

diagnostiek. Deze interventies gaan gepaard met handelingsplannen die tijdelijk bepaalde expertise 

toevoegen aan het cliëntensysteem zodat er doelgericht (efficiënt) en doeltreffend (effectief) 

gewerkt wordt aan een oplossing. Een tweede zwaartepunt is het aansluiten bij de sterke kanten van 

de cliënten. Methodisch houdt deze aansluiting een empowerment-benadering en een 

oplossingsgericht werken in. Een derde zwaartepunt is de inzet op motivatie en gedragsverandering. 

                                                           

640 S. BEELEN, J. DE MAEYER, C. DEWAELE, H. GRYMONPREZ en C. MATHIJSSEN, o.c., 106-113. De visie op 
outreachend werken, zien Beelen e.a. vanuit een driehoeksverband tussen sociale grondrechten (gelijkheid), 
zorgethiek (broederlijkheid) en individuele bestaansethiek (vrijheid). Deze visie op outreachend werk vertrekt 
vanuit een duidelijke inbedding ervan in het sociaal werk.  
641 A. BAART, Een theorie van de presentie, Boom Uitgevers, Den Haag, 2011, 918 p.  
642 A. BAART, o.c., 731. Baart verzet zich vooral tegen misplaatst interventionisme, die schade berokkent eerder 
dan een oplossing biedt. Hij doelt dan: “een professionaliteit die doortrokken is van calcularisering, productie-
oriëntatie, planningsgestuurde veranderingsdrang en sociaal-techniek, en daarbij een ruim gebruik maakt van 
situationeel-externe referentiepunten waarvan het gelijk ligt afgeschermd achter een belangenneutraliteit” (p. 
732). Baart heeft de kenmerken van de presentie geclusterd in 8 groepen : er zijn voor, openstaan voor, 
aandachtige betrekkingen aangaan, zich aansluiten bij het bestaande, perspectiefwisseling, zich aanbieden, 
geduld en tijd, trouwe toeleg). Hij meent dat interventie en presentie elkaar niet uitsluiten, toch stelt hij dat de 
presentiebenadering toch iets probeert te doen waar de interventiebenadering niet goed bij kan. Baart ziet in 
de presentie-benadering een antwoord op de beperkingen die heersen binnen een strikt sociaal-technisch 
(interventionistisch) bedreven mensgerichte beroepen (p. 775). Hier is de huidige tijdsgeest van verzakelijking 
niet vreemd aan, waarvan hij meent dat ze tevens als systeemwereld debet zijn aan de sociale problemen. De 
presentiebenadering is dus meer dan het uitvoeren van protocollen. Hij is een houding, maar tevens verwoordt 
het ook een ethisch-politiek standpunt. Zie hierover ook A. BAART en C. CARBO, De Zorgval, Thoeris, 
Amsterdam, 2014. Hij conceptualiseert in dat boek – dat een dubbelboek is met verhalen geschreven door 
Carbo – het begrip kwetsbaarheid. Hij wijst erop dat het systemische en institutionele denken mee 
verantwoordelijk is voor het creëren en bestendigen van kwetsbaarheid. 
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Een vierde is de brugfunctie tussen de cliënt en de samenleving, dus een netwerkbenadering. En tot 

slot is er de samenwerking met de andere professionele partners643. 

 

3.4 De invulling van de juridische eerstelijnsbijstand door de 

advocaten 

Alhoewel de advocaten die deelnamen aan het onderzoek geen beperkingen werden opgelegd, tenzij 

dat ze niet mochten optreden als raadsman – dus geen zaak tot zich nemen, bijstand verlenen of 

vertegenwoordigen –, beperkten zij hun dienstverlening tot juridische informatie, juridisch advies en 

tot verwijzing. Juridische informatie, een juridische advies en de doorverwijzing behoren tot het 

referentiekader van de advocaat die juridische eerstelijnsbijstand verleent in het raam van de 

zitdagen van de Commissie voor Juridische Bijstand (zie Deel 1).  

De advocaten die aan het project deelnamen dachten aanvankelijk dat de sociaal werkers op 

voorhand de zaken zouden filteren. De advocaten percipieerden de voorgestelde manier van werken 

om eventueel zelf contact te leggen met de bezoekers van het ILC als sociale hulpverlening en niet als 

juridische eerstelijnsbijstand. De advocaten zagen hun professionele rol louter juridisch reactief 

binnen het raamwerk van de wet op de juridische bijstand. Zij beperkten hun opdracht in 

inhoudelijke zin tot de juridische aangelegenheden644.  

De juridische eerstelijnsbijstand in het inloopcentrum kent een andere dynamiek dan in de andere 

locaties waar de advocaten normaliter juridische eerstelijnsbijstand verlenen. De sociale ruimte die 

het inloopcentrum is met een specifieke doelgroep, maakt hen gevoelig voor een aantal aspecten die 

zij niet opnemen in de andere locaties zoals de justitiehuizen, de OCMW’s of het huis van de 

advocaat. Op de eerste plaats handelen zij persoonlijker, nemen meer de tijd en luisteren naar het 

verhaal van de mensen en willen zij dat hun advies begrepen wordt. Op de tweede plaats 

beschouwen zij de aanwezigheid van de sociale dienstverleners als complementair en zien zij hier de 

meerwaarde van hun aanwezigheid in. Ondanks deze door de advocaten gepercipieerde 

                                                           

643 L. VAN DOORN, Y. VAN ETTEN en M. GADEMAN, o.c., 143-172. Ook Beelen et al. duiden belangrijke 
zwaartepunten voor de outreachwerker aan. Zij ontwikkelen de cirkel die verschillende dimensies van 
outreachend werken aangeven. De basiscomponenten zijn toegankelijkheid, inclusieve samenleving en inzicht 
verwerven. Om dit te realiseren is er nood aan een participatieve basishouding die teruggaat op de 
presentiebenadering. S.BEELEN, J. DE MAEYER, C. DEWAELE, H. GRYMONPREZ, C. MATHIJSSEN, o.c., 124-152. 
644 Zij hanteerden hierbij geen zichtbaar onderbouwde methodiek die noodzakelijk is om met bepaalde 
doelgroepen te werken zoals mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. De advocaten meenden na 
hun ervaringen in het inloopcentrum dat er geen nood is aan bijkomende competenties en vaardigheden om 
met de doelgroep te werken (focusgroep advocaten). 
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gevoeligheden, hebben zij een eenvormige manier van informatie- en adviesverlening die zij op 

gelijke wijze op alle cliënten toepassen. De wijze van de juridische eerstelijnsbijstandsverlening is 

dezelfde in de justitiehuizen, de OCMW’s als in in casu het huis van de advocaat te Leuven, zij het dat 

hun tijd daar meer gelimiteerd is.  

De wijze van juridische dienstverlening van de advocaten verschilt met deze van de sociale 

rechtshulpverleners die werkzaam zijn binnen het CAW. De CAW-juristen beperken hun juridische 

dienstverlening tot informatie voor de cliënten en maken een onderscheid tussen verwijzen en 

toeleiden. Bij doorverwijzing heeft de hulpvrager voldoende (juridische) capaciteiten om zelf verder 

stappen te zetten na de verkregen informatie. Bij toeleiding zal de hulpvrager nog verder 

ondersteund moeten worden, bijvoorbeeld zal er meegegaan worden naar het bureau voor 

juridische bijstand voor het aanvragen van kosteloze juridische bijstand645 . CAW-juristen die 

opereren binnen een sociaal werk omgeving hebben meer oog voor communicatie- en 

gesprekstechnieken waarbij zij nagaan of iemand de capaciteiten heeft om zelf verder stappen te 

zetten, bijvoorbeeld door te vragen naar hoe de deelnemer zelf inschat om zelf verder te handelen of 

hiervoor ondersteuning nodig heeft646. 

  

3.4.1 Hoe ver reikt de dienstverlening op de eerste lijn?  

Binnen de justitiehuizen en OCMW’s is de tijdsduur voor een consultatie of juridisch gesprek meestal 

beperkt tot een tiental minuten. De consultaties van minder dan 20 minuten zijn in het ILC eerder de 

uitzondering dan de regel647.  

A5: “Ik kan dat algemeen zeggen, maar ik kan dat hier niet gaan uitwerken omdat ge dat normaal gezien ook 
niet doet. Als ge mensen ontvangt, zoekt ge, schrijft ge toch adviezen, zoekt ge zaken uit en gaat ge juridisch uw 
dossier helemaal maken.” 

                                                           

645 De advocaat ziet dit laatste niet als zijn opdracht en meent dat dit best wordt overgelaten aan de sociaal 
werker. 
646 Zie voor een typologie A. LEJEUNE, o.c., 407-408. Het onderzoek in de inloopcentra heeft tot opzet om de 
advocaten ertoe te bewegen een stap verder te gaan, nl. om de context mee te verdisconteren in hun 
opdrachten. Hierbij zijn de concepten nabijheid en afstand alsook de concepten cliëntgericht en 
probleemgericht richtinggevend. Zonder op de resultaten volledig vooruit te lopen, is het een vaststelling 
geweest dat de advocaten minder op de cliënt gericht zijn – ook al menen zij dat zij persoonlijker te werk zijn 
gegaan in vergelijking met andere locaties – en zich hoofdzakelijk richten op het juridische probleem. Dit 
verschilt van de sociaal werkers die cliëntgericht werken, via de basisschakelmethodiek, en dus zeer dicht staan 
bij de bezoekers van het inloopcentrum. De juristen van het CAW nemen hier een tussenpositie in. Zij zijn 
gericht op juridische interventie via het geven van juridische informatie rechtstreeks aan de cliënten. Tevens 
staan zij in voor de juridische ondersteuning van de sociaal werkers. De interactie met de cliënten, maar ook 
met de sociaal werkers binnen een CAW maakt dat zij kennis hebben van de methodes die in het sociaal werk 
gebruikelijk zijn. 
647 Zie de lijst van de consultaties Meander en Amerante en observatieverslag Meander 15/7/2015. 
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I: “dat is natuurlijk de hele discussie, een beetje…. Wat is eerstelijns, hoever gaat dat? Ofwel ga je mensen 
oriënteren en is het een oriëntatiegesprek. Is het een eerste informatiegesprek, gaat het al echt over een 
advies…” 

A5: “ge moogt gij geen juridisch advies geven, hebben wij in Leuven altijd, juridisch advies was het niet. Ge 
moest dan eigenlijk luisteren naar de problematiek en dan moeste gij zeggen: stuur ik u door naar een 
advocaat, kunde ge nen brief schrijven, maar ge ging zeker niet…” (casus 5 Amerante) 

Het is voor de advocaten niet altijd duidelijk hoever zij kunnen of willen gaan in hun dienstverlening 

op de juridische eerste lijn. Hun ijkpunt is hun kantoorpraktijk die vooral bestaat uit het verlenen van 

advies, bijstand en vertegenwoordiging. En deze kantoorpraktijk verschilt zodat er ook verschillende 

invullingen zijn over wat er onder de juridische eerste lijn kan verstaan worden. Sommigen beperken 

deze bijstand tot inlichtingen of informatie en doorverwijzing omdat ze menen dat dit zo door de 

commissie is bepaald en omdat de beperkte toegemeten tijd op de eerste lijn hen niet toelaat om 

advies te verlenen. Daarnaast houden andere advocaten zich aan de wettelijke omschrijving van de 

juridische eerstelijnsbijstand. Daarenboven blijkt dat in het inloopcentrum meer ontmoetingstijd en 

sociale ruimte niet noodzakelijk leidt tot grondigere informatie of adviezen. Er is gelet op het 

doelpubliek meer tijd nodig om de situatie en de daarbij horende juridische vraag of vragen helder te 

krijgen. De consultatie met de langste duur betroffen vaak meervoudige sociale, maar ook 

complexere juridische problematieken (cf. Casus 8).  

“… Idem dito voor een vrouw die net de echtelijk woonst heeft verlaten nadat zij gebrutaliseerd is geworden 
door haar echtgenoot. De kinderen zijn geplaatst in een voorziening. De vrouw verblijft tijdelijk bij haar zuster 
die leeft van het OCMW en een sociale woning huurt. Zijzelf heeft werk, maar is thans technisch werkloos. Er 
zijn heel wat schulden, zoals achterstallige huur. Na 45 minuten is het gesprek beëindigd met de vaststelling dat 
verdere opvolging nodig is, maar hoe dit juridisch zal gebeuren is dan nog niet concreet uitgewerkt” (casus 8 
Amerant).  

De advocaten nemen wel hun tijd, zij het zoals een advocaat het opmerkt: “het was vaak ook meer 

naar de achtergrond van de mensen luisteren. Ze hadden allemaal wel nood aan sociale contacten, 

hun probleem vertellen of dat louter juridisch is... niet altijd.” (focusgroep advocaten).  

 

3.4.2 Geen serviceverlening 

De advocaat verleent geen services648. Er wordt geen contact opgenomen met tegenpartij of derden, 

geen brieven geschreven en er is geen dossieropvolging.  

                                                           

648 Uit verschillende casussen blijkt dat de advocaat geen contact opneemt met de tegenpartij (casus 9 
Amerant), zegt hij dat het niet de bedoeling is om een afrekening van een notaris na te kijken op fouten en 
evenmin om op te schrijven wat de bezoeker nu juist moet doen. Bijgevolg neemt de sociaal werker die taken 
op om de bezoeker bij te staan en het op te schrijven wat hij moet doen (casus 16 Amerant) of die later contact 
zal opnemen met de fiscale administratie (casus 19 Meander) of met de advocaat die hem zal bijstaan of 
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Een zekere ambivalentie werd vastgesteld. Aan de ene kant zal de advocaat de documenten die een 

bezoeker bij zich heeft, wel ter hand nemen en zelfs de tijd nemen om ze door te nemen (casus 14 en 

15 Meander). Maar als dezelfde advocaat dan merkt dat hij niet verder kan omdat er geen stukken 

zijn, zal hij er niet achter vragen om ze bij de volgende consultatie mee te nemen. (Algemeen 

observatieverslag Meander 15 juli 2015)649.  

Alhoewel tijdens de consultaties de advocaten zelf geen services hebben verleend, zien ze achteraf 

wel in dat louter juridische informatie, een advies en een mogelijke doorverwijzing niet steeds de 

gewenste methode is voor een efficiënte en effectieve juridische eerstelijnsbijstand. De 

terughoudendheid om meer diensten te verlenen heeft enerzijds te maken met de door de 

advocaten gepercipieerde invulling van wat er onder juridische eerstelijnsbijstand wordt begrepen 

en anderzijds met het wettelijke onderscheid tussen juridische eerstelijns en juridische 

tweedelijnsbijstand. De advocaten verwoorden het als volgt: 

A5: “De instap in de CAW setting hier is toch de bedoeling dat we het advies gaven, meer dieper iets met de 
mensen konden doen … maar dan werd dat toch overgenomen vanuit de sociale. ….  

A4: Dat weet ik niet. In geen geval is er toen (bij de voorstelling van het project aan de advocaten SG) gezegd 
van omdat er heel concreet was gezegd, want kijk, zij zal dien brief schrijven en er moet dat instaan. Dat was 
enen dossier. Van goed, oké, we spreken af, ge komt naar mij en ik zal dien brief, één van de twee begeleidsters, 
ik zal dien brief, we gaan die samen maken, ge tekent die. Maar bijna allemaal letterlijk gedicteerd door mij op 
de moment. Maar het punt is … ik ben eveneens eens met wat zij zegt. Ik heb het soms heel moeilijk om mijn 
eigen in te houden. Het punt is van kijk, ….Het probleem is opgelost met enen brief, maar ik mag die brief niet 
schrijven want ik zit daar eigenlijk maar gewoon advies te doen…. Op twee minuten is dien brief klaar hé, maar 
het punt is: ge moogt het eigenlijk niet doen. … maar ja, het punt is. … Als je die mensen echt correct wilt 
helpen,omdat in een setting van eerstelijns, is dat bijna niet te doen. En de grens daar tussen effectief een 
aantal dingen te doen en - ik spreek niet over te gaan pleiten - maar gewoon een aantal administratieve dingen 
te doen, terwijl dat ge er zijt, lijkt mij niet meer als logisch. …” (focusgroep advocaten). 

Daarnaast beschouwen de advocaten de sociaal werkers als onvoldoende competent om de 

noodzakelijke services te doen. Ook niet als de sociaal werkers de consultatie hebben bijgewoond. 

Het gevolg is dat als er bijkomende juridische handelingen nodig zijn de bezoekers worden 

doorwezen – meestal naar een advocaat- voor juridische tweedelijnsbijstand. 

 

                                                                                                                                                                                     

vertegenwoordigen (Algemeen observatieverslag Meander 5 augustus 2015). De beperkte invulling van de 
opdracht van de advocaat blijkt ook het feit dat hij het niet tot zijn opdracht rekent om als de 
deelnemer/bezoeker de volgende keer terugkeert met enkele documenten, deze dan grondig na te kijken en 
hierover serieus advies te geven (casus 17 Amerant).  
649 Uitgezonderd in één casus waar de advocaat de volgende keer wel de wetgeving had meegenomen, maar de 
cliënt zelf niet meer kwam opdagen.  
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3.4.3 De juridische eerstelijnsbijstand: tussen informatie en advies 

De demarcatielijn tussen informatie en advies is niet eenvoudig te trekken. Het situeren van de vraag 

van de cliënt binnen het juridisch kader resulteert in het verlenen van informatie. De verdere 

uitwerking van de vraag op basis van concrete feiten van de aanvrager, leidt tot meer uitgebreide 

informatie of zelfs een advies. Praktische inlichtingen gaan ofwel met het advies of de informatie 

samen, maar staan niet op zichzelf als dienstverlening650.  

  

Zowel in andere locaties als in het inloopcentrum is er niet echt sprake van het verlenen van een 

advies. Een advocaat verwoordt het als volgt: “binnen het ILC gaat het om meer uitgebreidere 

informatie, geen gigantische adviezen, maar toch meer dan informatie” (observatieverslag Meander 

15 juli 2015). 

De informatie, de uitgebreide informatie en het eventuele advies zijn gebaseerd op de parate 

juridische kennis, wat een advocaat omschrijft als ‘praktijkadvies’. Deze parate kennis varieert per 

advocaat en per materie. Doorverwijzing is dikwijls het antwoord wanneer de kennis van een 

bepaald rechtsdomein eerder beperkt is omdat het niet tot de voorkeurmateries behoort van de 

dienstverlenende advocaat. Binnen het inloopcentrum ervaren de advocaten wel een zekere 

terughoudendheid om snel door te verwijzen gelet op het eerder kwetsbare publiek in tegenstelling 

tot de andere locaties waar zij juridische eerstelijnsbijstand verlenen.  

“A4: je kan niet verwachten in eerstelijns dat iedereen alles weet. Er komen echt vragen over arbeidsrecht en 
over sociaal recht, of over weet ik wat en als dat uwen ding niet is, sorry dan weet ge het niet, eenvoudig ja.”  

                                                           

650 Voor de opbouw van deze dienstverlening zijn twee factoren van belang. Ten eerste dat de advocaat zelf 
aan vraagverduidelijking doet. Via vraag en antwoord probeert de advocaat greep te krijgen op de juridische 
inhoud van het feitenrelaas. De advocaat maakt hiervoor gebruik en refereert naar zijn juridisch 
begrippenkader (juridische diagnose). Ook de manier waarop hij deze juridische diagnose doet, is bepalend 
voor een performante dienstverlening (zie infra). Daarbij speelt op de tweede plaats de juridische kennis van 
de advocaat mee of het blijft bij informatie (algemene gegevens) dan wel er meer strategisch wordt 
geadviseerd en het gesprek de vorm aanneemt van een raadpleging. De verleende juridische informatie of het 
advies is dus afhankelijk van de parate juridische kennis van de advocaat over het rechtsdomein waarin de 
vraag of probleem van de bezoeker zich situeert. De advocaat zoekt geen juridische informatie op. Vanuit zijn 
perceptie is dit niet nodig omdat het over informatie en een beperkt advies gaat en er dus geen uitgebreide 
opzoekingen hierover moeten gebeuren.  
 

praktische 
inlichtingen

informatieadvies
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A3: “je moet praktijkadvies kunnen geven in sommige situaties; ge moogt zelfs niet de ambitie mogen hebben 
om te adviseren in vreemdelingen zaken waar ge zelf nooit mee bezig zijt.” 

A4: “dat is ook geen schande is om te zeggen, sorry, maar dat weet ik niet, mevrouw ik kan u momenteel niet 
helpen, maar ja dan kunde zeggen ga naar een gespecialiseerde advocaat. Dat is dan mijn advies: ik verwijs u 
door! (lacht).” 

A2: “ik doe dat ook.”  

A4: “het is te complex om dat gewoon aan een generalist, ga naar een gespecialiseerde advocaat. Dat kan je 
hier natuurlijk niet doen bij een CAW.”  

A3: “tenzij ge heel heel gericht doorverwijst.”  

A2: “maar weet ge die komen hier ook niet toe met hun plannen van hun huis om een keer te zien of dat hun 
meetlijn juist ligt, alléé.”  

A3: “of met een contract van 50 pagina's om te kijken of dat wel...”  

A2: “Sorry, maar dat komt ge hier wel niet tegen….” (focusgroep advocaten) 

Parate kennis is de bron voor de juridische eerstelijnsbijstand. Hulpmiddelen zoals wetboeken, 

documenten enz. zijn amper ter beschikking (casus 1 Meander; zie focusgroep advocaten), wat 

handig is om snel iets op te zoeken651. De afwezigheid van (het gebruik van) tools (digitale of niet-

digitale) en de onmogelijkheid om alle rechtsdomeinen in het recht op een gelijkaardige manier te 

bevatten, levert dan gebrekkige informatie of een onvolledig advies op652.  

De beperkte informatie of het onvolledig advies vindt zijn oorsprong in wat de advocaten kunnen 

antwoorden en wat ze verkiezen om niet te zeggen omdat zij onvoldoende zeker zijn, wat dan 

resulteert in vage antwoorden. Dat maakt dat bezoekers soms verward buitenkwamen (focusgroep 

sociaal werkers). De advocaten beschouwen deze vaagheid niet onmiddellijk als een probleem omdat 

de consultatie enkel maar gaat over een eerste informatie en/of advies dat later, via een eventuele 

doorverwijzing, verder uitgediept kan worden (focusgroep advocaten)653. 

                                                           

651 Slechts in één casus tijdens het onderzoek heeft de advocaat (A2) die wist dat de bezoeker ging terugkomen, 
de volgende maal een wetboek bij om de bezoeker correct te informeren. Ook al waren computers aanwezig in 
de bezoekersuimte (Meander) en in burelen (Amerant en Meander), geen van de advocaten nam de tijd om 
online de wetgeving te raadplegen (bv. via google, of meer gericht via Juridat of Belgolex, gratis ter 
beschikking).  
652 Een voorbeeld is casus 16: A2. zegt dat ze niet exact ja of nee kan zeggen, moet ze eerlijk toegeven. Ze zegt 
dat ze eerlijk gezegd eerst zal moeten nakijken. Zij zegt dat haar eerste gevoel zegt dat ze het onlogisch vindt, 
maar het zou wel kunnen dat het in de wet CSR zo bepaald is dat elke vorm van inkomsten … ze kan hem daar 
nu niet echt 100% zeker een antwoord geven.  
A2. zegt dat ze wel terug is binnen twee weken. Ze wil het proberen uit te zoeken tegen dan. De man zegt dat 
het wel een ‘kwaaien dobber’ is. De man murmult vanalles, moeilijk verstaanbaar. A2. zegt dat ze geen ja of 
neen antwoord durft te geven, ze denkt dat het antwoord neen is…. A2. Vraagt hoeveel schulden hij had. … De 
man zegt dat hij getrouwd is geweest en dat alles op zijnen nek is terechtgekomen. Hij heeft voor de SBM twee 
jaar schuldbemiddeling gedaan op het OCMW. A2. zegt: budgetbeheer…’, man bevestigt dit (terwijl hij iets 
anders bedoelt, nl. schuldbemiddeling) en sinds 2012 thans via SBM (casus 16).  
653 Ook tijdens de observatie bij Droit sans Toit doet zich hetzelfde voor: Het is de laatste klant en het gesprek 
heeft ongeveer 25 minuten geduurd. Het is intussen 20.10h. Ik spreek nog na met A. en de andere advocate. Ik 
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3.4.4 Doorverwijzing  

Na een meer uitgebreide informatie en eventueel praktijkadvies volgt meestal een doorverwijzing. 

De doorverwijzing betreft in haast alle situaties een doorverwijzing naar een advocaat of een notaris. 

De notaris is de gespecialiseerde instantie die informatie kan geven over bv. successierechten of 

bijstand verleent bij het verlijden van een akte (bv. schenking). De advocaat is de professional naar 

wie zeer snel wordt doorverwezen als de parate kennis niet toereikend is en/of de 

eerstelijnsadvocaat het toch beter acht dat er grondiger wordt ingegaan op de vraag of 

problematiek. De juristen van het CAW noemen het een procedurele doorverwijzing654. Een dergelijke 

verwijzing wijst op de procedurele aanpak van de juridische problemen met het oog op een 

eventuele beslechting ervan voor de rechtbank. Een buitengerechtelijke doorverwijzing naar andere 

organisaties voor juridische bijstand, zoals de huurdersbond of de vakbond, gebeurt slechts op vraag 

van de cliënt of van de sociaal werker die de bezoeker bijstaat. Deze doorverwijzing stuit bij de 

advocaten op weerstand omwille van de perceptie dat deze sociale rechtshulporganisaties een 

gebrek aan professionaliteit kennen of dat een advocaat toch meer uit de wacht kan slepen (zie casus 

2 Amerant en casus 17 Amerant in kader). Evenmin wordt er verwezen naar andere 

conflictbeslechtingsmechanismen zoals bemiddeling.  

                                                                                                                                                                                     

wijs hen erop dat hun kennis van het recht toch wel indrukwekkend is, zeker de eerste twee zaken waarop zelfs 
onmiddellijk werd ingegaan op welke voorwaarden er moeten voldaan worden om als EU-burger in België te 
mogen verblijven. A. en de andere advocaat lachen en zeggen dat zij hoofdzakelijk vreemdelingenrecht en 
familierecht doen en zij dus zeer parate kennis hebben over deze rechtsdomeinen, die hier vaak voorkomen, net 
zoals ambtelijke schrapping. Over strafrecht, de laatste zaak, hebben ze minder ervaring.  
(opmerking: het is opvallend dat ze in de eerste twee dossiers niet onmiddellijk doorverwijzen, maar wel in het 
laatste dossier, waar hun expertise eerder beperkt is). 
654 De juristen van het CAW maken een onderscheid tussen doorverwijzen en toeleiden. De advocaat verwijst 
door, terwijl de sociaal werker kiest voor toeleiding als deze ziet dat de bezoeker niet op eigen kracht tot aan 
de advocaat of het bureau voor juridische bijstand geraakt. Doorverwijzing onderscheidt zich ook van de 
verdere opvolging van de bezoeker, ook wat zijn juridische vragen of problemen betreft. De advocaat ziet zijn 
opdracht niet in het raam van een traject of een belangenbehartiging. De juridische bijstand is dus 
losgekoppeld van enige begeleiding of opvolging. De advocaten in het inloopcentrum “openen geen dossier”, 
wat zij alsook de wet op de juridische bijstand verstaat onder juridische tweedelijnsbijstand. Toeleiding is 
noodzakelijk als de bezoeker niet over voldoende verbale vaardigheden beschikt om zijn situatie accuraat te 
schetsen. Het veronderstelt dat de advocaat hiernaar gepeild heeft tijdens zijn juridische diagnose. Veelal is dit 
niet het geval zodat de opvolging in handen komt van de sociaal werker, ofwel van het onthaal bij een CAW of 
gezinsbegeleiding, zij het uiteraard dat bezoekers terug kunnen keren binnen het ILC met dezelfde vraag en de 
sociaal werker ‘het warm houdt’ voor de advocaat. Daar waar er geen sociaal werker aanwezig is tijdens het 
gesprek en niet wordt getoetst of de bezoeker het op eigen kracht zelf verder kan redden, is het resultaat een 
doorverwijzing. Het is dan niet meer duidelijk of de persoon in kwestie verder gevolg heeft gegeven aan de 
verkregen informatie of advies. Het is op deze momenten dat de advocaten de meerwaarde erkennen van de 
bijstand van de sociaal werker tijdens de consulten, ook in hun praktijk bv. op hun kantoor (casus 3 Amerant). 
zie ook A. LEJEUNE, o.c., 379-380. Zij wijst erop dat de systematisch doorverwijzing naar de juridische 
tweedelijnsbijstand deel uitmaakt van een uitgestippeld beleid van de Orde van Advocaten in functie en het 
belang van de eigen beroepsgroep.  
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B. gaat verder met het opstellen van de huurovereenkomst. SW3. vraagt zich af of dit moet opgesteld worden 
door een advocaat of iemand van de woonwinkel. 

A4. zegt dat als je naar de advocaat gaat, weet deze waarover het gaat. Huurdersbond zijn jonge mensen, vaak 
vrijwilligers, vaak onervaren. Daar moet je mee oppassen. De advocaat zal een model op maat maken, zeker nu 
het gaat over een speciale situatie waar nul euro huur wordt aangerekend. (casus 2 Amerant) 

A4. vraagt of B. dat al heeft gedaan. Hij knikt van niet. Afhankelijk van vakbond tot vakbond, … B. zegt dat hij is 
aangesloten bij het ABVV. A4. zegt dat deze twee tot drie goede juristen hebben en dat het geen enkel 
probleem is om daar naartoe te gaan. A4. zegt dat het mogelijk is dat zij het kunnen doen of kunnen nagaan of 
de bijstand van een advocaat nodig is om het bedrijf iets meer onder druk te zetten. In sommige bedrijven, is er 
een stevige syndicale afvaardiging die invloed kan hebben op (casus 17 Amerant). 

De doorverwijzing naar de advocatuur gebeurt veelal door de bezoekers door te sturen naar het 

bureau voor juridische bijstand655. De advocaten toetsen marginaal of de bezoekers voldoen aan de 

inkomensvoorwaarden. Zij hebben geen praktische informatie ter beschikking om ofwel samen met 

de bezoeker na te gaan of hij in aanmerking kan komen voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand 

of hem in staat te stellen dit zelf na te kijken. Zij sturen de bezoeker door en geven in globo een 

mondeling overzicht van welke stukken zij moeten meenemen en waar het bureau zich bevindt656. 

Binnen “Droit sans Toit” gebeurt de doorverwijzing naar een pool van advocaten die zelf spreekuur 

houden in het centraal station te Brussel. De advocaat situeert op een gesloten facebookpagina de 

casus aan de advocaat aan wie de zaak wordt doorverwezen, terwijl de andere leden van de pool 

kunnen meelezen en volgen. Het is een gerichte doorverwijzing omdat de advocaten vertrouwd zijn 

met het zeer kwetsbare publiek (observatieverslag 4 februari 2016). Zij vragen dan zelf de kosteloze 

juridische bijstand aan.  

  

3.4.5 Opvolging 

De advocaten zien geen noodzaak tot opvolging aangezien het niet de taak is om als raadsman op te 

                                                           

655 In Leuven gehuisvest in het Huis van de Advocaat waar eveneens juridische eerstelijnsbijstand wordt 
verleend op uren die aan de openingsuren van het bureau voorafgaan. 
656 De advocaten beschikken niet over de praktische informatie over de inkomensvoorwaarden of over de 
lokalisatie van het bureau voor juridische bijstand dat in Leuven zich bevindt in het Huis van de advocaat. De 
advocaat improviseert dan, gaande van visuele mindmaps of het kort schetsen van de lokalisatie op een 
papiertje (zie casus 9 Meander: A1 vraagt dan of B weet waar het huis van de advocaat is in Leuven (is in de 
Rijschoolstraat 8). A1 legt hem uit waar het huis zich bevindt (aan de Vaartstraat) bij het gerechtsgebouw. Zij 
zegt dat het open is elke dinsdag en donderdag tussen 11-12h en dat hij dan direct een advocaat zal 
toegewezen krijgen. Voor B is het niet duidelijk want hij aarzelt en A1 legt het opnieuw uit. B lijkt het te kunnen 
visualiseren, maar het is het oude huis van de advocaat. A1. probeert het visueel voor te stellen. Nl. het pleintje 
voor het gerechtsgebouw. Die straat verder doorlopen en dat is de rijschoolstraat en dat er duidelijk opstaat: 
huis van de advocaat. A1 stelt voor om het adres en de openingsuren op de achterkant te schrijven van de brief 
van de probatiecommissie. A1 twijfelt vervolgens over het huisnummer, maar bevestigt dat er in ieder geval 
opstaat: huis van de advocaat. Zij wijst B erop dat hij dan wel de ‘attestjes’ moet meebrengen (casus 9 
Meander).  
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treden. Sommige advocaten ervaren wel dat er in bepaalde zaken best opvolging nodig is en zij 

daarna graag op de hoogte gehouden worden657.  

De vraag rijst wat met een eventuele opvolging. Een opvolging impliceert het nauwgezet volgen van 

verwijzingen, duidelijk en voortdurend overleg over zaken, de opvolging van gedeelde kennis en de 

bereidheid tot een oplossingsgericht engagement op langere termijn658. 

De nood aan opvolging is afhankelijk van de competenties van de cliënten, de aard van het probleem 

en de perceptie van de mogelijkheden om verder te handelen. Bezoekers die voldoende zelfredzaam 

zijn, die dus mondig zijn en over voldoende capaciteiten en vaardigheden beschikken is, hebben geen 

ondersteuning of opvolging nodig, zij kunnen zelf verder. De meer zelfredzame bezoekers659 komen 

zelf terug als zij nog bijkomende vragen hebben660. Anderen zien geen nood aan bijstand noch aan 

                                                           

657 A5: Vandaar dat ik ook dacht dat had ik aan… dan gevraagd... kan je dan zeggen, zoals ik net kom te zeggen 
van, ik zie u anders efkes, komt dan efkes terug, ge ziet dat er geen urgentie is, dat er bij wijze van spreken geen 
arrestatie mogelijk is, komt dan effen terug en dan bekijken we dat effen verder en dat weet ik meer. 
SW4: stel hij gaat nu naar de notaris – wat dat we hier gezegd hebben -. Wil u daarna komen vertellen over hoe 
dat geweest is bij de notaris. Ik denk dat zoiets wel kan. Zo effen aftoetsen hoe klinkt dat voor u, kan dat? 
A5: Ik vind dat precies leuker, alleen zie ik dan in de concrete regeling, was ik eigenlijk zo wat … – dat is een 
groot woord – als ge voor de mensen bereikbaar wil zijn dan kunde niet, denk da, als ik mij niet vergis is mei 
bijna gewoon geen enkele zitting, want ik ben pas in juni, 23 juni terug. Kan ik moeilijk zeggen nu: komt eens 
terug over twee manden.  
O en SW4.: tegen de tijd dat die bij de notaris geweest is, de contacten met de notaris … 
A5: zal dat wel leuk zijn (komt tussen) 
SW4. Tuurlijk, dat moogt gij zeker zeggen…. Ik houd het hier warm.. Als ze weten, ik word uitgenodigd om als ik 
meer weet, terug te komen, dan is het aan hun – we pamperen ze ook daar niet in - is het als zij zoiets hebben 
van: oh ik wil het er nog wel eens over hebben, dan zullen zij mij dat zeker zeggen. 
A5: ik vind dat zelf wel leuk om te weten hoe het dan gaat. Ik wist dus niet of dat het dan kon of. Ik had het aan 
… wel effen voorgelegd (SW4. komt tussen: ik vind van wel). Maar omdat ik nu al met twee maand zit, dacht ik 
ja, misschien is dat dan niet meer relevant. 
SW4: jawel. Het is niet zo dat mensen met uw advies  
A5: ineens morgen bij de notaris staan. 
SW4: no way, no way., nee, nee. Het is voor hun goed om over het, dat weet ik dan al, dat weten zij en dan kan 
ik wel eens zien … Dit is niet zo een heel dringend iets. 
658 F. ZEMANS en A. THOMAS, “Can Community Clinics Survive? A Comparative Study of Law Centres in 
Australia, Ontario and England” in F. REGAN, A. PATERSON, T. GORIELY. en D. FLEMING, The Transformation of 
Legal Aid: Comparative and Historical Studies, Oxford: Oxford University Press, 1999, 65-88. 
659 Meestal maken zij deel uit van de vrijwilligerswerking van het inloopcentrum. 
660 Casus 3, 12 en 13 Meander betreft een vrouw en een man die verschillende malen zijn teruggekomen in 
verband met de afschaffing van de alimentatie voor de zoon van de man. De advocaat heeft hier telkenmale 
advies gegeven van hoe het aan te pakken waardoor stapsgewijs de mensen zelf actie hebben ondernomen, 
onder meer door aangetekende brieven te verzenden. Casus 5 en 22 Meander betreft een alleenstaande 
moeder wier kinderen geen contact meer hebben met hun vader. Ook hier heeft de advocaat, ook al was dit 
juridisch niet echt mogelijk, geadviseerd. Hierbij werd ook advies gegeven over de mogelijke onterving en het 
aanvragen van een bewind over hun vader omdat de vrees bestond dat anderen mogelijks op financieel gebied 
van de ziektetoestand misbruikt maakten. De mensen die zelf in hun opvolging voorzagen, betroffen 
vrijwilligers voor wie de drempel minder hoog leek en die meestal over de nodige capaciteiten en vaardigheden 
beschikten om zelf verdere stappen te ondernemen. Wat de andere adviezen betreft, is het niet duidelijk wat 
er verder is gebeurd. Wel is het zo dat de sociaal werkers zelf vaak contact opnamen met een advocaat of mee 
gingen tot bij een juridische dienstverlener.  
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opvolging. Zij wijzen op de feitelijke toestand die met een juridisch advies niet onmiddellijk zal 

gewijzigd worden, tenzij met de nodige conflicten (zie kader hieronder). Of zij menen dat de 

verleende informatie of het advies voldoende duidelijk is en zij zich daaraan zullen houden. Zoals een 

bezoeker het zelf zegt: als er “een advies wordt gegeven, dat ge u hieraan moet houden. Daar dient 

dat voor” (observatieverslag Meander 5 augustus 2015).  

Een vrouw, zwaargebouwd met Franstalig accent, zegt dat ze een probleem heeft met afvalwatertaks. … Ik zeg 
aan de vrouw dit te bespreken met de advocaat. Ze licht haar schouders op. Ik vraag verder en zeg haar dat ik 
niet de advocaat ben. Vrouw vertelt dat ze invalide is en een aanvraag heeft gedaan bij FOD sociale zekerheid 
om ontlast te worden van het betalen van de afvalwatertaks. Zij kan de afvalwatertaks die zij thans betaalt aan 
de verhuurder, terugvorderen van de Vlaams watermaatschappij (VWM). Zij heeft het formulier dat door de 
verhuurder is ondertekend, drie weken geleden ingediend. Zij heeft het geld, om en bij 200 € nog niet op haar 
rekening gekregen. Zij heeft het al wel betaald aan de verhuurder. De vrouw leeft van een invaliditeitsuitkering. 
Zij zegt dat 200 € veel geld is. Ik suggereer haar om dan te bellen met de VMW. Zij heeft een rechtstreeks 
nummer. Ik suggereer om dit samen met SW te doen. Zij zegt dat ze het zelf wel alleen zal doen. Zij vertelt 
vervolgens over haar huisbaas. Zij huurt al 15 jaar van hem. De huurwaarborg is cash betaald. Zij zegt dat haar 
huisbaas gekend is bij de vrederechter. Zij weet dat de huurwaarborg op een geblokkeerde rekening moet 
gestort worden. Zij onderneemt niets want ze moet ‘wonen’. Zij herhaalt dit verschillende malen. Zij betaalt 
thans 491 € all-in, uitgezonderd de afvalwatertaks (Observatieverslag Meander 3 juni 2015).  

Opvolging impliceert een vorm van bijstand of begeleiding. Er wordt een traject opgezet. Bijstand, 

begeleiding en opvolging zijn kerntaken binnen de hulpverlening die eveneens de rol bepalen van de 

hulpverlener. De organisatie bepaalt welke taken en rollen er opgenomen worden. Het 

inloopcentrum heeft niet tot doel om aan persoonlijke begeleiding te doen, wat anders is bij andere 

opdrachten zoals woonbegeleiding of schuldbemiddeling binnen het CAW. De sociaal werkers 

zorgen, wanneer er juridische opvolging nodig is, voor een doorverwijzing of toeleiding naar de 

juridische professionals, zij het intern naar de CAW juristen, zij het extern naar bv. de huurdersbond 

of de advocaat. Deze doorverwijzing of toeleiding is afhankelijk van de mate van zelfredzaamheid van 

de bezoeker. Het is de sociaal werker die de afweging maakt of zij meegaat met de cliënt (toeleiding) 

dan wel doorverwijst. Hierbij speelt de factor tijd een belangrijke rol. Naast tijd is de gehanteerde 

methodiek bepalend. Het aanwezig zijn – presentie – is de basis en vandaaruit wordt er geschakeld 

naar de persoon, maar ook naar de diensten. Sociaal werkers in een inloopcentrum doen niet aan 

casemanagement. Zij houden ook letterlijk geen dossiers bij van de bezoekers661.  

De advocaten zijn passanten in het inloopcentrum. Advocaten komen maar om de veertien dagen en 

soms niet opeenvolgend zodat er enkele maanden over kunnen gaan tussen de opeenvolgende 

consultaties. Naast de tijd is ook de invulling van hun mandaat bepalend.  

                                                           

661 Dat neemt niet weg dat een sociaal werker toch een dossier schuldbemiddeling is opgestart voor een zeer 
kwetsbare persoon die binnen de reguliere schuldhulpverlening niet meer welkom was.  
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Aan de andere kant zijn er ook persoonlijke factoren die bepalen of er al dan niet opvolging is. De 

persoonlijke verhouding met de bezoeker maakt dat de sociaal werkers soms de opvolging van 

juridische aangelegenheden op zich nemen. Zij maken de afweging of ondersteuning dan wel 

opvolging nodig is. Hun betrokkenheid bepaalt ook de mate dat zij de situatie van hun bezoekers 

opvolgen. Zij zien dit niet als een zuiverere juridische opvolging, maar als een moment waarop zij 

schakelen. Ofwel schakelen zij op individueel niveau. Zorgen zij ervoor dat de bezoeker weet wat hij 

nu moet doen. Ofwel schakelen zij naar de gespecialiseerde hulpverlening. Deze opvolging, 

bestaande uit een toeleiding of een ondersteuning zien zij niet als een juridische interventie, maar 

beschouwen zij als sociaal werk (zie kader hieronder).  

SW5 zegt dat hij met hem nog wel zal opschrijven wat hij moet doen. B richt zich nog even, voordat hij vertrekt 
nadat hij is opgestaan, tot A4 en vraagt als het niet goed gaat met zijn advocaat of hij kan terugkomen. A4 zegt 
dat hij dit kan, maar dat hij eerst met zijn advocaat moet praten en dat hij hem alles eens een keer duidelijk 
uitlegt.  

Na de consultatie gaat A4 naar de zaal of er nog iemand is. B. loopt wat verdwaasd rond en komt uiteindelijk 
terug naar de ontmoetingsruimte om SW4 te zoeken om samen op te schrijven wat hij nog moet doen. (casus 
16 Amerant) 

… 

SW1. gaat naar beneden om soep te maken. Ik sta na een tijdje op en ga eveneens naar beneden. Ik praat met 
SW1 over het onderzoek en vraag haar of zij de bezoekers die consultaties hebben bijgewoond verder opvolgt, 
nl. wat zij hiermee gedaan hebben. SW1 overloopt enkele bezoekers….. Zij vertelt wel over B (zie verslag consult 
3 6 mei 2015). SW1 zegt dat de gerechtsdeurwaarder samen met de politie aan zijn deur is geweest. Zij weet 
niet wat er juist is gebeurd. B. zou gezegd hebben dat er geen papier is achtergelaten. Ik zeg haar dat dit zeer 
vreemd is. Ik vertel haar dat een GDW ofwel een betekening, een aanzegging of een uitvoering komt doen en 
dat er altijd wel een enveloppe wordt achtergelaten als men niet thuis is. SW1 zegt dat SW3, haar collega, B 
verder heeft opgevolgd. Er is contact opgenomen met de dienst schuldbemiddeling en samen met haar collega’s  
en B zullen er brieven gestuurd worden naar de schuldeisers. Schuldbemiddeling volgt het daarna verder mee 
op. SW1 zegt dat de schuld meer was dan 6 000 € en dat B. het volledige bedrag niet heeft vermeld aan de 
advocaat, uit schaamte. Ik antwoord haar dat dit begrijpelijk is, maar dat het gegeven advies hierdoor 
misschien minder adequaat is. SW1 beaamt het, maar benadrukt nogmaals dat zij begrijpt dat B. beschaamd is 
over zijn schuldenproblematiek. 

Verder vertelt zij nog over B de dakloze man die surfte op het internet via www.samenhuizen.be op zoek naar 
een kamer. SW1 deelt mij dat hij thans begeleid wordt via begeleid wonen. Hij had een domicilie-adres bij het 
OCMW en kreeg hierdoor een leefloon. SW1 vond dat hij in de goede richting aan het gaan was 
(observatieverslag Meander 20 mei 2015).  

 

3.4.6 Een korte conclusie 

De juridische analyse van de eerstelijnsrechtshulp (zie Deel 1) laat zien dat de advocaten een ruime 

wettelijke opdracht hebben. De feitelijke invulling ervan is daarentegen beperkt. Het verlenen van de 

juridische eerstelijnsbijstand bevindt zich tussen het geven van juridische informatie en juridisch 

advies, en kan best omschreven worden als ‘uitgebreide informatie’ en ‘praktijkadvies’. De advocaten 

verlenen geen juridische services. Wel kan het gebeuren, maar eerder zelden, dat ze praktische 
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inlichtingen geven, die verband houden met de juridische informatie en het juridisch advies die ze 

verlenen, bv. het meegeven van een kopie van wetgeving, een schetsje om bij het bureau voor 

juridische bijstand te geraken, voorzien van adres…  

De vraag rijst waarom advocaten bij het verlenen van de eerstelijnsdiensten hoofdzakelijk een 

beroep doen op hun parate kennis. Een verklaring is dat advocaten een beroep doen op hun parate 

kennis om hiermee de ‘illusie’ van alwetendheid op te houden. De illusie van alwetendheid komt 

overeen met wat Bourdieu (zie Deel 2) als illusio duidt, de onderliggende kracht van het veld, in casu 

het juridische veld van de advocaat. De advocaten handelen in de mate dat zij geloven dat hun 

handelen zin en betekenis heeft. De habitus is dus niet op zichzelf staand, hij bestaat, maar dankzij 

het geloof hierin. Het geloof bevat dus een sterke ideologische component die maakt dat advocaten 

zich onderscheiden van andere juridische dienstverleners. Verwijzend naar Kronman662 zien zij hun 

bijdrage in de eerstelijns als een betrokkenheid op het algemeen belang. In het CAW ervaren zij dit 

meer concreet omwille van de doelgroep dan in de andere locaties. Ondanks de doelgroep bestaat 

hun deskundigheid uit het verlenen van juridische bijstand, nl. als generalisten die zich kunnen 

inleven in de verschillende doctrines en rechtsdomeinen. En daar waar zij zelf niet voldoende 

deskundig zijn verwijzen zij al dan niet gericht door naar een confrater op de juridische tweede lijn. 

Ondanks het feit dat zij erkennen dat de doelgroep van het CAW verschilt van de doorsnee bezoekers 

die zij informeren en adviseren in het justitiehuis, het OCWM, enz. menen zij dat zij geen nood 

hebben aan bijkomende competenties en vaardigheden. Zij beroepen zich op wat Kronman het 

ideaal van de goede ‘lawyer’ noemt. De advocaat die beschikt over een volledig pakket van 

emotionele en perceptieve en intellectuele vermogens die noodzakelijk zijn voor een goed oordeel. 

Het is de belangrijkste en waardevolste eigenschap van de advocaat. En hier is, zoals Kronman stelt, 

zeker niet onbelangrijk de basishouding te vermelden die teruggaat op karaktereigenschappen van 

een individu, eerder dan dat het een kenmerk van een professie is.  

Deze ‘illusie van (juridische) alwetendheid’ leidt echter tot een dilemma. De advocaten doen in het 

raam van de juridische eerstelijnsbijstand geen beroep op juridische documentatie, maar wel op hun 

parate juridische kennis (praktijkadvies). Zij positioneren zich als ‘(procedure-)generalist’. 

Daartegenover staat dat zeker binnen het inloopcentrum er mensen zijn met meervoudige en vaak 

juridisch complexe problemen. De juridisering van de verhoudingen tussen burgers en burgers en 

overheid maakt het daarenboven voor de advocaat onmogelijk om een volledige kennis van het 

bestaande recht te hebben. Uit dit dilemma zijn twee gevolgtrekkingen te maken. Het eerste gevolg 

                                                           

662 Zie Deel 2 (Rechtshulpmodellen) zie ook A. KRONMAN, “The law as a profession” in D. RHODE (ed.), Ethics in 
practice. Lawyer’s roles, responsibilities and regulation, Oxford University Press, Oxford, 2003, 29-41; zie ook 
los van elkaar A. LEJEUNE, o.c., 390. 
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is dat de juridische kennis niet up-to-date is, wanneer het rechtsdomein waarover een vraag wordt 

gesteld niet behoort tot het expertisedomein van de advocaat. Hij pretendeert het recht in zijn 

globaliteit te bevatten, maar schermt zich af als hij ervaart dat de problematiek niet volledig binnen 

zijn juridisch competentiedomein bevindt. Een tweede gevolgtrekking is dat het antwoord niet 

adequaat en dus onvolledig is. De advocaat compenseert deze onvolledigheid via een doorverwijzing 

naar de tweede lijn. Deze noodzakelijke - wegens gebrek aan voldoende kennis- doorverwijzing is 

volgens de advocaten nodig omdat er op de tweede lijn meer tijd wordt voorzien voor het uitspitten 

van de juridische vragen of problemen.  

De juridische benadering van de juridische bijstand en de eigen beperkte invulling ervan door de 

advocatuur contrasteert met de vaststelling van de deelnemende advocaten die zelf toegeven dat de 

juridische eerstelijnsbijstand zoals ze in de wet is omschreven, niet tegemoetkomt aan een efficiënte 

en effectieve eerstelijnsrechtshulpverlening in het geval van kwetsbare mensen. Een efficiënte en 

effectieve rechtshulpverlening op de eerste lijn vraagt om veel meer taken en diensten, zoals 

services, bijstand en opvolging. (zoals theoretisch onderbouwd in Deel 1). De opvolging en de 

verdere concrete stapen (doorverwijzing) naar de tweede lijn worden dan vaak opgenomen door de 

sociaal werkers die eventueel verder toeleiden. 

  

3.5  Kenmerken en verschillen tussen sociale en juridische 

professionals met betrekking tot een vroegtijdige interventie  

3.5.1 Inleiding 

Wat de definities en omschrijvingen van vroegtijdige interventie betreft, verwijzen we naar Deel 1. 

We zullen ze terug opnemen in onze conclusie. Hieronder presenteren we de verwerkte empirische 

data die we plaatsen binnen verschillende categorieën die onder meer teruggaan op concepten die 

we in Deel 1 en Deel 2 al hebben aangehaald.  
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3.5.2 Nabijheid en afstand 

Nabijheid en afstand zijn open begrippen663. De literatuur gebruikt deze termen zonder ze vaak te 

omschrijven. In dit onderzoek zijn deze termen wel belangrijk omdat zij verbonden zijn met de 

manier waarop de cliënten benaderd worden. Het zijn termen die in de hulpverlening gebruikt 

worden664.. Afstand staat voor de empirische objectiverende benadering, terwijl nabijheid wijst op de 

persoonlijke, subjectiverende benadering van cliënten. Deze objectiverende en subjectiverende 

benaderingen zijn eveneens terug te vinden in de sociologische literatuur665. 

                                                           

663 Nabijheid en afstand zijn geen tegengestelde begrippen. Elke vorm van nabijheid, of deze nu sociaal, 
relationeel of ruimtelijk is impliceert nog steeds een zekere mate van afstand. En deze afstand kan ook sociaal 
zijn door de sociale posities en disposities, meer eveneens relationeel door de afwezigheid van wederkerigheid 
en kan ook wel ruimtelijk zijn, bv. zich bevinden in hetzelfde gebouw, maar in een andere ruimte. De termen 
nabijheid en afstand correleren met de reeds voormelde termen presentie en interventie. “Er zijn voor” houdt 
in dat men nabij is, gericht op de persoon. Interventie is afstandelijker en richt zich op het probleem. Het is de 
verhouding tussen cliëntgericht en probleemgericht. Het is wat Baart stelt dat presentie niet onmiddellijk 
betekent dat er geen nood is aan interventie. Het is de vraag naar het doel, nl. de mensen bereiken dan wel 
problemen oplossen. En beide zijn niet zomaar van elkaar te scheiden.  
664 De Nederlandse psychiater Pols heeft een poging hiertoe gedaan. Hij omschrijft nabijheid en afstand als 
volgt: “Afstand nemen is objectiverend toezien, observeren, registreren en relaties pogen vast te stellen tussen 
oorzaak, proces en gevolg. Nabij komen is empathisch `begrijpen', trachten accepterend te luisteren en pogen 
een emotioneel verhelderende relatie aan te gaan. Afstand en nabijheid zijn de parameters bij uitstek van de 
attitude van de psychiater en worden hier ten tonele gevoerd als gedeeltelijk samenhangend met geaardheid 
van psychiaters als mensen, en daarnaast gedeeltelijk als aan te leren en in te oefenen ritmes van toenaderen 
en zich distantiëren, van aanvoelen en inzicht krijgen.” (J. POLS, “Afstand en nabijheid; opleiding, attitude en 
geaardheid van psychiaters.” Tijdschrift voor psychiatrie 1990, 580. (576-581)). 
665 Zoals Bourdieu stelt, verwijzend naar Durkheim, is de sociale realiteit een verzameling van onzichtbare 
relaties die invulling geven aan posities los van elkaar en gedefinieerd door hun nabijheid tot, naburig met, of 
door afstand van elkaar. Evenzo worden zij bepaald door hun relatieve positie, boven of beneden, of zelfs 
tussen of in het midden. Voor Bourdieu maakt dat het onderscheid dat zich kenmerkt in relaties, zowel 
individuele als sociale relaties. Daar waar de sociologie in haar definities over zichzelf spreekt in termen van 
objectivisme en subjectivisme, en deze eigenlijk voortdurend in relatie staan met elkaar, zo kenmerkt zich dit 
ook in het veld waarbinnen individuen en groepen een plaats hebben en de manier waarop zij met elkaar 
communiceren, de habitus. Dit onderscheid verbergt dat deze posities zich bevinden in ‘field of power’.  

Bourdieu zet de sociale ruimte tegenover de geografische ruimte. Een geografische ruimte is deelbaar en 
gemeenschappelijke kenmerken kunnen objectief worden onderscheiden. In een reële ruimte is dit anders. Hij 
schrijft: “.. people who are very distant from each other in social space can encounter one another and interact, 
if only briefly and intermittently, in physical space. Interactions, which bring immediate gratification to those 
with empiricist dispositions – they can be observed, recorded, filmed, in sum, they are tangible, one can “reach 
out and touch them” – mask the structures that are realized in them. This is one of those cases where the 
visible, that which is immediately given, hides the invisible which determines it (p. 16) ” Een structuur is 
objectief, maar verbergt in zich een subjectief gegeven omdat het eveneens een constructie is. Het objectieve 
draagt in zichzelf de kiemen van subjectieve gegevenheden. Structuren zijn het gevolg van mensenwerk. En de 
mensen die zich in deze structuren bewegen die als vaststaand en dus als objectief worden gezien, legitimeren 
vanuit hun posities en disposities tegelijkertijd deze structurele gegevenheden. Bourdieu gebruikt hier het 
begrip van de symbolische macht. Hij stelt dat er dus altijd een zekere asymmetrie bestaat in relaties en 
structuren. Zelfs als iemand met een hiërarchische positie zeer nabij kan zijn, symboliseert het nog steeds de 
sociale afstand die er bestaat ingevolge zijn functie of positie tegenover de andere. P. BOURDIEU, “Social space 
and symbolic power”, Sociological Theory, Vol. 7, No. 1 (Spring, 1989), 16 (14-25). 
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Zoals reeds in het hoofdstuk over de justitiehuizen besproken, heeft de term ‘nabijheid’ in de 

sociologie 4 belangrijke dimensies: een territoriale, een relationele, een tijdelijke of tijdsgebonden 

dimensie en een sociale dimensie.  

Ondanks de nabijheid van de advocaten en sociaal werkers, blijft er steeds een professionele afstand 

bestaan tussen de bezoekers en deze hulpverleners. De afstand blijkt uit de sociale positie.  

Vanuit een professioneel oogpunt maken nabijheid en afstand deel uit van de discretionaire ruimte 

van de hulpverlener. De sociaal werker kenmerkt zich door een zorgethiek en de advocaat als 

juridische hulpverlener door een rechtenethiek (zie Deel 2). Hun handelen vertrekt vanuit hun sociale 

en/of juridische positie en functie – en hun normatieve professionaliteit- wat een afstand impliceert.  

Ondanks de methodiek van de presentie van de sociaal werkers omschrijven de sociaal werkers hun 

handelen als ‘professioneel nabij zijn’, …, ‘je moet uw ding kunnen leggen zonder de zwaarte van je 

leven bij hen te leggen’ (focusgroep sociaal werkers)666. De professionele nabijheid kenmerkt zich 

door een semi-wederkerigheid aangezien de sociale ruimte maakt dat de functie van de hulpverlener 

benadrukt blijft ook al gaan hulpverleners en bezoekers zeer vriendschappelijk met elkaar om en 

stellen ze zichzelf kwetsbaar op. Dit is minder het geval voor de advocaat die vanuit zijn 

rechtenethiek vooral afstand houdt en probleemgericht werkt.  

Er ontstaat een gesprek tussen A6 en SW5 over B die vorige maal op consult is geweest. Tijdens het consult was 
het gesprek gekomen op het feit dat de druivelaar van A6 kapot is gegaan, ook al heeft ze het veel water 
gegeven. B is een excellente tuinman, weet SW5 te zeggen en A6 zegt dat ze heel wat tips van hem heeft 
gekregen van hoe een druivelaar te houden. Zij heeft het allemaal opgeschreven, welke bodembedekker, enz. 

B heeft haar op een gegeven moment uitgenodigd om te komen kijken. A6 vond dit te moeilijk, ook al had ze 
heel veel goesting. Ze heeft het niet gedaan. Ze vond dat het professioneel gezien niet kan. SW5 beaamt dit en 
zegt dat het niet gemakkelijk is de verhouding nabijheid en afstand.  

A6 zegt dat het mooi was om te zien hoe anderen ook iets kunnen vertellen over wat ze niet weet. Men stelt zich 
kwetsbaar op, laat zien dat ze ook maar een mens is. A6 zegt dat er dus ook aandacht is voor emoties, geeft en 
wekt vertrouwen, menselijkheid.  

SW5 beaamt dit volledig dat dit nabijheid is. Zij wijst erop dat het soms ook best is afstand te houden. Zij heeft 
ooit een bezoek gebracht bij een medewerkster van de keuken die van Roemeense afkomst is en niet meer 
kwam opdagen. Ze zag de thuissituatie die zeer moeilijk was en kijkt nu met een andere bril naar de vrouw. Het 
is meer belast. (algemeen observatieverslag 13 augustus 2015). 

Deze semi-wederkerigheid gaat terug op het onderscheid tussen ‘functie hebben en functie zijn’.667 

Functie zijn gaat terug op de professionele relationele nabijheid. Onder functie zijn, begrijpt de 

sociaal werker dat professionele nabijheid toelaat dat mensen hun verhaal kunnen brengen, 

                                                           

666 Het betekent dat men zich kwetsbaar opstelt door bv. levenservaring uit het privéleven mee te delen om 
verbinding te leggen, maar niet met het oog om de bezoekers/cliënten ermee te bezwaren en de problemen bij 
hen te leggen. 
667 Een onderscheid verwoord door een sociaal werker van het ILC. 
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hieronder ook begrepen zich kwetsbaar opstellen668. Ondanks de semi-wederkerigheid ontstaat 

hierdoor wel een vertrouwensband die teruggaat op de relationele nabijheid en die vooral een 

betrokkenheid op de cliënt benadrukt. Functie hebben houdt de sociale en maatschappelijke positie 

van de professional in en staat in zekere zin los van de betrokkenheid. De advocaat vertrekt vooral 

vanuit de functie die hij heeft en houdt dus afstand. 

  

3.5.3 Relationeel-rationeel 

 Advocaat  

De vertrouwensband die teruggaat op de relationele nabijheid van de sociale hulpverlener situeert 

zich op een ander niveau dan de vertrouwelijkheid die advocaten als norm hanteren om een 

vertrouwelijk gesprek te voeren. Vertrouwen is een relationeel gegeven, dat opgebouwd wordt, 

terwijl vertrouwelijkheid een normatief gegeven is dat verdisconteerd is in het vertrouwelijk 

gerationaliseerd gesprek dat de advocaat voert. De vertrouwelijkheid hangt hierbij nauw samen met 

de sociale positie die de advocaten innemen. De advocaat kadert dit in het beroepsgeheim dat 

functioneel is in het behoud van zijn positie als vertrouwelijke raadsman. De vertrouwelijkheid van 

het gesprek is noodzakelijk, maar impliceert niet dat er een vertrouwensband ontstaat. Dit laatste 

wijst op een relationele gegevenheid, terwijl bij de advocaten de vertrouwelijkheid een rationeel 

gegeven is, nl. kennisname van de juridische feiten en de rationaliteit van de wet als antwoord op de 

feiten omkaderd door het beroepsgeheim.  

Een andere omgeving dan de vertrouwelijke ruimte van een kantoor, wijzigt ook de functie van de 

vertrouwelijkheid (zie kader).  

A4: “Aan de ene kant denk ik soms dat het misschien niet echt nodig is om een aparte ruimte te hebben dat bij 
ons uiteraard een evidentie was maar goed ge zit met het beroepsgeheim en de privacy. Dus op zijn eigen, denk 
ik zo, als ik de setting in T. zie, dat het zeker zou kunnen dat een rustige tafel ergens aan de zijkant in dezelfde 
zaal zou gekunnen hebben. Maar dat geldt niet voor iedereen…” (focusgroep advocaten). 

Het vertrouwen maakt het ook mogelijk dat de emoties in het verhaal van de bezoekers een plaats 

krijgen. Deze emoties verdwijnen niet als de bezoeker op consultatie komt bij de juridische 

dienstverlener. Bezoekers uiten emoties zoals agitatie en boosheid over de ex-partner, over de 

verhuurder die een ongezonde woning verhuurt, angst voor procedures, angst voor de tegenpartij 

                                                           

668 Deze professionele nabijheid kenmerkt zich nochtans wel door een mate van afstand die zich vertaalt in het 
stellen van grenzen, zij het op een open manier, door bv. te zeggen “ik heb vannacht niet veel geslapen door de 
dochter, dus het gaat mij vandaag niet goed af”. Mensen beseffen dat de hulpverlener er vandaag nog niet 
echt bij is, en gaan zelf misschien tips geven. 
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die gewelddadig is, machteloosheid als leek tegenover professionals. Ze zijn  teneergeslagen, 

verward door het gebrekkige Nederlands, wantrouwig tegenover advocaten door ervaringen uit het 

verleden en zenuwachtig. Een rationele aanpak is hier niet altijd de meest efficiënte aanpak (zie 

infra). Deze emoties vragen om een begripvolle houding en luisterbereidheid. Een efficiënte aanpak 

vraagt om de juiste zowel verbale als non-verbale communicatie die een relationeel aspect omvat. 

Dit relationeel gegeven doet niet onmiddellijk een vertrouwensband ontstaan, maar ontdoet het 

vertrouwelijk gesprek al gedeeltelijk van zijn gerationaliseerd kader.  

3.5.3.1.1 Juridische diagnose  

De communicatie die zowel non-verbaal als verbaal is tussen de bezoeker en de hulpverlener wordt 

gekenmerkt door een asymmetrie669. Deze asymmetrie is meer zichtbaar bij de advocaat dan bij de 

sociaal werker. De advocaat beheerst als juridische professional met een eigen jargon het juridische 

domein. Een overdreven beheersing houdt het gevaar in zich dat het een overheersen wordt. Bij 

overheersing vertaalt de asymmetrie zich in een kracht- of machtsverhouding. Vanuit een louter 

probleemgerichte aanpak ziet de advocaat zich als interveniënt. Hij gaat onmiddellijk in op de 

juridische kwesties zonder te kijken naar enerzijds de kwetsbaarheid van de bezoeker en anderzijds 

de sociale context waarbinnen de juridische vraag of het probleem zich situeert (zie casus 16 in 

kader).  

Andermaal ontwikkelt hij hypothesen om zijn argumenten duidelijk te maken. B zegt uiteindelijk al lachend ; het 
is dat gij dat allemaal weet, dat het zo is. A4 begint te lachen en geeft de indruk opgelucht te zijn dat B het 
inziet, maar tegelijkertijd dat hij het pleit gewonnen heeft. Hij zegt dat als hij een ander advies zou geven 
hebben, dat dit niet echt slim is. Enigszins triomfantelijk zegt A4 dat het is zoals beginnen lopen, stapje voor 
stapje… SW5 bevestigt dit door mmm te zeggen. (casus 16 Amerante) 

Te snel interveniëren op het juridische probleem of op de vraag houdt het gevaar in van een 

beperkte juridische diagnose. Door de vermeende juridische aspecten van het verhaal onmiddellijk te 

isoleren riskeert de dienstverlener dat achteraf de informatie of het advies moet worden bijgestuurd. 

Hierdoor kunnen bij de cliënt gewekte verwachtingen door een aanvankelijk positief juridisch 

                                                           

669 Er is enerzijds de non-verbale communicatie. Zich betrokken voelen bij de persoon van de bezoeker toont 
zich op verschillende manieren, zoals het geven van een hand, oogcontact zoeken, rechtstaan en een plaats 
aangeven waar de bezoeker kan gaan zitten, in casu naast de advocaat, het aanbieden van een koffie. Het zijn 
handelingen die een openheid creëren waarbinnen vertrouwen wordt gewekt. Het voorbeeld van de koffie is 
hier een mooi voorbeeld. Een bezoeker had al eens een consult gehad bij een andere advocaat. De advocaat 
biedt de vrouw koffie aan. De vrouw zegt dat ze die de vorige keer niet heeft aangeboden gekregen. De sociaal 
werker antwoordt hierop met een kwinkslag: “dat is nogal een service”. Een tegenovergestelde houding, zoals 
het vermijden van contact, het onmiddellijk wijzen naar een stoel vanachter zijn tafel, houden de bezoeker op 
afstand. Zonder dit als statistisch significant te duiden, is de attitude van de advocaat bepalend voor het verder 
verloop van het gesprek. Een open houding naar de cliënt creëert nabijheid en geeft vertrouwen. Een gesloten 
houding creëert afstand. Anderzijds is er ook de verbale communicatie. De manier waarop iemand welkom te 
heten, zich voor stellen zijn eenvoudige handelingen die onmiddellijk een open, menselijke verhouding tot 
stand brengen.  
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antwoord, niet meer waargemaakt worden met een ontevreden bezoeker tot gevolg (zie bv. casus 7 

Amerante). De interventie gaat vaak gepaard met een atomisme :  doordat de dienstverlener 

onmiddellijk de feiten die hij verneemt plaatst in een juridisch normatief kader en hij niet verder 

afwacht wat er nog gaat komen is er evenmin aandacht voor de context670. Zoals een sociaal werker 

het duidelijk formuleerde: “advocaten gaan soms ongelooflijk snel naar de uitkomst, dat ze er soms 

compleet naast zitten en denken het zal daar wel overgaan, maar neen, het was eigenlijk dat…” 

(focusgroep sociaal werkers). 

De advocaat hanteert juridische begrippen zonder ze uit te leggen en evenmin recapituleert hij 

hetgeen hij heeft besproken of toetst hij of de persoon het heeft begrepen671. De advocaat is dan 

geen transformatieagent, in die zin dat hij dan vanuit zijn interventie het juridische transformeert 

naar de leefwereld van de bezoeker. Door te zwijgen, geeft de bezoeker de indruk te begrijpen wat 

er juridisch aan de hand is en hoe hij dan juridisch verder moet handelen. Of het leidt ertoe dat de 

advocaat opnieuw zijn juridisch advies herhaalt omdat hij de indruk heeft dat de bezoeker het niet 

heeft begrepen (zie focusgroep advocaten). Het vergt van de bezoeker dus een assertieve houding 

om te vragen wat de gebruikte juridische termen dan wel betekenen als de advocaat zelf hiertoe niet 

overgaat. 

De afwezigheid van de transformatie van het juridische naar de leefwereld van de cliënten zorgt 

ervoor dat mensen nog achterblijven met vragen. Deze afwezigheid verklaart het aantal ‘double 

checks’ van bezoekers die reeds elders een advocaat hadden geconsulteerd. Enerzijds omdat de 

bezoekers menen dat hun advocaat hen niet begrepen heeft en de advocaten dit duiden als een 

‘communicatieprobleem’. Anderzijds weet de advocaat vaak niet wat de achterliggende 

problematiek is en houdt hij hier dan ook geen rekening mee. De onwetendheid leidt ertoe dat de 

bezoeker zich niet begrepen voelt en dus verder op zoek gaat.  

Casus 20 Amerant is hier een mooi voorbeeld. De bezoeker komt op consultatie. De advocate blijkt zijn advocaat 
te zijn. De advocate is hierover verwonderd en aanvankelijk voelde zij zich gepasseerd omdat hij niet 
rechtstreeks naar haar was gekomen, maar naar een nieuwe instantie komt nl. de adviesverlening in het 
inloopcentrum (zie focusgroep advocaten: advocaat A5). Bovendien kwam hij andermaal met de vragen die hij 
reeds aan haar had voorgelegd tijdens een consult op haar kantoor. Hij was het slachtoffer geweest van een 
ernstige agressie en had het er nog moeilijk mee. De aanwezigheid van de sociaal werker en de 
vraagverheldering van de problemen die met de agressie gepaard gingen maakten dat de advocaat pas 
begreep dat deze problemen de drempel verhoogden om alleen naar haar terug te gaan. De multidisciplinaire 

                                                           

670 De attitude van de interveniërende advocaat kenmerkt zich hierbij door een zekere nervositeit waarbij hij 
niet het geduld kan opbrengen om te luisteren. Er wordt dan te vaak overhaast tot conclusies gekomen. 
671 Uitgezonderd in casus 6 waar de bezoeker al ervaring heeft en doet uitschijnen de termen te begrijpen: Er 
worden juridische woorden gebruikt zoals betekening, uitvoering, enz. JF vraagt hierover geen verduidelijking en 
lijkt dus de termen te begrijpen. Hij heeft blijkbaar al ervaring met het gerecht. Hij spreekt over de bevoegdheid 
van de vrederechter, afbetalingsvoorstellen, enz. (casus 6 Meander).  
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setting maakte duidelijk dat een louter juridisch antwoord niet voldoende was. Er was een psychiatrische 
problematiek die verpakt zat in een juridisch cocon die eveneens moest aangepakt worden.  

Een verklaring voor de ‘double check’ is dat sommige mensen zich bevinden in een uitzichtloze situatie en blijven 
op zoek gaan. Zoals een advocaat het mooi verwoordde: “Ik zie dat ook in vreemdelingenzaken, mensen zijn 
zeer wanhopig, zijn ten einde raad en zijn illegaal, die krijgen een advies, maar die willen toch wel liever nog 
beter nieuws en gaan gewoon, waar ze ook maar kunnen, ‘k zou het niet eens shoppen noemen, maar gewoon 
toch iemand vertelt iets dat hen toch nog een beetje hoop geeft, en hop die nemen die informatie op en die 
komen er dan mee terug, want dat merk ik nu in een aantal dossiers en dat klopt dan langs geen kanten, maar 
ge moet continu uitleggen wat dan een tolk heeft verteld die op de dienst vreemdelingenzaken werkt,.... Ge 
merkt gewoon dat het niet altijd bij uzelf te leggen is, want ik deed dat vroeger wel. Ik dacht allée ik ben er dan 
toch niet nauwgezet genoeg in geweest… ge merkt dat er heel veel kan spelen, het kan een waanhoop zijn, het 
kan een psychiatrisch probleem zijn, wat maakt dat mensen gewoon blijven zoeken naar antwoorden die zij 
misschien ook willen horen, maar die er niet zijn. Dat is wat ik de laatste tijd vaststel en ik voordien nog niet zo 
besefte…”  

Het verband tussen ‘double check’ en de afwezigheid van de transformatie naar de leefwereld wordt 

niet door elke advocaat gedeeld, zeker niet door de advocaat die eerder als interveniënt wordt 

getypeerd (zie infra) en die benadrukt dat de consultaties niet bedoeld zijn om andere advocaten 

zwart te maken (zie casus 7 Meander) of te controleren672 (zie focusgroep advocaten).  

3.5.3.1.2 Klare taal en juridische diagnose 

Een juridische diagnose betekent dat er aan juridische vraagverheldering wordt gedaan en dat  

juridische begrippen in de juiste context geplaatst worden. Het gebruik van klare juridische taal kan 

hierbij een middel zijn om de begrijpbaarheid te verhogen. Hierbij kunnen juridische termen 

vermeden worden terwijl inhoudelijk het resultaat hetzelfde blijft. De casus hieronder laat dit goed 

zien. Het antwoord van de advocaat op de uitleg is dat zij samen een huis hebben, in het juridisch 

jargon, de gezamenlijke/echtelijke woonst. De advocaat plaatst de feiten in een voor cliënt gekend 

kader en vertaalt de juridische inhoud in klare taal (zie casus 15 in kader).  

… B zegt dat het vorige advies wel resultaat heeft opgebracht. Hij heeft nu iets anders. B zegt dat hij gescheiden 
is en al dertig jaar terug hertrouwd. Zijn vrouw is ervan door gegaan. Hij had een kind. Zijn vrouw heeft het kind 
tegen hem opgestookt. (A6 luistert naar hem, kijkt hem aan en geeft aan hem te begrijpen door het regelmatig 
te bevestigen door ‘ja, jaja, enz.’ te zeggen). Zij nieuwe echtgenote heeft ook een kind. Nu zijn er twee 
kleinkinderen bijgekomen. B is peter van de jongste. De vraag is of B later kan schenken, geld heeft hij niet, hij 
komt juist toe -, maar hij heeft wel een huis. B zegt: ‘ik heb een deel en mijn vrouw heeft een deel’. A6 vertaalt 
en zegt: je hebt samen met je vrouw een huis. (casus 15 Amerante) 

Klare taal is niet hetzelfde als dialect gebruiken in de communicatie met de bezoeker. Sommige 

advocaten proberen zo contact te leggen, zich op het niveau van de cliënten te plaatsen en de 

ervaren asymmetrie te pareren. Zij blijven daarbij nog wel de juridische termen gebruiken zonder 

meer.  

                                                           

672 Advocaten geven aan dat ook in andere locaties waar zij juridische eerstelijnsbijstand verlenen ‘double 
checks’ vaak voorkomen.  



243 
 

Luisteren zonder onmiddellijk te interveniëren, is een open houding die de bezoekers gerust stelt. 

(bv. casus 15 Amerant). Via het luisteren is men betrokken op de bezoeker, is de advocaat de 

bezoeker nabij. Als gevolg zorgt deze luisterende houding ervoor dat de bezoeker zich meer gerust 

voelt. Deze houding bepaalt mee het succes van een goede diagnose673.  

Een onmiddellijke focus op de zakelijke aspecten zoals het vervullen van administratieve 

formaliteiten (invullen van bepaalde formulieren) doet het tegenovergestelde ontstaan. Het wordt 

als intimiderend ervaren en de kordate houding van de advocaat verstrekt dit nog. De bezoeker 

wordt dan op afstand gehouden en de advocaat lijkt zich enkel te richten op het probleem dat moet 

aangepakt worden (zie casus 16 in kader).  

De man die ietwat versuft binnenkomt, gaat zitten, aan de hoek van de tafel. A4 zegt dat hij eerst de 
statistieken gaat doen en dat de man zijn vraag mag stellen. De toon is intimiderend. De man stemt ietwat 
beduusd hiermee in. A4 vraagt achter het geboortejaar. Hij zegt dat het jaar voldoende is. Hij vraagt, nogal op 
een brutale toon, wat zijn initialen zijn. Hij vraagt vervolgens om de gegevens over zijn burgerlijke stand. B. is 
gescheiden. A4 ziet en zegt dat hij van het mannelijke geslacht is. Hij vraagt achter de woonplaats en dat blijkt X 
te zijn. A4 vult zelf in dat de man de Belgische nationaliteit heeft. Het is opvallend dat A4 bijna roept, haast op 
een brutale wijze tegen de man als hij zijn vragen stelt. Perfect zegt A4 en vervolgt: “dan luister ik naar u” en 
aangezien de man niet onmiddellijk start en naar woorden zoekt, zegt hij “ zegt u maar, wat kan ik voor u 
doen”. (casus 16 Amerante) 

 

3.5.3.1.3 Juridische diagnose: onderscheid tussen de advocaat en de jurist 

De juridische diagnose van de advocaten verschilt van deze van de juristen van het CAW. De juristen 

in het CAW stellen meer bijkomende vragen of er schulden zijn, leggen zaken veel gedetailleerder uit, 

zij houden met andere woorden meer rekening met de juridische context terwijl de advocaat veel 

vager blijft en de bezoeker overlaat aan zichzelf, ‘dat hij het maar zelf verder uitzoekt’. Juristen 

leggen meer in concreto uit wat de mensen nu juist moeten doen. De sociale juristen bestuderen, 

bekijken, stellen bijvragen en analyseren. Zij formuleren informatie meer op maat. Zij zullen ook 

vlugger bepaalde documenten met informatie meegeven zoals brochures of informatiefiches 

(focusgroep sociaal werkers). De CAW-juristen omschrijven hun werkwijze als het ‘consultatiemodel’. 

Het model ondersteunt zowel de sociale hulpverlener als de bezoeker/cliënt. Als zij de mensen zelf 

onthalen gebeurt dit aan de hand van gefilterde afspraken, doorverwijzingen of toeleidingen via de 

sociaal werkers. Het gebeurt ook dat de hulpverlener zelf langs komt voor vragen over bepaalde 

cliënten. De ondersteuning door de sociaal rechtshulpverlener geeft de sociaal werker tools om de 

volgende keer zelf verder te kunnen. De juristen geven tips die tevens ‘knipperlichten’ zijn (zie infra 

context). De hulpverlener weet dat de juristen ter beschikking zijn en de juristen versterken deze 

                                                           

673 Als voorbeelden kan verwezen worden naar casus 21 Amerant en casus 22 Meander. 
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hulpverlener. Zij komen nadien niet meer met dezelfde vragen en weten zelf hoe de zaak verder aan 

te pakken. De juristen bevinden zich achter het onthaal en situeren zich dus backoffice. (zie 

observatieverslag Meander 17 juni 2015). Zij werken zelf niet outreachend zoals de advocaten in het 

proefproject. 

 Sociaal werker 

3.5.3.2.1 De plaats van het recht in het sociaal werk 

De gehanteerde methodiek van de sociaal werkers in het inloopcentrum is de 

basisschakelmethodiek, met als theoretische basis de presentiebenadering. Vanuit die basis van de 

presentie schakelen zij. Dit schakelen uit zich op twee manier in de verhouding tot de advocaten. In 

de eerste plaats leiden zij toe naar de advocaat. Zij zijn vaak de eerste die vernemen dat er een vraag 

of een probleem is674. In de tweede plaats zijn zij een belangrijke schakel tijdens de juridische 

diagnose. Zij doen aan vraagverheldering, formuleren tussentijdse conclusies om te zien of de 

bezoeker nog mee is, of hij het begrepen heeft of weet wat hij moet doen. In de beide situaties zijn 

de sociaal werkers transformatie-agenten675 die een overgang maken tussen hetgeen de bezoeker 

bezig houdt, diens leefwereld en de vertaling ervan naar de advocaat die vertrekt vanuit zijn 

denkkader en juridisch discours (systeemwereld). Zij zijn transformatie-agenten in de zin dat zij de 

vraag of probleem ‘omzetten’ naar in casu de juridische context. Zoals een sociaal werker het 

uitdrukte: “het is zeer moeilijk om het ‘leefwereldperspectief’ binnen te brengen. Juristen negeren dit 

vaak…” 

B probeert – zij het wat verwarrend en niet onmiddellijk begrijpbaar – dat de zoon peter is van haar kleinzoon. 
Zij haalt een aantal termen door elkaar, moeilijk verstaanbaar. SW4 komt andermaal tussen en stelt vragen om 
duidelijkheid te krijgen in de vraag van B. SW4 richt zich hiervoor tot B (B zit over A4. SW4 zit naast A4, maar 
eerder schuin naar hem gericht zodat zij ook B ziet zitten). Bij de vraagverduidelijking wendt B zich tot SW4. 
SW4 probeert met korte vraagjes snel tot de kern van de vraag te komen. B heeft veel woorden nodig. Het is in 
het begin niet duidelijk wie wie is en wat de verhoudingen zijn tussen zoon, kleinzoon. Het is opvallend hoe snel 
SW4 de vraag scherp krijgt. A4 zegt op dat moment niets en wacht op het resultaat. (Casus 2 Amerante) 

 

A4 vraagt zich nu af waarmee ze nu bezig zijn, het lijkt allemaal in orde. 

SW4 komt tussen en vraagt wat hij moet doen in de ambassade? SW4 vraagt nogmaals of hij begrepen heeft 
wat 'we' zeggen? 

                                                           

674 In het inloopcentrum hebben zij daarom ook regelmatig de bezoekers geïnformeerd over de komst van een 
advocaat. Op die manier bereiden zij de mensen voor. 
675 Zie theoretisch gedeelte C.R. ALBISTON en R.L. SANDEFUR, “Expanding the Empirical Study of Access to 
Justice”, Wis. L. Rev. 2011, 101, 104, 111 en 118. Deel 2. 
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De man herhaalt dat hij de identiteitskaart moet vragen aan de ambassade en dat hij een nieuw bewijs moet 
hebben van geboorte. Er ontstaat een gesprek over hoe dat document te verkrijgen (ofwel via ambassade of via 
zijn zoon). 

SW4 stelt dat de man wel veel weet. De documenten moeten dan nog vertaald worden, zegt A4 en 
gelegaliseerd. 

SW4 vraagt of hij weet wat hij nu moet doen? Hij herhaalt wat hij gaat doen, naar ambassade, enz. A4 komt 
tussen en wil afronden. (casus 14 Amerant) 

Advocaten erkennen de noodzaak van de aanwezigheid van een sociaal werker zoals A4 stelde: “Mijn 

ervaring is alleen positief. Er waren er zeker een paar bij waar het absoluut nuttig was, waar ik 

inderdaad ook, waren ze er niet bij geweest, was het veel moeilijker geweest om snel te achterhalen 

wat is hier nu precies de problematiek. … Bij een aantal waren die mensen perfect in staat om het zelf 

uit te leggen, was het niet echt noodzakelijk dat ze erbij zijn, maar aan de andere kant het stoort ook 

niet…”.676  

Sociaal werkers nemen zelf minder de juridische vragen en problemen op. Zij zien zich eerder als 

“bruggenbouwer”677. Zij nemen wel hun verantwoordelijkheid in de zin dat zij proberen een 

adequaat antwoord te geven op de vragen en problemen van de bezoekers, ook de juridische. Dat 

antwoord vertaalt zich in het opnemen van contact met een professionele juridische hulpverlener, 

binnenshuis of buitenshuis, ofwel via een toeleiding door bv. mee te gaan naar de huurdersbond (bv. 

Observatieverslag Meander 14 augustus 2015) ofwel door zelf een aantal brochures te raadplegen en 

desnoods mee te geven. Op die manier houden zij voeling met de juridische aspecten van de 

problemen die mensen ondervinden, maar zelf juridisch interveniëren doen zij meestal niet. Voor 

hen is het recht een pijler naast andere, zoals vrije tijd, sport enz. Over deze pijlers beschikken zij 

over de minimale vereiste kennis om mensen op weg te helpen. Dat neemt niet weg dat er een 

openheid is om het recht meer toe te laten in hun werking, maar hiervoor ontbreekt een 

performante tool waar zij de meest relevante juridische informatie over de levensdomeinen 

waarmee hun bezoekers te maken hebben, kunnen terugvinden (zie focusgroep sociaal werkers). 

In tegenstelling tot de advocaten die opgeleid zijn om het recht te kennen en toe te passen, is het 

recht bij sociaal werkers slechts één van de referentiekaders. De toepassing van het recht is 

verschillend naargelang de doelgroep waarmee en de levensdomeinen waarin zij werken678. Zij zijn 

geen juridische professionals. Er kan van hen ook niet verwacht worden dat zij te allen tijde juridisch 

                                                           

676 De andere advocaten (vooral Meander) waar de sociaal werkers de consultaties niet hebben of amper 
hebben bijgewoond, vroegen zich meer af wat er na hun consultatie verder werd opgenomen en wat niet.  
677 In de focusgroep is dit woord letterlijk gebruikt. Bruggenbouwer wijst op de mogelijkheid om mensen te 
voorzien van een overgang, maar tevens wijst bouwen op een formatie. Transformatie is dus vorm geven door 
verandering te weeg te brengen.  
678 Zie hiervoor S. GIBENS, “Recht in sociaal werk”, Alert 2013 (zie theoretische uiteenzetting Deel 2). 
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interveniëren wanneer de noodzaak zich hiertoe aandient. Met zorg juridische zaken doorverwijzen 

of toeleiden (warme overdracht, transitie-momenten en transitie-events detecteren en/of 

transformeren) is voor hen belangrijker679. Integrale dienstverlening in het inloopcentrum is niet 

haalbaar. Vandaar de noodzaak aan gespecialiseerde diensten waardoor het warm overdragen veel 

makkelijker gaat. Anderzijds leidt gebrek aan juridische kennis ertoe dat er verkeerd wordt 

doorverwezen of toegeleid of zelfs verkeerd wordt geïntervenieerd. Dit kan geïllustreerd worden aan 

de hand van de casus van Het Woonanker.  

3.5.3.2.2 Casus Het Woonanker 

Het Woonanker heeft zijn burelen in het inloopcentrum maar maakt er organisatorisch geen deel van 

uit. Het Woonanker is nog maar sinds oktober 2014 actief en is gegroeid uit preventief wonen. 

Preventief wonen is een initiatief (2008) van de stad Leuven, dienst wonen en CAW Oost-Brabant dat 

zich vooral richt op huisvestingsonderzoek (Ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring). De stad doet 

de technische controles en de sociaal werkers van het CAW volgen de huurders verder op. Het 

project maakt deel uit van de werking “Begeleid wonen” en heeft preventiewerkers, twee voor de 

privé-huurmarkt en twee voor de sociale huur. De preventiewerkers voor de privé-huurmarkt 

worden gesubsidieerd door het stad via het stedenfonds en de preventiewerkers voor de sociale 

huur worden gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap (departement Welzijn).  

Door vele renovaties van woonblokken waarbij veel kwetsbare huurders op straat kwamen te staan, 

was er nood aan een andere dienstverlening. Om die reden werd Het Woonanker opgericht. Het 

Woonanker begeleidt mensen die op zoek zijn naar een woning of die uit huis gezet zijn of dreigen te 

worden. Aanvankelijk deden de sociaal werkers de begeleiding zelf, maar thans werken zij met 

vrijwilligers. Voor de juridische bijstand deed Het Woonanker aanvankelijk een beroep op de 

Huurdersbond in Leuven die éénmaal per maand mee aanwezig was. Dit volstond niet omdat er vaak 

kort op de bal moest gespeeld worden. Anderzijds waren er niet voldoende vragen om een 

wekelijkse permanentie te houden.  

De werking van Het Woonanker is als volgt. Mensen melden zich aan en vullen een fiche in (A4-blad 

aan beide kanten bedrukt met vragen en open ruimte voor de antwoorden). Er worden persoonlijke 

gegevens gevraagd (leeftijd, huidige woonplaats, gsm…). Daarnaast is er de vraag naar de reden 

waarom de aanvrager op zoek is naar een woning (contract einde huur, opgezegd, ongeschiktheid…). 

                                                           

679  Vroeger namen sociaal werkers veel meer op via individuele trajecten, o.a. schuldbemiddeling, 
woonproblematieken. Nu is dit beperkter in een inloopcentrum omdat dit behoort tot het generalistisch sociaal 
werk. Voor concrete meer gespecialiseerde hulpverlening zijn er andere diensten beter geplaatst zoals 
woonbegeleiding, dienst schuldbemiddeling. Het generalistische sociaal werk is dus minder in staat om meer 
gespecialiseerd te werk te gaan gelet op de tijdsinvestering. 
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Vervolgens zijn er vragen naar de wensen van de aanvrager (welke soort van woonst zoekt hij/zij 

(appartement, huis, studio), binnen welke prijsklasse, regio. Ook wordt er gevraagd of de 

huurwaarborg zelf kan betaald worden, via het OCMW of bankwaarborg. Tevens staat er informatie 

over de inkomsten en de aard hiervan (werkloosheid, werk enz.). Er is ruimte voorzien om de context 

te schetsen. Tot slot is er nog algemene informatie, bv. andere begeleidingen.  

Aan de hand van deze informatie zoeken de vrijwilligers ondersteund door de sociaal werkers samen 

met de bezoeker naar een woning. De sociaal werkers detecteren tijdens die momenten heel wat 

juridische problemen waaronder de hieronder uiteengezette casus, maar tevens ook van huurders 

wier huur intussen ten onrechte is opgetrokken of mensen die tegen de regels in ten onrechte uit 

hun woning zijn gezet. Het past om te citeren uit het observatieverslag. In deze casus zien we hoe 

sociaal werkers omgaan met het recht en hoe bepalend minimale kennis van het recht is voor een 

goede hulpverlening680.  

Ik word vervolgens mee ingeschakeld bij het begeleiden van B. Volgens de uitleg van de sociaal werkster, moet 
hij tegen eind augustus een woning vinden. Ik ga met hem aan een computer zitten en ga met hem samen op 
internet (www.immoweb.be) op zoek naar een appartement woning. Ik heb 1,5 h met B gezocht op het internet 
en in de buurt van Leuven 2 afspraken kunnen bemiddelen. Ik heb op zijn vraag zelf contact opgenomen met de 
eigenaars en vervolgens een afspraak bemiddeld. In één situatie vroeg de medewerker van een immokantoor 
waarom de man zelf niet kon bellen. Ik heb B de telefoon gegeven en hij heeft verder de afspraak afgerond 
(opmerking: hij kan het zelf, maar heeft steun nodig. Die steun maakt hem zekerder). B is niet erg 
spraakvaardig. Hij geeft niet onmiddellijk zijn mening. Ik neem het heft in handen en bevraag hem met directe 
vragen zoals: is dit ok? Niet te klein? Niet te hoog? Waarom met lift? Op die laatste vraag gaf hij ten antwoord 
dat hij zijn wasmachine wil boven krijgen en hij geen verhuisfirma kan/wil bekostigen. Er is geen fysieke reden 
om zonder lift een appartement te betrekken. Op het internet kom ik bij een immokantoor. Hij zegt dat hij met 
die immo contact heeft gehad, maar dat deze vroeg dat zijn dochter mee borg zou tekenen.  

Op het einde van de zoektocht, het is dan ongeveer 12.30h, komt de sociaal werkster naar beneden met een 
brief van een bouwpromotor. Zij vraagt B of dit de laatste brief is die hij heeft gekregen. B bevestigt dit. Zij zegt 
dat deze brief geen opzegging is. De sociaal werkster overhandigt mij de brief. Ik lees hem snel door en zie dat 
brief een kennisgeving is van de nieuwe eigenaar en dat de huurgelden moeten gestort worden op zijn rekening. 
De brief verwijst naar de datum van het contract met B, met name van 1/2/2009. Tevens is er in de brief sprake 
dat de woning zal gesloopt worden en dat er binnen korte termijn een opzegging zal betekend worden. De brief 
dateert van 26 februari 2015. B zegt dat hij deze brief heeft laten zien aan zijn OCMW-assistente die toen heeft 
gebeld met de promotor en die zegde dat hij er uit moet tegen eind juli. En via bemiddeling had ze intussen eind 
augustus ’15 bekomen. De sociaal werkster zegt dat er dus nog geen opzegging is geweest. Ik zeg de sociaal 
werkster dat ingeval van renovatie de huurovereenkomst maar kan beëindigd worden tegen het einde van elke 
driejarige periode. Zij twijfelt en zegt in geval van slopen, dus het ganse gebouw, de opzegging te allen tijde kan 
gegeven worden. De sociaal werkster gaat terug naar boven om contact op te nemen met de bouwpromotor, 
terwijl ik op de website op zoek ga naar wettekst inzake private huur. Ik vind het bewuste artikel en lees dat in 
geval van renovatie in het ganse gebouw, de huren allemaal tegelijkertijd kunnen opgezegd worden, maar er 
staat verder dat er ook kennis moet gegeven worden van de bouwvergunning of plannen enz. Ik ga naar boven 
en zeg dat in geval van renovatie de termijn 6 maanden is tegen het einde van de 3 jarige periode die bij B sinds 
1/2/2015 voorbij is, dus hij kan nog blijven wonen. De sociaal werkster zegt dat het hier gaat over een sloping 

                                                           

680 zie ook B. VAN ROBAEYS, “Sociaal werk in een superdiverse wereld. De sloep in Gent als voorbeeld”, 
Sociaal.net 09-05-2016, http://sociaal.net/analyse-xl/sociaal-werk-superdiverse-wereld/, waar zij vaststelt dat 
ook sociaal werkers zelf vaststellen dat “alleen een plek creëren waar men zich thuis voelt, volstaat niet. Er is 
veel juridische en professionele kennis nodig over sociale dienstverlening…”. 
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van een woning en in dat geval geef ik haar gelijk dat de huren te allen tijde kunnen opgezegd worden, maar ik 
wijs haar op de bijkomende gegevens die moeten bezorgd worden. Ik ga terug naar beneden en zit met B te 
wachten op de sociaal werkster. Zij komt naar beneden en zegt dat de bouwpromotor geen opzegging heeft 
betekend. De persoon aan de telefoon zegt dat de huurovereenkomst met B weldra vanzelf afloopt, nl. 3-6-9. De 
sociaal werkster zucht en zegt dat die persoon van huurrecht niets afweet en zij herhaalt verschillende malen 
achter elkaar 3-6-9. Zij laat op die manier haar misprijzen blijken over de kennis van de andere persoon. Ook 
naar haar collega van het OCMW heeft zij bedenkingen over het advies dat zij aan B heeft gegeven, nl. dat hij 
de woning tegen uiterlijk eind augustus ’15 moet verlaten. B is duidelijk opgelucht met het advies. Tegelijkertijd 
zegt ze wel aan B dat hij zo spoedig mogelijk een andere woning moet zoeken omdat zij vreest dat nu weldra 
een opzegging zal volgen. Zij zegt dat de bouwpromotor allicht weldra zijn advocaat zal inschakelen om die 
opzeggingen te doen. 

Ik vraag nog aan B of hij nergens heeft bevestigd of hij akkoord is gegaan met de beëindiging van de huur, via 
een mail of een bericht op een voicemail. Hij zegt van niet. De sociaal werkster maakt er geen punt van. Zij zegt 
dat er in Leuven rechtspraak is die zegt dat per mail een huur niet kan beëindigd worden. Ik kijk haar 
bedenkelijk aan, maar zij gaat er niet verder op in (observatieverslag 11 augustus 2015). 

Het Woonanker staat voor intersectoraal samenwerken. Dit houdt in dat zij voor de juridische 

doorverwijzing beroep doen op de diensten van de wetswinkel en de huurdersbond in Leuven. Zij 

doen geen beroep op de juristen van het CAW omdat deze materie niet tot hun specialiteit behoort. 

Dit intersectoraal werken met de voormelde juridische dienstverleners kenmerkt zich door een 

aantal obstakels die de sociaal werkers van Het Woonanker opwerpen. Op de eerste plaats menen zij 

dat de voornoemde sociale rechtshulpverleners van de wetswinkel en de huurdersbond enkel oog 

hebben voor de juridische problematiek en ze te weinig rekening houden met de context waarin de 

mensen leven. Zo is er vaak veel druk op de mensen omdat zij een woning nodig hebben. Het recht 

kan dan wel anders bepalen, de feitelijke situatie is precair. Vele mensen durven niet opkomen voor 

hun rechten en tegen de huisbaas ingaan. Zij hebben schrik. Op de tweede plaats menen de sociaal 

werkers dat de serviceverlening eerder beperkt is zowel in het raam van de samenwerking met de 

juridische professionals als met hun leden. Zo is de huurdersbond slechts bereikbaar voor de sociaal 

werkers op momenten die hen niet uitkomen. Daarnaast neemt de huurdersbond niet zelf 

rechtstreeks contact op met de eigenaars/huisbazen. Zij geven een brief mee aan de huurders die ze 

vaak zelf moeten posten. De brieven worden beantwoord aan de huurder zelf en niet aan de 

huurdersbond. De mensen moeten zelf terugkomen. Gelet op de zwakke doelgroep is dit niet altijd 

even gemakkelijk voor de mensen. Sommigen slagen er nog niet in om de brief via de post te 

verzenden. Sommige mensen nemen de brief mee naar hun sociaal werker van het OCMW met de 

vraag wat te doen. Vaak is er dan al een tijd over gegaan, kloppen de data niet meer in de brief, kan 

het soms te laat zijn als er rekening moet gehouden worden met bepaalde termijnen. De 

huurdersbonden bereiken de meest kwetsbare groepen, waaronder mensen van vreemde origine 

niet of slechts diegenen die hier het meest mondig zijn.  

De casus van Het Woonanker laat zien dat ook de juridische kennis van een sociaal werker bijdraagt 

tot een efficiënte en effectieve juridische dienstverlening binnen een sociale context. Onvoldoende 
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kennis en een foute diagnose veroorzaken onnodige ongerustheid en stress bij de bezoeker. 

Bovendien blijkt dat interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende organisaties, in casu de 

wetswinkel en de huurdersbond niet altijd leiden tot meer efficiëntie en effectiviteit. 

 

3.5.4 Contextueel en atomistisch  

Bezoekers in het inloopcentrum kennen meervoudige problemen, ook op juridisch vlak. In de 

Meander zijn er van de 22 casussen, 12 waar er meervoudige juridische issues aan bod kwamen. In 

Amerante waren het er 10 van de 21. De andere juridische issues betroffen enkelvoudige vragen of 

problemen.  

Het merendeel van de meervoudige vragen of problemen situeerden zich binnen een bredere sociale 

context. Sommige mensen hebben in een crisisopvang gezeten. Zij hebben thans werk, maar zitten 

nog in een echtscheiding met alimentatievorderingen en bezoekregelingen. Daarboven komen er nog 

schulden die teruggaan tot de afgesprongen relatie waardoor een collectieve schuldenregeling zich 

opdringt (bv. casus 6 Amerante).  

Enkelvoudige vragen of problemen stonden evenmin steeds op zichzelf, maar werden mee bepaald 

door sociale factoren. Er (bv. casus 9 Meander) is het voorbeeld van een man die een vraag stelt over 

de gevolgen van het niet naleven van zijn probatie, dus een gerichte enkelvoudige vraag, maar die 

eveneens begeleiding heeft van het OCMW. Het beantwoorden van de vraag, veronderstelt kennis 

van de context.  

‘Atomisme’ houdt een deductieve benadering van de situaties van de bezoekers in en herleidt deze 

situaties en contexten tot feiten die passen in een juridisch kader. De antwoorden beperken zich tot 

de vraag of het voorgelegde probleem. Het is een reductie van de sociale realiteit tot een loutere 

juridische gegevenheid. ‘Context’ benadert de situaties meer inductief waarbij een bepaald sociaal 

feit/sociale realiteit niet los kan gezien worden van andere feiten die eveneens juridisch kunnen zijn. 

Onder context verstaan we zowel een sociale context als een juridische context.  

De Angelsaksische termen ‘justitiable problems’ of ‘civil justice problems’ wijzen op het verband 

tussen de juridische problematiek en de sociale context van de bezoekers of anders gezegd het 

juridische is een component van de sociale problematiek. In Deel 1 hebben we geargumenteerd 

waarom we in deze situaties de term sociaal-juridische problemen of vragen hanteren. Verschillende 

bezoekers in de beide inloopcentra hebben een psychiatrisch verleden, nemen bepaalde 

psychofarmaca, zijn zwakbegaafd of zelfs hoogbegaafd, zijn dakloos (geweest), hebben een 
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detentieverleden of hebben overmatige schulden (zie casustabellen). Deze sociale problematiek is 

sterk verweven met een juridische problematiek, en deze beide maken dus een sociaal-juridische 

problematiek uit.  

Op de eerste plaats is de sociale context het kader waarbinnen de juridische vragen of problemen 

zich situeren. Betrokken zijn op de context impliceert dat er rekening wordt gehouden met de 

leefwereld van de bezoeker. Het ontzien van de context houdt een atomistische benadering van de 

situatie in. De bezoeker voelt zich niet begrepen als de context niet mee opgenomen wordt. Hij 

ervaart dat hij niet het juiste antwoord krijgt, ook al verleent in casu de juridische professional de 

correcte juridische informatie. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van casus 8 Amerant (zie 

kader).  

Het betrof een vrouw die zonder hebben of houden vertrokken was bij haar partner die gewelddadig bleek. Hun 
kinderen zijn geplaatst in een voorziening. Er zijn schulden. De vrouw had voorlopig onderdak bij haar zuster die 
leeft van het OCMW en in een sociaal huurappartement woont. De sociaal werkers hadden haar doorgestuurd 
naar het spreekuur voor juridische informatie over haar situatie. De vrouw zelf was op het moment economisch 
werkloos. Echter tijdens de consultatie bleek er geen sociaal werker aanwezig. De afwezigheid van de sociaal 
werker op dat moment droeg ertoe bij dat de advocaat die er alleen voorstond niet in staat bleek om de 
psychosociale problematiek die achter de vragen schuil ging in zijn juiste context te plaatsen681. De advocaat 
kreeg geen greep op het gesprek en de vrouw bleef telkens maar haar vragen herhalen. Beiden 
communiceerden op een verschillend niveau met elkaar, de ene louter op juridisch niveau, de andere vanuit 
haar psychosociale noden waardoor beiden ‘in chaos gingen’.  

“… Ik zeg haar (= SW4) dat het mij verbaasde dat er geen sociaal werker aanwezig was tijdens dit consult. Het 
was een complexe problematiek. De advocate geraakte de weg kwijt en het juridisch antwoord leek niet echt 
door te dringen bij B. SW4 weet onmiddellijk waarover het gaat en zegt dat zij niet aanwezig kon zijn omwille 
van agenda (er had op dat moment een vormingsactiviteit plaats in de ontmoetingsruimte waar zij nodig was). 
SW6, de stagiair zou het gesprek bijwonen, maar die had niets meer vernomen en dacht dat SW5 het verder 
opnam. SW4 zegt dat de advocaat nadien zelf wat onder de indruk was van het gesprek en met SW5 de andere 
sociaal werker had nagepraat en haar had gezegd welke stappen B moest ondernemen. Zij had de indruk dat B 
niet alles meehad. B zegde nadien aan SW4 dat het heel veel informatie was. SW5 kwam dan na het 
vormingsmoment naar SW4 en somde op wat er moest gebeuren. SW4 heeft toen een time-out ingelast. Zij 
vatte het gesprek als volgt samen: “A5 en B zijn samen in de chaos gegaan”. De chaos heeft zich nadien verder 
gezet via SW5. Uiteindelijk is beslist om in overleg met B haar toe te leiden naar het onthaal van CAW. Vandaar 
wordt zij thans verder begeleid. B is terug gaan werken en heeft thans een nieuwe relatie. Zij verblijf nog bij 
haar zuster. Zij komt niet meer in het ILC omwille van haar werk, haar zuster nog wel. Zo blijven SW4 en SW5 op 
de hoogte van de situatie van B” (observatieverslag Amerant casus 8).  

Advocaten zien de ruimere context, ook met de daarbij horende juridische componenten, niet als 

behorende tot hun opdracht bij het geven van informatie en advies. De contextualisering en de 

sociale problematiek nemen de sociaal werkers op. Contextualisering is geen noodzakelijke vereiste. 

Als er een enkelvoudige zuivere juridische vraag wordt gesteld, dan zal het antwoord ook louter 

juridisch zijn en is er geen onmiddellijke nood aan contextualisering.  

                                                           

681 Het is een casus waar ik als onderzoeker zelf ben tussengekomen en gevraagd heb het gesprek te 
beëindigen omdat de verwarring en de chaos compleet was. Hier ben ik uit mijn rol getreden, maar in het 
belang van iedereen. 
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Op de tweede plaats is er de juridische context. De juridische context bestaat uit de juridische 

kwesties die in het verhaal van de bezoeker/cliënt eveneens aan bod komen, maar niet onmiddellijk 

de vraag uitmaken van de bezoeker zelf. Een juridische diagnose van het verhaal van de bezoeker 

vraagt eveneens om rekening te houden met de juridische context682. Het belang van de juridische 

context kan geïllustreerd worden aan de hand van twee casussen. Casus 8 Amerante handelt over 

een vrouw die omwille van intrafamiliaal geweld bij haar man vertrokken is. Zij heeft bij haar zuster 

tijdelijk onderdak gekregen. Er is dus sprake van samenwoonst met de zuster. Die zuster leeft van 

een OCMW-uitkering en huurt een sociaal huurappartement. De advocaat besteedde enkel aandacht 

aan de familiaalrechtelijke problemen, maar had geen oog voor de impliciete juridische kwesties. Als 

blijkt dat de samenwoonst niet is doorgegeven kan dit juridische gevolgen hebben voor de zuster van 

de vrouw, met mogelijke druk op de verstandhouding tussen beiden. In casus 2 Meander doet zich 

een gelijkaardige situatie voor waarbij een dochter met overmatige schulden gaat inwonen bij haar 

moeder die leeft van een vervangingsuitkering en huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij. 

De advocaat heeft enkel aandacht voor de vraag over het neerleggen van een verzoekschrift 

collectieve schuldenregeling, maar gaat niet dieper in op de impliciete juridische kwesties in het 

verhaal van de dochter met verregaande gevolgen zoals achteraf blijkt. De vrouw krijgt later een 

brief van de FOD Sociale Zekerheid dat haar invaliditeitsuitkering zal herleid worden ingevolge 

samenwoonst en met mogelijke terugvordering van het te veel uitgekeerde.  

Het negeren van de juridische context betekent dat de advocaat zich beperkt tot de juridische 

antwoorden op de expliciete juridische vragen van de bezoeker683. Er wordt dan geen rekening 

gehouden met ‘knipperlichten’ zoals CAW-juristen het noemen. Knipperlichten zijn dus niet 

onmiddellijk door de bezoeker of cliënt gestelde juridische vragen of problemen, maar ze kunnen wel 

afgeleid worden uit het verhaal van de bezoeker of de cliënt. Mogelijks hebben zij ook juridische 

consequenties.  

We mogen hieruit al afleiden dat de juridische context mee opnemen, een vorm van preventieve 

juridische eerstelijnsbijstand is. Deze juridische kwesties vroegtijdig detecteren en hierop reeds 

anticiperen, biedt de kans dat later niet meer moet geremedieerd worden of dat er geen verdere 

escalatie is.  

                                                           

682 Het niet opnemen van de sociale context gaat terug tot de afwezigheid van de kennis van het sociaal werk of 
het welzijnswerk. Deze kennis behoort tot het sociaal-cultureel kapitaal van de sociaal werker. Kennis over het 
sociaal werk is bij de advocaten niet gekend zodat een verwijzing naar hun diensten bij hen evenmin opkomt. 
De advocaat kiest dan eerder voor een verwijzing naar een gelijkwaardige professional zoals de juristen van het 
CAW (zie casus Meander 5). Enkel wanneer het louter uitvoerende opdrachten zijn zoals administratieve 
opvolging of toeleiding, dan verwijst de advocaat naar de sociaal werkers.  
683 Zie o.a. ook in casus 1 Meander, Casus 6 en 7 Meander. 
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3.5.5 Tijd en ruimte 

 Tijd  

Tijd heeft vele gelaagdheden684 waarvan de sociologische tijd een constructie is met behulp waarvan 

mensen zich gezamenlijk in de wereld proberen te oriënteren en hun handelingen op elkaar 

afstemmen. Tijdbepalen is dus mensenwerk685.  

Ook het recht is een constructie. Vanuit een instrumentele benadering van het recht, heeft het recht 

als geheel van regels een algemene geldingskracht. Het recht heeft als instrument de bedoeling om 

een gewenste situatie tot stand te brengen in de toekomst686. Ondanks de algemene geldingskracht 

van het recht, is het recht niet altijd en overal zichtbaar in het leven van de mensen. Het recht maakt 

niet zichtbaar deel uit van de leefwereld van de mensen. Het recht wordt echter slechts op bepaalde 

momenten in de tijd zichtbaar als feiten, vragen of problemen in de leefwereld van mensen opduiken 

die een juridisch antwoord vragen (zie hierover in Deel 1 transitie-moment en transitie-event). Het 

recht is dus voor mensen een praktische aangelegenheid waarvoor de tijd rijp moet zijn, dus pas 

essentieel is als het moment zich voordoet687.  

3.5.5.1.1 De advocaat en de tijd 

Voor de advocaat is tijd een kostbaar goed. Advocaten zijn onderhevig aan de principes van de 

marktwerking (zie Deel 2). De markt maakt deel uit van de rationaliteit van het economisch apparaat 

waarvan het recht deel is gaan uitmaken als een economische, maar vooral als een vermarkte688 

                                                           

684 Er is de objectieve tijd, het natuurproces dat zich buiten de mensen om in de wereld voltrekt en een 
subjectieve tijd, dat verbonden is met de innerlijke beleving. Zie J. GOUDSBLOM, Het regime van de tijd, 
Amsterdam University Press, Amsterdam, 2006, 21. 
685 J. GOUDSBLOM, o.c., 23. 
686 Zie over het rechtsinstrumentalisme B. HUBEAU, “Geen beroep doen op het recht is geen optie: over de 
afdwingbaarheid van sociale grondrechten en het sociaal werk” in K. DRIESSENS, P. RAEYMAECKERS, L. 
SEBRECHTS, M. TIRIONS en E. WOUTERS (eds.), Een caleidoscoop van sociaalwerkonderzoek. Een 
sociaalwetenschappelijke benadering, Acco, Leuven, 2015, 88. 
687 H. KUNNEMAN, Voorbij het dikke-ik. Bouwstenen voor een kritisch humanisme, SWP, Amsterdam, 2015, 42. 
Gebaseerd op de uitspraak van S. Toulmin. 
688 U. GALIMBERTI, Mythen van onze tijd. De mens in het tijdperk van vooruitgang en techniek, Ambo, 
Amsterdam, 2011, 286-310. In Deel 2 verwezen we naar de advocaat als post-professie. In dit kader plaatsen 
we nu de advocaat als een ondernemer die zich niet meer in de traditie van het ‘nobile officium’ situeert. De 
reïficatie van het recht houdt in dat eveneens de dienstverlening zakelijk wordt. De burger als drager van 
rechten wordt herleid tot consument die vraagt, eerder dan dat hij noden en behoeftes heeft. I. VERDONCK en 
J. PUT, Begrippen en effecten van marktwerking: een literatuurverkenning. Steunpunt Welzijn, volksgezondheid 
en Gezin. Werknota 02. Vlaamse Overheid, Brussel, 2018, 9-10. De juridische dienstverlening maakt deel uit 
van de rationaliteit van de berekeningen die eigen is aan zakelijke transacties. Het recht consumeren is een 
dure aangelegenheid. Als blijkt dat slechts een beperkt bedrag tegenover de prestaties binnen die 
dienstverlening staat, bestaat de neiging om de levering tot zijn minimale proporties te herleiden. De tijd wordt 
berekend in functie van de mogelijke tegenprestatie van de consument. Dit heeft een impact op de 
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dienst. Daarnaast werkt de advocaat voortdurend met en tegen de tijd. In de procedurele omgeving 

waarin de advocaat het recht beoefent, meer bepaald de rechtbank, is hij gewoon te werken met 

termijnen en dus met de tijd, maar vaak ook gericht op het behalen van deadlines, dus tegen de tijd. 

Zoals Huyse stelt: “Het gerechtelijk systeem rust op een raster van tijdsafspraken”689. Het gerecht 

wordt gekenmerkt door een ‘sociale klok’. Het gerechtelijk wetboek kenmerkt zich door duidelijke 

tijdsafspraken, zoals data tussen de betekening van de dagvaarding en de inleiding, het vastleggen 

van conclusietermijnen, de rechtsdagbepaling. Daarbinnen probeert de advocaat te laveren. De tijd 

bepaalt het ritme van het gerecht en zijn procedures690. Dit ritme heerst niet alleen binnen het 

gerecht, ook in een buitengerechtelijke context is de advocaat zich voortdurend bewust van de tijd. 

In het raam van het systeem van de juridische bijstand zijn er ook tijdsafspraken, zij het dat deze niet 

zo formeel geregeld zijn.  

De gratis zitdagen in het raam van de juridische eerstelijnsbijstand als dienst georganiseerd door de 

Commissie voor Juridische Bijstand is evenzo aan de tijd onderhevig. Een consultatie duurt 

gemiddeld ongeveer 10 tot 15 minuten. De duurtijd staat in functie van het aantal wachtende 

mensen en de voorziene tijdsduur waarvoor de advocaten betaald worden, zij het dat zij er soms 

overgaan. In het inloopcentrum kregen de advocaten meer tijd, maar ook hier werd de tijd beperkt 

als er nog andere mensen op consult wilden komen.  

De tijd is functie van de verhouding tussen de toebedeelde tijd en de mogelijke (financiële) 

opbrengst691. De tijd is voor de advocaat bijgevolg een ‘berekende tijd’.  

Tegenover ‘de berekende tijd’ van de advocaat staat ‘de beschikbare tijd’ voor de rechtzoekenden. 

Het is de tijd die de advocaat vrijmaakt voor de cliënten. Tijd staat in correlatie met bereikbaarheid 

en beschikbaarheid. Als bezoekers ervaren dat hun advocaten niet ter beschikking zijn, verschuift de 

zoektocht naar een oplossing. Als er dan elders een advocaat aanwezig is, nemen zij zijn tijd in om 

andermaal hun probleem voor te leggen, te vragen naar informatie of advies. De bezoekers in het 

inloopcentrum hadden in vele gevallen al een advocaat toegewezen gekregen, maar kwamen toch op 

                                                                                                                                                                                     

dienstverlening. De tijd die aan een vraag of een zaak wordt besteed, is bijgevolg berekend. De verzakelijking 
doet zich ook voelen in de manier waarop mensen die als consumentarm kunnen worden omschreven, worden 
behandeld.  
689 L. HUYSE en H. SABBE, De mensen van het recht, Van Halewijck, 1997, 184. 
690 L. HUYSE en H. SABBE, o.c., 184-187. 
691 Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van een quote uit een gesprek tussen een bezoeker in het 
inloopcentrum en een advocaat. Wanneer tijdens een gesprek, met een psychiatrische patiënt, naar boven 
komt dat hij nog recht zou hebben op de een deel uit de nalatenschap na de verkoop van de ouderlijke woonst, 
ter waarde van 5 000 000 €, vraagt de dienstdoende advocaat zich verbaast af waarom zijn advocaat niets 
onderneemt: “dat als er 5 000 000 € te rapen is, een advocaat dan allicht wel zijn best zal doen, want daar valt 
een serieuze euro aan te verdienen” (casus 16 Amerant). 
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consult omdat ze de toegewezen advocaten niet konden bereiken. Zij belden tevergeefs of werden 

na het achterlaten van een boodschap niet teruggebeld of gecontacteerd (zie o.a. casus 1 Meander) 

692.  

De ‘berekende tijd’ afstemmen op ‘de beschikbare tijd’, vraagt om ‘timemanagement’. Tijd is 

bijgevolg een sociale constructie. Naast het meer zakelijke aspect van de tijd heeft de tijd een 

persoonlijke dimensie. Tijd nemen voor iemand betekent dat men er is voor, dat men aanwezig is. Dit 

geldt ook tijdens een consultatie. Een advocaat die geen tijd neemt om actief te luisteren, gaat 

onmiddellijk over tot interventie en geeft de indruk gehaast te zijn. Zoals een sociaal werker het 

gevat stelde: “er is een onderscheid tussen advocaten: sommigen hebben een jachtige attitude, ook al 

hebben ze meer tijd, anderen die rust uitstralen” (focusgroep sociaal werkers).  

3.5.5.1.2 De tijd en de bezoeker 

De aanwezigheid van de advocaat zorgt ervoor dat mensen zich op hun juridische vragen en 

problemen kunnen oriënteren. De bezoeker is niet verplicht om deze tijd zo in te vullen, maar de 

bezoeker krijgt de gelegenheid om hiertoe over te gaan. Hij bepaalt mee het momentum 

(transitiemoment) wanneer hij de tijd rijp vindt om zijn vraag of probleem voor te leggen.  

De aard van de situatie (transitie-event) bepaalt eveneens mee het moment. De aanwezigheid van de 

advocaat en de tijd die hij doorbrengt in het inloopcentrum leidt tot zelfbevraging bij de bezoekers 

en zelfs tot onderlinge uitwisseling van juridische informatie en ervaringen. Een mooi voorbeeld is 

het gesprek dat het keukenpersoneel in Amerant had tijdens een korte pauze. Het personeel nam de 

tijd om van gedachten te wisselen over bepaalde juridische issues.  

Ik ruim de tafel verder op. SW3 was tijdens het gesprek van tafel gegaan. Ik zie haar buiten staan praten met 
enkele mensen. Ik vervoeg mij bij hen omdat ik aan SW3 nog wil vragen of zij voldoende info heeft om de 
onderzoeksformulieren in te vullen. Het groepje bestaat uit keukenpersoneel – blijkbaar op grond van artikel 60 
OCMW – dat even uitrust in het zonnetje, zittend op een stoel en op een verhoogje vlak aan een gebouw dat 
grenst aan de parking. Een vrouw die Nederlands spreekt met een sterk accent, zegt dat ze ook nog een 
consultatie had gewild. SW3 zal het voor de volgende keer noteren. Het gaat blijkbaar over collectieve 
schuldenregeling. Zij vertelt dat zij een advocaat krijgt toegewezen van het OCMW die zal nagaan of zij in 
aanmerking komt. Zij wil dit even checken. Een magere man die naast haar zit op een stoel en een sigaret rookt, 
legt uit hoe een collectieve schuldenregeling verloopt. Hij maakt het onderscheid tussen budgetbeheer, 
schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling. Hij herhaalt het verschillende keren in de overtuiging dat de 
vrouw het nu wel zal verstaan. Hij zegt dat een CSR na 7 jaar wordt afgesloten – SW3 mompelt dat zij dat niet 

                                                           

692 Andermaal gaat het over vrij omvangrijke zaken die tijdsintensief zijn en meestal onder de juridische 
tweedelijnsbijstand ressorteren. Volgende casus is hiervoor verhelderend. Tijdens een consultatie met de 
eerstelijnsadvocaat in het inloopcentrum bepaalt deze dat de bezoeker die reeds een advocaat heeft 
toegewezen gekregen, zijn advocaat hierover moet raadplegen. De bezoeker repliceert echter dat ze de 
advocaat nooit aan de telefoon krijgt. Ook het CAW heeft gebeld, maar krijgt daar te horen dat de advocaat 
weinig tijd heeft en slechts één vraag wil beantwoorden (casus 2 Meander).  
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weet - en dat als niet alle schuldeisers zijn afbetaald de schulden worden kwijtgescholden. Ik vraag of hij het zelf 
heeft meegemaakt omdat hij het zo goed weet te vertellen. De man beaamt dat hij in een schuldregime heeft 
gezeten (zegt niet de welke). Vervolgens gaat de vrouw verder dat de bemiddelaars van het OCMW strenger zijn 
dan deze van de privé (waarmee advocaten worden bedoeld). SW3 heeft hiervan nog niet gehoord. Deze van de 
privé zouden nog wat meer leefgeld overhouden dan het minimum, wat volgens de magere man, beter 
stimuleert om het vol te houden. De vrouw gaat vervolgens verder over haar verblijfsstatuut. Zij heeft een 
Europese kaart E++. Zij heeft hierdoor bijna dezelfde rechten als een Belg. Zij ziet geen reden om van 
nationaliteit te veranderen. Een man met Aziatisch uiterlijk die ook in het groepje zit, maar tot dan niets heeft 
gezegd, komt tussen en zegt dat hij al verschillende jaren Belg is. SW3 is hierover verbaasd…. (observatieverslag 
9 april 2015) 

De aanwezigheid houdt ook in dat mensen zich kunnen informeren en laten adviseren vooraleer een 

situatie die er sowieso gaat komen, zich in hun leven zal voordoen. Oudere mensen hebben vragen 

over hun erfenis en hoe zij dat kunnen regelen. Het moment van transitie is dus niet louter curatief, 

maar ook preventief (focusgesprek met sociaal werkers). Het is een moment waarop sociaal-

juridische kwesties aan bod kunnen komen, zonder dat er nu al een noodzaak is om juridisch te 

interveniëren693.  

Het op geregelde tijden zien van de advocaat, maakt dat de bezoekers vertrouwd geraken aan de 

persoon van de advocaat en in hem vertrouwen krijgen. Ze zijn minder angstig om zich tot de 

advocaat te wenden (zie focusgroep bezoekers, zie focusgroep advocaten: zie supra).  

Ik ga even buiten zitten en kom terug binnen. Ik sluit mij aan bij de rij voor het aankopen van een eetbonnetje. 
Er staat een vrouw in de rij. Ik hoor dat ze spreken over de consultatie van de advocaat. Een vrouw zegt dat het 
vandaag consultatie is. Een vrouw vraagt hoe. Er wordt gezegd dat ze zich normaal moet inschrijven. Ik zeg 
haar dat er nog plaats is. Ik wijs naar SW die in de keuken staat. De vrouw laat geld achter voor de maaltijd op 
de tafel en vraagt een vrouw om voor haar een bonnetje te kopen. Zij loopt vervolgens naar de keuken, naar SW 
(observatieverslag Amerant 25 juni 2015). 

…. 

Ik vraag haar naar het nut van de advocaten voor het spreekuur. Zij zegt dat ze zelf van het juridisch gedoe niet 
zo veel afweet en dat ze het als een meerwaarde beschouwt. Het feit dat de advocaat er is, doet de mensen 
nadenken. Zij zegt dat ze op een bepaald moment de consultatie daags voordien wilde afbellen omdat er 
niemand zich had gemeld, maar heeft dit niet gedaan. Soms zijn er ook mensen die op het moment zelf beseffen 
dat ze een vraag kunnen stellen. De aanwezigheid van de advocaat doet de mensen nadenken. Het werkt dus 
preventief, zegt ze (observatieverslag Amerant, 10 september 2015). 

…. 

Ze (SW1) zegt dat hier wel wat volk zit dat nood heeft. Dan zegt ze dat het wel een verschil kan maken als de 
juristen hier komen zitten. Soms komen mensen maar pas met hun vraag als ze weten dat hier iemand zit. “We 
zeggen ook dat er advocaten zijn, dus als jullie vragen hebben…., dan gaan mensen denken, dat zou ik willen 

                                                           

693 SW5 zegt dat zij slechts één vraag had vandaag, maar dat ze in de zaal is gaan horen of nog iemand een 
vraag had. B heeft toen gezegd dat hij wilde spreken met de advocaat. SW5 had de indruk dat hij eigenlijk niet 
was gekomen voor het consult en dat als zij niets had gevraagd hij ook niet was geweest. Hij was dus niet echt 
voorbereid (observatieverslag 27 augustus 2015). 
… 
Ik weet dat ik nog in de zaal efkens ben gaan zeggen: jullie weten dat er een advocaat is en dat jullie … dat 
waren dan de plotse vragen, maar dat was niet voorbereid..(focusgroep sociaal werkers). 
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vragen, hoe zit dat juist en dan komen mensen pas wat vragen….”.(observatieverslag Meander 2 september 
2015). 

 

 Ruimte  

3.5.5.2.1 De ‘juridische’ ruimte 

De inloopcentra voorzien in een fysieke ruimte waar mensen elkaar kunnen ontmoeten694. De 

aanwezigheid van de advocaten in die ruimte maakt hen eveneens meer bereikbaar en ook 

beschikbaar voor ontmoeting. De in se sociale ruimte met sociaal werkers wordt hierdoor zij het 

gedeeltelijk ook een juridische ruimte, een plaats waar het recht aanwezig is via de advocaat en de 

bezoeker die zich er over beraadt om al dan niet de advocaat aan te spreken. Een bezoeker 

omschreef het als volgt: “als jullie nu boven hadden blijven zitten, dan apart gezeten, dan hadden de 

mensen nog minder gekomen, maar gellie zijt naar beneden, zat onder de mensen … en hadden gellie 

nog vragen, ok, we gaan efkens naar boven.. Ik denk dat voor de mensen heel veel gedaan heeft. 

(focusgroep bezoekers). Een advocaat beaamt, zoals tijdens een gesprek gedurende de observatie 

blijkt: A2 zegt dat het cliënteel van het ILC zelf nooit de stap zou zetten naar het justitiehuis of 

OCMW. A2 zegt dat mensen altijd wel iets te vragen hebben. Binnen het experiment moeten de 

mensen niet naar haar komen, want ze is er al” (observatieverslag Meander 15 juli 2015). 

De fysieke aanwezigheid van de advocaten binnen het inloopcentrum verschilt van de aanwezigheid 

van de juristen binnen de organisatie van het CAW. De CAW-juristen zijn aanwezig in het 

hoofdgebouw en de stap naar de sociale rechtshulpverlening, is voor vele bezoekers vaak al een 

drempel. Bovendien moeten de juristen gecontacteerd worden via e-mail of via het boeken van een 

consult in hun agenda met een korte situatieschets (observatieverslag Meander 2 september 2015). 

Ook bezoekers ervaren soms een afstand tussen de CAW-juristen en zichzelf (zie focusgroep 

bezoekers). De afspraken worden gefilterd.  

3.5.5.2.2 De fysieke ruimte: de plaats van de consultatie  

Hierboven is reeds het onderscheid gemaakt tussen de begrippen vertrouwen en vertrouwelijkheid. 

De terugkerende aanwezigheid van de advocaten in het inloopcentrum wekt vertrouwen op. De 

aanwezigheid moet echter verder gaan dan louter zichtbaar zijn en moet evenmin aanklampend zijn, 

                                                           

694 De bezoekers plaatsen zich aan tafels, voor een tas koffie (Meander) of voor het nuttigen van een maaltijd 
(Amerant middag/Meander ’s avonds). Ontmoeting, er-zijn-voor is wat de sociaal werkers in het inloopcentrum 
voortdurend voor staan. Zij bewegen zich in deze ruimte en zijn steeds zichtbaar aanwezig. Ze zijn hierdoor 
aanspreekbaar en nemen de tijd voor een gesprek, gaande van een losse babbel tot meer serieuze zaken. Zij 
zijn beschikbaar en bereikbaar. Hun aanwezigheid/presentie in de ruimte is cruciaal.  
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op zoek naar mensen met mogelijke juridische vragen of problemen. De aanwezigheid houdt een zich 

verplaatsen in de ruimtes in, zowel de fysieke als de sociale ruimte.  

De courante wijze van het verlenen van juridische eerstelijnsbijstand kenmerkt zich door een 

reactieve dienstverlening. De diensten situeren zich op een vaste locatie, een drempel die moet 

overschreden worden, een kamer in een gebouw, een deur die moet geopend worden. De advocaat 

ontvangt de mensen achter een bureel, een tafel. De advocaat bevindt zich op afstand en is dus niet 

nabij. Het zich verplaatsen en vindplaatsgericht werken als vorm van consultatie is nieuw en eerder 

onbekend voor de advocaten. Advocaten nemen hiertegenover vaak verschillende houdingen aan en 

weten zich soms ook geen houding te geven:  

SW1: “een beetje houdingsgewijs. Sommige advocaten waren meer afwachtend gingen meer op hun plekje 
zitten, waar hun hun tafel was, wachtend wanneer de juridische vraag kwam. En sommige advocaten gingen 
gewoon rond de tafel zitten en deden een alledaags klapke met de mensen over hun tas koffie en ge merkte dat 
de advocaten die er echt tussen gingen zitten dat daar zo uit het niets ineens zo vragen kwamen aan tafel. Dat 
mensen ineens hun situatie gingen vertellen waar iets juridisch inzit, ineens toch besproken of iemand haalt iets 
boven.. moest ook niet altijd de vragen boven in dat kamertje… de mensen die zowat meer boven bleven, wat 
minder de stap durfden zetten of die houding ook niet hadden van ik ga mij er gewoon bijzetten nu er geen 
vragen zijn-. Anderen hadden zo van er is geen vraag, ik ga efkens verder werken aan hun computer. Anderen 
zeiden: ah er is geen vraag, geef me maar een tas koffie, ik lees hier de krant. Dat verschil vond ik heel 
sprekend, het gevoel dat dat bij mensen werkt. ….” (focusgroep sociaal werkers) 

Zoals een sociaal werker het typeerde. De advocaten kunnen onderscheiden worden op basis van: 

“de basishouding die open of gesloten is…” (SW4, focusgroep sociaal werkers).  

Het aanwezig zijn op basis van een open houding impliceert betrokken zijn op de bezoekers. Het 

resulteert in een laagdrempelige dienstverlening. Deze betrokkenheid veronderstelt nabijheid die 

vertrekt vanuit een relationeel gegeven, nl. de bezoeker neemt de hulpverlener in vertrouwen en wil 

hem hierover zelf spreken. Naast en tussen de bezoekers zitten doet bezoekers vragen stellen over 

juridische aangelegenheden die hen aanbelangen of die hen bezighouden, maar waarvoor zij niet tot 

aan de juiste dienstverlener geraken, om welke reden dan ook. Bezoekers zijn of worden zich bewust 

dat er juridische kwesties zijn die hun leven mee bepalen. Er is vaak de schroom en de schaamte om 

hierover te praten. Dat de juridische professional zich niet afzondert, maar juist tussen hen zit, slecht 

de drempel om hen te benaderen, niet alleen fysiek, maar ook figuurlijk. Bezoekers nemen dan zelf 

het initiatief, ieder op zijn tempo695. 

                                                           

695 Zie uittreksel uit observatieverslag: “SW4 biedt mij een maaltijd aan, er is nog wat over (twee gehaktballen 
in tomatensaus met frietjes). Ik zet mij samen met SW4 aan een tafel waar drie oudere dames zitten. Eén van de 
vrouw heeft tranen in haar ogen. Haar man is vorige week overleden. SW3 spreekt enkele troostende woorden. 
De andere dames proberen haar eveneens moed in te praten. Ik vraag of hij ziek was. Haar man had Parkinson, 
maar blijkbaar ook kanker die pas vorige week werd ontdekt. Het is dan vervolgens zeer rap gegaan. De vrouw 
zegt aan SW4 dat er problemen zijn met de Urne van haar man. Ze krijgt hem niet mee. Het zou enkel maar in 
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Het vertrouwen moet groeien en het feit dat de advocaat regelmatig komt, wekt ook dat 

vertrouwen. Vertrouwen is een relationeel gegeven en ontstaat doordat mensen elkaar ontmoeten, 

wat nabijheid impliceert. De nabijheid is een opstap naar een juridisch gesprek en mogelijke 

consultatie.  

A2 stopt de conversatie en wil koffie gaan halen. Beneden hoor ik haar spreken met enkele bezoekers. Een man 
– hij heeft reeds advies aan haar gevraagd – (consult 1, 15 april 2015) vraagt haar naar de andere wegen om 
advies te kunnen krijgen. A2 vertelt over het justitiehuis. JF, de man, legt uit wat justitiehuis inhoudt nl. 
probatiecommissie, commissie bescherming maatschappij, et. A2 komt terug naar boven en zegt dat ze ook nog 
heeft gevraagd of er juridische vragen zijn in de bezoekruimtes, maar niemand reageerde hierop, uitgezonderd 
de man die een praatje wilde maken over de organisatie van de juridische eerstelijnswerking (observatieverslag 
Meander 15 juli 2015).  

… 

Een man, die Nederlands met een sterk accent spreekt, komt naast mij zitten en vraagt om advies. Ik deel hem 
mee dat ik de onderzoeker ben en niet de advocaat, maar dat ik wel wil luisteren en als ik kan wil antwoorden. 
Hij vertelt dat hij thans van een vervangingsuitkering leeft en op een kamer woont. Hij heeft via de VDAB een 
cursus gevolgd voor buschauffeur. Hij kan binnen enkele weken voltijds aan het werk bij een pachter van De 
Lijn. Hij zal dan rond 1.400 € netto verdienen en als hij langere uren moet rijden, zelfs nog meer. Hij is zichtbaar 
tevreden. Hij vertelt dat hij echter nog schulden heeft, 6.000 €-7.000 €. Hij zegt dat hij gehoord heeft dat er een 
mogelijkheid is om geen intresten te moeten betalen. Hij wil als hij werkt deze schulden afbetalen. Ik leg hem uit 
dat hij zeker moet opletten dat als hij schulden heeft en gaat werken, de mogelijkheid bestaat dat er beslag op 
zijn loon zal kunnen gelegd worden. Bovendien als hij zich elders domicilieert en een appartement met eigen 
meubeltjes heeft (thans huurt hij een gemeubelde kamer), de gerechtsdeurwaarder beslag op roerende 
goederen kan leggen. Verder leg ik hem uit dat de wet op de collectieve schuldenregeling voorziet in de 
mogelijkheid om kosten en intresten kwijt te schelden. Ik wijs hem ook op de mogelijkheid van 
schuldbemiddeling dat hij kan opstarten via het CAW. Hij is hiervan blijkbaar op de hoogte. Hij geeft aan met 
deze diensten contact op te nemen. Zelf voeg ik er nog aan toe dat hij zeker nog een onderhoud moet vragen 
met de advocaat (wat hij gedaan heeft, zie verslag consultaties) (observatieverslag Meander 6 mei 2015). 

Een voorbeeld is casus 21 Meander. A6 zat alleen aan tafel, terwijl de andere bezoekers hun 

avondmaaltijd namen. A6 zat haar krant te lezen, met enkel nog een bezoeker. Terwijl iedereen de 

maaltijd in de keuken nuttigde, is de man een gesprek met de advocate aangegaan. A6 zegt dat hij 

                                                                                                                                                                                     

de nis van de begraafplaats mogen staan. Dit is blijkbaar zo bepaald in het gemeentehuis. SW4 vraagt of ze een 
beetje as uit de urne mag hebben en dit dan kan opbergen in een medaillon. Blijkbaar kan dat, zoals ook wordt 
beaamd door de andere dames. SW3 zegt dat dit toch een fijn compromis is. Zo kunnen de kinderen naar de 
begraafplaats gaan om hun vader te gedenken, terwijl de vrouw zelf een beetje van de as bij zich heeft als 
aandenken. De vrouw vindt hierin blijkbaar troost. Zij huilt niet meer. De vrouw naast mij, grijs halflang haar in 
froufrou, - zij heeft geen gebit meer - vertelt dat haar man al 13 jaar dood is en dat zij drie jaar geleden ook 
haar vriend heeft verloren. Sinds dan heeft ze wel problemen gekend omdat zij enkele maanden voor zijn 
overlijden, toen hij al ziek was, borg had gestaan voor een lening bij Citybank. Om deze lening na het overlijden 
van haar vriend, af te kunnen betalen heeft zij haar hypotheeklening van haar woning moet herfinancieren. Zij 
moet nog afbetalen tot 2027. Daarnaast heeft zij nog een achterstal bij het OCMW. Het OCMW zal het niet 
terugvorderen, maar van zodra haar woning wordt verkocht, zal het OCMW op het saldo van de verkoop een 
bedrag van 3 000 € inhouden. Zij zegt dat ze het wel heeft gehad met mannen en dat er geen meer bij haar 
binnenkomt. Zij vertelt dat zij wel een advocaat heeft geraadpleegd, maar het kostte alleen maar geld. Zij heeft 
er dan ook niet verder meer beroep op gedaan. Zij is vooral boos dat de Citybank nog een lening heeft 
toegestaan aan haar vriend die toen al ziek was. Zij zegt dat zij als borg niets anders kan dan af te betalen. Zij 
zegt dat er tegen een OCMW en een bank niets te beginnen is, aangezien zij zeer sterk zijn. Het zit de vrouw 
duidelijk hoog. Ik heb haar meegedeeld dat ik niet de advocaat ben, maar de onderzoeker. Zij weet het, maar 
wilde het toch even zeggen. Zij wond zich in ieder geval op (zie observatieverslag Amerant 9 april 2015)”.  
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zeer stilletjes in de ontmoetingsruimte zat en haar vervolgens heeft aangesproken voor een 

consultatie. Ze zijn dan haast stiekem naar boven gegaan om een vertrouwelijk gesprek te voeren 696.  

De man bleek al enige tijd papieren bij zich te hebben in verband met dringende en voorlopige 

maatregelen van de vrederechter. Hij wilde terug toenadering tot zijn echtgenote en vroeg hierover 

informatie. Hij heeft het moment afgewacht waarop hij voldoende zeker was om contact te leggen 

met de advocaat. De aanwezigheid van de advocaat en haar openheid, relationeel, heeft de man 

ertoe gebracht om juridische informatie en advies aan deze advocaat te vragen.  

Niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor de sociaal werkers betekent de aanwezigheid van de 

advocaten dat zij juridische vragen kunnen stellen. De aanwezigheid van de advocaten maakt dat 

sociaal werkers eveneens vanuit het vertrouwen in de juridische dienstverlener onmiddellijk de vraag 

of het probleem kunnen voorleggen en zelf niet een afspraak moeten beleggen met bv. de CAW- 

jurist of een andere juridische professional, bijvoorbeeld een advocaat met wie zij regelmatig overleg 

plegen voor een bezoeker. Het persoonlijk contact maakt dat de juridische aangelegenheid gewoon 

kan opgenomen worden op een moment dat voor beiden past. Dit contact neemt niet de vorm aan 

van een consult, maar eerder van een bespreking of een kort overleg. Het overleg is meer organisch 

en minder georganiseerd, maar daardoor niet minder efficiënt en effectief. Het doel is bereikt zonder 

hierdoor tal van afspraken, overlegmomenten te voorzien. Het aanwezig zijn van advocaten, maakt 

dat er in de sociale ruimte plaats komt voor het juridische. Op dat moment is er eveneens sprake van 

een transitiemoment. Een moment waarbij de sociaal werker versterkt wordt in zijn juridische kennis 

en het zelf verder opneemt (zie kader hieronder).  

                                                           

696 “Ik keer terug naar boven en zet mij tegenover A6 aan tafel. B3 en de anderen zijn intussen naar beneden 
aan het gaan voor het avondeten. De ontmoetingsruimte is intussen bijna leeg. Intussen is B1 binnengekomen. 
Hij zet zich naast mij aan tafel en neemt de krant. SW1 komt binnen en roept de laatste bezoekers om de 
maaltijd te nemen. Zij roept naar B2 die nog naar muziek zit te luisteren. Zij neuriet al een hele tijd mee. A3 
hoorde het ook, draaide zich om zich hiervan te vergewissen. Zij zond mij nadien een blik van herkenning en 
lachte minzaam en leek vertederd over wat ze zag. B2 springt recht en lacht naar SW1 als deze zegt dat ze toch 
echt wel een muziekmadame is. B1 leest de krant. Hij kijkt naar ons, terwijl A3 en ik bezig zijn over de 
verschillende activiteiten aan de balie. A3 is lid van de jonge balie van Leuven en vertelt over de activiteiten die 
op stapel staan. B1 vraagt of we ons niet vervelen. We zeggen van niet. Hij leest verder de krant. Ik sta recht en 
ga naar beneden naar de keuken. …  
Boven aangekomen bemerk ik dat A3 vertrokken is en B1 er ook niet meer zit. Ik zie haar jas hangen aan de 
stoel waar zij het laatst heeft gezeten. Ik ga naar boven en ga de spreekkamer binnen. Ik zie dat B1 en A3 aan 
de ronde tafel zitten. Ik vraag of ik niet stoor. Het is geen probleem. Ik zie op de tafel een brief van de griffie van 
het vredegerecht liggen. Ik heb het gesprek niet gevolgd. De consultatie lijkt ten einde. A3 vraagt of er 
formulieren zijn. Ik ga terug op zoek naar SW1 die nog in de keuken is. SW1 komt mee naar boven en bezorgt 
mij de papieren. Ik ga terug en vraag of het stoort dat ik even blijf. Ik zeg tegen A3 dat er nog iemand is die haar 
wil spreken. A3 vult de papieren in terwijl B1 zwijgend blijft zitten. Na verloop van tijd zegt B1 dat hij misschien 
best plaats maakt voor de volgende. A3 overhandigt hem het tevredenheidsformulier. B1 vertrekt. Ik sluit de 
deur achter hem en vraag haar hoe hij plots toch een vraag heeft en dat hij papieren bij heeft (casus 21 
Meander).” 
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Ik zet mij aan de tafel, neem een tas koffie. Ik loop nadien nog wat rond en ga terug zitten. Tegen 16.00h is de 
advocate (A3) er en zij zet zich naast mij. Er is niet veel volk. Ze ziet de mensen kleuren en maakt hier aan tafel 
een opmerking over. SW1 verdwijnt van de tafel en komt nadien naar de advocaat en stelt een vraag over een 
vrouw die haar gemaild had dat zij slecht behandeld is geweest door de politie en dat zij hierover klacht heeft 
ingediend. Na een intern toezicht, wordt de klacht niet gegrond verklaard en SW2 vraagt zich af wat de 
volgende stap kan zijn. De advocate zegt dat ze klacht kan indienen bij het Comité P. SW2 vraagt hoe ze dit 
moet doen. De advocate zegt dat dit online gebeurt aan de hand van een standaardformulier. Ze zegt wel dat 
het Comité nooit laat weten welk gevolg eraan gegeven wordt. En ze schat de kans op succes ook niet hoog in. 
SW2 zegt dat de persoon die haar gemaild heeft, mogelijks nog zal komen. Maar ze weet zelf genoeg om haar 
te antwoorden (algemeen observatieverslag Meander 2 september 2015).  

 

3.5.5.2.3 De relationele en sociale ruimte: consultatie in een vertrouwde ruimte 

Consultaties hoeven niet per se plaats te vinden in een aparte ruimte. Bezoekers stellen ook vragen 

aan de advocaten die zich onder hen bevinden. Zij bepalen zelf wanneer zij vinden dat een 

vertrouwelijk gesprek noodzakelijk is. Sommige advocaten geven op voorhand aan dat het voor hen 

eender is of zij ter plaatse, bv. in de tuin of in de ontmoetingsruimte, hun vraag beluisteren en hierop 

verder ingaan, dan wel in een aparte consultatieruimte. Het opnemen van de vragen of problemen in 

de tuin impliceert dat de juridische aanwezigheid op dat moment letterlijk te nemen is, via de 

persoon van de advocaat als drager van juridische kennis in functie van de vraag of het probleem van 

de bezoeker. Het gesprek krijgt hierdoor ook een andere wending, meer present, minder 

interveniërend. De setting maakt dat het gesprek niet de klassieke vorm van een consultatie 

aanneemt. De nabijheid van de advocaat en de setting waarbinnen de interactie tussen de advocaat 

en bezoeker plaats vindt, geeft de consultatie eerder de vorm van een gemoedelijk gesprek. De 

setting maakt dat de relatie niet moet opgebouwd worden binnen een kort tijdsbestek van een 

consultatie, maar al aanwezig is. De juridische vraag wordt hierdoor minder afgezonderd van de 

context, maar maakt er deel van uit.  

In een aparte ruimte waarbinnen het vertrouwelijk gesprek plaatsvindt, is de setting van de 

consultatie eveneens een factor die een impact heeft op het verloop van de consultatie. De 

consultatie krijgt een andere dimensie naargelang de plaats van de bezoeker en de afstand of 

nabijheid die afhankelijk van de plaats bestaat tussen de advocaat en de bezoeker. Een consultatie 

binnen een gewone setting kenmerkt zich door de fysieke afstand tussen de dienstverlener en de 

cliënt bv. aan een tafel, tegenover elkaar (Amerant) of aan een ronde tafel, maar toch nog steeds 

tegenover elkaar geplaatst (Meander). Deze setting maakt dat een gesprek “face-to-face” gebeurt. 

Deze fysieke afstand wordt gelegitimeerd door een professionele of de sociale afstand tussen 

hulpverlener en bezoeker (zie supra). Deze afstand geeft overzicht, controle en structuur aan de 

consultatie.  
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Eén advocaat koos voor een andere plaats van de bezoeker tijdens de consultatie. De advocaat vroeg 

aan de bezoeker om naast hem plaats te nemen op de hoek van de tafel. Deze handeling creëert 

meer nabijheid voor menselijke contact (zie casus 15 Amerant).  

 

3.6 Preventieve rechtshulpverlening, outreach en een sociaal-

juridische praktijk 

3.6.1 Professionele verschillen als belemmering voor een sociaal-

juridische praktijk 

De advocatuur kenmerkt zich als een professie die handelt from within. Centraal staat de zelfsturing. 

Deze zelfsturing is niet alleen kenmerkend voor de beroepsgroep zelf, maar typeert ook de advocaat 

die juridische eerstelijnsbijstand verleent. In de eerste plaats is er niet echt sprake van een 

methodische opbouw, verloop of afronding van een consultatie. Specifieke gesprekstechnieken 

worden niet gehanteerd, context wordt niet opgenomen, enz. De advocaat stuurt zichzelf vanuit zijn 

eigen basishouding die teruggaat op bepaalde karaktereigenschappen zoals afstandelijk, 

communicatief enz. Op de tweede plaats maakt de advocaat amper gebruik van juridische 

instrumenten om gesystematiseerd advies op maat van de cliënten te leveren. Zijn juridische bron is 

zijn parate kennis van het recht. Deze parate kennis beperkt zich tot juridische informatie, al dan niet 

uitgebreid, en/of praktijkadvies. De advocaat minimaliseert zijn opdracht op de eerste lijn omdat het 

zwaartepunt van de juridische dienstverlening voor hem op de tweede lijn ligt. Ten derde zal de 

advocaat vlugger doorverwijzen naar de tweede lijn zeker indien hij de kennis niet heeft of hij 

juridisch niet zeker is. Deze doorverwijzing wordt gekenmerkt door een procedurele doorverwijzing, 

dus naar de eigen professie of hierbij aanleunende professies zoals het notariaat. Ten vierde vult hij 

zijn wettelijke opdracht minimalistisch in zowel in de feiten als juridisch. Hij beperkt zijn opdracht tot 

informatie en advies. Ook al bestaat de nood, hij verleent geen services en volgt niet verder op. Ten 

vijfde verhoudt de advocaat zich het meest tot een beroepsidentiteit van een professional die op 

afstand staat, probleemgericht werkt, rationeel handelt, zakelijk en atomistisch. Zoals Lejeune reeds 

typeerde, gebruikt en ziet de advocaat het recht als een technisch gebruiksinstrument en construeert 

hij hierrond zijn beroepsidentiteit697.  

Hiertegenover staat de sociaal werker die from above gestuurd wordt. Het CAW organiseert in zijn 

visie op toegankelijke zorg een inloopcentrum waarin de sociaal werkers werken vanuit een 

                                                           

697 A. LEJEUNE, o.c., 407-408. 



262 
 

vastgelegde methodiek zoals de presentie en de basisschakelmethodiek. De sociaal werker zoekt 

vanuit die presentiebenadering de nabijheid van de cliënt op. Hij werkt cliëntgericht wat inhoudt dat 

hij inzet op de opbouw van de relatie met de cliënt en de problemen van de cliënt contextualiseert. 

Zijn invulling van tijd en ruimte verschilt met deze van de advocaat. De sociaal werker handelt als 

transformatie-agent tussen de leefwereld van de cliënten en de systeemwereld waar ook het recht 

onder kan worden gecatalogeerd. Hij wacht hierbij het moment af om een overgang mogelijk te 

maken (transitie-moment). Net zoals de advocaat situeert zijn handelen zich in het inloopcentrum 

binnen een sociale, fysieke en juridische ruimte.  

De sociale rechtshulpverleners van het CAW zijn eerder te situeren ‘backoffice’ en ondersteunen de 

sociale werkers en cliënten. De sociale rechtshulpverleners benoemen hun manier van 

adviesverlening als consultatiemodel. De juristen die opereren binnen een sociaal werk omgeving 

hebben meer oog voor communicatie - en gesprekstechnieken waarbij zij nagaan of iemand de 

capaciteiten heeft om zelf verder stappen te zetten, bv. door te vragen naar hoe de deelnemer zelf 

inschat om zelf verder te handelen of hiertoe ondersteuning nodig heeft (zie hierover verder in 

hoofdstuk 4). Nochtans begeven zij zich niet tussen de cliënten en beperken hun service tot 

informatie maar dan in de brede zin van het woord. Zij nemen de zaak zelf niet steeds over, zij 

werken empowerend en benadrukken zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van de rechtzoekende. 

Lejeune typeerde hen als een categorie die sociaal gebruik maakt van het recht. Hun ervaring met 

het sociaal werk maakt dat zij het juridische plaatsen binnen een sociale en eveneens juridische 

context en tevens methodieken uit het sociaal werk in hun dienstverlening opnemen.  

Het inloopcentrum kunnen we zoals in Deel 2 uiteengezet een interferentiezone noemen. In het 

centrum zijn professionals aanwezig die vanuit hun habitus en veld (inter)ageren en zich verhouden 

tot de leefwereld van de rechtzoekenden. Het inloopcentrum accentueert zich als overgangsgebied 

tussen de leefwereld en de systeemwereld door de leefwereld van de mensen centraal te stellen en 

vandaaruit dynamische verbanden te leggen met de systeemwereld. De toegangspoort is het sociaal 

onthaal. De advocaten staan dan weer in voor het juridisch onthaal. Ondanks dezelfde locatie is er 

nog geen sprake van gestructureerd samenwerken. Er zijn wel informele contacten in functie van de 

bezoekers. Van echte co-creatie in de zin zoals Kunneman het benoemt is geen sprake. Het sociaal 

werk en het recht als disciplines funderen het sociaal en het juridisch onthaal. Het zijn echter de 

professionals die vanuit hun rationaliteit en logica hun onthaal vorm geven en dit tegelijkertijd 

afbakenen. Deze afbakening verwoordt zich in de term “complementair”. Complementair betekent 

dat de beide professionals elkaar aanvullen, in de praktijk echter lopen de sociaalwerk praktijk en de 

juridische praktijk gewoon naast elkaar. Het elkaar aanvullen, bv. door mensen te verwijzen van het 

sociaal onthaal naar het juridisch onthaal houdt nog geen co-creatie in. Evenmin is er sprake van co-
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creatie bij de vraagverheldering door de sociaal werker tijdens de consultatie met de advocaat. Deze 

handelingen stimuleren wel de reflectiviteit over het eigen handelen. Zo zien de advocaten in dat 

hun eenvormige uniforme dienstverlening niet steeds adequaat is, maar wijzigen deze niet. 

Daarnaast leidt de aanwezigheid van advocaten in het inloopcentrum tot meer juridisch bewustzijn, 

maar betekent het nog niet dat sociaal werkers hierdoor juridisch gaan interveniëren.  

De enige manier om interdisciplinariteit tot stand te brengen die ook tevens tot intradisciplinariteit 

leidt is een managementvisie, zoals Kunneman het verwoordt, om co-creërend handelen centraal te 

stellen als weg om de systeemeisen en leefwereldverwachtingen creatief met elkaar te verbinden. 

Om deze co-creatie te realiseren moet men niet uitgaan van het professionalisme alleen, maar vooral 

van de taken en diensten en welke disciplines hiervoor het best gepast zijn. Een voorbeeld van een 

aanzet tot co-creatie binnen het CAW is de samenwerking tussen de sociaal werkers en de juristen. 

  

3.6.2 Kenmerken van een proactieve sociaal-juridische praktijk: 

juridische aanwezigheid 

In navolging van Mulhering en Coumarelos is er meer nodig dan alleen maar complementariteit. Zij 

wijzen op de noodzaak van een “een multidimensionale benadering”, net zoals Van Regenmortel 

erop wijst dat proactief handelen verschillende niveaus veronderstelt, verschillende actoren en ook 

verschillende dimensies (zie Deel 1). Haar multi-level governance-benadering vraagt om een visie en 

een draagvlak, een regievoering en ondersteuning. Als processen wordt er gewezen op 

samenwerking en netwerken alsook op participatie en dialoog. En om dit te realiseren zijn er 

verschillende werkpistes nodig, zoals het verlenen van informatie en advies, het opzoeken van 

mensen, enz. 

Dit hoofdstuk heeft niet de pretentie om een dergelijke multi-level-benadering uit te werken. Wel 

kunnen we enkele kenmerken weerhouden die bepalend zijn voor een proactieve sociaal-juridische 

praktijk. Deze kenmerken zijn ideaaltypisch.  

De verhouding nabijheid en afstand wijst op het vindplaats- en doelgroepgericht werken met 

cliënten. Outreachend werken als proactieve dienstverlening onderscheidt zich van andere vormen 

van rechtshulp als colocatie, holistische of geïntegreerde rechtshulpverlening die zich ook richt op 

kwetsbare mensen, maar die reactief zijn698 en dus eerder op afstand gebeuren. Vindplaatsgericht 

werken betekent een nabijheid die inzet op de relatie en de verbinding met de doelgroep. In het 

                                                           

698 A. BUCK en L. CURRAN, o.c., 13. 
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raam van een sociaal-juridische praktijk impliceert het vindplaatsgericht werken een professionele 

nabijheid waar de organisatie een weerspiegeling is van de sociaal-juridische vragen van de 

doelgroep binnen het raamwerk van de professionele normativiteit van de professionals (habitus). 

Deze professionele nabijheid veronderstelt zowel een open attitude van de professional 

(betrokkenheid) alsook organisatievormen die toelaten om een gepersonaliseerde relatie op te 

bouwen.  

Een tweede kenmerk is de verhouding cliëntgericht en probleemgericht. De sociaal-juridische 

problemen en conflicten situeren zich in de leefwereld van de mensen. Tegelijkertijd maakt het recht 

als normkader deel uit van de systeemwereld. Een sociaal-juridische praktijk combineert de beide 

werelden en implementeert het sociale en het juridische. De sociale en juridische professionals 

hebben een verantwoordelijkheid op twee niveaus (multi-level). Verticale verantwoordelijkheid 

houdt rekening met het gegeven dat zowel de rechtspraktijk als het sociaal werk vertrekken vanuit 

bepaalde waarden. Deze kunnen in elkaars verlengde liggen, maar ook evengoed van elkaar 

verschillen en in conflict komen. Bepaalde waarden kunnen ook in regelgeving zijn omgezet en 

bepalen mee de doelstellingen van de organisatie die kan gehouden zijn tot verantwoording699. Het 

recht bepaalt ook hoe de verhouding tot stand komt tussen de hulpverlener en de cliënt. Het recht 

kan daarbij zelf een instrument zijn van hulpverlening700. Deze verhouding noemen we horizontale 

verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheden gelden zowel voor de juridische als de sociale 

professional. Een adequaat antwoord bieden aan de noden van de kwetsbare rechtzoekenden die 

zowel juridisch als sociaal kunnen zijn vraagt dat professionals minimaal over bepaalde kennis en 

vaardigheden beschikken die elkaars discipline overstijgen en die zij ook inzetten op hun veld met 

respect voor deze van het andere veld (interdisciplinariteit), maar ook met de minimale kennis en de 

vaardigheden van het andere veld (intradisciplinariteit).  

Een derde kenmerk is de verhouding tussen relatie en ratio. Deze verhouding impliceert een band 

met het zakelijke dat een plaats krijgt in die relatie. Communicatie is een belangrijke factor in deze 

verhouding. Een sociaal-juridische praktijk vraagt dat de professional een transformatie-agent wordt. 

De professional vertaalt het zakelijke dat het recht is naar de leefwereld van de cliënt en vice versa. 

Deze vertaling vraagt dat de professional beschikt over communicatievaardigheden zoals in Deel 2 

uiteengezet (Galowitz). Deze vaardigheden zijn onder andere interviewing, empathisch luisteren, 

identificeren van de doelen van de cliënt, evalueren, crisisinterventie en verwijzing. Zoals Coleman 

                                                           

699 M. PRESTON-SHOOT, M. ROBERT en S. VERNON, “Values in social work law: strained relations or sustaining 
relationships”, Journal of Social Welfare and Family Law 2001, 1-22; S. GIBENS, “Recht in sociaal werk. Hoe 
sociaal werk tot zijn recht kan komen”, Alert 2013, 23.  
700 S. GIBENS, l.c., 34. 
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schrijft en ook in dit onderzoek wordt bevestigd, is dat: “Attorneys typically do not receive much 

instruction in counselling or interacting with clients, and so these social work skills are critical. This 

observation is especially true because it is often necessary to understand the psychological aspects of 

the clients’ legal problems in order to help them. Indigent clients usually have a variety of problems 

that contribute to, or in some way affect their legal situations.”701 

Uit het voorgaande volgt – en dat is het vierde kenmerk – dat er op maat gewerkt wordt, rekening 

houdend met de sociale en juridische context.  

Tot slot is er de verhouding tussen aanwezigheid en interventie. De juridische aanwezigheid 

situeren we zowel in ruimte als in tijd. Juridische aanwezigheid heeft een opvoedende component. 

De aanwezigheid van het recht via professionals (zowel juridische als niet-juridische (zie casus Het 

Woonanker) doet mensen nadenken, geeft ruimte aan het recht in de leefwereld. Anderzijds leidt de 

interactie tussen sociale en juridische professionals tot het adequater beantwoorden van de vragen 

van de cliënten. Presentie is gecorreleerd met nabijheid. Interventie is niet uitgesloten, maar wijst 

eerder op een rationeel-technische aanpak die eveneens noodzakelijk kan zijn. 

Schematisch geeft dit het volgende kader:  

Sociaal Sociaal-juridisch Juridisch 

Nabijheid: (doelgroep) gericht 
en betrokkenheid bij de cliënt, 
vertrouwen 

Professionele nabijheid: de 
organisatie is een 
weerspiegeling van de sociaal-
juridische vragen en behoeftes 
van de doelgroep binnen het 
raamwerk van de professionele 
normativiteit van de 
professionals 

Afstand: niet-(doelgroep)gericht, komt 
tussen vanuit sociale positie, 
vertrouwelijkheid, normatief 

Cliëntgericht: sociaal-juridische 
noden en behoeften, 
leefwereld 

Verantwoordelijkheid: adequaat 
antwoord bieden aan de sociaal-
juridische vragen en problemen 
van de cliënten, horizontale en 
verticale verantwoordelijkheid 

Probleemgericht: juridische 
werkelijkheid, systeemwereld 

Relationeel: verbinding, 
subjectiverend 

Communicatie: transformatie-
agent: verbinding leefwereld en 
systeemwereld 

Rationeel: zakelijk, objectiverend 

Context: inductief, sociaal feit 
en realiteit 

Maatwerk: rekening houdend 
met de sociale en juridisch 
context 

Atomistisch: deductie in een juridisch 
kader 

                                                           

701 B. COLEMAN, “Laywers Who Are Also Social Workers: How to Effectively Combine Two Different Disciplines 
to Better Serve Clients”, Journal of Law & Policy 2001, 139. 
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Aanwezigheid/presentie Juridische aanwezigheid 
rekening houdend met de tijd en 
ruimte 

Interventie 

3.6.3 Typologie van advocaten binnen een sociaal-juridische praktijk  

Terugkerend naar de advocaten die aan het onderzoek hebben meegewerkt (in totaal 6), kunnen we 

op basis van de bovenvermelde kenmerken van een sociaal-juridische praktijk een typologie maken 

die aangeeft in hoeverre hij/zij zich inbedt in een proactieve sociaal-juridische praktijk. We 

onderscheiden drie types. Het eerste type is de afstandelijke advocaat702. Dit type kenmerkt zich 

door binnen te komen, onmiddellijk naar boven te gaan (Meander) om plaats te nemen in de 

consultatieruimte en er gedurende de ganse duurtijd van de consultaties niet buiten te komen 

(algemeen observatieverslag 15 april 2015) of zelfs na enkele gehouden consultaties maar tot aan de 

balustrade die uitkijkt op de ontmoetingsruimte te komen, of een korte wandeling te maken in de 

ontmoetingsruimte zonder contact te zoeken (observatieverslag Meander 3 juni 2015). Dit type van 

advocaat houdt letterlijk afstand van de bezoekers en is maar bereikbaar in de mate dat de 

bezoekers tot bij hem komen. Hij heeft geen oog voor wat er zich op dat moment voordoet tussen de 

bezoekers. Hij bouwt geen informele contacten op bv. via een spel dat gespeeld wordt door de 

bezoekers (observatieverslag Meander 6 mei). De advocaat is niet in staat om nabij te zijn, hij is dus 

niet in de zin ‘juridisch aanwezig’. Naast een fysieke afstand tussen hemzelf en de bezoeker, ziet de 

advocaat zijn functie beperkt tot louter probleemgerichte interventies. Hij zal dan ook enkel de 

juridische problematiek bekijken vanuit de juridische rationaliteit en enkel maar de vragen 

beantwoorden die hem gesteld worden, dus zeer atomistisch te werk gaan (zie kader hieronder). Hij 

kenmerkt zich niet door een open houding.  

De advocate (A1) komt intussen uit de ontvangstruimte, maar blijft boven op de gang met balustrade staan die 
uitzicht geeft over de ontmoetingsruimte. Zij kijkt, hangt even over de balustrade, maar maakt geen enkele 
aanstalten om naar beneden te komen. Ik kijk haar verschillende malen aan om haar duidelijk te maken dat ik 
haar zie. Zij keert na een tijdje terug in de ontvangstruimte. Ik ga na een tijd terug naar boven. De advocate is 
bezig met het lezen van haar berichten op haar GSM. Als ik binnenkom, begint zij opnieuw een babbel 
(observatieverslag Meander 6 mei 2015). 

Het tweede type is de sociale advocaat. Hij houdt zich nog wel op afstand, maar durft al dichterbij te 

komen en te zoeken naar een aangepaste houding, bv. door zich af te vragen welke kledij het meest 

gepast is (observatieverslag Amerant 9 april 2015). Hij begeeft zich al in de ontmoetingsplaats en 

knoopt een beperkt gesprek aan, is meestal zelf nog aan het woord (zie observatieverslag 27 

                                                           

702 A. LEJEUNE maakt in haar proefschrift ook een typologie op basis van de ‘usages des droits’. Zij onderscheidt 
de ‘usages techniques’, ‘usages politiques’ en ‘usages sociaux’. De afstandelijke advocaat verhoudt zich tot de 
jurist die het recht als techniek gebruikt en de daarbij horende kenmerken. De sociale advocaat en de presente 
advocaat verhouden zich tot de jurist die sociaal gebruik maakt van het recht.  
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augustus 2015). Hij ziet wel dat aanwezigheid een belangrijk gegeven kan zijn, maar blijft nog op een 

redelijke afstand. Zijn ruimte is de juridische ruimte, met beperkte aandacht voor de sociale ruimte 

die hij toch overlaat aan de sociaal werker. De juridische rationaliteit en de juridische interventie zijn 

bij hem nog overheersend. De juridische diagnose kenmerkt zich door interventie gericht op het 

juridische probleem. Het sociale type situeert zich vooral aan de zijde van de probleemgerichte 

aanpak, die gekenmerkt wordt door afstand houden of in ieder geval niet vertrekken vanuit de 

leefwereld van de bezoeker. Hij probeert oog te hebben voor de sociale context, zij het dat hij toch 

nog hoofdzakelijk intervenieert vanuit het rationele kader en atomistisch te werk gaat. Zijn juridische 

diagnose heeft niet altijd oog voor de juridische context. 

Het laatste type noemen we de presente advocaat703. Het is de advocaat die zowel de basishouding 

eigen heeft gemaakt als juridisch intervenieert op tempo van de bezoeker. Present zijn veronderstelt 

een basishouding die teruggaat op een menselijk aspect. Het zijn de gewone zaken des levens zoals 

het mee-eten met de kookploeg (zie A5, observatieverslag Amerant 24 september 2015; zie ook 

focusgesprek sociaal werkers), zich tussen de mensen zetten in de ontmoetingsruimte als er geen 

onmiddellijke vragen zijn tot consultatie (observatieverslag Meander, 2 september 2015). De 

advocaat ziet zich niet louter meer als functie. Hij ziet het menselijke gegeven (wederkerigheid en 

verbinding ) in de verhouding tussen hemzelf en de bezoeker. Deze advocaat ziet de functie in van de 

tijd en de ruimte. Zitten is geen tijdverlies, maar zelfs tijdswinst omdat mensen op die manier zelf tot 

bij de advocaat komen. Deze advocaat ziet de duidelijke rol van cliëntgericht werken zonder de 

juridische problemen over het hoofd te zien. Hij luistert, geeft de bezoeker de ruimte om zijn verhaal 

te brengen en koppelt op geregelde tijden terug. Hij heeft oog voor de juridische en de sociale 

context. Hij is zeer nabij. bv. het gesprek voeren naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. Hij 

voldoet idealiter aan de 5 kenmerken van een sociaal-juridische praktijk. 

 

3.7 Een proactieve sociaal-juridische praktijk in een ruimer 

theoretisch kader: enkele conclusies 

Mulherin en Coumarelos stelden in hun onderzoek reeds vast dat in bijna ¾ van de zaken waar 

mensen bijstand zochten, zij te raden gingen bij niet-juridische bronnen. Als gevolg rees bij hen de 

                                                           

703 Het meest in de buurt kwamen advocaten A3 en A6. Beide advocaten hadden vroeger nog andere functies 
uitgeoefend of bijkomende diploma’s behaald. Advocaat A6 was licentiaat in de communicatiewetenschappen 
en had nog gewerkt als journalist. A3 was nog maar net aan de balie en had voorheen gewerkt als manager 
binnen een sociaal secretariaat, waar zij ook opleidingen heeft gegeven. 
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vraag over de manier waarop diensten worden aangeboden en de nood aan innovatie704. Daarbij 

komt dat mensen met lage economische, sociale en psychologische vermogens kwetsbaarder zijn 

voor juridische problemen705. Het hoofdstuk over het inloopcentrum laat zien dat de innovatie erin 

bestaat dat een sociale ruimte eveneens gedeeltelijk een juridische ruimte kan worden waar naast 

het sociaal onthaal ook plaats is voor een juridisch onthaal. In deze ruimte is plaats voor een sociaal-

juridische praktijk die verschilt van de zuivere traditionele aanpak van de advocaten. 

Deze andere aanpak gaat niet alleen over het soort van diensten dat geleverd moeten worden, maar 

ook over de methode hiertoe, zoals ook Buck en Curran reeds hebben vastgesteld706. Buck en Curran 

wijzen erop dat de beste manier om deze mensen te bereiken een proactieve benadering is en geen 

reactieve707.  

Veel studies bestaan er niet over outreach als een proactieve benadering voor een preventieve 

rechtshulpverlening. De Britse en Australische studies gebruiken hiervoor de term outreach legal 

services. Op basis van een meta-studie over de resultaten van de impact van outreach legal services 

komen Forell en Gray 708  tot kenmerken die bijdragen tot een succesvolle outreachende 

rechtshulpverlening. We bespreken deze kenmerken en plaatsen onze bevindingen hieronder.  

Ten eerste stellen de onderzoekers vast dat zowel juridische als niet-juridische diensten samen 

georganiseerd of ingepland worden. Zowel formele als niet-formele communicatie tussen deze 

diensten is belangrijk. We omschrijven deze diensten als sociaal onthaal en juridisch onthaal. Beide 

vormen van onthaal hebben hun eigen rationaliteit en logica, zij het dat zij op elkaar moeten worden 

afgestemd. In die zin is er in het inloopcentrum wel sprake van informele contacten, maar niet van 

formele. De reden is dat de beide onthalen worden georganiseerd via verschillende wettelijke kaders 

(zie verder hoofdstuk 4). Bovendien wordt de communicatie mee bepaald door de verschillende 

invulling van de opdrachten en taken van elk van de hulpverlener. Informele contacten leiden nog 

                                                           

704 G. MULHERIN en C. COUMARELOS, “Access to Justice and Disadvantaged Communities” in P. PLEASENCE, A. 
BUCK en N. BALMER (eds.), Transforming Lives: Law and Social Process, Legal Services Commission, 2007, 25. 
705 B.C.J. VAN VELTHOVEN en M. TER VOERT, Geschillenbeslechtingsdelta 2003. Over verloop en afloop van 
(potentieel) juridische problemen van burgers, Onderzoek en beleid 219, WODC, Den Haag; B.C.J. VAN 
VELTHOVEN en C.M. KLEIN HAARHUIS, Geschillenbeslechtingsdelta 2009. Over verloop en afloop van 
(potentieel) juridische geschillen van burgers, WODC-reeks Onderzoek en Beleid nr. 283, Boom Juridische 
uitgevers, Den Haag, 2010; ook vermeld in M. TER VOERT, “Dutch and Belgian Research into Disputes and Legal 
Services” in B.HUBEAU en A. TERLOUW (eds.), Legal Aid in the Low Countries, Intersentia, Cambridge-Antwerp-
Portland, 2014, 23. 
706 A. BUCK en L. CURRAN, “Delivery of Advice to Marginalised and Vulnerable Groups: The Need for Innovative 
Approaches”, The Journal of Law and Social Justice 2009, 2. 
707 A. BUCK en L. CURRAN, o.c., 25. 
708 S. FORELL en A. GRAY, “Outreach legal services to people with complex needs: what works?”, Justice Issues. 
Law and Justice Foundation, paper 12, oktober 2009, 23 p. 
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niet tot co-creatie, maar vragen om een managementvisie (professionalisme from above). Het is zeer 

de vraag of de advocatuur zich hierin zomaar zal inpassen (professionalisme from within).  

Ten tweede concluderen Forell en Gray dat de diensten het best gelokaliseerd worden op plaatsen 

die het meest gefrequenteerd worden door de doelgroep en die voor deze doelgroep vertrouwd zijn. 

De locaties beschikken over private ruimtes voor opvang en consultaties. Het bereik van deze 

diensten wordt nog verbeterd door een effectief verwijzingssysteem voor de frontliniewerkers en de 

gemeenschap. Het inloopcentrum is een laagdrempelige dienstverlening. De verwijzing heeft daar 

plaats binnen het sociaal onthaal. Een beperkte groep komt via het juridisch onthaal (via 

communicatie in een programmaboekje van het inloopcentrum). Niet alle mensen worden hierdoor 

bereikt. Om de meest kwetsbaren te bereiken zullen andere vormen van outreach nodig zijn, zoals 

aanklampend werken709. Dergelijk aanpak in de preventieve rechtshulpverlening vraagt om een 

beleidsvisie en operationalisering (zie infra hoofdstuk 4). Verder onderzoek zal hiervoor nodig zijn.  

Ten derde is er nood aan flexibiliteit in de dienstverlening, bv. in urgente situaties, maar ook 

flexibiliteit naar tijdsduur ter ondersteuning van de cliënten. De juridische dienstverlening kenmerkt 

zich door een hoge kwaliteit en consistentie op basis van vertrouwen. In ons onderzoek hebben we 

een onderscheid gemaakt tussen vertrouwen dat wordt opgebouwd en de vertrouwelijkheid als een 

normatief gegeven in het raam van de consultatie. Flexibiliteit vraagt om een ruime dienstverlening 

die advocaten echter op de eerste lijn beperkt invullen.  

                                                           

709 Bv. outreach legal aid in gevangenissen voor toekomstige ex-gedetineerden A. OLESEN, “Unmet Needs for 
legal Aid after Prison in Denmark”, Access to Justice for Clients? 2017 International Legal Aid Group Conference, 
14-16th of June 2017, South Africa, 24 p., 
http://internationallegalaidgroup.org/images/miscdocs/Conference_Papers/Ms_Annette_Olesen_Session_4.p
df. 
Een ander voorbeeld is in Noorwegen de Jusbus en de Gatejuristen in Denemarken. De “Gadejuristen” rijden 
met bakfietsen door de stad op zoek naar zeer kwetsbare groepen zoals daklozen, drugverslaafden. Zoals 
Hammerslev en Ronning de aanpak van deze ‘straatjuristen” samenvatten: “First, they are involved in the initial 
‘troubles-talks’ (Jefferson 1988) where a social problem can be named, blamed, and claimed and transformed 
into a legal issue (Olesen, Minke & Hammerslev 2016). To be able to enter into such talks, the organizations 
have developed various trust-building techniques to approach their target groups. Secondly, the organizations 
take the troubles-talks seriously, and offer to take legal action to claim the target groups’ rights from the 
relevant authority. Outreach legal aid consists of more than legal work: it also involves giving practical advice 
on navigating official systems, providing information about opening hours, and establishing channels of 
communication by, for example, handing out free cell phones to facilitate contact between the client and the 
public authorities at the necessary times. Thirdly, organizations such as the Street Lawyers work to empower 
their user groups by raising their legal awareness and increasing their knowledge of their rights”. O. 
HAMMERSLEV en O. HALVORSEN RONNING, “Outsourcing legal aid in the Nordic welfare states” Access to 
Justice for Clients? 2017 International Legal Aid Group Conference, 14-16th of June 2017, South Africa, 11 (19 
p.), http://internationallegalaidgroup.org/images/miscdocs/Conference_Papers/Professor_Ole_Hammerslev_-
_Session_8.pdf. 
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Ten vierde is er de kostprijs voor outreach legal services. Forell en Gray sommen een aantal 

belangrijke factoren op. Effectieve juridische dienstverlening vraagt om een aangepaste technologie 

zoals toegang tot telefoon, internet en elektronische databanken. De outreach juristen moeten zowel 

over juridische expertise in de rechtsdomeinen waarmee de doelgroep te maken heeft beschikken 

als over vaardigheden om met mensen die meervoudige en complexe problemen hebben om te 

gaan. De juristen zijn benaderbaar, zijn respectvol, zijn vaardig in het uitleggen van juridische 

kwesties in een klare juridische taal en zijn in staat om op gepaste wijze te verwijzen naar 

bijkomende bijstand indien nodig. Studies wijzen uit dat het zeer moeilijk is om dienstverleners te 

vinden die aan al deze vereisten voldoen. We stellen vast dat de aanwezigheid van advocaten het 

rechtsbewustzijn aanscherpt zowel bij de cliënten als bij de sociaal werkers. De vraag rijst wie welke 

taken en opdrachten opneemt? Is er een mogelijkheid tot taakverdeling? Wie geeft inlichtingen, 

informeert710, verleent verdere opvolging? Waar ligt het accent: in het sociaal onthaal of in het 

juridisch onthaal? En welke kennis en vaardigheden zijn dan noodzakelijk binnen elk onthaal? Zoals 

Forell en Gray opwerpen zijn de vereisten van die aard dat het moeilijk is om dergelijke personen te 

vinden die over al deze competenties beschikken. Ook de ‘presente advocaat’ moet heel wat 

vaardigheden en kennis hebben om zijn rol waar te maken. We stellen vast dat enerzijds advocaten 

zelf zich een aantal vaardigheden moeten eigen maken zoals gespreks- en communicatietechnieken 

alsook dat er nood is aan een methodiek om een sociaal-juridisch gesprek te voeren (introductie, 

opbouw en afsluiten van een consultatie). Anderzijds hebben de sociaal werkers die generalistisch 

werken deze communicatievaardigheden, maar hebben zij soms geen of zeer beperkte notie van het 

recht en doen zij juridische opvolgingen die zij dan beschouwen als sociaal werk. De vraag rijst op 

welke manier deze ondersteuning kan geboden worden. We stellen daarbij in ons onderzoek wel vast 

dat de kennis van bepaalde rechtsdomeinen wel aanwezig is bij al meer gespecialiseerde taken en 

diensten zoals in Het Woonanker. Drie belangrijke conclusies dringen zich dan ook op. Ten eerste is 

er nood aan verder onderzoek naar andere best practices en projecten. Ten tweede is het 

noodzakelijk deze praktijken te kaderen in een beleidsvisie. Ten derde zullen bijkomende opleidingen 

noodzakelijk zijn die de verschillende disciplines, sociaal en juridisch, nodig om de rechtshulptaken 

uit te voeren met elkaar in verband brengen (co-creatie) en in praktijken omzetten.  

Tot slot is er het voortdurend monitoren en verbeteren van de proactieve methodes binnen een 

preventieve rechtshulpverlening. Men moet een duidelijk doel en resultaat voor ogen hebben dat 

                                                           

710 Informatie verschilt van communicatie. Informatie veronderstelt precisie en definitie (nl. dat is wat het recht 
zegt). De communicatie hierover is de manier waarop de informatie zowel verbaal als non-verbaal wordt 
overgebracht (zie R. SENNETT, Samen. Een pleidooi voor samenwerken en solidariteit, Amsterdam, Meulenhoff, 
2016, 46). 
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soms meer tijd en middelen vraagt. Deze vaststelling is tevens een vraag naar een beleid die we in 

het volgende hoofdstuk verder uitwerken.  

 

4 Naar een beleid voor een sociaal-juridische praktijk?  

4.1 Inleiding 

We hebben in Deel 1 een sociaal-juridische praktijk omschreven als een veld binnen de rechtshulp 

waar beleid, professionals en gebruikers vanuit hun logica en rationaliteit komen tot praktijken die 

opgezet zijn om bij te dragen tot het aanpakken van sociaal-juridische problemen die mensen 

dagelijks ondervinden. Een sociaal-juridische praktijk omvat onder meer het domein van de 

juridische bijstand, het veld van de advocatuur, en de sociale (rechts)hulpverlening, het veld van de 

sociale (rechts)hulpverleners. Er wordt gekozen voor de term ‘praktijk’ boven bijstand en 

hulpverlening of de dienstverlening zelf. ‘Praktijk’ is een ruim begrip. Het begrip laat toe om verder te 

kijken dan de juridische bijstand en de sociale (rechts)hulpverlening en om andere methodieken, 

handelingskaders of organisatievormen te concipiëren of te legitimeren om tot een efficiënte en 

effectieve rechtshulpverlening te komen. We hebben aangehaald dat elke betrokken partij in een 

sociaal-juridische praktijk vertrekt vanuit een normatieve en technische professionaliteit die zij ook 

induceert in de instituties waarbinnen zij handelt. Deze professionele normen en waarden 

verhouden zich ook tot sociale, economische en politieke normen en waarden.  

In dit hoofdstuk onderzoeken we de plaats van de commissies voor juridische bijstand die bij wet 

verschillende opdrachten inzake juridische bijstand binnen een gerechtelijk arrondissement 

uitvoeren. We analyseren hierin het beleid van de commissies voor juridische bijstand als plaats waar 

beide velden, de advocatuur en de sociale (rechts)hulpverlening samenkomen. Is dit de ruimte waar 

een sociaal-juridische praktijk tot stand is gekomen of had kunnen komen? En indien zo hoe ziet deze 

samenwerking eruit? Is er sprake van consensus of eerder van tegenstellingen? En hoe weerspiegelt 

zich deze samenwerking op de werkvloer?  

Dit hoofdstuk bevat geen beschrijving van wat de verschillende commissies voor juridische bijstand 

hebben gedaan en wat hun respectieve beleid inhield. We kiezen voor een dynamisch analysekader 

gebaseerd op het model van Walt en Gilson dat zij ontwikkelden in het raam van een 
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gezondheidsanalyse van beleid(shervormingen) 711 . Hun op het eerste gezicht eenvoudig 

analysekader incorporeert de concepten: context, processen, actoren en de inhoud. Hun model kan 

zowel retrospectief als prospectief gebruikt worden. Hun model benadrukt de dynamiek van de 

verschillende verhoudingen tussen de componenten. In werkelijkheid worden de actoren beïnvloed 

door de context waarin zij werken en leven (macro, meso en micro). De context wordt dan weer 

bepaald door verschillende factoren, zowel politiek, historisch als cultureel. De processen van 

beleidsmaking (de agendasetting enz.) worden beïnvloed door de actoren, hun positie in de 

structuren, hun waarden en verwachtingen. En de inhoud van het beleid weerspiegelt zich geheel of 

gedeeltelijk in de hierboven vermelde dimensies712.  

De analyse laat ons toe om te komen tot verschillende parameters voor een sociaal-juridische 

praktijk in een preventieve rechtshulpverlening. Deze parameters worden geplaatst binnen de 

integrale toegankelijkheid verwoord in de 5 B’s als indicatoren (zie Deel 1 en 2).  

 

4.2 Methodologie 

Het aanvankelijke opzet was de bestudering van de commissies voor juridische bijstand in België. 

Hiervoor werden alle voorzitters aangeschreven en gevraagd of zij bereid waren deel te nemen aan 

het onderzoek. Aan de voorzitters werd gevraagd om een kopie van de verslagen van de commissie 

van de laatste vijf jaren. Daarnaast werd hen verzocht of zij wilden meedoen aan een bevraging en 

afhankelijk van de grootte van de commissie of zij één of meerdere leden wilden aanduiden die 

eveneens geïnterviewd mochten worden. Het opzet was een ‘a priori stratified purposive sampling 

approach’ in die zin dat de criteria voor de selectie van de deelnemers op voorhand vastliggen713. De 

respons op de verzoeken om deel te nemen was echter beperkt. Slechts vier commissies voor 

juridische bijstand waren bereid om deel te nemen, allen uit Vlaanderen. De Franstalige commissies 

voor juridische bijstand gaven geen respons uitgezonderd één commissie die voor de informatie 

verwees naar zijn website.  

                                                           

711 G. WALT en L. GILSON, “Reforming the health sector in developing countries: the central role of policy 
analysis”, Health Policy and Planning 1994, 353-370 en de daar aangehaalde driehoek (p. 354) die zowel de 
context, de inhoud als het proces in kaart brengt vanuit de actoren, individueel of in groep). 
712 G. WALT en L. GILSON, l.c., 354-355. Hun model gaat terug op een politiek-economische benadering. Beleid 
gaat dus niet louter over beschrijven of voorschrijven (normatief). Beleid ontwikkelt zich niet in een sociaal 
vacuüm. Beleid is het resultaat van complexe sociale, politieke en economische interacties (p. 359). 
713 J.C. HOOD, “Orthodoxy vs Power: The Defining Traits of Grounded Theory” in A. BRUYANT and K. CHARMAZ 
(eds.), The SAGE Handbook of Grounded Theory, Los Angeles, Sage, 2007, 152-164. Zie ook A. BRYMAN, o.c., 
418-419. 
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De onderzoeksstrategie werd dan gewijzigd naar een gemengd purposive sampling714. Deze sampling 

houdt in dat de onderzoeksvragen de keuze van selectie van de respondenten bepalen, zij het dat de 

criteria voor de selectie niet op voorhand volledig bepaald zijn. De bereidwillige voorzitters werden 

aangeschreven en gevraagd of zij zelf een aantal leden niet –advocaten wilden aanspreken en vragen 

of zij wilden deelnemen, wat neerkomt op een sneeuwbal sampling. Het doel bleef hierdoor 

ongewijzigd, nl. dat zowel advocaten als niet-advocaten (juristen als niet-juristen), leden van een 

Commissie voor Juridische Bijstand, konden bevraagd worden over hun doelen, manier van werken, 

operationalisering van hun doelstellingen, het beleid over en de praktijk van de juridische eerste lijn. 

De uiteindelijke bevraging had plaats met ‘key people’ die rijke bronnen van informatie bleken. In die 

zin werd een aanvankelijke doelgerichte (purposive) sampling een doelbewuste of ‘purposeful 

sampling’715.  

Uiteindelijk vonden we 21 mensen die allen via een diepte-interview werden bevraagd bereid om 

deel te nemen. Het betrof 8 advocaten, 5 vertegenwoordigers van een OCMW, 4 uit een CAW en 4 

uit andere organisaties voor juridische bijstand waaronder ook drie Franstaligen die zeer actief zijn 

op de juridische eerste lijn en die werden aangebracht vanuit het platform ‘Recht voor iedereen’. Bij 

de vertegenwoordigers van de welzijnsorganisaties waren twee deelnemers aan de bevraging niet-

jurist, één had een master bestuurswetenschappen en de andere was sociaal werker716.  

De commissies die bereid waren deel te nemen komen zowel uit een stedelijke omgeving als een 

meer landelijke omgeving (Tongeren en Brugge als de kleinere steden met landelijke omgeving, de 

steden Gent, Antwerpen en Brussel (Nederlandstalig en Franstalig) als grootsteden en Leuven als 

middelgrote stad). Tijdens de bevraging bleek al gauw dat er een zekere homogeniteit bestaat tussen 

de advocaten met betrekking tot de Commissie voor Juridische Bijstand en dat de heterogeniteit 

vooral aanwezig is bij de leden van de andere organisaties die zeer kritisch reflecteren op het bestaan 

en de werking van de commissies en ook op elkaar. De interviews met de advocaten duurden 

gemiddeld minder lang dan deze met de leden van de andere organisaties van de niet-advocaten. 

Advocaten gingen vlugger heen over de vragen over preventie en vroegtijdige interventie, terwijl de 

niet-advocaten hierover eerder een visie ontwikkelden. Hieruit mogen we afleiden dat nog meer 

advocaten interviewen geen echte bijkomende relevante data zou hebben opgeleverd. Dit laatste 

                                                           

714 J.C. HOOD, l.c., 152-164; A. BRYMAN, o.c., 419. 
715 M.Q. PATTON, “Qualitative Research and Evaluation Methods”, London, Sage Publications, 2002, 45. Zie ook 
L. WEBLEY, “Qualitative Approaches to Empirical Legal Research” in P. CANE en H. KRITZER (eds.), The Oxford 
Handbook of Emperical Legal Research, 2013, 934. 
716 Deze laatste was zelf geen lid van de commissie, maar superviseerde de juristen die deel uitmaken van een 
Commissie voor Juridische Bijstand. Dit kwam ter sprake tijdens het interview, maar toch is er gekozen om door 
te gaan met het interview aangezien hij duidelijk op de hoogte was. 
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betekent niet dat de advocaten zich niet kritisch uitlieten over de niet-advocaten. De juridische 

praktijk bleek, zoals ook het vorige hoofdstuk reveleerde, bevestigd te worden. De reflectie van de 

niet-advocaten op zowel de werking van de commissie als op de juridische praktijk zowel bij de 

advocaten als in hun organisaties maakte het mogelijk om de verschillen en gelijkenissen tussen de 

verschillende respondenten in categorieën te onderscheiden. De vraag om nog meer mensen te 

bevragen zou niet onmiddellijk geleid hebben tot andere theoretische uitkomsten over een sociaal-

juridische praktijk. Na de laatste interviews werd het duidelijk dat dezelfde topics terugkwamen en 

dat meer interviews misschien wel mogelijke andere best practices zou voortbrengen, maar geen 

fundamentele theoretische kennis. We menen dan ook dat de analyse van deze interviews valide 

gegevens heeft voortgebracht over het beleid en de werking van de commissies voor juridische 

bijstand maar ook over de positie van de leden zowel de advocaten als niet-advocaten tegenover een 

sociaal-juridische praktijk.  

Een vragenlijst werd opgemaakt nadat de wetgeving over de eerstelijnsbijstand werd bestudeerd en 

de ontvangen verslagen van de commissies werden geraadpleegd. Deze semigestructureerde 

vragenlijst bestond uit drie delen. Twee gemeenschappelijk delen, één deel (begin) met vragen over 

de werking van de commissie en één deel (einde) met een aantal stellingen gebaseerd op de 5B’s. 

Het middendeel bestond uit vragen voor de advocaten over de eigen positie binnen de commissie en 

voor de andere organisaties over de eigen werking. Er werd niet alleen gekeken naar het verleden, 

maar ook naar de toekomst aan de hand van vragen over de 6e staatshervorming. De vragenlijst laat 

dus toe om de antwoorden zowel retrospectief als prospectief te catalogeren en daaruit de 

respectieve data te distilleren.  

 

4.3 De Commissie voor juridische bijstand als beleidsorgaan voor 

een sociaal-juridische praktijk? 

4.3.1 De actoren in de Commissie voor Juridische Bijstand 

Artikel 508/2, § 3 Ger.W. bepaalt dat de commissie paritair samengesteld is uit eensdeels 

vertegenwoordigers van de balie die worden aangewezen door de Orde van Advocaten van het 

betrokken gerechtelijk arrondissement en anderdeels vertegenwoordigers van de openbare centra 

voor maatschappelijk welzijn (OCMW) en erkende organisaties voor juridische bijstand. De selectie 
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van de advocaten wordt niet verder geregeld in tegenstelling tot deze van de andere leden van de 

commissie717. 

De stafhouder bepaalt wie voorzitter wordt. Een kenmerkend criterium voor het profiel van de 

voorzitter is sociaal voelend zijn: “men heeft het mij gevraagd omdat men wist dat ik van bij het 

begin al wat ervaring had gehad met de eerstelijns en... men weet ook wel aan de Orde dat ik met de 

sociale kwestie bezig ben geweest binnen de advocatuur…” (A1). De positie van voorzitter wordt 

binnen de advocatuur niet echt als hoog aangeschreven beschouwd: “laat x dat maar doen omdat 

het zoiets was, marginaal, niemand wou daar mee bezig zijn. Alleen heb ik daar een heel eigen 

invulling aan gegeven, die anderen niet zien aankomen hebben. Maar ik moet zeggen dat mijn 

benoeming nog nooit in vraag is gesteld, ook niet binnen de commissie zelf” (A6). 

De voorzitter van de commissie selecteert ofwel uit de advocaten die zichzelf hebben aangeboden of 

zendt een mailing naar alle advocaten en selecteert dan de leden die betrokken zijn op de juridische 

bijstand, onder andere ook deelnemers aan de juridische tweedelijnsbijstand. Er wordt er dus wel 

een engagement gevraagd: “Ik wil geen slapende leden, ik wil mensen die actief meedenken. dan zijn 

ze wel wakker geschoten en dat is eigenlijk een heel geëngageerde ploeg op het ogenblik. En er zijn 

ook mensen, allee, ondertussen, ik heb er ook altijd een punt van gemaakt dat de BJB voorzitter deel 

te laten uitmaken van het CJB. De laatste jaren is dat niet meer, maar is er ook iemand die in het BJB 

actief is, die daarin zit…” (A6). De stafhouder keurt nadien pro forma de advocaat-leden goed. De 

selectie van de advocaten in de commissie balanceert tussen een formele en een informele 

procedure.  

De advocaten vormen in de commissie een eerder homogene groep. Een respondent verwoordt het 

treffend: “Als ge het alleen door de advocaten laat doen, dan was er absoluut geen enkele insteek 

vanuit de sociale sector...” (OCMW 3) of zoals een andere respondent het eerder negatief verwoordt: 

“Ik vind ook dat de structuur van de commissie, van de orde van advocaten enz. ze zijn helemaal niet 

nederig, ze zijn voortdurend in glorie over de rol van de advocaten, dat is manifest in de manier dat zij 

praten, zich gedragen en uitwisselen” (F3).  

In tegenstelling tot de advocaten vormen de sociale (rechts)hulpverleners geen homogene groep. De 

heterogeniteit kenmerkt zich enerzijds door een onderscheid tussen de organisaties voor juridische 

                                                           

717 KB 20 december 1999 tot bepaling van de nadere regels inzake erkenning van de organisaties voor juridische 
bijstand, alsook betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor Juridische Bijstand en tot 
vaststelling van de objectieve criteria van subsidiëring van de commissies voor juridische bijstand, 
overeenkomstig de art. 508/2, § 3, tweede lid en 508/4 Ger.W., BS 30 december 1999. 
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bijstand en de OCMW’s en anderzijds is er nog heterogeniteit binnen deze organisaties en binnen de 

OCMW’s. De leden kennen elkaar niet altijd.  

OCWM 2: “Maar tot nu toe heb ik altijd geweten dat er advocaten zitten en dan soms een keer iemand van het 
CAW, maar niet zoveel, en dan twee of drie OCMW. Ik kom voor X, maar er moeten ook van erkende 
organisaties, (CAW, huurdersbond), maar (de huurdersbond) heb ik nog nooit gezien. Een wetswinkel nog nooit 
gezien.” 

I: “Dat zijn dan de erkende organisaties, en dat 4 OCMW's. hoeveel leden?”  

OCMW 2: “Dat weet ik niet precies.” 

CAW3: “Van in den beginne, zaten daar dan een handjevol OCMW's waarbij dat ge wel kon voelen dat van bij 
een aantal OCMW's waren dat soms wisselende mensen. Dan had ge een paar sterkhouders die er dan jaren 
hebben ingezeten. Euhm, maar er is zeker vanuit de OCMW's, voelt ge in het CJB geen, allee, zo een gelijke 
gedragenheid of zo. Ze zitten er allemaal namens hun individuele OCMW's.”  

I: “Niet als blok OCMW's.”  

CAW3: “Neen, neen.”  

I: “Naargelang hun belangen.”  

CAW3: “Ja, ja, en zij, allee, ik heb ook wel het gevoel dat wij dat heb ik altijd gehad, dat de OCMW’s daar, 
euhm, die zaten daar weinig combattief, zo van ok dat is hier nu opgericht, we zullen hier zijn en allee, euhm, 
wel meewerken, maar zelden innovatief, of zo van laten we eens over wat dingen nadenken... euhm, daar hoef 
ik geen doekjes rond te winden.”  

De selectie van de leden niet-advocaten verloopt conform de bepalingen van het KB. Als er een 

vacature is schrijft men alle OCMW's en alle CAW’s aan, alsook andere organisaties die juridische 

bijstand verlenen zoals de huurdersbonden718. De commissie beoogt meestal een evenwichtige 

spreiding over de verschillende OCMW’s. OCMW's die nog niemand hebben worden gestimuleerd 

een kandidaat af te vaardigen. De organisaties voor juridische bijstand en de OCMW’s bepalen zelf 

wie uit hun geledingen zij willen voordragen. De commissie beslist zelf. Ook de wettelijk verplichte 

hernieuwing van de mandaten om de zes jaar verloopt op dezelfde wijze. Elk lid van de commissie 

zorgt voor de stroomlijning met de andere organisaties die juridische bijstand verlenen, ook zij die 

geen lid zijn. Afhankelijk van het initiatief van een lid van de commissie worden lokale beleidsmakers 

of de leden binnen een ruimer samenwerkingsverband geïnformeerd over de agendapunten van de 

Commissie voor Juridische Bijstand (OCMW 4).  

Ondanks de paritaire samenstelling is de realiteit er één van een overwicht van de advocatuur. De 

teneur is dat de advocatuur prominent aanwezig is. Bepaalde commissies tellen geen enkele 

organisatie voor juridische bijstand onder hun leden en de pariteit bestaat dan uit advocaten en 

                                                           

718 Vakbonden en mutualiteiten niet omdat zij niet voldoen aan de onder voorwaarden van een lidmaatschap in 
de commissie. Zie S. GIBENS, o.c., 70. Enkel vzw’s kunnen lid worden, vakbonden hebben geen 
rechtspersoonlijkheid en de mutualiteiten zijn bij wet ingesteld.  
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vertegenwoordigers uit OCMW’s719. De huurdersbond heeft zich uit verschillende commissies 

teruggetrokken omdat hij het nut van zijn aanwezigheid niet meer inzag. En in één commissie wordt 

de huurdersbond vertegenwoordigd door een advocaat, hiertoe wel door de huurdersbond 

gemandateerd. Dit betekent dat in die commissie de sociale groep van advocaten de facto de 

meerderheid heeft.  

De paritaire samenstelling betekent niet dat de commissie hierdoor interdisciplinair wordt. De 

commissie bestaat hoofdzakelijk uit juristen, al dan niet advocaat. Andere professionals zoals sociaal 

werkers zijn niet of amper vertegenwoordigd. Nochtans vinden verschillende respondenten dat er 

mensen in de commissie nodig zijn die zicht op hebben op het bereiken van meer kwetsbare groepen 

(CAW1&2). Een sociale ingesteldheid is nog iets anders dan interdisciplinair of intradisciplinair 

samenwerken. Zoals een lid niet-jurist binnen een commissie, een uitzondering, het omschreef:  

OCMW1: “Dat is ook dat ik ook bedoelde, je, op de duur de mensen die afgevaardigd worden, zijn allemaal 
juristen (lacht) omdat, men zit dan ook allemaal in diezelfde denklijn en dat vind ik -ge zit namens een 
organisatie- maar als ge zeker door het feit dat men daar al een meerderheid van juristen -, zou het eigenlijk 
beter zijn als die andere organisaties, de huurdersbond zit daar ook, maar dat is ook een jurist, dat is allemaal.... 
dezelfde disciplines op den duur.”  

I: “Het is multidisciplinair...maar eigenlijk is het één discipline...?” 

OCMW1: “In hoofdzaak wel, ja, vind ik, dat vind ik wel een foutieve invulling.” 

I: “De juridische bril is alleen zichtbaar?”  

OCMW1: “Ja, ja, ik geloof ook niet dat ge iets kunt bereiken of een verandering kan bewerkstelligen als iedereen 
met de zelfde bril kijkt, het is alleen door een diverse samenstelling tot een betere en juistere oplossing kunt 
komen.” 

 I: “Het is paritair samengesteld, maar niet interdisciplinair...”  

OCMW1: “Nee, helemaal niet en dat vind ik veel erger.”  

I: “Omdat het werkveld wel die interdisciplinariteit vraagt...?”  

OCMW1: “Ha ja, ja, ja ja, ja... dat is een pertinente opmerking... dat is het eigenlijk ja.” 

I: “Daardoor ontstaat dat de commissie vooral praktische aangelegenheden begint te bespreken eerder dan we 
trekken dat open tot een debat over wat betekent dat nu allemaal, dat is nooit gebeurd in de commissie?” 

OCMW 1: “Neen, ik moet ook wel zeggen dat de juristen die daar inzitten, dat is mijn aanvoelen wel, dan heeft 
men nog mensen met de sociale inslag, als ik het zo mag benoemen, dat is positief vind ik, dat is niet altijd zo, 
want ik hoor toch heel dikwijls van mijne werkvloer wat dat je, wat de schuldhulpverlening betreft, dat men je 
of ook bij bewindvoering, dat men ja, daar handelt als jurist en niet met die sociale ingesteldheid.” 

                                                           

719 Wat conform de regeling is in het KB vermeld. Het wijst er wel op dat het idee om een evenwichtige groep 
samen te stellen van rechtshulpverleners niet gehaald wordt. In sommige arrondissementen zijn er geen CAW’s 
aanwezig, toch niet met hoofdzetel, en die zetelen dan niet in de commissie. Maar ook andere organisaties, 
zoals huurdersbonden, laten het afweten omdat zij geen enkele meerwaarde zien in de samenwerking met de 
advocaten binnen de Commissie voor Juridische Bijstand.  
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Het engagement van de meeste leden zowel niet-advocaten als advocaten blijft in tijd vaak beperkt 

tot het bijwonen van de vergaderingen: “Die mensen die daar zitten namens de advocatuur of 

namens het OCMW die hadden echt wel zoiets van de tijd die we hierin steken is de tijd voor de 

vergadering. En that is it. En dat betekent lid zijn van een CJB, terwijl dat we vanuit X ook wel, toch 

wel een beetje tijd kregen om buiten de vergadertijd daar wat aan te werken. Maar dat was duidelijk 

niet bij de andere aanwezigen” (CAW 3). Bijgevolg is het de voorzitter die niet alleen stuurt, maar ook 

operationeel de meeste tijd spendeert in het uitstippelen van het beleid, enerzijds via de 

vergaderingen georganiseerd binnen de OVB (zie infra), maar ook in de uitvoering van de dagelijkse 

werking van de commissie: “Ja. Ik probeer zo niet teveel de verlichte despoot uit te hangen, maar ik 

weet anderzijds wel dat als je, als voorzitter, moet je soms bepaalde beslissingen nemen, en ook het 

gewoon uitvoeren. Want als je het zelf niet doet, dan gebeurt het ook niet” (A6). 

In de bevraagde commissies heerst meestal wel een goede persoonlijke verstandhouding tussen de 

leden. Deze verstandhouding vanuit de rol en functie die de leden opnemen, kenmerkt zich door 

enerzijds de advocaten die eerder offensief handelen, met het oog op het organiseren van de 

zitdagen, een expansie in functie van het budget: “Hier hebben we altijd moeten vechten om 

spreekuren in te richten, terecht, hé” (A5). En er zijn er anderzijds de sociale (rechts)hulpverleners die 

eerder strategisch passief zijn. Zij ageren maar in zoverre de activiteiten van de commissie hen ook 

voordeel kunnen opbrengen zoals zitdagen in hun organisaties of het opzetten van studiedagen, het 

redigeren van een informatiefolder. Tot slot haken leden zoals de huurdersbonden in sommige 

commissies af.  

Tot slot is ook de burger een actor waarvan de ene de weg vindt en de andere niet: “Een wereld waar 

er een overvloed is aan wetten, van reglementen... de mensen geraken er niet uit. Ze gaan niet naar 

een advocaat. Ze sluiten de luiken, ze voeren de politiek van een struisvogel” (F1). Hij zal in het 

verloop van dit hoofdstuk meer en meer belicht worden in functie van het doel van de juridische 

bijstand (zie infra).  

 

4.3.2 De beleidsinhoud 

Terwijl de rechtshulpverlening van de organisaties voor juridische bijstand en OCMW’s vooral 

gekenmerkt wordt door een multidisciplinaire aanpak720, zij het dat het aanbod vaak diffuus is, of 

                                                           

720 P. SCHOLLEN en B. VANGEERBERGEN, l.c., 382-383. 
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slechts voor een bepaalde doelgroep of gericht op een bepaald deeldomein721, zag de wetgever nog 

een opdracht in een bijkomend algemeen aanbod vanuit de advocatuur. De rechtshulpverlening 

kenmerkte zich voor de wet op de juridische bijstand door een gebrek aan continuïteit, overleg en 

samenwerking tussen de verschillende rechtshulpverlenende instanties, reden waarom een 

Commissie voor Juridische Bijstand in het leven werd geroepen722. De voornaamste wettelijk doelen 

zijn bijgevolg enerzijds de organisatie van de juridische bijstand verleend door de advocaten en 

anderzijds het voorzien van een raamwerk waarbinnen het diverse en diffuse aanbod van de 

verschillende rechtshulpverlenenden instanties op elkaar kan worden afgestemd.  

Deze manifeste wettelijke functie van de commissie lijkt in de realiteit doorkruist te worden door 

latente723 doelstellingen en functies. Respondenten uit de sociale (rechts)hulpverlening menen dat 

het doel van de juridische bijstand moet zijn dat mensen gewapend worden tegen de juridisering. 

Niet-juridisch gewapende mensen vallen door de mazen van het net. Goede informatie betekent een 

versterking van de positie van de mensen (NO1). Sociale (rechts)hulpverleners bepalen het doel in 

functie van de noden van de cliënten, zij wijzen op een doelgroepenbeleid, op de noodzaak van 

preventie en vroegtijdige interventie en een integrale aanpak. De advocatuur ziet haar opdracht 

vooral in het uitvoeren van de taken die de wetgever aan de commissie heeft toebedeeld en vertrekt 

hiervoor vanuit haar referentiekader, zeker wat de organisatie van de zitdagen door de advocaten 

betreft. Haar doel is om haar eigen aanbod te organiseren.  

In het raam van de manifeste doelstelling is de organisatie van de zitdagen door de advocaten en het 

overleg en de coördinatie bevorderen het doel en de functie van de commissie. Vanuit de latente 

doelstellingen is de organisatie van de zitdagen een middel om mensen beter te informeren en heeft 

de samenwerking tot doel om een betere juridische hulpverlening te organiseren in functie van de 

rechtzoekenden. Deze beide doelstellingen zorgen voor een spanningsveld op een continuüm van 

                                                           

721 J. VAN HOUTTE, A. VETS, E. DELANOEIJE, K. DE VALCK en K. VAN DEN BRANDE, Sociale Rechtshulp in 
Antwerpen, Brussel, FDWTC, 1996, 136 p.; J. VAN HOUTTE, W. VAN WAMBEKE en E. DELANOEIJE, Rechtshulp en 
rechtsinformatie, Brussel, FDWTC, 1995, 60. 
722 S. GIBENS, o.c., 68. 
723 De begrippen zijn kenmerkend geweest voor de bijdrage van Robert K. MERTON, Social Theory and Social 
Structure, Glencoe, IL, Free Press, 1957, 60-69. De begrippen worden hier gebruikt in de zin van de gedeelde 
gemanifesteerde doelstellingen en deze die onzichtbaar spelen, dus latent, niet gemanifesteerd en niet 
geëxpliciteerd. Ook Aubert maakt een onderscheid tussen de latente en manifeste functies van de wet (zoals 
blijk uit het onderzoek naar de wetgeving op huishoudsters V. AUBERT, “The Housemaid – An Occupational 
Role in Crisis”, Acta Sociologica 1955-59, 49-58. We gebruiken deze termen ‘manifest’ en ‘latent’ in plaats van 
het onderscheid tussen formele en informele doelen, omdat de bedoelingen van de sociale 
(rechts)hulpverlening blijven sluimeren bij het bepalen van hun functie in de commissie, zonder dat deze 
bedoelingen blijkbaar geëxpliciteerd worden. Informele doelen zijn doelen die niet afgesproken zijn, losse 
doelen, maar uit de bevraging volgt wel degelijk dat deze sluimerend aanwezig zijn bij vooral de niet-
advocaten.  
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concurrentie, status-quo tot niet-concurrentie. Alhoewel sociale (rechts)hulpverleners de commissie 

niet zien als de plaats om een bepaalde concurrentie tussen de verschillende rechtshulpverlenende 

instanties te kanaliseren, maar juist om te kijken wie het meest geschikt is om bepaalde opdrachten 

uit te voeren in het raam van de juridische eerste lijn, ervaart de advocatuur soms vanuit de sociale 

sector wel verzet bv. als zij de zitdagen wil uitbreiden: “Verzet komt vanuit de vrees dat men bedreigd 

wordt in die samenwerking... Het is eenzijdig. Het zijn de anderen die onze initiatieven goedkeuren... 

zij kunnen nu tegenhouden waarvan de advocaten denken dat is nuttig, maar we hebben absoluut 

geen zicht op hetgeen zij aan het doen zijn…” (A5). Men expliciteert niet onmiddellijk dat er sprake is 

van concurrentie: “Ik heb ook nog niet gevoeld vanuit de advocatuur, het is een concurrentie, nu.. dat 

heb ik ook nog niet... Dat wil dan niet zeggen dat je daarom beleidsmatig samenwerkt en dat is nog 

een stap verder...” (OCMW 2). De leden van de commissie beschouwen elkaars aanbod als 

complementair: “Maar ik denk niet dat we werk van anderen afnemen, omdat die de mensen die 

komen, niet met noodzaak op consultatie gaan bij een advocaat. In tegenstelling ze blijven in het 

duister, en ze profiteren niet van de toegang tot het recht” (F1). Deze complementariteit leidt echter 

tot een status-quo en zo blijft de rechtshulp bestaan uit een veelkleurig landschap (OCMW2). 

Alhoewel de respondenten de concurrentie niet direct benoemen en hun aanbod als complementair 

duiden, sluimert er toch een latente concurrentiestrijd tussen de sociale (rechts)hulpverleners en de 

advocatuur die een inhoudelijk beleid rond de samenwerking hypothekeert zoals ook blijkt uit 

volgende passage:  

 

“Ik vond dat dan ook bijvoorbeeld verbazend om te zien op onze, op die bevraging elk jaar, dat er heel veel 
adviezen rond huur werden gegeven, dan dacht ik van ja, waar is dat nu goed voor als we dan een zeer goed 
werkende huurdersbond hebben. Dat is dan iets wat een CJB kan doen om gewoon al op voorhand te afficheren 
voor vragen voor huur moet ge niet bij ons zijn, huurdersbond. En dat noem ik samenwerking. Als ge dan die 
vragen van huurder, huren niet meer doet op de eerste lijn, hebt ge tenminste veel meer tijd om die andere 
vragen te beantwoorden. Maar het viel me wel op altijd heel veel vragen over huur, terwijl ik dacht: mensen zijn 
allemaal goed zot dat ze voor de 10 minuten naar hier komen, terwijl dat ze twee straten verder uitgebreid 
geholpen gaan worden, ja. Dus daar ben ik dan mee teruggekomen en dan krijgt ge een - nu ben ik al een heel 
groot verhaal aan het vertellen-, dan krijgt ge eigenlijk een constante in ons CJB.” (CAW3) 

De latente concurrentie speelt niet alleen tussen de advocatuur en de sociale 

(rechts)hulporganisaties, ook binnen de sociale (rechts)hulpverlening is hiervan sprake. OCMW’s en 

CAW’s zitten niet altijd op dezelfde golflengte: “Iedereen weet dat men die diensten zou moeten 

samenbrengen, maar iedereen heeft in zijn achterhoofd wat zijn mijn belangetjes hier en ik moet er 

sterker uitkomen: 'ik ga hier de kaas niet van mijnen boterham laten nemen’” (OCMW5).  

Hoe dan de verschillende beleidsdoelen van de organisaties voor juridische bijstand en de OCMW’s 

afstemmen op deze van de advocaten binnen de commissie? Deze afstemming verloopt evenzeer 

moeizaam en is vaak afhankelijk van organisatie tot organisatie die al dan niet een beroep doen op 
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de advocatuur om zitdagen te organiseren binnen hun organisatie. Elk OCMW of organisatie voor 

juridische bijstand heeft een eigen beleidsdoel voor ogen: “Dus OCMW A is niet vergelijkbaar met 

OCMW B, x. heeft het grootste OCMW van heel het land en heeft de meeste rijkdom, een OCMW-tje 

van een landelijke gemeente van 16 000 inwoners dat is een andere insteek …” (OCMW5). En zelfs 

met een OCMW van een gelijkaardige gemeente kan men het beleid niet gelijkstellen. OCMW’s en 

ook CAW’s hebben verschillende insteken omwille van een andere beleid (OCMW5). Vandaar dat 

sommige OCMW’s wel de juridische eerstelijnsbijstand door advocaten inbedden in hun 

meerjarenplan van het lokaal sociaal beleid (zie OCMW4). Deze inbedding beperkt zich vaak tot het 

ter beschikking stellen van een ruimte waar de zitdagen door advocaten kunnen doorgaan. Een 

concrete gestructureerde samenwerking tussen de diensten wordt echter niet opgezet. En daar waar 

men zelf voorziet in een eigen dienstverlening werken de commissie en het OCMW of de organisatie 

voor juridische bijstand naast elkaar: “De dienstverlening bestaat bij ons, de dienstverlening bestaat 

bij hen... en het is een gevarieerd aanbod, een bijkomend aanbod, het is niet zo dat het op elkaar 

afgestemd is” (OCMW2).  

Alhoewel de Commissie voor Juridische Bijstand de plaats is om netwerken op te zetten en van 

daaruit het landschap van de juridische bijstand te bestrijken, zoeken sociale (rechts)hulpverleners 

naar netwerken daarbuiten: “Ja, hmm, we hebben wel een visie op wat wel de rol en de takenpakket 

is van onze juristen, dat is zeer duidelijk. Die worden daarin wel gecoacht, zes-wekelijks overleg. Euh 

onze visie als ge vraagt naar visie dat is inderdaad onze juristen moeten zich meer in netwerken 

bewegen. Daar slagen we nog niet in. Dat is de commissie, dat wordt heel hard aanbevolen, ehm, ook 

eh, die welzijnskoepel daar zijn we vragende partij voor dat er meer afgestemd wordt, dat we meer 

specialiseren, euhm in thema's” (CAW4). Een globale visie hierover ontbreekt echter en vaak surft 

men mee op de golven van de sector, bv. inzake schuldhulpverlening of slachtofferhulp alhoewel de 

juristen in die organisaties vragende partij zijn om hun doelstellingen af te stemmen op deze van de 

commissie (CAW5). Daarbij komt dat de fusies binnen de CAW’s deze afstemming bemoeilijken en 

dat de inkanteling van de OCMW’s in de gemeente niet overal even duidelijk is724.  

De ruime autonomie van de commissies heeft een impact op het beleidsproces binnen elke 

commissie (zie infra): “Iedere commissie heeft zijn autonomie gekregen en kan werken volgens hoe 

dat zij vinden wat binnen hun arrondissement goed werkt” (OCMW3). We grijpen hier terug naar 

Evetts’ omschrijving van de advocatuur als een professie die handelt from within (zie Deel 2). De 

autonomie die de commissie heeft, vult de advocatuur in met haar maatstaven. De factoren zijn 

                                                           

724 Zie over de sociale huizen L. SANNEN en B. DEMEYER, Naar een toegankelijk Sociaal Huis. Een eerste 
verkenning, HIVA KUL, Vlaamse Overheid, 2002, 93 p. 
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drieërlei. Op de eerste plaats is er de organisatie van de zitdagen door advocaten als de belangrijkste 

bezigheid van de Commissie voor Juridische Bijstand, mede door de financiële allocatie die bepaalt 

dat 90% van de toegekende subsidies hiervoor dient. De zitdagen corresponderen met de juridische 

dienstverlening zoals de advocaten gewoon zijn uit te oefenen. De Orde van advocaten bepaalt zoals 

bij wet is vastgelegd wie deelneemt aan de juridische eerstelijnsbijstand via de samenstelling van de 

advocatenlijst voor de juridische eerstelijnsbijstand. Op de tweede plaats is er een voorzittersoverleg 

over de commissies voor juridische bijstand heen via de Orde van Vlaamse Balies. Zoals een sociale 

rechtshulpverlener het duidde: “het onderscheid tussen de balie en de commissie is niet altijd even 

duidelijk…” (NO1). Tot slot heeft de overheid nooit enige controle uitgeoefend op de ontwikkelde 

activiteiten van de commissies (zie infra).  

De andere opdrachten van de commissie blijven echter in de schaduw staan. Deze opdrachten zoals 

het overleg en de bevordering van de coördinatie (art. 508/3, 2° Ger.W.) tussen de organisaties voor 

juridische bijstand, de doorverwijzing naar gespecialiseerde organisaties zulks onder meer door het 

sluiten van overeenkomsten in de hand te werken krijgen een autonome vaak eerder beperkte 

invulling. Er is geen of amper sprake van een inventarisatie van het bestaande aanbod binnen het 

gerechtelijk arrondissement, geen visie over een sociaal-juridische kaart (OCMW2). Zelfs de 

organisatie van een zitdag in een organisatie voor juridische bijstand of OCMW catalogeert een 

voorzitter van een commissie als een vorm van een overeenkomst in die zin:  

A6: “Als CJB, ja. Ik denk met de OCMW's, maar is het ook bijvoorbeeld als we in X advies gaan geven in het 
OCMW, is dat een samenwerkingsoverenkomst.”  

I: “Ja, wordt dat geconcretiseerd in een overeenkomst of is dat gewoon, zonder schriftelijk?” 

A6: “Een overeenkomst hoeft niet hoofdzakelijk schriftelijk te zijn, maar eigenlijk van ja...” (Vz CJB Leuven) 

Deze invulling from within is de sociale (rechts)hulpverlening ook niet ontgaan. De organisatie en de 

werking van deze hulpverleners worden gecontroleerd door de overheid die hen subsidieert, from 

above zoals uit het volgende citaat blijkt:  

“Ik zou het op zich al heel fijn vinden dat alle CJB's de oorspronkelijke opdracht zouden uitvoeren en daarop ook 
gecontroleerd worden. De oorspronkelijke opdracht was als dusdanig niet slecht, maar ze is nooit gecontroleerd 
en daardoor eigenlijk ook niet uitgevoerd en zo was ook onvoldoende gekend. Euhm, dat is, ik denk dat bij één 
van de eerste, euhm, vergaderingen op, euhm, CJB ben ik ook, euhm, het CAW gaan voorstellen en... ben ik ook 
gaan voorstellen hoe onze eerstelijnsrechtshulp was, euhm, opgevat en dan ben ik daar zelf nog eens 
afgekomen met de wet op de juridische bijstand om de opdrachten van de CJB's te herhalen. En ik heb toen 
gezegd jullie zijn met één opdracht bezig en de andere worden niet uitgevoerd. En wat gaan we daaraan doen? 
En dat is eigenlijk, euhm, traject dat we al tien jaar aan het overlopen zijn en dat we aan het vragen zijn. Maar 
dus, we waren zeer sterk vragende partij dat we als CJB in eerste instantie zouden inventariseren van wat is 
eigenlijk aanwezig van aanbod in de regio. Dat zag ik als een eerste opdracht vanuit de wet op de juridische 
bijstand. Dat ge als eens kijkt wat is er. Dat ge dan die eerste lijn bijeenbrengt en dat ge dan gaat kijkt wat is er 
van bekendmaking en afstemming. Eh, maar ook bekendmaking, eerste lijn voor alles, eh, dus eigenlijk de 
middelen van het CJB moesten ook gebruikt worden om ook de bekendmaking van de andere 
eerstelijnsdiensten mee te doen. Ehmm, dan, euhm, ja, kijken naar, eh, dus de kwetsbare, de noden voor hen. 
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Euhm, dat zijn allemaal zaken die er niet bijkwamen. Ze bleven enkel hangen op het feit, het aanbod van het 
organiseren van eerstelijnsbijstand door advocaten en die andere opdrachten, ja daar, dat verwaterde. En ik 
had ook altijd de indruk dat ze niet wisten wat ze daarmee moesten doen, of niet goed weten, wat wordt ermee 
bedoeld, zo ja, dat is iets dat ze niet kenden. Dat maakt misschien de opdracht dan ook te groot. Ehmm, ja, 
euhm.” (CAW3) 

Om toch een gezamenlijke professionaliteit aan de dag te leggen en deze tegengestelde 

benaderingen te overstijgen krijgt de samenwerking vooral vorm in de gezamenlijke organisatie van 

studiedagen over thema’s die beide groepen in de commissie aanbelangen. Thema’s die voldoende 

breed zijn zodat ze voldoende ruimte laten voor interacties tussen advocaten en mensen die werken 

in de sociale sector en de justitiehuizen. Thema’s voor deze studiedagen zijn: o.a. klare taal, 

schuldhulpverlening, veiligheid, beroepsgeheim, welzijn en recht, alternatieve bestraffing in het 

justitiehuis, de leerstraf… 

Naast deze belangen overstijgende studiedagen hebben de ontmoetingen en contacten tussen de 

advocaten en de sociale rechtshulpverleners geleid tot informele samenwerkingen parallel naast de 

Commissie voor Juridische Bijstand.  

“Het grote voordeel van het CJB is dat we enkele relaties hadden met de advocaten betrokken in verschillende 
domeinen en dankzij hen hebben we een werkgroep kunnen opstarten op basis van rechtspraak. En deze 
rechtspraak te delen. Dat zijn positieve zaken. Ik zou niet zeggen dat ze het exact gedaan hebben in het kader 
van het CJB, maar parallell. Dat zijn, denk ik, positieve zaken, maar die niet opgebouwd zijn in het raam van het 
CJB. Het is parallel, naast het CJB. En dat is belangrijk. We hebben cliënten met conflicten, we hebben de 
resultaten als ze naar de rechtbank gaan en het is interessant dat we op de hoogte blijven en voor de advocaten 
is het ook hetzelfde.” (F1)  

 

4.3.3 De beleidscontext 

 Voor de zesde staatshervorming 

Voor de wet op de juridische bijstand waren de bureaus voor consultatie en verdediging (BCV) 

bepalend voor het verlenen van informatie en advies, ook gedecentraliseerd. Bij de oprichting van de 

verschillende commissies was de juridische adviesverlening op de juridische eerste lijn voor de 

advocaten geen onbekende.  

“Commissie lijkt in sommige arrondissementen de continuering te zijn van reeds bestaande dienstverlening. 
…We hadden toen al een soort van een permanentie waarbij één à twee advocaten gedurende een bepaalde 
ogenblikken in de week, eh, zitting hielden, waarbij mensen vrij konden op afkomen om advies te hebben. Zelfde 
profiel als vandaag. Er wordt niet naar inkomen gekeken en er werd anoniem gewerkt. En vandaaruit is dat dan 
eenvoudig dat in te passen in de werking van de CJB's op het ogenblik dat de wetgever de orgaan in het leven 
heeft geroepen. Dus dat ligt, om het juiste woord op te plakken, comfortabel en aangenaam in X omdat we dat 
als een soort continuïteit zien, van wat toen opgestart geweest is. Toen zat ik daar geregeld voor de opvang 
voor de mensen die in de eerstelijns kwamen vragen. De opzet was toen ook dubbel: enerzijds de drempel 
verlagen en anderzijds ook dit type van werk binnen de advocatuur houden, om duidelijk te maken dat ook de 
advocatuur in staat is om soms als het de mensen geld kost, een eerste kennismaken te doen. Dan zij de CJB's 
gekomen en daar hebben we ons uiteraard volledig ingepast in het werkingssysteem.” (A1) 



284 
 

….  

“In X wordt er al decennia lang advies gegeven in de vredegerechten en in het gerechtsgebouw. We hebben de 
traditie gewoon verdergezet en door het CJB overgenomen, want ik heb het nog als stagiair 25 jaar geleden 
gedaan. Dat is door het CJB overgenomen en verdergezet. Alleen is het gerechtsgebouw verandert naar het 
justitiehuis, omdat we dachten dat het drempelverlagend zou werken, maar dat is dan een vergissing 
gebleken.” (A6) 

En in een arrondissement was het BCV gedecentraliseerd en kon men zowel advies als een 

aanstelling Pro Deo verkrijgen:  

A8: “… op gegeven ogenblik, lang geleden, onder stafhouder X, om per kanton een Pro Deo bureau op te richten 
zodat de mensen ter plaatse met vaste data en zitdagen, en als het nodig was, dan stuurde men buiten de 
zitdagen via hem door, maar er waren toen nog zeer weinig Pro Deo.” 

I: “Werden toen aanstellingen gedaan?”  

A8: “Het gebeurde, maar in feite kwam dat ook een beetje neer op eerstelijns. Men kon de mensen toen al wat 
sturen…” 

De Commissie voor Juridische Bijstand kon zich inpassen in een traditie, zeker met betrekking tot de 

organisatie van de zitdagen door advocaten. Alleen voorzag de wet op de juridische bijstand in een 

ruimer kader, zoals de bevordering van de coördinatie en de samenwerking tussen de 

rechtshulpverlenende instanties, informatieverstrekking en het doen van aanbevelingen. Die laatste 

opdrachten waren voor de advocatuur onbekend terrein zoals een respondent uit de sociale 

rechtshulpverlening het formuleert: “En ik had ook altijd de indruk dat ze niet wisten wat ze daarmee 

moesten doen, of niet goed weten, wat wordt ermee bedoeld, zo ja, dat is iets dat ze niet kenden. Dat 

maakt misschien de opdracht dan ook te groot….” (CAW3).  

Elk gerechtelijk arrondissement heeft zijn Commissie voor Juridische Bijstand en elke commissie kent 

een andere manier van werken. Er is geen overkoepelend sturend orgaan. Er is nooit overleg geweest 

via de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie en er is geen controle op de inhoudelijke werking van 

de commissie: “We werden gerust gelaten door justitie… Het enige wat die deden was betalen en 

verslagen opvragen en dat was het…” (A4). Jaarlijks worden de verslagen overgemaakt aan de FOD 

Justitie en hierop is nooit enige opmerking of vraag geformuleerd. Elke commissie beslist dus 

autonoom op welke manier hij te werk gaat, los van elkaar en vaak ook niet in overleg met elkaar.  

Om deze plaatselijke contexten te overstijgen, organiseert de Orde van Vlaamse Balies een overleg 

dat niet vertrekt vanuit het wettelijk kader van de werking van de commissie, maar wat eerder een 

overleg is onder advocaten: "Binnen OVB dat loopt zoals alle commissies waarin mensen met een 

bepaalde functie zetelen. Het is natuurlijk, vind ik persoonlijk, een gehandicapt overleg omdat we 

alleen met advocaten spreken. Langs den andere kant het CJB is volledig gehandicapt – mag ik daar 

nu iets over zeggen?... Dus dat CJB is goed voor zover het spreekuren betreft door CJB ingericht en 
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natuurlijk, kan niet anders, aan advocaten toegewezen…” En dan is overleg nog een statement: 

“Neen, daar zijn ze met hun eigen commissies bezig" (A5).  

Het wettelijk kader van de juridische eerstelijnsbijstand is de wet op de juridische bijstand die deel 

uitmaakt van het boek IIIbis van het Gerechtelijk Wetboek. Het boek IIIbis is een afzonderlijk boek 

naast boek III over de balie. In boek III is er een verwijzing naar boek IIIbis inzake de juridische 

eerstelijnsbijstand en de juridische tweedelijnsbijstand. De band tussen beide hoofdstukken is dus 

sterk en de wettelijke bepalingen richten zich vooral op de uitoefening van de juridische bijstand 

door advocaten725. Daartegenover zijn er tal van andere wettelijke bepalingen die de opdracht geven 

aan organisaties en instanties om juridische informatie en advies te verlenen. Het Vlaamse decreet 

op het algemeen welzijnswerk726 bepaalt in artikel 3 dat het algemeen welzijnswerk de gebruikers 

helpt zich persoonlijk en sociaal te ontplooien, hun individuele en sociale rechten uit te oefenen, 

zodat ze een menswaardig leven kunnen leiden. De missie van het algemeen welzijnswerk is dan ook 

meervoudig. Niet alleen gaat het over de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de gebruiker die 

met respect dient behandeld te worden met het oog op meer zelfredzaamheid. Het algemeen 

welzijnswerk helpt ook om individuele en sociale rechten te waarborgen in de realisatie van een 

grondwettelijk recht op een menswaardig bestaan zoals het verwoord wordt in artikel 23 van de 

Grondwet. De kerntaken zijn toegankelijke informatie en adviesverlening, bemiddeling en 

doorverwijzing. Artikel 60, § 2 OCMW-Wet727 bepaalt dan weer dat het openbaar centrum voor 

maatschappelijk werk, een publiekrechtelijk orgaan op gemeentelijk niveau, alle nuttige 

raadgevingen en inlichtingen verstrekt en de stappen doet om aan de betrokkenen alle rechten en 

voordelen te verlenen waarop zij krachtens de Belgische of de buitenlandse wetten aanspraak 

kunnen maken. Maar ook bepaalde specifieke wetgevingen rond de schuldhulpverlening 728 

                                                           

725 S. GIBENS, o.c., 45. 
726 Decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk, BS 8 juli 2009, zoals gewijzigd bij decreet 
van 25 mei 2012 tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het 
welzijnswerk, BS 5 juli 2012 en bij decreet van 17 februari 2017 houdende de regeling tot erkenning en 
subsidiëring van een Vlaamse organisatie ter ondersteuning van welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw, 
BS 15 mei 2017. 
727 B. HUBEAU en J. VANDE LANOTTE, OCMW en Rechtshulp, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1987, 
9. Artikel 60, § 2 OCMW-Wet bepaalt: “Het centrum verstrekt alle nuttige raadgevingen en inlichtingen en doet 
de stappen om aan de betrokkenen alle rechten en voordelen te verlenen waarop zij krachtens de Belgische of 
de buitenlandse wetten aanspraak kunnen maken”. 
728 Decreet van 24 juli 1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor 
schuldbemiddeling tot subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast, gewijzigd bij decreet van 28 april 
2006, 10 juli 2008 en 21 juni 2013. Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 24 juli 
1996 houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van de instellingen voor schuldbemiddeling tot 
subsidiëring van een Vlaams Centrum Schuldenlast, gewijzigd bij besluit van 11 januari 2008, 7 oktober 2011 en 
31 januari 2014. Omzendbrief WEL/99/04 van 23 april 1999 betreffende de wet op de collectieve 
schuldenregeling - instellingen voor schuldbemiddeling, BS 18 mei 1999. 
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ressorteren hieronder: “Je hebt de OCMW-wet, de leefloonwet en al de regels rond de instelling voor 

schuldbemiddeling die ons verplichten juridisch advies en informatie te geven aan de burger die met 

een schuldproblematiek of een budgetteringsproblematiek naar hier komt. En bij de advocaten is dat 

weinig en zelfs mijn commissie is daar niet echt van op de hoogte…” (OCMW2)729.  

Naast de voormelde wettelijk kaders waarbinnen een brede rechtshulp kan plaatsvinden, zijn er ook 

decretale bepalingen die specifieke juridische informatie - en adviesverlening opzetten zowel naar de 

aard van de materie als naar de daaraan gekoppelde specifieke doelgroepen zoals minderjarigen, 

gedetineerden en huurders. Het decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de 

minderjarige in de integrale jeugdhulp bepaalt het recht op informatie en duidelijke communicatie 

(afdeling 4) en het recht op bijstand (afdeling 8) 730. Artikel 3 van het decreet731 van 8 maart 2013 

betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden beoogt het recht van alle 

gedetineerden en hun directe sociale omgeving op een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en 

dienstverlening die gericht is op de waarborging en de realisatie van de doelstellingen zodat ze zich 

kunnen ontplooien in de samenleving. Daartoe neemt de Vlaamse Regering initiatieven om een 

kwaliteitsvol hulp- en dienstverleningsaanbod uit te bouwen, op basis van de behoeften van de 

gedetineerden en hun directe sociale omgeving, en dit door sectoroverschrijdende samenwerking 

tussen hulp- en dienstverleners en door intersectorale afstemming van het aanbod, hieronder dus 

ook juridische bijstand. Het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een 

Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris732 bepaalt in 

artikel 4 dat de commissaris opgedragen wordt de rechten te verdedigen en de belangen te 

behartigen van het kind. Tevens bepaalt artikel 5, 4° dat hij informatie verspreidt over de inhoud van 

het kinderrechtenverdrag. Met betrekking tot huisvesting (een gewestelijke bevoegdheid) bepaalt 

artikel 56, § 2, tweede lid Vlaamse Wooncode dat: “De huurdersbonden op individuele of collectieve 

basis informatie en advies verstrekken over alle aangelegenheden inzake het wonen in 

huurwoningen, onder meer bevattelijke huurinformatie en huuradvies. Ze kunnen juridische bijstand 

                                                           

729 Zoals reeds voorheen geschreven, is de noemer dezelfde zowel in de juridische bijstand als in de sociale 
(rechts)hulp. De kerntaken zoals het verlenen van informatie, advies, bijstand en bemiddeling zijn dezelfde, de 
manier waarop zij worden uitgevoerd is duidelijk verschillend. Het sociaal werk neemt het recht mee op in haar 
dienstverlening die ruimer is dan alleen maar het verlenen van juridische informatie, advies en bijstand. De 
andere beperkt haar dienstverlening tot het louter juridische. In zekere zin is dit een paradox. Deze paradox 
vinden we ook terug in de wetgeving over de (rechts)hulpverlening. A. HAUDIQUET, La culture juridique des 
travailleurs sociaux, L’Harmattan, 2005, 297 p. in S. GIBENS, “Socio-Legal Services: the Link between Legal Aid 
and Social Work in a Democratic market” in B. HUBEAU en A. TERLOUW (eds.), Legal aid in the Low Countries, 
Intersentia, Cambridge, 2014, 293-304.  
730 BS 4 oktober 2004. 
731 BS 11 april 2013. 
732 BS 7 oktober 1997 zoals gewijzigd bij Decreet Vlaamse raad 31 januari 2003, BS 13 februari 2003; Vlaamse 
Raad 15 juli 2005, BS 15 juli 2005; Vlaamse Raad 9 november 2012, BS 10 december 2012. 
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verlenen aan huurders en aanstaande huurders in het algemeen en aan de meest behoeftige huurders 

in het bijzonder”. In dit artikel is de Vlaamse overheid tegemoetgekomen aan een nood om juridische 

bijstand te organiseren in het raam van de door haar gefinancierde werking van de huurdersbonden. 

Zij expliciteert hier verbatim de opdracht tot juridische bijstand, terwijl in de andere hiervoor 

geciteerde wettelijke en decretale bepalingen de overheden in algemene termen bepaalde diensten 

installeren zoals het verlenen van informatie, advies, bijstand en bemiddeling en die bepalingen 

tevens impliciet de basis zijn voor de organisatie van sociale rechtshulp733. 

Het veelkleurig landschap van de rechtshulp weerspiegelt zich dus in de verschillende wetgevingen 

over de verschillende beroepsgroepen heen. De parlementaire debatten tijdens de totstandkoming 

van de wet op de juridische bijstand ten spijt om eventueel algemene minimumrechten te bepalen 

waarbinnen rechtshulp kan worden verleend, werd er gekozen voor een behoud van de 

veelkleurigheid van de verschillende wettelijke bepalingen met de Commissie voor Juridische 

Bijstand als coördinerende instantie734. In het raam van de staatshervorming bepleiten vooral de 

sociale (rechts)hulpverleners om de commissie meer armslag te geven op de juridische eerste lijn 

door enerzijds de beslissingsstructuur te wijzigen, maar ook door zowel sociale als juridische diensten 

meer op elkaar af te stemmen. Zij het dat daar ook enkele juridische knelpunten zijn. OCMW’s 

ressorteren deels onder de federale bevoegdheid en deels onder deze van de gewesten. De CAW’s 

daarentegen zijn een gemeenschapsbevoegdheid en het actieterrein van de huurdersbonden is dan 

weer gewestelijk. De Franstalige gemeenschap kenmerkt zich nog door een veel grotere diversiteit 

aan aanbod in het raam van de sociale rechtshulpverlening735.  

 Na de zesde staatshervorming 

De staatshervorming en de overdracht van de juridische eerstelijnsbijstand naar de gemeenschappen 

zorgt ervoor dat de politieke en de juridische context van de juridische eerstelijnsbijstand wijzigt. 

Binnen Vlaanderen wordt de juridische eerstelijnsbijstand ondergebracht bij het departement 

Welzijn. De gewijzigde politieke context van Justitie naar Welzijn brengt een andere dynamiek 

teweeg. In de eerste plaats is het een moment om de versnippering op de eerste lijn aan te pakken: 

“Dan zeg ik in eerste instantie, de basisopdracht zou al heel fijn zijn als iemand zich bezig kan houden 

of toch dat eigenlijk de hele versnippering van de eerste lijn, dat die versnippering in beeld wordt 

gebracht, maar vooral dat dat er geen dubbel werk wordt gedaan op de eerste lijn” (CAW3). Op de 

                                                           

733 S. GIBENS en B. HUBEAU, “Legal Aid and Housing Issues” in B. HUBEAU en A. TERLOUW (eds.), Legal aid in 
the Low Countries, Intersentia, Cambridge, 2014, 141-159. 
734 Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 546/14, 48 (Verslag) in S. GIBENS, o.c., 45. 
735 Zie A. LEJEUNE, o.c., 327.  
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tweede plaats zijn er nog wel duidelijke verschillen tussen enerzijds de opvattingen die binnen de 

advocatuur leven en die thans geconcretiseerd worden rond de welzijnsbenadering en anderzijds de 

verschillen tussen de organisaties voor juridische bijstand, vooral de CAW’s en de OCMW’s.  

De beleidsdocumenten en verklaringen wijzen op een bredere inbedding van de juridische bijstand in 

het welzijnslandschap. In tegenstelling tot het beleid van de minister van Justitie, geeft de Vlaamse 

minister van Welzijn blijk van een visie, zij het dat het voor de minister ook een nieuw gegeven is. 

Deze aanpak from above doet verschillende reacties ontstaan bij de advocatuur die balanceren 

tussen zich aanpassen, over behoud tot afkeuring. Zij die denken in de richting van zich aanpassen 

aan de nieuwe krijtlijnen van de minister zien in dat de overdracht naar welzijn een andere invulling 

kan betekenen van de juridische eerstelijnsbijstand: “En X had duidelijk gezegd, ja X zegt ze, ziet toch 

dat er toch iets inzit van samenwerking in de toekomst met enz. Ik weet dat, maar als ge het niet 

gedaan krijgt…” (A5). Sommige commissies wachten het beleid niet af en nemen zelf al initiatieven 

waar advocaten juridische eerstelijnsbijstand verlenen in inloopcentra (zie hoofdstuk 3) of 

ondersteuning bieden aan cliënten in aanwezigheid van sociaal werkers (zie infra casus CAW Brussel-

Halle-Vilvoorde). Daarnaast zijn er voorzitters die erop wijzen dat alles toch werkt: “… allée met 

allemaal voorzitters die zeggen: bij ons is het het best…” (A5). En tot slot zijn er die wel degelijk 

afkeurend reageren: “Ik heb het zien gebeuren de verglijding naar de sociale sector, ik ben daar niet 

gelukkig mee, ik kan dat gerust zeggen, hoor, ik ben daar niet gelukkig mee: de 

'versociaalassistentenering van het recht', ik ben daar helemaal niet gelukkig mee en de commissie… 

zit ook in dat straatje, vind ik. Je zit enerzijds met, als ik het goed voor heb, ouderwets pro Deo is nog 

altijd federaal, dacht ik en de commissie is ook federaal maar er zitten ook OCMW's in en we zijn 

alweer in het straatje van de maatschappelijk werkers aan terecht komen” (A8).  

OCMW’s en CAW’s weten zich evenmin te verhouden tot het nieuwe beleid. Enige terughoudendheid 

is zeker te bemerken bij de OCMW’s. De OCMW’s ressorteren deels onder de federale bevoegdheid 

en deels onder een gewestelijke bevoegdheid van de minister van Binnenlands Bestuur. De vrees 

leeft dat de bevoegde Minister van Welzijn onvoldoende bekend is met de werking van de OCMW’s.  

“… ze volgen vooral de CAW op …. Ze willen meer en meer evolueren naar gemeenschappelijk onthaal, van CAW 
en OCMW: en proberen dat de burger niet twee maal zijn aanvraag moet komen doen, maar rechtstreeks 
doorverwezen wordt. We gaan wel meer en meer moeten samenwerken met het CAW, wat wel goed is. Maar 
dus de minister moeten wel opletten, onze voogdij minister is federaal. Vandeurzen is vooral geneigd de CAW 
en in andere voorbeelden ook, hij is er vooral voor de CAW's wat dat is zijn bevoegdheid, de OCMW zitten zo 
een beetje, op dat Vlaams niveau zijn de OCMW minder goed gekend” (OCMW2).  

… 

Sommigen zien er een tendens in naar meer privatisering: “CAW's of dat nu of CAW of een andere private, 
maakt niet veel uit, kan alleen zeggen dat we op dat domein, 40 jaar, al heel veel expertise hebben opgebouwd 
en dat we dat nu wel zien afbrokkelen naar het private met de grote vrees als zij het dus niet aankunnen omdat 
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men foutief inschattingen maakt qua aanvragen op zich, dan worden er mensen op wachtlijsten geplaatst en 
dat kan toch niet de bedoeling zijn van welzijn, op den duur het systeem van Nederland vooraleer je tot een 
dienst geraakt en dat je 6 maanden op een wachtlijst staat en is het probleem ofwel opgelost of alleen nog 
maar verergerd. Naar toegankelijkheid is dat geen goede oplossing” (OCMW1).  

 

4.3.4 Beleidsprocessen  

 Macroniveau: federaal versus gemeenschappen 

Zoals hierboven reeds werd aangegeven, bleef een sturing vanuit Justitie uit. De afstemming van de 

juridische eerstelijnsbijstand op het sociaal onthaal van de justitiehuizen werd reeds in hoofdstuk 2 

besproken. In dat hoofdstuk concludeerden we dat er geen samenwerking tussen de advocaten en 

de justitie-assistenten bestaat en dat de oorzaken ervan multifactorieel zijn. De belangrijkste 

factoren waren de afwezigheid van de prioriteit tot het uitwerken van een overheidsbeleid zowel 

naar het sociaal onthaal als naar het juridisch onthaal van de juridische eerstelijnsbijstand. Dit laatste 

vond de overheid een taak van de advocatuur zoals ook is bepaald bij wet in artikel 495 Ger.W.  

De overdracht van de juridische eerstelijnsbijstand naar de gemeenschappen heeft aanleiding 

gegeven tot de ontwikkeling van een bepaalde beleidsvisie rond de juridische eerstelijnsbijstand in 

Vlaanderen736. De beleidsverklaring van de minister van Welzijn van de Vlaamse Gemeenschap 

vermeldt: “De zesde staatshervorming draagt ook de commissies voor eerstelijns juridische bijstand 

over naar de gemeenschappen… We zetten deze dienstverlening verder. Maar gaan tegelijkertijd na 

hoe we de drempel naar deze dienstverlening kunnen verlagen. We denken daarvoor aan een sterke 

en duidelijke samenwerking binnen het eerstelijnswelzijnswerk, het sterker positioneren van de 

commissies, het realiseren van samenwerking en afstemming met tweedelijns juridische bijstand, het 

uitwerken van vernieuwende methodieken die de juridische dienstverlening tot bij de burger brengen 

(via digitale kanalen bijvoorbeeld). We gaan daarvoor in overleg met alle betrokken partners: de Orde 

van Vlaamse Balies, de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, een vertegenwoordiging van 

eerstelijnswelzijnsdiensten, maar ook vertegenwoordiging van wetswinkels en huurdersbonden”737.  

                                                           

736  Dit deel is reeds verschenen: S. GIBENS en B. HUBEAU, “De juridische bijstand in transitie. Van 
staatshervorming tot modernisering: nieuwe wegen in de toegang tot het (ge)recht?”, RW 2016-17, 1642-1657. 
737 Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2014-2019 ingediend door de heer Jo VANDEURZEN, Vlaams 

minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 125/1, 50-51. VANDEURZEN 
bevestigt zijn beleidsstandpunt tijdens een parlementaire vraag van Renaat LANDUYT: Vraag om uitleg over de 
aanbevelingen van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) inzake strafuitvoering en de juridische 
eerstelijnshulp: Parl.St. Vl.Parl. 2014-15, nr. 2531: “Zoals het in onze beleidsnota staat, is het onze ambitie om 
de juridische eerstelijnsrechtshulp te continueren. Tegelijkertijd onderzoeken we of een reorganisatie mogelijk 
is. We wensen in dit kader de samenwerking te versterken tussen het onthaal van de justitiabelen door de 
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In zijn volgende beleidsbrieven verduidelijkt de minister zijn visie. In zijn beleidsbrief van 16 oktober 

2015738 wijst hij op het gebrek aan beleidsdata over de juridische eerstelijnsbijstand en bijgevolg op 

de noodzaak van het opmaken van een situatieschets en een omgevingsanalyse van het huidige 

aanbod inzake de juridische eerstelijnsbijstand. Vervolgens zal er een actieplan ontworpen worden 

om de rechtshulp te optimaliseren. Het doel is om de toegankelijkheid te verhogen. De minister 

vermeldt hier expliciet het onderzoek naar de mogelijkheden tot online rechtshulp. De 

dienstverlening op de juridische eerstelijn moet tevens voldoen aan duidelijke kwaliteitscriteria. In 

dat proces zullen de eerstelijns welzijnsactoren, zoals CAW’s en OCMW’s betrokken worden, alsook 

de vertegenwoordiging van de meest kwetsbare gebruikers. De daaropvolgende beleidsnota739 gaat 

in dezelfde richting verder. Na de gemaakte analyses worden de voorstellen voor de hervorming van 

de juridische eerstelijnsbijstand verder uitgewerkt. Deze voorstellen omvatten een duidelijk onthaal, 

gericht doorverwijzen en een multidisciplinaire samenwerking. Om deze samenwerking te realiseren 

plaatst de minister de juridische eerstelijnsbijstand binnen een geïntegreerd onthaal. De minister 

erkent de preventieve functie die de juridische eerstelijnsbijstand heeft. Tijdig informeren en 

verwijzen naar alternatieve vormen van conflicthantering voorkomt escalatie. De minister wijst op de 

noodzaak van een monitoring om het bereik en de kwaliteit van juridische eerstelijnsbijstand te 

meten. Een proces wordt thans geïnitieerd om een regelgevend kader uit te werken met de reeds 

voornoemde actoren. Op een recente parlementaire vraag antwoordt de minister nog concreter: 

“Daarom willen we de juridische eerstelijnsbijstand binnen het geïntegreerd breed onthaal situeren 

om zo de multidisciplinaire samenwerking en afstemming binnen het eerstelijnswelzijnswerk te 

versterken. Het geïntegreerd breed onthaal is het eerstelijns samenwerkingsverband waar de linken 

tussen juridische en welzijnsproblemen kunnen worden gelegd. De commissies voor juridische bijstand 

zijn geen kernactor, maar zullen moeten samenwerken met de kernpartners uit de 

samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal, namelijk de OCMW’s, de diensten 

maatschappelijk werk en de CAW’s. We willen ook kwaliteitscriteria inzake toegankelijkheid koppelen 

aan de juridische eerstelijnsbijstand van de commissies. Bovendien spelen de adviesverlenende 

advocaten een cruciale rol in het bieden van een kwaliteitsvol aanbod aan juridische 

eerstelijnsbijstand. Zij dienen over voldoende expertise en vaardigheden te beschikken om dat op een 

                                                                                                                                                                                     

justitiehuizen, het brede eerstelijnswelzijnswerk, de Commissies voor Juridische Bijstand en andere sectoren die 
juridische eerstelijnsbijstand verlenen, zoals bijvoorbeeld de OCMW’s, de wetswinkels, de huurdersbonden, 
enzovoort. Ik heb begrepen dat men vanuit de balie vragende partij is om er eens over te kunnen spreken hoe 
we dat beter kunnen organiseren en kwalitatief ondersteunen waar nodig.” 
738 Beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2015-2016, ingediend door minister J. VANDEURZEN, Parl.St. 
Vl.Parl. 2015-16, nr. 506/1, 53. Zie S. GIBENS, “Conferentie Justitiehuizen 7 december 2015”, Panopticon 2016, 
163. 
739 Beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2016-2017, ingediend door minister J. VANDEURZEN, Parl.St. 
Vl.Parl. 2016-17 nr. 941/1, 56-57.  
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kwalitatieve manier te kunnen opnemen, aangepast aan de gebruiker. Het is van belang dat de 

advocaten die de juridische eerstelijnsbijstand verlenen ook oog hebben voor de ruimere 

problematiek waar de mensen mee kampen. Naast het geven van juridisch advies, dienen zij ook de 

ruimere welzijnscontext van de gebruikers te kunnen inschatten om, indien nodig, zo correct mogelijk 

te kunnen doorverwijzen naar een gepast eerstelijns hulpverleningsaanbod. Om deze welzijnsgerichte 

instelling en de nodige sociale vaardigheden te versterken, willen we de advocaten die juridische 

eerstelijnsbijstand verstrekken, de nodige ondersteuning bieden”740. 

Het parlement van de Franstalige Gemeenschap heeft het “décret relatif à l’agrément et au 

subventionnement des partenaires apportant de l’aide aux justiciables” op 12 oktober 2016 

goedgekeurd 741 . Het parlement van de Franstalige Gemeenschap heeft de opdrachten die 

overgedragen zijn ingevolge de zesde staatshervorming gehergroepeerd. Het zijn opdrachten die de 

“menselijke” kant van justitie uitmaken. Deze hergroepering laat toe om de taken van de 

justitiehuizen te verbeteren en hun doeltreffendheid te versterken. Slechts één decreet zal voortaan 

de wijze regelen waarop hulp zal verleend worden aan de begunstigden door de partners waarop de 

justitiehuizen een beroep doen in het raam van de uitvoering van een aantal van hun opdrachten. In 

uitvoering van het nieuwe decreet zullen de ‘partners’ van de justitiehuizen zich organiseren rond zes 

missies of doelen: l’aide juridique de première ligne, l’aide sociale, l’aide psychologique, l’“aide au 

lien”, l’aide à la communication, l’accompagnement à la mise en oeuvre et au suivi de décisions 

judiciaires742. De Franstalige decreetgever gaat uit van twee fundamentele principes. Ten eerste 

staan de zes doelen en de daarin opgenomen zorg voor de begunstigden in functie van de 

begunstigden en niet in functie van het aanbod. In elk gerechtelijk arrondissement moeten de zes 

doelen gerealiseerd worden door de verschillende partners. Om deze zes doelen te realiseren 

worden er drie overlegfora opgericht: 1) les Commissions thématiques des Partenariats; 2) les 

Commissions d’arrondissement des Partenariats; 3) la Commission communautaire des Partenariats. 

Elk gerechtelijk arrondissement zal beschikken over drie thematische commissies die betrekking 

hebben respectievelijk op de dader, op het slachtoffer en op de begunstigden die niet vallen onder 

de begrippen dader of slachtoffer. Een tweede belangrijk principe is de nieuwe wijze van 

                                                           

740 Vraag om uitleg over de uitbouw van de eerstelijnsrechtsbijstand van Renaat Landuyt aan minister Jo 
Vandeurzen 1361 (2016-17) 
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1119503/verslag/1120200.  
741 Parl.St. Fr.Parl. 2015-16, nr. 330-5. 
742 Parl.St. Fr.Parl. 2015-16, nr. 330-3, 3-4 (Verslag). Thans is dit titel 3 van het decreet bestaande uit de art. 5 
t/m 14. 
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subsidiëring. De partners zullen niet meer worden gesubsidieerd in functie van de werkgelegenheid, 

maar wel in functie van de uitgevoerde doelen overeenkomstig de noden van de begunstigden743.  

Het decreet wijzigt de taken van de juridische eerstelijnsbijstand niet. Het verwijst hiervoor naar 

artikel 508/1, 1° Ger.W. De opdracht in het decreet bestaat bijgevolg uit het verlenen van praktische 

inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies en een doorverwijzing. Aanvankelijk 

stond in het decreet in artikel 5: “La mission d’aide juridique s’entend comme toute aide dispensée 

par un juriste qui vise à faciliter au justiciable l’accès aux droits qui lui sont applicables.” En 

specifieerde artikel 6: “Pour mettre en oeuvre l’aide juridique visée à l’article 5, les partenaires 

exécutent les prestations visées à l’article 508/1, 1°, du Code judiciaire”744. De Raad van State, 

afdeling wetgeving vond echter dat de omschrijving van het doel van de juridische bijstand in het 

oorspronkelijke artikel 5 van het wetsontwerp onvoldoende precies was en niet overeenkwam met 

de juridische eerstelijnsbijstand, zoals gedefinieerd in artikel 508/1, 1° Ger.W. Het voorstel was om 

artikel 5 en 6 te wijzigen in één artikel 5 dat luidt als volgt: “Art. 5. La mission d’aide juridique de 

première ligne s’entend comme celle définie à l’article 508/1, 1°, du Code judiciaire.”745 De vraag rijst 

of elke organisatie die juridische bijstand verleent, zich moet beperken tot de taken vermeld in 

artikel 5 of dat zij enkel voor deze taken erkend en gesubsidieerd wordt. Het laatste lijkt ons eerder 

het geval: anders zou het decreet het monopolie van de advocatuur uitbreiden in strijd met artikel 

440 Ger.W.746 De Commissie voor Juridische Bijstand, zoals omschreven in het Gerechtelijk Wetboek, 

blijft bestaan: alleen de samenstelling wijzigt in die zin dat ze voortaan enkel uit advocaten 

bestaat747. De juridische eerstelijnsbijstand kan verleend worden door elke organisatie, maar een 

organisatie moet wel een erkenning krijgen, wil zij van de subsidies voor de juridische 

eerstelijnsbijstand genieten. Dus een erkenning is niet nodig als men juridische bijstand wil verlenen. 

De Commissie voor Juridische Bijstand is als enig orgaan vrijgesteld van de aanvraag tot erkenning. 

Om gesubsidieerd te worden moet de organisatie voldoen aan de voorwaarden die bij decreet zijn 

voorgeschreven en die gelden voor alle organisaties of organen die een subsidie aanvragen748. De 

Commissie voor Juridische Bijstand staat nog enkel in voor de organisatie van de zitdagen door 

advocaten. De andere opdrachten, zoals het overleg en de coördinatiebevordering tussen de 

organisaties voor juridische bijstand, het vergemakkelijken van de doorverwijzing naar 

                                                           

743 Parl.St. Fr.Parl. 2015-16, nr. 330-3, 4 (Verslag). 
744 Projet de décret relatif à l’agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l’aide aux 
justiciables, Parl.St. Fr.Parl. 2015-16, nr.330-1, 19; Décret 13 octobre 2016 relatif à l’agrément et au 
subventionnement des partenaires apportant de l’aide aux justiciables, BS 22 december 2016 (hierna: decreet). 
745 Adv.RvS nr. 59.453/2, Parl.St. Fr.Parl. 2015-16, nr. 330-1, 43. 
746 Zie hierover reeds de discussie in de wet op de juridische bijstand: S. GIBENS, o.c., 58-61. 
747 Art. 52 decreet dat artikel 508/2, § 3 Ger.W. wijzigt.  
748 Art. 15, § 2, lid 1 en 2 decreet. 
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gespecialiseerde organisaties en het zorgen voor de verspreiding van informatie over het bestaan 

van en de toegangsvoorwaarden tot juridische bijstand in het bijzonder naar de meest kwetsbare 

groepen, zijn afgeschaft. Het formuleren van aanbevelingen aan de overheid blijft wel behouden749. 

Opvallend is dat de Franstalige decreetgever de bepalingen inzake het toezicht op de kwaliteit van de 

prestaties in het raam van de juridische eerstelijnsbijstand zich steunt op de gewijzigde bepalingen in 

de wet op de juridische bijstand met betrekking tot de juridische tweedelijnsbijstand750.  

Een vaststelling is dat het overleg tussen de verschillende organisaties, zowel de sociale als de 

juridische, thans plaats zal vinden in de opgerichte thematische commissies, de arrondissementele 

commissies en de gemeenschapscommissie. Het getuigt van een integrale benadering van de 

verschillende noden die mensen op verschillende domeinen kunnen hebben. Of hierdoor ook de 

verschillende aspecten van het rechtshulpaanbod beter op elkaar afgestemd zullen worden, is niet 

duidelijk en vraagt verder onderzoek.  

 Mesoniveau: de Commissie voor Juridische Bijstand in de Vlaamse 

Gemeenschap 

4.3.4.2.1 Algemeen 

Elke Commissie voor Juridische Bijstand kent haar eigen beslissingsprocessen waarbij de ene al wat 

beter werkt dan de andere: “X, ja, X vergelijkt vaak, ze heeft ook in het X gewerkt en ze heeft daar 

ook die contacten met de commissie daar. Daar staat het wel veel meer op punt, in die zin, ja, is zij 

wat gefrustreerd, van de werking van de commissie van X. Eum, er zijn heel weinig linken met sociale 

organisaties” (CAW4). De professionaliteit van de commissie wordt niet altijd even hoog 

aangeschreven door de leden niet-advocaten: “… algemeen krijg ik als echo dat het niet zo 

professioneel georganiseerd is… onze juristen… ze komen daar vaak, ja, teleurgesteld van terug, zal ik 

zeggen. dat kan ik meegeven, informeel … Ik heb die agenda, ik zie dien agenda en dat gaat over, dat 

is ok, maar dat dat zeker kwalitatiever kan, dat is mijn persoonlijk mening.” (CAW4) 

4.3.4.2.2 Agendasetting en agendabepaling 

De agenda van de commissie kenmerkt zich vooral door het agenderen van praktische zaken. 

Fundamentele debatten voert men zelden. Op basis van de antwoorden van de respondenten en de 

verslagen van de commissies geeft het gesystematiseerd de volgende agendapunten:  

                                                           

749 Art. 53 decreet; ook art. 508/4 Ger.W. dat voorziet in subsidies door de federale overheid is afgeschaft. 
750 Art. 508/5, § 4, lid 2 Ger.W., zoals gewijzigd door artikel 55 decreet. Zie hierover meer in S. GIBENS en B. 
HUBEAU, “De juridische bijstand in transitie. Van staatshervorming tot modernisering: nieuwe wegen in de 
toegang tot het (ge)recht?”, RW 2016-17, 1642-1657. 
 



294 
 

a) de praktische werking van de zitdagen (en de lokalen) zoals een probleem op een zitdag waar 

de deur niet op tijd opengaat binnen een OCMW. Of hoe zit het met de advocaten, of zijn er 

advocaten weggevallen, moet men iemand anders zoeken?;  

b) de functionering van de advocaten; een advocaat die ondermaats presteert of niet op tijd 

komt;  

c) de vergoedingen, de uitgaven, de inkomsten, de verantwoording van de subsidies tot zelfs de 

terugbetaling van tickets voor de parking van de advocaten; 

d) de monitoring van het aanbod voor de organisatie van de zitdagen waaronder enerzijds de 

zoektocht naar de locaties voor de zitdagen, de nieuwe aanvragen van OCMW's om de 

zitdagen te organiseren en waaronder anderzijds ook het monitoren van de frequentie van 

het aantal adviezen: “Welke zitdagen zijn eigenlijk niet rendabel of hebben eigenlijk ook geen 

meerwaarde?” (CAW3). Sommige commissies hebben gekozen om de frequenties digitaal te 

verwerken zodat ze sneller kunnen zien hoe de zitdagen verlopen en of zij niet al in het 

midden van het jaar kunnen bijsturen (A4). De beperking van de monitoring tot louter 

kwantitatieve gegevens houdt het gevaar in dat de output belangrijker wordt dan de 

outcome;  

e) op de agenda staan ook variapunten die niet verder omschreven zijn en soms de bedoeling 

hebben om daar vragen vanuit de organisaties van juridische bijstand en OCMW te 

bespreken waarvan een voorzitter stelt: “Het zijn vooral de variapunten die interessante 

discussies geven over allerhande materies ook in verband met de CAW” (A7);  

f) gezamenlijke initiatieven zoals de studiedagen (zie supra).  

4.3.4.2.3 Overzicht van de werkzaamheden  

a) Organisatie van zitdagen  

− PREVENTIEBELEID OF BELEID MET PREVENTIEVE EFFECTEN  

Het gefragmenteerd zoeken naar locaties om daar de zitdagen te organiseren weerspiegelt de 

organische manier van werken van de commissies. De organisatie van de zitdagen steunt niet op 

weloverwogen keuzes naar geografische dekking van de dienstverlening of naar doelgroepen die 

moeten bereikt worden. Het gebrek aan een afweging van keuzes doet een paradox ontstaan waarbij 

de commissies wel bepaalde noden zien, maar hiervoor geen remedie hebben omwille van 

bijvoorbeeld budgettaire redenen, het stellen van prioriteiten… Daarenboven zijn er voor bepaalde 

doelgroepen reeds andere organisaties actief en dat veronderstelt kennis van deze sector die vaak 

ontbreekt.  
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In Deel 1 gingen we dieper in op het onderscheid tussen een preventiebeleid of een beleid met 

preventieve effecten. De organisatie van de zitdagen heeft tot doel om de burger te informeren en te 

adviseren zodat hij kan nadenken over de volgende stappen. Vanuit de sociale rechtshulpverlening 

wordt daarbij de nadruk gelegd op het belang en de noodzaak aan informatie omdat mensen vaak 

slecht geïnformeerd zijn, ze in een juridisch doolhof terechtkomen, ze soms laaggeletterd of 

anderstalig zijn. Op die manier worden mensen gewapend tegen de juridisering, versterkt de 

rechtshulp hun positie en beperkt zij mogelijks het aantal procedures. En dat vraagt om een beleid.  

Recentelijk, mede als gevolg van de overdracht van de juridische eerstelijnsbijstand naar de 

gemeenschappen en de ontwikkeling van een beleidsvisie door de Minister van Welzijn, zien 

sommige commissies in dat een ander beleid inzake preventie en vroegtijdige interventie nodig is. Zij 

stellen vast dat de huidige wettelijke definitie van de juridische eerstelijnsbijstand niet altijd 

tegemoetkomt aan de noden, vragen en problemen van de rechtzoekenden. Het gevolg is dat enkele 

commissies een continue dienstverlening organiseren waarbij de juridische eerstelijnsbijstand niet 

meer beperkt blijft tot praktische inlichtingen, juridische informatie of een eerste advies, maar de 

facto uitgebreid wordt naar het verlenen van services en opvolgingen. Zo heeft een commissie met 

het oog op de continuïteit van zijn dienstverlening in een OCMW opeenvolgende zitdagen door 

dezelfde advocaten georganiseerd die telkens om de 14 dagen opnieuw zitting houden zodat cliënten 

steeds bij dezelfde advocaat terugkomen. Daarbij doet de advocaat aan serviceverlening zoals de 

inhoud van een brief dicteren, telefonisch contact opnemen… Een tweede vaststelling is dat een 

ruimere invulling van de juridische eerstelijnsbijstand niet alleen bijdraagt tot een bredere 

dienstverlening, maar dat een bredere dienstverlening ook een samenwerking inhoudt. Deze 

samenwerking veronderstelt dat men kennis heeft van elkaars werking of zelfs samenwerkt met een 

dossierbehandelaar van een OCMW of CAW. Zo werken er in een bepaald gerechtelijk 

arrondissement zowel een advocaat als een jurist samen op de dienst Vreemdelingenzaken om 

mensen zowel inhoudelijk, de taak van de jurist, als meer procedureel te informeren en te adviseren, 

hoofdzakelijk de rol van de advocaat. En in een bepaald OCMW kan de dossierbeheerder meekomen 

met de cliënt zodat hij uit eerste hand de informatie kan vernemen van de advocaat en nadien – om 

de veertien dagen komt dezelfde advocaat – eventueel kan terugkomen voor een opvolging (A5). 

Twee bemerkingen zijn hier reeds op hun plaats. Ten eerste schuiven in de bovenvermelde situaties 

de advocaten op naar de diensten die ook OCMW-juristen of juristen in andere organisaties verlenen 

of kunnen verlenen, zij het dat de advocaten de inzichten in de sociale sector ontberen om cliënten, 

vooral niet sociaal vaardige cliënten, binnen een bredere context te kunnen bijstaan en eventueel 

doorverwijzen (CAW1). Daarnaast is deze dienstverlening beperkt tot de zitdagen, bv. om de veertien 

dagen. Ten tweede betekenen de services en de opvolging dat er data over mensen zullen worden 
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bijgehouden, moet er eventueel een dossier aangemaakt worden van een bepaalde cliënt. Thans zijn 

de consultaties door de advocaten in het raam van de juridische eerstelijnsbijstand anoniem. Er 

blijven geen data achter, behalve de anonieme bevraging in functie van de statistieken voor de 

rapportage aan het ministerie. Mensen ervaren door de anonimiteit minder schrik om langs te 

komen en de anonimiteit verlaagt de drempel (A4) en indien er toch contacten moeten gelegd 

gebeuren deze informeel.  

− DOELGROEPENBELEID 

Alhoewel de sociale (rechts)hulpverleners een doelgroepenbeleid benadrukken is een dergelijk 

beleidsitem eerder beperkt opgenomen door de bevraagde commissies. Men is hierover wel bezorgd 

zoals enkele voorzitters van een commissie aangeven (zie kader). 

“… dan inderdaad beleid, beleidsmatig, de groep van de kwetsbaren dat is altijd een blijvende bezorgdheid 
geweest” (A6)…  

… 

“… als er één iets is waar ik vragen heb bij de juridische bijstand is zoals het hier wordt georganiseerd, 
eerstelijns, hé, dat is dat ik mij toch de vragen durf stellen over het soort cliënteel …we bereiken niet de 
onderlaag van de mensen…” (OCMW5)  

Er worden in sommige commissies zitdagen georganiseerd voor specifieke doelgroepen, zij het dat 

deze bijstand eerder organisch gegroeid is dan dat het deel uitmaakt van een uitgestippeld 

beleidsplan (zie kader). 

“… Het is altijd al mijn intentie geweest en dat altijd gedaan, dat heb ik de staatshervorming niet voor 
afgewacht, alleen wordt dat niet gemakkelijk,…. En de wijkcentra in de sociale woonwijken in X hebben we ook 
gedaan. ehmhmm, ja. We zijn ook in het huis van de advocaat begonnen om op die manier en de uren 
voorafgaand aan het BJB wordt door de commissie in het huis van de advocaat. Om ook op die manier een stuk 
van de mensen die op die manier een pro deo advocaat vragen ook ergens te kunnen verder helpen...” (A6) 

Naast de specifieke doelgroepen zoals mensen met een beperkt inkomen, wordt er ook voor 

bepaalde rechtscategorieën een aanbod aan juridische eerstelijnsbijstand georganiseerd, zoals de 

vreemdelingenpermanenties in opvangcentra en binnen de dienst vreemdelingenzaken van een 

stad/gemeente of de zitdagen in gevangenissen voor gedetineerden, maar het aanbod is niet 

structureel verankerd. De zitdagen blijven geïsoleerd verlopen zonder echte samenwerking met 

andere diensten. En niet overal zijn de initiatieven even succesvol (zie kader).  

A1: “… we hebben het een tijdje gedaan in de gevangenis, maar dat was niets... Het was veel te veel tijdverlies, 
dat was voor de advocaat niet meer haalbaar. Je moest daar veel te lang wachten wanneer je binnen was op je 
plaats en dan voor 44 € dat was niet te combineren”  

I: “Was er ook nood in de gevangenis?”  

A3: “Ik vond dat minder...”  

A2: “Ze kunnen bellen, he.”  
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A3: “En de sociale dienst kunnen ook bellen en ik vond de echt strikt juridische vragen waren minimaal vond ik.”  

A1: “De meeste mensen in de gevangenis krijgen sowieso een advocaat toegewezen in het kader van hun....”  

A3: “Maar het zijn er ook die niet komen natuurlijk en dat was natuurlijk het beetje het probleem van we 
hebben een advocaat en eigenlijk mogen we dan geen advies geven, maar die advocaten die komen niet.”  

I: “JWW misschien die dan soms dingen opneemt....”  

A1: “Zij maken daarvan allemaal aantekenen van, indertijd toen, als ik dat veel meer deed, maar het was niet 
haalbaar, daar zijn we mee gestopt.”  

A3: “Dat is al enkele jaren, he.” 

De commissies hebben nochtans de expertise in huis voor het opzetten van een preventiebeleid naar 

bepaalde kwetsbare doelgroepen. OCMW’s en CAW’s hebben ervaring met kwetsbare mensen. 

Kwetsbare burgers zijn een belangrijk doelpubliek voor de eerste lijn. Kwetsbare mensen en groepen 

kennen problemen rond onderwijs, huur, gezondheidszorg, strafrecht. Preventie is een sleutelwoord 

in de hulpverlening op de eerste lijn (zie kader). 

“… heel die winkel van het OCMW, is ook een vorm van preventie, heel die maatschappelijke dienstverlening 
zorgen er juist voor dat die dingen niet ontsporen, dat de mensen maatschappelijk geïntegreerd worden, de 
leefloonwet is maatschappelijke integratie, op sociaal, psychische en financieel vlak, dat is vormen van 
preventie. Op die manier vermijden we dat er procedures moeten gevoerd worden. Dat is eigenlijk de taak van 
het OCMW, in zekere zin.” (OCMW2)  

 

De kennis en ervaring in de welzijnssector leert dat één van de belangrijke 

preventiemaatregelen waarrond een beleid wordt opgezet ‘bewustmaking’ is. Het 

welzijnswerk organiseert acties zoals bijvoorbeeld naar scholen de bekendmaking van de 

budgetdiensten met het oog op de bewustmaking wat het leven kost (inleefhuis): “Ja, want 

alléé dat is ook wat wij proberen te doen via het sociale huis, naar de schuldenproblematiek 

gaan we naar alle scholen. We geven daar de informatie, er bestaan daar methodieken voor, 

want het is daar ook in scholen detecteert men ook heel veel zaken, van sociale situaties die 

toch niet optimaal zijn of ….” (OCMW1). Ook al zijn welzijnsorganisaties meer vertrouwd met 

preventie de realisatie van de daaruit vloeiende maatregelen is niet altijd performant: “Het 

zou moeten, maar dat is natuurlijk een moeilijke zaak: de meeste mensen komen naar het 

OCMW als het te laat is” (OCMW5), “als het water veel te diep staat” (OCMW1). Daarnaast 

stellen zij ook structurele problemen vast die bijdragen tot het bemoeilijken van een 
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preventiebeleid zoals ‘de financialisering’751 waardoor mensen vlugger kunnen lenen, maar 

daardoor ook in de schuldenproblematiek terechtkomen (zie kader). 

“Dus het is eigenlijk een maatschappelijk probleem, wat dat betreft, van allerlei reclame-aanbod, die mensen 
kunnen niet neen zeggen. Dat is ook de reden waardoor men in een schuldenberg terecht komt... ….: ja, ja, het 
wordt, banken ook, alles laagdrempelig, als je voor woning moet kweet niet hoeveel papieren, sommige 
maatschappijen kunnen een lening per telefoon, maar het prijskaartje. Allee, dat klopt ook niet als je spreekt 
van preventie, zijn dat ook allemaal zaken die dan eigenlijk zou moeten meenemen. De diensten die daar rond 
de schuldhulpverlening werken, maar banken zijn daar ook de tegenstanders van.” (OCMW1) 

We mogen concluderen dat de knowhow over de verschillende niveaus van een preventiebeleid 

aanwezig zijn bij de sociale (rechts)hulpverleners of althans bij de organisaties waarvan zij deel 

uitmaken, maar dat deze op geen enkele manier is geïmplementeerd in het beleid van de 

commissies. Een gevoeligheid is wel ontstaan bij sommige commissie van zodra de minister zijn 

beleidslijn uitzette. Zonder op de conclusies vooruit te lopen, lijkt een ingreep from above wel tot 

een gedragswijziging aan te zetten.  

− ORGANISATIE VAN ZITDAGEN EN EEN PROACTIEF BELEID  

In hoofdstuk 3 bespraken we de verschillende vormen van outreach en de visie op de hulpverlening 

die ermee gepaard gaat. Overeenkomstig de definitie van Andersson betekent outreach dat de 

hulpverlener zich bevindt in een omgeving die hij niet controleert of niet organiseert. Het doel is het 

bereiken van mensen waarvan de hulpverlener meent dat ze niet te bereiken zijn via de gewone 

dienstverlening. Er is dus een verband tussen doelgroepen die men niet kan bereiken en de 

zoektocht ernaar door de hulpverlening. De literatuur maakt een onderscheid tussen detached, 

peripatetic en domiciliary outreach. De casus van het inloopcentrum omschreven we als peripatetic 

outreach. 

De sociale (rechts)hulpverleners menen dat de advocatuur zich niet echt toelegt op het bereiken van 

mensen of hen opzoekt en vooral reactief werkt. Sommige respondenten zouden liever zien dat de 

juridische sector meer outreachend zou werken (NO1) waarbij andere respondenten zich afvragen of 

advocaten wel moeten ingezet worden voor aanklampende hulpverlening (CAW1) en deze 

methodiek het domein van de sociale hulpverlening moet blijven.  

                                                           

751 Deze term wordt gebruikt om de toenemende invloed van de financiële sector op het economisch beleid en 
de economische resultaten te omschrijven. De term duidt op specifieke veranderingen sinds de jaren 80: 1) 
bedrijven wenden zich af van de banken; 2) banken wenden zich tot consumenten als nieuwe winstbron; 3) 
consumenten worden rechtstreekse deelnemers aan de financiële markten; 4) alle eenvoudige vormen van 
financiële dienstverlening zorgen voor een markt van complexe financiële diensten hoger in de keten 
(consumptiegoederen worden verpakt in financiële instrumenten). Zie hierover P. MASSON, Postkapitalisme. 
Een gids voor de toekomst, De Bezige Bij, Amsterdam/Antwerpen, 2016, 42-47. 
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Binnen de rechtshulp ontbreekt een visie op outreachend werken zoals een respondent het 

verwoordde: “… Die van dat outreach. ja, Het is denk ik wel belangrijk om te onthouden dat dus 

outreach owv de outreach niet werkt. X zal dat verteld hebben, ehm, het CJB heeft daar een half jaar 

zitdagen georganiseerd in de wijkbureaus, dat heeft niet gewerkt. Dus, … ik noem dat gewoon de 

koude outreach (eigen onderlijning), gewoon de advocaat is daar gezet en de advocaat is de advocaat 

gebleven. De advocaat is gewoon in een andere etalage gezet, he. dat is het, men is gewoon in zijn 

etalage blijven zitten… daar is veel meer voor nodig om inderdaad om kwetsbaar publiek toe te 

leiden… Ge gaat eerst vertrouwen winnen…” (CAW3). Wat de voorzitter van een commissie, zij het 

onrechtstreeks bevestigde: “Neen, ja, allée dan die buurthuizen, hé, dat was geen succes… ja, ik denk 

sociale controle. Dat mensen komen daar om koffie te drinken en samen te doen, handwerken, 

whatever, maar niet, geen problemen bespreken. Ik vond dat heel merkwaardig” (A6).  

Een visie op outreach houdt (zie uitvoerig hoofdstuk 3) allereerst in dat men laagdrempelig is en via 

empowerment inzet op motivatie en gedragsverandering. Daarnaast is er de netwerkbenadering, de 

brug tussen cliënt en samenleving en tot slot is er de noodzaak tot een samenwerking met andere 

professionals. Die ‘koude outreach’ – het zich gewoon ter plaatste te begeven naar kwetsbare 

groepen zonder meer – typeert echter de advocatuur en het etaleren van haar dienstverlening (from 

within). Zij plaatst de oorzaak van het falen buiten zichzelf, terwijl de literatuur uitvoerig aangeeft dat 

vindplaatsgericht werken samengaat met een visie op en enkel succesvol is via een samenwerking 

met andere diensten. En de erkenning van en de kennis over elkaars werking en knowhow is een 

belangrijke voorwaarde zoals uit twee casussen (één uit Vlaanderen en één van een Franstalige 

Commissie voor Juridische Bijstand) hieronder blijkt.  

Casus 1: Binnen het CAW Brussel Halle Vilvoorde (BHV) is er met de Commissie voor Juridische Bijstand in 
Brussel gekozen om samen te werken in navolging van het project in Leuven (zie hoofdstuk 3). CAW BHV heeft 
vier zorgregio's: Halle, Asse, Vilvoorde, Tervuren. In elke regio is er een consultmogelijkheid van twee tot drie 
uur waar de advocaat zitting heeft en hij moeilijkere juridische vragen te beantwoorden heeft, vaak 
procedureel (bv. gaat men een zaak voor de rechtbank brengen of niet), die op voorhand zijn getrieerd door de 
jurist nadat deze gecontacteerd is door de sociaal werker. De advocaat gaat dan vervolgens met de cliënt en de 
sociale hulpverlener in gesprek nadat er een afspraak is geboekt. De zitdag heeft maar om de maand plaats in 
een regio. Indien het dringend is, kan er doorverwezen worden naar een andere regio waar er in die week of de 
week erna een zitdag is. Indien het zeer dringend is, zal men toch doorverwijzen naar een advocaat via het 
sectiesysteem van het bureau voor juridische bijstand in Brussel. Ondanks het feit dat het project nog 
geëvalueerd moet worden, stelt men vast dat er meestal 2 tot 3 afspraken zijn en dat de advocaten hun tijd 
nemen, tot een half uur per persoon. Het project is gericht op kwetsbare mensen: “Andere mensen gaan we 
denk ik eh, veel vrij, als we... normaal gezien, zien we iedereen, als we mondige cliënten hebben, die we hier ook 
hebben en middenklasse waar dat we wat inschatten die persoon kan dat eigenlijk wel autonoom, gaan we 
daar, verwijzen naar… verschillende advocaten waar ze uit kunnen kiezen, hmm, of informeren we over die 
gedecentraliseerde secties, maar daar zo minder pamperen.” Dit project catalogeert het CAW onder outreach 
en bestaat uit een overeenkomst tussen het CAW en de commissie. De bijstand die verleend wordt gaat zelfs 
verder dan wat de wet verstaat onder juridische eerstelijnsbijstand. Er is sprake van opvolging en het verlenen 
van services. Er is samen via de Commissie voor Juridische Bijstand contact opgenomen met de juridische 
tweedelijnsbijstand van het bureau voor juridische bijstand. De afspraak is dat onmiddellijk in geval van 
doorverwijzing, contact kan opgenomen worden met het bureau voor het regelen van een aanstelling en de 
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documenten worden reeds op de eerste lijn in orde gebracht. De voorzitter van de commissie heeft zelf 
ervaring als advocaat en erkent de meerwaarde van proactief werken, meer bepaald inzake vluchtelingen:  
“Hij heeft mij ook gemeld, X is zeer proactief outreachend in die zin dat hij vroeger met zijn eigen ervaring 
bijvoorbeeld, in vluchtelingencentra advies ging geven en met zo'n idee speelt die man ook denk ik. … Het was 
vluchtelingencrisis en ik vond het belangrijk dat we eventueel ook vluchtelingen eventueel konden verwijzen 
naar daar. En dat was voor hem geen probleem. Elke – maar dat is misschien overal zo – advocaat die 
permanentie kwam doen, die beschikte over een lijst vreemdelingenrecht – maar ik denk dat dat overal zo is – 
en dus was het geen probleem, by the way gaf hij een voorbeeld vanuit zijn eigen ervaring die hij had, vroeger 
zelf deed, juridisch advies ter plekke…).” 
 
Casus 2: Binnen een Franstalige Commissie voor Juridische Bijstand is er op een bepaald moment sprake 
geweest om bepaalde permanenties in een camionette die door de plaatselijke orde waren georganiseerd 
terug leven in te blazen. Men heeft dan gedacht om deze camionette die eigendom was van de Orde van 
advocaten te hergebruiken voor permanenties in de buurt van de dienst vreemdelingenzaken zodat deze meer 
duurzaam en zichtbaar worden: “Dat is geweigerd door de orde. … de Brusselse overheid heeft toelating 
gegeven voor een installatie vlak bij de dienst vreemdelingenzaken, en het is dan op het einde dat de orde 
meedeelde dat het niet noodzakelijk was en dat er geen mensen zijn om dat te doen. Het is binnen het CJB 
bediscussieerd en we hadden voldoende informatie van kwaadwillige advocaten die daar cliënten ronselden en 
die bovendien nog foute informatie gaven aan de mensen. We wilden daar een permanentie en we werden 
gevraagd of we wilden meedoen aan deze permanentie, maar wat grappig is dat de advocaten zegden, dat de 
organisaties beter geplaatst zijn om ’s morgens het ontbijt te serveren en dat zij achteraf komen om de 
juridische bijstand te verlenen. … toen ze vroegen of we het ontbijt wilden serveren, hebben we neen gezegd... 
Een van de onderwerpen die we goed kennen, is de niet begeleide minderjarige, dus daarover konden we zeker 
advies geven, maar de orde heeft dit niet gewild met de motivering dat de vreemdelingen geen tijd hebben, 
maar dat is niet waar.” (F1) 

 

De vraag rijst of deze samenwerking wel outreach is. Sociale (rechts)hulpverleners menen op de 

eerste plaats dat de advocaten niet het best geplaatst zijn om outreachend te werken. Op de tweede 

plaats is het zich verplaatsen naar een andere dienst of organisatie volgens hen niet onmiddellijk 

gelijk te stellen met outreach (CAW1). Wat de laatste opmerking betreft is casus één een vorm van 

peripatetic outreach en kan casus twee gecatalogeerd worden onder detached outreach (zie 

hoofdstuk 3, Deel 2). En als we terugkijken naar de criteria die Forell en Gray hebben uitgezet en die 

vervolledigd werden met ons onderzoek (zie hoofdstuk 3, Deel 2), voldoen voormelde casussen wel 

aan de omschrijving van outreach legal services, maar is er in beide gevallen niet voldaan aan alle 

voorwaarden om deze outreach tot een succes te maken752. In deze casussen ontbreekt vooral een 

beleidsvisie en een sturing from above om deze samenwerking (co-creatie) mogelijk te maken, 

afgezien van de verdere uitwerking van locatie, flexibiliteit van de dienstverlening, de taakverdeling 

en de vereiste competenties en vaardigheden.  

b) Bekendmaking van de activiteiten van de commissie: het gezicht naar buiten 

Artikel 508/3, 3° Ger.W. bepaalt dat de Commissie voor Juridische Bijstand tot taak heeft om te 

zorgen voor de verspreiding van informatie over het bestaan van en de toegangsvoorwaarden tot de 

                                                           

752 S. FORELL en A. GRAY, “Outreach legal services to people with complex needs: what works?”, Justice Issues. 
Law and Justice Foundation, paper 12, oktober 2009, 23 p. 
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juridische bijstand, in het bijzonder bij de sociaal meest kwetsbare groepen. De voorbereidende 

werken wezen erop dat deze informatieverplichting inhoudt dat alle praktische gegevens in verband 

met de diensten voor de juridische eerstelijnsbijstand beschikbaar zouden moeten zijn op de griffies 

van de rechtbank, bij de gerechtsdeurwaarders van het betrokken arrondissement alsook bij de 

OCMW’s en op het gemeentelijk niveau in het algemeen waar ze kan worden aangevuld met de 

informatie van de lokale diensten op de diverse rechtshulpdomeinen753. 

Het meest voorkomende middel om informatie te verspreiden is de opmaak van een folder, zij het 

dat niet elke commissie hiertoe de noodzaak ziet als de eigen werking voldoende gekend is: “Voor 

wat dat betreft, zijn we een beetje het slachtoffer van ons succes. Want u weet waarschijnlijk wel dat 

een beperkt deel van ons budget, een heel beperkt deel, aan niet-werking mag besteed worden, 

vandaar dat dat vroeger ook gebeurde voor wat dit betreft, nl. ruchtbaarheid geven aan het systeem, 

maar het is duidelijk niet nodig omdat zelfs met de dagelijkse dienstverlening zitten we vol” (A1). De 

inhoud van de folder varieert van informatie over de werking van de juridische eerstelijnsbijstand en 

de toelatingsvoorwaarden voor de juridische tweedelijnsbijstand – wat een strikte lezing van artikel 

508/3, 2° Ger.W. is – tot informatie over andere organisaties zoals OCMW’s en organisaties voor 

juridische bijstand die deel uitmaken van de commissie. De folders bevatten geen informatie over de 

rechtsdomeinen zelf die behandeld worden. De verspreiding ervan voorloopt meestal per post, 

alhoewel het persoonlijk afgeven van de folder meer effect ressorteert. Het sensibiliseert 

onthaalmedewerkers en op die manier zullen zij bij een vraag ook gerichter informatie geven. Hoe 

beter de informatie gekend is, hoe beter de juridische diensten bereikbaar worden (A4). Daarnaast 

staat de kwaliteit van de gemaakte folders ter discussie. De folder wordt slechts beperkt geüpdatet 

en is vaak verouderd (CAW1), maar ook taalondersteuners vinden de folder geen goede brochure 

omdat ze te veel informatie bevat (NO1) en niet altijd in klare (juridische) taal is opgesteld(OCMW1).  

Naast de folder zijn er andere kanalen om de werking van de Commissie voor Juridische Bijstand 

bekend te maken. Er is de mond- aan- mondreclame. De mond-aan-mondreclame is belangrijk: “Als 

dat gedaan wordt door mensen die er voor gaan en die echt met de bovenste beste bedoelingen dat 

doen, dan hebben folders en affichkes genen zin…. Als mensen de ervaring hebben, ik ben naar de 

zitdag geweest en ik zat daar een kwartier te wachten en dat begint om 17u00 en mijnheer de 

advocaat kwam maar toe 17u20 en excuseert zich niet en is nog... allee ja bedoel, het is fantaseren 

wat ik doe, maar die mensen gaan geen reclame maken” (OCMW5). Er zijn ook infomagazines van 

gemeentes of andere infobladen zoals het seniorenblad om de zitdagen kenbaar te maken. Er is 

daarnaast de verspreiding via de digitale weg, alhoewel dit vaak beperkt blijft tot een website 

                                                           

753 Parl.St. Kamer 1995-96, nr. 549/14, 6 (Verslag); S. GIBENS, “Juridische bijstand”, o.c., 82. 
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(CAW1&2): “We hebben het geprobeerd (digitalisering), maar het is te ingewikkeld om het zelf te 

doen…” (A5). Slechts enkele hebben een eigen website, andere vermelden de spreekuren op de site 

van de lokale orde. De orde van Vlaamse Balies (OVB) heeft op haar site ook de linken staan naar de 

juridische eerstelijnsbijstand. De sites bevatten, uitgezonderd deze van de OVB – maar deze inhoud is 

niet gelinkt aan de zitdagen –, slechts de locatie en de uren van de zitdagen. Slechts één bevraagde 

commissie werkte met een facebookpagina met het oog op het verbeteren van de toegankelijkheid 

en de verhoging van de kenbaarheid. Mensen kunnen op facebook meedelen dat ze aanwezig zijn op 

de zitdag, deze informatie sharen en reeds beperkte info over het spreekuur consulteren, maar 

krijgen geen inhoudelijke informatie over hun vraag of probleem. De impact van deze 

communicatiekanalen op de toegankelijkheid is niet gekend754.  

Communicatie is een belangrijke factor om mensen te bereiken, al verloopt zij niet altijd even 

gestroomlijnd: “De communicatie over die secties, ehm, gebeurt niet echt goed en ik heb dat ook al 

aan mijnheer X. aangegeven, die veranderen vaak, ja eh, wanneer advocaat zin heeft om te 

veranderen, denk ik. Het is niet duidelijk wanneer of dat er in de vakantieperiodes dat ook doorloopt. 

Je moet eigenlijk als hulpverlener, als verwijzer, eigenlijk op voorhand altijd bellen, gaat er een 

advocaat zijn, zijn er al afspraken. Dus daar zijn geen online-tools ter beschikking, ook niet. En ik heb 

niet het gevoel dat dat echt ingebed is. Ook wij hebben nu, eh, gedecentraliseerde secties, of 

advocaten in ons CAW, maar mijnheer X. is blij dat er advocaten zijn en stop” (CAW4). Een 

communicatiebeleid vraagt om een beleid over de te gebruiken communicatiekanalen en deze keuze 

varieert naargelang het doelpubliek dat een commissie wil bereiken. Een goede informatie over de 

dienstverlening vraagt om een bredere ingebedde communicatie, die gaat van informeren, afspraken 

kunnen maken en een integrale dienstverlening. De communicatie over de juridische bijstand en de 

rechtshulp in het algemeen is thans diffuus (zie kader).  

“Wat we wel onlangs gezegd hebben rond het aanbod rond juridische bijstand, wat er allemaal bestaat aan 
aanbod rond juridische bijstand, nog wat meer kenbaar willen maken bij de burgers. Veel burgers weten niet 
dat ze ook bij het OCMW juridische bijstand kunnen krijgen. Zo weten ze nog altijd niet dat ze in het Justitiehuis 
juridische bijstand kunnen krijgen. Een andere zegt dat het misschien is nuttig zou kunnen zijn om via het 
stadsbladje, of via communicatiekanalen, het aanbod in kaart te brengen. Dat zit misschien nog in de pijplijn. 
Maar dan zonder het aanbod op zich op elkaar af te stemmen, maar gewoon aan de burger duidelijk zeggen 
wat er allemaal bestaat aan mogelijkheden en wat met specifieke eigenheden van alle aanbod 
natuurlijk,...informatief.” (OCMW2)  

 

 

                                                           

754 Dat er allicht een impact is blijkt uit een commissie die een mogelijks verband zag tussen een publicatie over 
de werking van de commissie in een tijdschrift voor woonzorgcentra en een plotse piek van ouderen op de 
zitdagen zoals bleek uit de leeftijdsstatistieken die worden bijgehouden per consultatie en zitdag (A4). 
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c) Rapportering en aanbevelingen 

Artikel 508/6, tweede lid Ger.W. bepaalt dat de advocaten een beknopt verslag maken van de 

consulten die zij hebben verleend. De data die zij vermelden in het verslag zijn niet-vertrouwelijk, 

niet-individualiseerbaar en dus objectieve gegevens755. Het modelverslag bevat op de eerste plaats 

informatie over de aanvrager zoals het geboortejaar, de burgerlijke stand, de nationaliteit en het 

geslacht. Op tweede plaats is er een rubriek over de aard van het aangehaalde probleem, of het een 

gewone raadpleging betrof dan wel een doorverwijzing naar een advocaat, een gespecialiseerde 

instantie/organisatie of naar het bureau voor juridische bijstand. In een voorgaande studie wezen we 

reeds op het belang van deze data voor het voeren van een beleid, zowel intern als extern. Intern kan 

het gaan over de vraag of alle bevolkingsgroepen worden bereikt en extern in welke mate deze data 

voor de overheid van dienst zijn om haar beleid (bij) te sturen. De geregistreerde data zijn eerder 

minimaal en er ontbreken bepaalde belangrijke rubrieken zoals inkomstencategorieën en 

opleidingsniveau756. 

De rapportering wordt nog hoofdzakelijk beschouwd als een loutere wettelijke verplichting en als 

een instrument om de prestaties van de advocaten te vergoeden. De rapportering gebeurt 

hoofdzakelijk manueel. Recent is er een pilootproject gestart om digitaal te rapporteren via het 

digitaal platform van de Orde van Vlaamse Balies757. De rapportering wordt echter te vaak formeel 

afgehandeld zonder dat ze het voorwerp uitmaakt van een grondige bespreking in de commissie in 

functie van de mogelijke beleidsdoelen: “a, dat kort werkingsverslag, er wordt wel gezegd van een, 

allee, zoveel familie, inhoudelijk gaat er niet dieper op ingegaan worden” (CAW3). En als het 

besproken wordt is het om eventuele praktische veranderingen uit te voeren in de zitdagen op basis 

van de frequentie of de voorkeurmateries.  

d) Kwaliteitsbewaking  

− ALGEMEEN 

De wet op de juridische bijstand bepaalt dat het de Orde van Advocaten is en niet de Commissie voor 

Juridische Bijstand die toeziet op de kwaliteit van de prestaties die de advocaten verstrekken758. Deze 

kwaliteitsbewaking of borging bestond uit twee opties, althans tot voor de wetswijziging van 1 

september 2016, nl. de opname en de schrapping. De nieuwe wet last thans ook de mogelijkheid van 

                                                           

755 S. GIBENS, “Juridische bijstand”, o.c., 81. 
756 S. GIBENS, “Juridische bijstand”, o.c., 81. 
757 Het bevat de mogelijkheid om de agenda van de zitdagen samen te stellen en de advocaat te laten 
rapporteren als er een computer ter beschikking is, zo niet moet het manueel nog opgetekend worden en 
nadien ingegeven worden. 
758 Art. 508/5, § 4, lid 2 Ger.W. 
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een schorsing in759. De wet bepaalt een omslachtige procedure zoals in tucht als de Orde van 

advocaten weigert om advocaten op de lijst op te nemen of als zij een maatregel opgelegd krijgen. 

Artikel 495 Ger.W. bepaalt dat de Orde van Vlaamse Balies bevoegd is over de juridische bijstand en 

dat zij in het raam van deze bevoegdheid passende reglementen kunnen opstellen. De plaatselijke 

ordes kunnen desgevallend aanvullende reglementen uitvaardigen. Buiten het reglement inzake de 

voormelde procedure zoals in tucht, zijn er geen regels of criteria inzake kwaliteit bepaald. Er is ook 

geen verband tussen de vergoeding van de prestaties en de kwaliteit van de dienstverlening noch op 

de eerste lijn, noch op de tweede lijn: “Door het feit dat iedere keer, ik begrijp waarom dat daar zo 

gebeurt, versta je, volgens mij is dat altijd omdat er daar een financiering overstaat van de FOD. Dus 

men wordt betaald per dossier, men wordt niet betaald volgens de kwaliteit van een dossier, maar 

zoveel per dossier, hoe meer je doet... Kwalitatief staan er geen normen op, dat is waar het fout 

loopt” (OCMW1). 

De professionaliteit van de advocaat wordt als een voldoende voorwaarde beschouwd zodat elke 

advocaat in principe geschikt is voor de dienstverlening op de juridische eerste lijn: “… men gaat 

ervan uit dat iedereen zijn job goed doet” (A1). De ongeschreven regel is dat ervaring, 

beschikbaarheid en motivatie, zonder contra-indicaties die gekend zijn bij de stafhouder (tucht) of de 

voorzitter van het CJB (klachten) voldoende voorwaarden zijn voor een (blijvende) opname op de lijst 

(A1; A4). De vereiste ervaring verwijst naar de parate kennis van een tableau-advocaat, eventueel 

ook derdejaars stagiairs, maar zeker niet jonger: “Binnen commissie overeengekomen, advocaten 

mogen geen eerstejaars zijn, want moeten beschikken over parate kennis” (A8). Beschikbaar kunnen 

zijn zonder het aantonen van specifieke kennis van bepaalde voorkeurmateries of bepaalde 

vaardigheden is een voldoende voorwaarde voor het verlenen van de reguliere spreekuren: “We 

gaan er een beetje van uit dat de adviezen generalistisch zijn en dus dat er eigenlijk generalistische 

advocaten ook daar kunnen, terecht kunnen...” (A7). Voor specifieke doelgroepen zoals vluchtelingen 

of gedetineerden wordt er wel eerder gekeken naar bepaalde specificaties zoals de 

voorkeurmateries. En motivatie is belangrijk om het vol te houden (A1). Er worden geen andere 

specifieke vaardigheden gevraagd (zie infra). Evenmin zijn er specifieke opleidingsprogramma’s, wat 

soms als een tekort wordt gezien (A6)760. Wel worden er verplichte infosessies gegeven die gelden als 

permanente vorming bijvoorbeeld een spreker over armoede, sociale kaart, klare taal of worden er 

studiedagen georganiseerd over recht en welzijn, het beroepsgeheim… 

                                                           

759 S. GIBENS en B. HUBEAU, De juridische bijstand in transitie, l.c., 1650-51. 
760 In de Commissie voor Juridische Bijstand van Leuven is wel naar aanleiding van het onderzoek (zie hoofdstuk 
2) een vorming opgezet rond communicatie- en gesprekstechnieken op de eerste lijn die verplicht door alle 
advocaten die eerste lijn doen gevolgd moet worden.  
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Omdat de bevraagde commissies ervaren dat zij geen controle hebben over wat er zich afspeelt op 

de zitdagen, zorgen zij vaak voor bewaking door de ‘peers’. De bewaking is vooral gericht op de 

vermijding van concurrentievervalsing. Zo wordt er binnen bepaalde commissies gekozen voor een 

grote groep van advocaten die aan de juridische eerstelijnsbijstand doen: “Als de plaatselijke orde 

zegt van: we willen om te vermijden dat een advocaat daar een te machtige positie inneemt en 

eventueel aan klantenwerving gaat doen, daarom we kiezen ervoor om juist met een hele grote groep 

te werken. Dat is een lijn die nooit uitgezet is door het CJB, maar eigenlijk door de balie. En eigenlijk 

gewoon, dat was niet ter discussie in het CJB. Terwijl dat we het heel vaak hebben aangekaart, omdat 

wij die grote groep, die grote groep zagen we als een nadeel voor kwaliteitsbewaking, ja....” (CAW3). 

Sommige commissies organiseren een gezamenlijk spreekuur met tableau-advocaten en stagiairs. Op 

die manier is er eveneens sprake van controle en verneemt men of er problemen zijn van aanpak, 

persoonlijkheid of inhoudelijk: “Men krijgt onmiddellijk respons en weet dan wie men kan inzetten en 

wie niet” (A5), nochtans zal een stagiair niet altijd spontaan rapporteren aan de voorzitter (A4).  

Dit professionalisme from within contrasteert met de wijze waarop andere organisaties aan 

kwaliteitsborging moeten doen (from above). Zo moeten welzijnsorganisaties hun dienstverlening 

registreren en monitoren, moeten zij kwaliteitshandboeken opstellen en zijn ze het voorwerp van 

inspectie (CAW1). De vraag vanuit het ministerie van Welzijn naar hoe kwaliteitsbewaking de facto 

gebeurde, bracht een commissie (A7) ertoe om een tevredenheidsonderzoek op te zetten, wat zich 

nog onderscheidt van een kwaliteitsonderzoek. Toegepast op de Commissie voor Juridische Bijstand 

houdt een kwaliteitsonderzoek in dat een commissie zich zelf kan reconstrueren aan de hand van zijn 

rapporten en verslagen met betrekking tot het gevoerde beleid (CAW1). Een kwaliteitsonderzoek 

naar de juridische eerste lijn of de juridische tweede lijn is nog niet echt gevoerd geweest binnen de 

commissies. Uitzonderlijk zouden bepaalde CJB’s gewerkt hebben met mystery clients: “Sommige 

CJB’s hebben gewerkt met ‘mystery clients’. Het CJB heeft beslist om dit niet te doen, wel ooit 

steekproeven via een vragenlijst aan diegenen die buitenkomen” (A4), maar verdere data hierover 

ontbreken.  

− SELECTIE VAN DE ADVOCATEN  

De wet bepaalt dat om de zitdagen te kunnen organiseren de Orde van advocaten jaarlijks een lijst 

opmaakt van de advocaten die prestaties wensen te verrichten en de Orde bezorgt deze lijst aan de 

Commissie voor Juridische Bijstand. De commissie heeft geen enkele zeggenschap welke advocaat al 

dan niet mag deelnemen aan de zitdagen. De advocaten zijn vrij om hun diensten te verlenen. Het 

probleem rijst als er zich meer advocaten aandienen dan er nodig zijn voor de organisatie van de 

zitdagen. De discussie gaat dan over het feit of de commissie zelf kan bepalen welke advocaten al 

dan niet ingezet zullen worden. Er is een wettelijke lacune. Als de Orde weigert een advocaat op de 
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lijst op te nemen, kan deze advocaat via de procedure zoals in tucht beroep aantekenen (art. 432bis 

Ger.W.). Als de commissie de advocaat niet inzet ook al staat hij op de lijst, dan is er geen 

beroepsmogelijkheid761. Op die manier krijgen de commissies een discretionaire ruimte om zelf 

invulling te geven aan de organisatie van de zitdagen en zelf de lijst te gebruiken naar hun 

goeddunken. Jaarlijks stuurt de stafhouder een brief rond naar alle advocaten, die brief  is vaak 

voorbereid door de voorzitter van de commissie. In overleg tussen de stafhouder en de voorzitter 

wordt er dan een lijst opgesteld nadat de advocaten jaarlijks opnieuw hun kandidatuur hebben 

gesteld. De goedkeuring door de raad is meestal louter pro forma.  

A1: “Jaarlijks zal de Raad van de Orde de stafhouder een schrijven richten, doorgaans dat ik opgesteld heb, en 
die dan aanpast. En zo worden de advocaten uitgenodigd om mee te werken en diegenen die zich dan opgeven 
worden uitgenodigd, daarvoor organiseren we een ontmoetingsvergadering om hen meer concreet toe te 
lichten, hoe de werking in elkaar zit. … je moet je eigen kandidatuur stellen, dus ook diegenen die er nu al 
inzitten, moeten jaarlijks een brief sturen naar de stafhouder...: de meeste haken af als zij horen hoe intens dat 
we werken.” 

Sommige bevraagde commissies werken met een beperkte poele van 12-tal advocaten met een 

reservelijst (A1). Andere laten advocaten zelf hun zitdagen invullen hetzij via een computergestuurd 

programma, hetzij manueel (een rooster met zitdagen). Voor spreekuren gericht op bepaalde 

doelgroepen werkt men ook met een poele.  

“De vreemdelingenpermanentie heeft een boost gekregen na de vaststelling niet voldoen van bepaalde 
advocaten op de vreemdelingenpermanentie door het maken van een pool van goede advocaten. De voorzitter 
heeft deze pool van advocaten goedgekeurd en het resultaat is dat er meer mensen komen.” (NO1) 

… 

Er is dus geen vast stramien: “… niemand kan mij als voorzitter verplichten al die mensen aan het werk te 
zetten. In de wet staat een lijst van pro deo advocaten die wensen prestaties te verrichten.... Dan laat ik zien of 
ik ze die laat verrichten.... maar pas op alle voorzitters denken daar zo niet over. De meeste denken dat ze die 
allemaal aan het werk moeten zetten.” (A5)  

… 

“De raad van de Orde stuurt ons een lijst door van de advocaten die bereid zijn om samen te werken met ons, 
dan een informatievergadering om duidelijk te maken dat van de mensen die deel uitmaken van die vast kern, 
dat daar wel van verwacht wordt, dat om de 6 weken dat ze met een confrater een volledige week delen op het 
Justitiehuis. Dat is redelijk veel, he. Op basis daarvan blijkt dan dat er niet zoveel advocaten zijn die bereid zijn 
om daar in te stappen door allerlei omstandigheden die begrijpelijk zijn, maar het geeft anderzijds het grote 
voordeel dat die mensen wel gespecialiseerd geraken, tussen aanhalingstekens, in dat type van cliënteel en dus 
het beantwoorden van dat soort vragen, vind ik. Het is helemaal anders dan andere balies, waar het een 
stageverplichting is en waar meen één à twee keer per jaar daar zetelt.” (A1)  

Sommige bevraagde commissies leggen nog bepaalde formele voorwaarden op om de lijst van de 

verschillende zitdagen samen te stellen, zoals het verbod van stagiairs om deel te nemen of het 

voorzien van bepaalde voorkeurmateries of het verbod om te zetelen in de eigen gemeente om 

                                                           

761 S. GIBENS, “Juridische bijstand”, o.c., 74-75. 
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belangentegenstelling te voorkomen. Deze voorwaarden zijn ad hoc en verschillen van commissie tot 

commissie.  

De lijsten worden dan verder opgevuld naargelang de noodwendigheden van bijvoorbeeld specifieke 

doelgroepen: “De raad van de orde beslist wie effectief op de lijst komt. In de lijsten die worden 

opgesteld maakt men een onderscheid voor de gewone lijsten (de kantons) en voor de PCB 

(Penitentiair centrum) worden aparte lijsten opgesteld omdat het over gespecialiseerde advocaten 

gaat. Anders is dat totaal niet zinvol: men moet niemand zetten die louter familierecht doet in een 

vreemdelingenzaak.” (A7)  

− KLACHTENBEHANDELING  

De kwaliteitsbewaking berust bij de Orde van Advocaten, terwijl de Commissie voor Juridische 

Bijstand de zitdagen organiseert. De opvolging van de klachten gebeurt vrij organisch en balanceert 

tussen een formele en informele behandeling en afhandeling. Niet elke klacht belandt bij de 

stafhouder. De klachten zowel bij de stafhouder als bij de voorzitter van de commissies zijn slechts 

het topje van de ijsberg. Voorzitters rapporteren slechts enkele tot maximaal 10 per jaar: “U hoort 

hoeveel dienstverlening dat er is, als ik op een jaar één keer een telefoon krijg of hoor op de 

commissie dat er zich een probleem voordoet, dan is dat al veel” (A1). De advocatuur ziet het beperkt 

aantal klachten als een factor dat de dienstverlening kwalitatief is: “en als er zich problemen 

voordoen met kwaliteit dan komt het wel ergens wel aan iemand zijn oren… zij het op zijn minst dat 

er iemand zich beklaagt bij de balie van het JH, dan vinden ze wel de weg naar ons of naar de 

voorzitter of richting Stafhouder. Het komt altijd wel...” (A1).  

Het zijn vooral de hulpverleners binnen de organisaties waar spreekuren worden gehouden die hun 

beklag doen over de werking van de juridische bijstand: “Weinig rechtzoekenden, maar vooral CAW, 

OCMW of Justitiehuis die melding maken van een klacht: die man is zeer ongelukkig uit de zitdag 

gekomen en heeft dat en dat geponeerd” (A7). De drempel naar de stafhouder is echter vrij hoog en 

de oplossing van de klacht gebeurt vaak op een meer informele wijze, zoals een telefoontje doen of 

zelf bij de advocaat in kwestie dreigen om klacht neer te leggen (vooral dan op de tweede lijn).  

“ … er zijn heel veel klachten over de advocaten, maar die bereiken de stafhouder niet, de mensen durven geen 
klacht neerleggen. Ze hebben het idee als ze klacht neerleggen bij de stafhouder, de advocaat iets tegen hen zal 
doen. 99% van de mensen waartegen men zegt, ge moet klacht neerleggen bij de stafhouder en ze hebben niet 
het gevoel bij alle colloquia waar we naar toe gaan, ze hebben geen klachten. 99% van de mensen hebben 
schrik omdat het hun zaak niet ten goede zal komen en als ze het doen het zal tot niets leiden, want de 
stafhouder gaat nooit... Als de mensen het willen, is dat men bij de advocaat dreigt de stafhouder te 
informeren. In het merendeel van de gevallen, een gewone dreiging de stafhouder te contacteren, het 
teruggeven van de gelden die hij aangenomen,…: we hebben al terugbetalingen bekomen... kosten die niet 
moesten betaald worden, als u niet terugbetaald heeft op rekeningnummer... voor deze datum, nemen we 
contact op met de stafhouder, onder voorbehoud van... het merendeel van de advocaten betaalt en stort 
terug... Niet erg, niet erg, spijtig, zeggen mensen vaak... en als men de stafhouder contacteert, hij gaat steeds 
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de advocaat ondersteunen. Ik ken geen enkel geval waar de advocaat ongelijk kreeg. Maar toch het kan zijn dat 
ze gelijk hebben maar toch niet altijd. De stafhouder is geen onafhankelijke en onpartijdige instantie.” (F1) 

Eerder uitzonderlijk komen er formele klachten bij de voorzitter toe. De procedure bestaat er dan in 

dat de voorzitter met de advocaat in kwestie contact opneemt en dat hij de advocaat met de klacht 

confronteert. De voorzitter wacht dan zijn uitleg af. Soms wordt de klacht ook in de commissie zelf 

behandeld en kan de advocaat uitgenodigd worden om gehoord te worden (A4). Als de feiten niet te 

rijmen zijn met de deontologie zoals klantenwerving, geld vragen…, zendt de voorzitter de klacht 

door naar de stafhouder aangezien de voorzitter niet over een tuchtrechtelijke bevoegdheid 

beschikt.  

A7: “… iemand die over de schreef gaat, daar zijn ze trouwens altijd heel alert voor geweest.” 

I: “marktverstoring…”  

A7: “Ja, we hebben dat ook soms gemeld. Ik zie hier heel toevallig zo een mailtje: was van slachtofferhulp die 
een signaal hadden gekregen van een advocaat op het CJB advies die zei: ik kan u korts iets geven, maar je 
moet mij 2 000 BEF storten voor meer... Dan hebben wij dat doorgeven aan de balie en dan is die wel 
aangepakt…”  

A7: “Klantenbinding worden doorverwezen naar de stafhouder… het is een procedure van oproep zoals in tucht: 
ik heb een probleem als de stafhouder dat niet opstart... blijven ze op de lijst staan…”  

…. 

A6: “… ontoelaatbaar is, is dat zij zaken naar zichzelf toewijzen, wordt er kei streng op toegekeken. Die kans 
bestaat het meest in het JH omdat daar om een of andere reden, de meest welvarendste mensen terecht komen 
en hmm, en daar wordt een stagiaire bijgezet.”  

I: “Hoe ontdekt..?”  

A6: “Ja, door er een stagiaire bij te zetten, staat er al een rem op. Klachten en ook een keer aanstellingen via het 
BJB... En daar wordt wel streng en ook overgemaakt aan de Stafhouder. Er wordt ook duidelijk meegedeeld en 
geafficheerd van je kunt hier geen eigen zaken komen halen. Ik weet het, maar je kunt er niet naast gaan staan, 
he?...” 

De klachten die de voorzitter zelf behandelt kunnen gecatalogeerd worden onder 

communicatieproblemen en sociale klachten. Communicatieproblemen zijn het niet begrepen 

hebben of geen goede uitleg gehad, de taal, niet begrijpen van de brieven… (CAW1). Sociale klachten 

zijn vaak terug te brengen tot attitudes of verwachtingspatronen bij de rechtzoekenden: “Hebben we 

dan met de werking een probleem, dan is bij mij een dossiertje bezig, het is zelfs geen inhoudelijke 

klacht. Het is een sociale klacht van de manier waarop de persoon meent dat hij ontvangen is, hé. 

Niet netjes genoeg zou geweest zijn, dan krijg ik meestal het signaal, hetzij van de directeur van het 

Justitiehuis, hetzij van iemand van het OCMW als dat gebeurt” (A1). Mensen hebben andere 

verwachtingen zoals een uitgebreid advies of een “second opinion” over hun zaak of ze krijgen niet te 

horen wat ze hadden verwacht en verwijten dan ondeskundigheid. Voor de rechtzoekende zijn de 

verschillende hoedanigheden van een advocaat vaak onduidelijk: curator, bewindvoerder, collectieve 

schuldbemiddelaar, advocaat belangenbehartiger, de advocaat adviesverstrekker… (CAW1) en zijn 
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deze sociale klachten vaak geen klachten op formele gronden. En ook de klachten over de houding 

van de advocaten zoals de mensen niet goed te woord staan, te laat komen op spreekuren of te 

vroeg weg zijn, worden onder de noemer van sociale klachten geplaatst (A5). De klachten gaan soms 

terug tot de organisatie zelf van de zitdagen bijvoorbeeld een rechtzoekende daagt nog vijf minuten 

voor sluitingstijd op. Hem wordt gezegd dat hij de volgende zitting moet terugkomen omdat er nog 

twee wachtenden voor hem zijn en aangezien de spreekuren maar twee uur duren (A4). 

  

Bij een klachtneerlegging wordt er eerder toe gewerkt naar een oplossing voor het tuchtrechtelijke 

portaal. Klachten zijn daarbij een graadmeter om de advocaten te evalueren in functie van de 

opname of schrapping van de lijst, maar ook om hen niet meer in te zetten ook al staan ze nog op de 

lijst. De formele procedure houdt in dat de advocaten tegen wie de klachten gegrond zijn 

gesanctioneerd worden door hen te schorsen of te schrappen van de lijst overeenkomstig artikel 

508/5 Ger.W. Gelet op de omslachtige procedure kiezen de voorzitters er niet voor om deze 

schorsings- of schrappingsprocedure op te laten starten en zoeken zij naar informele wegen. De 

voorzitters zorgen ervoor dat deze advocaten niet meer op de lijst komen die elk jaar wordt 

samengesteld en dat deze advocaten in afwachting van de hernieuwing van die lijst niet meer 

worden ingezet. Zij handelen hier vaak autonoom en creëren een eigen discretionaire ruimte (die 

wettelijk niet is voorzien). En indien nodig oefenen zij of de leden van de raad van de Orde ‘milde 

dwang’ uit waardoor de advocaten zelf inzien dat het geen optie is om nog langer deel te nemen aan 

de juridische eerstelijnsbijstand. Voorbeelden van deze ‘milde dwang’ zijn: dreigen met een 

tuchtrechtelijke procedure (deontologisch) of een procedure zoals in tucht (schrapping van of 

weigering tot opname op de lijst) en dus de overdracht van de zaak vanuit de commissie naar de 

stafhouder of de raad van de Orde (zie kader).  

“… schrapping, maar dat gebeurt dan meestal stilzwijgend, ik doe dat gewoon, en dat is it. …Gewoon dat ik zeg, 
ik stel die gewoon niet meer aan, punt. Ik zal u zeggen dat ik daar nog nooit een probleem mee heb gehad…..Ik 
ben nogal pragmatisch op dat vlak. ik weet het…” (A6, zie ook A5) 

“…zij hebben zelf afstand genomen, hij heeft nooit een procedure tot uitsluiting gehad, nooit geweten…, …tenzij 
men vrijwillig stopt, dan moet je niet....” (A1) 

“…. Mensen hebben zich teruggetrokken en zich niet meer kandidaat gesteld om op de volgende lijst te staan. 
Op dat moment was het doel van de commissie bereikt” (A4).  

I: “maar advocaten moeten schrappen of weigeren?”  

A1: “het is zo en dat is de screening van de raad die daar een grote rol speelt en zij zorgen ervoor dat sommigen 
ontraden wordt - want anders moet er een procedure zoals in tucht gevoerd worden - niemand staat daarvoor 
te springen - dus de vorige stafhouders, de huidige weet ik niet het heeft zich nog niet voorgedaan, maar de 
vorige raden, dat werkte meestal op die manier. Men weet wel, men kent die advocaten die u omschrijft, zeer 
goed, he. Die dienen zich niet alleen voor de eerstelijns, die dienen zich ook aan voor een aantal mandaten, dus 
hé, tot nu hebben we daar geen problemen.” 
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 Microniveau: een beleid op de werkvloer 

4.3.4.3.1 Zitdagen door advocaten 

a) De plaats van de zitdagen: variatie op hetzelfde thema  

De zitdagen kenmerken zich door pluriformiteit zoals uit de webanalyse762 blijkt. De wettelijke 

doelstelling om in elk Justitiehuis een zitdag te organiseren wordt buiten Tongeren, in alle 

gerechtelijke arrondissementen gerealiseerd. In de gerechtsgebouwen wordt slechts op twee 

plaatsen voorzien in een zitdag, nl. in Brussel en in Antwerpen. Het is ook de plaats waar de bureaus 

voor juridische bijstand gevestigd zijn. De zitdagen worden het meest gehouden in de 

vredegerechten en OCMW’s. De commissies die in de vredegerechten spreekuren houden, doen dit 

ook meestal in OCMW’s. De uitzonderingen zijn Dendermonde (enkel OCMW) en Kortrijk (enkel 

vredegerechten). Slechts in twee CJB’s zijn er spreekuren in een welzijnsorganisatie nl. Turnhout (Mol 

CLG) en Dendermonde, maar zoals uit het onderzoek blijkt, hebben ook Vilvoorde en Leuven nu een 

samenwerking met een CAW opgezet als experiment. In zeven CJB’s worden er spreekuren gehouden 

hoofdzakelijk in gemeentehuizen en sociale huizen. Sociale huizen voorzien in een ruimere 

dienstverlening. Sommige zijn eerder virtueel zodat de effectieve dienstverlening ofwel binnen een 

OCMW ofwel binnen de gemeentelijke diensten plaatsvindt763.  

De frequentie van de zitdagen varieert sterk. Van de voorziene spreekuren zijn 4% maar alle 

werkdagen open. 25% van de locaties voorziet in één of meerdere spreekuren per week. In bijna 30% 

van de locaties is er slechts 1 spreekuur per maand. 21% van de spreekuren is op afspraak. Dit is 

vooral het geval in Dendermonde waar alle consultaties in de verschillende OCMW’s, het justitiehuis 

                                                           

762 Het betreft hier een analyse van de websites, enerzijds via de respectieve overkoepelende Ordes 
(OVB/OBFG) die deze informatie online zetten, maar ook via een google search door het intikken van 
‘Commissie voor Juridische Bijstand’ en dan het arrondissement. De resultaten dateren van februari 2015 
(volledig overzicht – zie bijlage achteraan – van alle commissies voor juridische bijstand). Het betreft dus een 
momentopname die hierna webanalyse wordt genoemd. Deze analyse ging de opmaak van de vragenlijst 
vooraf, maar geeft relevante data ook voor dit onderzoek.  
Daarnaast heeft de Orde van Vlaamse Balies gedurende de periode 2006-2013 de verschillende data uit de 
rapporten van de commissies voor juridische bijstand in Vlaanderen verzameld. Een recente vraag naar update 
werd negatief beantwoord. Er zijn geen data maar bijgehouden. Het opvragen van de rapporten bij het 
Ministerie van Justitie is ook negatief uitgedraaid omdat deze verspreid zaten in dozen, niet op volgorde en het 
dus onbegonnen werk was tenzij voor een archivaris om alles eerst te zoeken en vervolgens te triëren (de 
dozen bevatten zowel financiële verslagen van de commissies, als conclusies van procedures namens de staat, 
alsook briefwisseling van het kabinet met de Orde. Nadien zijn de respectieve commissies aangeschreven zowel 
in Vlaanderen, Brussel en Wallonië met weinig of geen respons. Bij de bespreking op microniveau bespreek ik 
zowel de webanalyse, de geregistreerde data van de OVB (hierna geregistreerde data OVB genoemd) en de 
kwalitatieve data.  
763 Zie over de sociale huizen L. SANNEN en B. DEMEYER, Naar een toegankelijk Sociaal Huis. Een eerste 
verkenning, HIVA KUL, Vlaamse Overheid, 2002, 93 p. 
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en het sociaal huis op afspraak zijn. Spreekuren worden vaak aangepast op basis van het aantal 

bezoekers en niet op basis van de nood of noodwendigheden van de burgers.  

De bevraging van de respondenten bevestigt deze pluriformiteit. De pluriformiteit gaat terug op de 

autonomie die elke commissie heeft om de zitdagen te organiseren. Verschillende factoren bepalen 

de selectie van de plaatsen waar zitdagen zullen worden gehouden. Ten eerste gaan de commissies 

na of er binnen bepaalde regio’s reeds juridische dienstverlening is. Zo hebben sommige OCMW’s, al 

dan niet in een samenwerkingsverband, zelf een juridische dienstverlening opgezet zodat een 

bijkomende zitdag geen optie is. Dan valt de keuze op andere plaatsen zoals vredegerechten. Een 

tweede factor zijn de persoonlijke contacten en verhoudingen zowel in de commissie als buiten de 

commissie die vaak verlopen via de voorzitter met de instanties waar zitdagen kunnen plaatsvinden. 

Als deze contacten stroef verlopen omwille van een verschillende overtuiging of visie, is de kans om 

in die organisatie een zitdag te organiseren of deze te continueren legio. Een derde factor is dat de 

conceptualisering van de locaties voor de zitdagen en de bijsturingen van het concept niet gebeuren 

op basis van een omgevingsanalyse of op basis van een bevraging van de behoeftes of noden van de 

burgers, maar op basis van de overtuiging van de commissie dat een bepaalde locatie een goede 

plaats is. Een vierde factor zijn de rapporteringen van de advocaten die bepalen op basis van zowel 

de geregistreerde aantallen bezoekers als de inhoudelijke materies of locaties voor de zitdagen 

worden aangehouden. Tot slot is er de vijfde factor nl. het budget om de zitdagen te realiseren.  

Pluriformiteit is ook terug te vinden bij de inzet van de advocaten. Sommige plaatsen hebben een 

vaste ploeg van advocaten die de geplogenheden van de plaats kennen en ook het cliënteel kunnen 

inschatten. Andere commissies kiezen voor een beurtrol van advocaten die soms maar een paar keer 

per jaar zetelen (zie supra).  
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b) Aard van de dienstverlening  

− KWANTITATIEVE DATA 

 

Grafiek 6. Aantal raadplegingen en doorverwijzingen Vlaanderen764, 2005-2013 
Bron: OVB/UA 

 

Deze grafiek laat zien dat tijdens de zitdagen vooral raadplegingen worden gehouden en dat als er 

doorverwezen wordt het in het merendeel van de gevallen naar een advocaat of naar het BJB 

verwezen wordt.  

− WEBANALYSE 

Uit de webanalyse blijkt dat er in Vlaanderen vier CJB’s telefonisch te bereiken zijn voor informatie 

en advies – het betreft hier geen call center - maar dan enkel op bepaalde dagen en binnen bepaalde 

uren. Het gros van de informatie en advies wordt face-to-face gegeven.  

De webanalyse geeft aan dat digitale dienstverlening buiten één CJB totaal afwezig is. Het CJB Hasselt 

beschikt over een eigen website waar er de mogelijkheid is om te mailen.  

 

 

                                                           

764 In tegenstelling tot het totaal aantal zaken, is de registratie naar raadplegingen en doorverwijzingen niet in 
elk gerechtelijk arrondissement consistent gevoerd. De gegevens ontbreken voor verschillende jaren van 
verschillende arrondissementen. De knik in de periode 2009-2010 is het gevolg van onvoldoende data over die 
periode. Voor Brussel zijn er enkel cijfers van 2005-2006 en daar zouden 7600 zaken zijn doorverwezen naar 
het BJB, slechts 6 raadplegingen. Dit wijst erop dat het CJB daar dienst doet als wachtdienst van het bureau 
voor juridische bijstand en er dus aanstellingen gebeuren. Brussel heeft nadien geen data meer doorgegeven.  
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− KWALITATIEVE DATA 

Tegenover de digitalisering van juridische informatie en advies stellen we een zekere 

terughoudendheid vast. Op de eerste plaats is de digitalisering geen oplossing die voor iedereen 

geldt. Mensen moeten dan in staat zijn zelf de juridische informatie te lezen en hiermee vervolgens 

aan de slag gaan. Digitalisering is bovendien niet voor iedereen toegankelijk. Naast fysieke 

toegankelijkheid is er sprake van een digitale ontoegankelijkheid. Zelfs het zich online moeten 

melden voor een afspraak wordt beschouwd als hoogdrempelig. 

“We willen ook niet echt op digitalisering op concrete en gedetailleerde berichtgeving omdat we merken dat het 
publiek die we in de eerste plaats zullen aanspreken niet de 4e wereld is, eh, dat dat al een behoorlijke grote 
stap is om naar digitalisering te stappen. Er is een commissie juridische bijstand die om een afspraak te regelen, 
moeten mensen via het internet een afspraak vastleggen, we kunnen dat ons mensen niet aandoen, vind ik 
vanuit de commissie. En iedereen van ons is het daar mee eens. Men kan dit niet doen, je moet inderdaad een 
deur hebben waar je kan binnenstappen, laagdrempelig en uw vraag kunnen stellen. En niet eerst ergens een 
computer vinden of iemand die het voor u dan doet als je zelf geen hebt of naar....: en al die mensen van de 
vluchthuizen of die op straat leven, hoe moeten die aan een computer geraken, maar die springen wel bij ons 
binnen.” (A1)  

Op de tweede plaats is digitalisering kostelijk en overstijgt hij de opdracht van de commissies. Het is 

dus eerder volgens de respondenten een taak van de Vlaamse Gemeenschap of voor de Orde van 

Vlaamse Balies. Men ziet er in ieder geval wel de nood van in gelet op de jongere generaties die 

veelal ‘googlen’: “Men moet als kleine commissie niet het warm water gaan uitvinden en dat kost 

behoorlijk wat centen: het zou een uitdaging zijn om dat gemeenschappelijk te doen vanuit de 

commissies” (OCMW5). De advocatuur doet uitschijnen het liever in eigen beheer te doen.  

“... perfect mogelijk dat de balie dat ook zou doen: elementaire zaken in menselijke taal, inderdaad,… de 
websites van de federale overheid geven ook al veel informatie, …, de Vlaamse gemeenschap over de ruimtelijke 
orde, daar vindt men enorm veel objectieve informatie, over gevangeniswezen, over de werking van de 
voorlopige invrijheidsstelling: men kan het allemaal op een verantwoorde manier terugvinden op die website … 
de websites zitten verspreid… ja, die websites zie ik wel zitten, men zet al de mensen op weg.” (A8)  

Ten derde botst men nog op andere grenzen, nl. wat de inhoud op de websites zou moeten zijn. 

Advocaten gruwelen ervan om iets op papier te zetten, ook digitaal omwille van de 

aansprakelijkheid. Het moet juist zijn en de vraag rijst bij de advocaten wanneer het juist is 

(OCMW5). De informatie en het advies wordt daarbij vaak gegeven op basis van stukken die mensen 

bij zich hebben.  

De informatie die op het internet terug te vinden is, beperkt zich tot de aard van de dienstverlening 

zelf, de locatie en de openingsuren. En zelfs wanneer er mailverkeer mogelijk is zal het antwoord 

steeds zijn dat het het beste is om contact op te nemen met de advocaten op de respectieve 

zitdagen (A7). Face-to-face consultaties zijn de hoofdmoot. Als er sprake is van digitalisering in de 

commissies gaat het vooral over backoffice-toepassingen en niet zozeer over frontline 

dienstverlening. De backoffice- toepassingen zijn dan tools om bepaalde processen te automatiseren 
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zoals de verwerking van de informatie nodig voor de rapportering van de Commissie voor Juridische 

Bijstand.  

c) Bezoekers 

−  KWANTITATIEVE DATA 

De Orde van Vlaamse Balies heeft gedurende enkele jaren de geregistreerde data bijgehouden van 

de commissies voor juridische bijstand in Vlaanderen. De cijfers beslagen de periode 2006-2013.  

We zien in de eerste plaats een stijging van het aantal consultaties tussen 2006-2010. Vervolgens zet 

zich een daling in na 2012.  

 

Grafiek 7. Het aantal adviezen over de jaren en per arrondissement, 2006-2013 
Bron: OVB/UA 
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Grafiek 8. Het totaal aantal personen dat advies heeft gevraagd ingedeeld per Commissie voor Juridische Bijstand, 2005-
2013  
Bron: OVB/UA 

 

De bovenvermelde grafiek 8 geeft het aantal adviezen over de jaren en per arrondissement. Voor 

Brussel zijn er enkel cijfers van 2005-2006 en van Oudenaarde ontbreken 2008-2009 en 2011-2012 

en 2012-2013. De grote steden tellen meer consultaties (Antwerpen: 81 282 op 8 jaar, gevolgd door 

Gent: 51 695), gevolgd door de middelgrote steden (Brugge: 24 070 en Turnhout: 12 074). De 

kleinere steden (Ieper: 2771 en Veurne: 2223) tekenen opvallend minder consultaties op.  

Naar nationaliteit zien we vooral in de arrondissementen van Antwerpen en Brugge de relatieve 

grote groep van niet-EU personen. Deze arrondissementen organiseren permanentiediensten voor 

vreemdelingen. Ondanks de globale daling van het aantal adviezen in globo (zie grafiek 7), zien we 

dat er in het arrondissement Antwerpen adviezen verleend aan Belgen en Eu-burgers stijgen, terwijl 

de adviezen aan niet EU-burgers gedaald zijn. Het percentage niet-Belgen (zowel EU als niet-EU) 

bedraagt 40% van het totaal aantal adviezen in het arrondissement Antwerpen.  
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Grafiek 9. Het aantal adviezen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen naar nationaliteit, 2006-2013 

 

In het arrondissement Brugge zien we een omgekeerde beweging tegenover het gerechtelijk 

arrondissement Antwerpen. 

  

Grafiek 10. Het aantal adviezen in het gerechtelijk arrondissement Brugge naar nationaliteit, 2005-2013 
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middengroepen tussen 19-40 en 41-60 zijn het meest vertegenwoordigd. Naar status zien we vooral 

gehuwden. 

  

Grafiek 11. Het aantal bezoekers naar leeftijdscategorie, 2007-2013 (cijfers van 2005-2006 ontbreken, de cijfers van 2012-
2013 zijn onvolledig) 
Bron: OVB/UA 

 

− KWALITATIEVE DATA 

Over de inkomenssituatie van de bezoekers van de zitdagen zijn er geen kwantitatieve cijfers 

voorhanden, maar het is niet uit te sluiten dat het vooral bezoekers zijn uit de middenklasse en dat 
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“… als er één iets is waar ik vragen heb bij de juridische bijstand is zoals het hier wordt georganiseerd, 
eerstelijns, hé, dat is dat ik mij toch de vragen durf stellen over het soort cliënteel … we bereiken niet de 
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daar bij voorstellen, moet ik dan geld meebrengen, moet ik dan onmiddellijk al betalen. We gaan er heel vlug 
vanuit dat mensen al de stap gezet hebben naar een advocaat en dat is helemaal niet zo.” (OCMW5) 
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d) Aard van de problemen 

− KWANTITATIEVE DATA 

Vooral familierecht en goederenrecht zijn het vaakst geregistreerd door de advocaten. Schulden, 

vreemdelingenrecht en strafrecht zijn goed voor telkens 6% en sociaal recht maakt maar 4% uit van 

de registratie. 

 

Grafiek 12. Verdeling van de rechtsmateries, 2006-2013 
Bron: OVB/UA 
 

Deze cijfers geven niet weer of het over multi-problematieken gaat. Uit de literatuur weten we dat 
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765 J. VAN HOUTTE en W. VAN WAMBEKE, “De rechtshulpverlening” in Welzijnsgids 1998, afl. 29, 38 p. 
766 S. GIBENS en B. HUBEAU, “Legal Aid and Housing Issues” in B. HUBEAU en A. TERLOUW (eds.), Legal aid in 
the Low Countries, Intersentia, Cambridge, 2014, 141-159. 
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− KWALITATIEVE DATA 

Op de eerste lijn zijn er mensen, vooral in buurten met een sociale problematiek, die met problemen 

komen die niet altijd een juridische oplossing hebben.  

“… huis, tuin en keuken... veel familierecht, heel veel alles wat rechtstreeks en onrechtstreeks met schulden te 
maken heeft, marktpraktijken, energie... en die toestanden. Maar eigenlijk heel heel divers.” (OCMW2).  

… 

“Je krijgt de problematiek van de huur, je betaalt de huur, maar krijgt ook de opzeg van de huur van de 
eigenaar, daar moet men iets mee doen, vandaar dat er ook juristen in dienst zijn genomen omdat men te veel 
materies allemaal had waar de maatschappelijke assistenten mee geconfronteerd worden.” (OCMW3)  

 Sommige voorzitters van de commissies erkennen dat de loutere juridische kennis een beperking is 

en dat er heel wat efficiënter kan gewerkt worden in zoverre er ook input is van bv. CAW's op de 

zitdag zelf. 

“Het overgrote deel van de zitdagen veel van de problematieken waarmee de advocaat wordt geconfronteerd 
zijn geen – is wel verwant met juridisch – maar zijn problematieken met verschillende, alleé componenten en 
daar denk ik dat we beter kunnen.” (A7) 

Bepaalde materies variëren bovendien naargelang de plaats van de zitdagen.  

“In de OCMW's merkt ge dat ook dat als je daar advies gaat gaan geven, merkt dat ge heel vaak, van 
voornamelijk familierecht, huur en dergelijk meer. Bepaalde OCMW's bv. van X, Y, daar hebt ge meer vragen 
over pacht wat ge bijvoorbeeld in Z minder zult hebben... dat blijkt dan ook uit de statistieken, uit de 
percentage, de adviezen die gegeven worden…” (A2) 

Wat de cijfers ook niet weergeven zijn de mensen die voor een double check komen of hun advocaat 

niet kunnen bereiken. Respondenten uit de advocatuur wijzen erop dat zij vooral mensen tot dienst 

willen zijn die voor een eerste gesprek komen. De zogenaamde ‘shoppers’ zullen niet bediend 

worden. 

A3: “en waarbij we dan ook altijd uitleggen, waarom wij dat dan niet doen. We krijgen enkel de versie van de 
cliënt met heel beperkte informatie, terwijl daar mogelijks zo'n dossier aan vooraf gaat, met heel wat nuances 
die wij niet kennen, wat dat uw uw advies wel anders kan doorspekken, dan dat gij zou geven juist op basis van 
de informatie die ge krijgt van de mensen die voor u zitten… en meestal begrijpen ze dat wel als je echt uitlegt 
dat of dat is de reden. Het is niet dat ik u niet wil helpen, maar om die reden kunnen we geen advies geven 
omdat de kans bestaat dat wij omdat we niet alle gegevens hebben, een verkeerd advies geven, verstaan ze wel 
dat dat niet kan.” 

I: “maar als blijkbaar een advocaat niet kan bereikt worden, dan nemen jullie contact op... met de stafhouder”  

A2: “wij niet, wij sturen ze door. Kijk dat is het nummer van de stafhouder, als je problemen hebt met uw 
advocaat, is dat de gewezen weg om ernaar toe te gaan.”  

Shoppers zijn de sociale organisaties ook niet vreemd, maar OCMW’s zien vooral kwetsbare burgers, 

alhoewel zij wettelijk voor iedereen toegankelijk zijn. 
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4.3.4.3.2 De praktijk van de consultaties op de eerste lijn  

a) Essentiële bestanddelen  

− BASISHOUDING 

Respondenten uit de sociale (rechts)hulpverlening wijzen op de noodzaak van een juiste 

basishouding op de eerste lijn. Een zeer goede jurist is nog geen goede dienstverlener op de eerste 

lijn. Advocaten worden ook niet geselecteerd op basishouding (CAW1). 

“Die basishouding die men niet hoeft te hebben om af te studeren met grote onderscheiding in de rechten...” 
(NO1) 

… 

“Het is ook wel zo dat niet alle juristen juridische bijstand aanbieden en ze zijn ook niet allemaal even geschikt 
om juridische bijstand. Sommige zijn meer geschikt om de studax te zijn en die gaan zorgen dat alles perfect in 
orde is. En andere juristen … hebben meer de feeling om met cliënten om te gaan. En willen ook liever met 
cliënten werken, terwijl andere juristen meer backoffice werken.” (OCMW2)  

… 

“Advocaten die niet vanuit hunnen ivoren toren praten en die niet van - natuurlijk krijgt men dan tegenwind: we 
doen dat allemaal niet - we zouden eigenlijk een aantal jonge mensen moeten hebben die gescreend worden 
hier in de orde, die man en die vrouw kan wel voor dienen, op basis van attitude, houding, downsizen, naar 
lichaamstaal, communicatie, voor mijn part mogen ze dialect spreken zo plat mogelijk…” (OCMW5) 

In het vorige hoofdstuk omschreven we de basishouding als de verhouding tussen een zakelijke, 

meer rationele benadering (probleemgericht) en een relationele benadering (cliëntgericht). De 

rationele benadering weerspiegelt zich in de opleiding van juristen waaronder dus ook advocaten. Ze 

zijn opgeleid om regels op te zoeken rond bepaalde rechtsdomeinen, om ze te analyseren en om 

procedures te voeren en zijn minder gericht op het minnelijk oplossen van conflicten. De rationaliteit 

hangt samen met de rol van in casu de advocaat als belangenbehartiger en als juridische strateeg. De 

bevraging van de respondenten vooral vanuit de sociale (rechts)hulpverlening geeft dezelfde 

vaststelling767. Galowitz plaatst deze manier van handelen onder het advocacy model. De sociale 

(rechts)hulpverlening belicht tijdens de consultatie de verschillende zijden van het probleem en 

vertrekt vanuit een meerzijdige partijdigheid768. Deze benadering komt overeen met wat Galowitz 

het best intrest model noemt (zie Deel 2). 

“Als iemand met de vraag komt en er zit een andere partij bij, gaan we ook altijd de positie van die partij 
benoemen en daar ook die in beeld brengen op zijn minst. …Gisteren belde een mevrouw die was 
verbouwereerd, want ze moest uit haar huis. Ze was de aangetekende brief van de opzeg nooit gaan ophalen. 
En ze was verbouwereerd omdat ze uit haar huis moest. Dus die vrouw verbouwereerd, maar dan moeten we 
zeggen, ja, ok, ik heb hier een vraagstuk, maar ook zeggen: begrijpt ge ook die andere persoon wel dacht dat hij 

                                                           

767 Zie ook bevestigend A. LEJEUNE, o.c., 407-408. 
768 Deze term gaat terug op de tekst van Boszormenyi-Nagy, I. BOSZORMENYI-NAGY. “The four dimensions of 
relational reality”. In Krasner B. R. (Ed.) Between give and take, 1986, New York, NY, 43-66. 
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rechtmatig zijn opzeg gedaan had en dan die huurders gezocht heeft. Dat is ook wel een taak. …. als 
basishouding en voor een educatie en vooral de mensen hun situatie laten begrijpen. Ik zie het minder als uw 
recht kennen, iemand eigenlijk aanmoedigen om zijn rechten, ehm, (af te dwingen), maar eigenlijk eerst kijken 
wat betekent uw recht. (een andere houding dan een advocaat, die zegt: ik kan niets meer doen of we gaan 
ervoor..): ja, ja het is eigenlijk echt van wat betekent uw rechten en misschien ook iets dat wij anders doen, dat 
is niet het bekijken wat is het antwoord op uw vraag, maar eerst effen vragen van waar hoopt ge te staan als 
dit opgelost is. en dan effen met de persoon bekijken, gaat het recht u daartoe brengen. Die vraag gaan we ook 
altijd effen bekijken, wat denk ik ook een taak is van een eerste lijn. Eerste lijn moet daar ook een beetje ehmm, 
ja, een beetje de dispatching doen van conflicten.” (CAW3)  

De relationele benadering veronderstelt de beschikking over bepaalde competenties en 

vaardigheden die het louter juridische overstijgen (F1) zoals het helder kunnen communiceren, tijd 

nemen, geduldig zijn, openheid en empathie. De jurist en de advocaat dienen over de juiste 

gesprekstechnieken te beschikken met het oog op het decoderen, triëren en heroriënteren van de 

vragen en problemen die mensen aan de juridische professionals voorleggen. Noch in de opleiding 

rechten noch aan de balie worden er gesprekstechnieken gegeven, wel pleittechnieken. De 

gesprekstechnieken met het oog op het decoderen, triëren en heroriënteren van vragen en 

problemen, leiden ertoe om de eventuele achterliggende oorzaken van de vraag te duiden (CAW2). 

Deze cliëntgerichte houding is kenmerkend voor de sociale sector en vooral de sociaal werkers die 

hiertoe opgeleid worden.  

“ … dat is wat ik heb geleerd door samen te werken met sociaal werkers, door hun studie zijn ze gericht op de 
vraag van de persoon, maar de reële vraag. En door te werken met die vraag, dus pas nadien te denken in 
termen van een juridische oplossing. De reële vraag van de persoon is niet om te scheiden, maar om een 
oplossing te vinden voor het drankprobleem van haar man. De sociaal werker gaat dit vlotter identificeren dan 
een jurist. De jurist kent de dienst niet om alcoholmisbruik te behandelen, hij heeft het niet geleerd, weet niet 
waar hij moet zoeken, hij heeft niet geleerd om deze zaken op te zoeken.” (F1)  

Zoals uit de conclusie in hoofdstuk 2 al naar voren kwam, hoort bij een juridisch onthaal de notie van 

het welzijnsluik die bij de advocaten die werkzaam zijn op de eerste lijn vaak ontbreekt: “Als iemand 

met welzijnsprobleem bij een zuivere juridische dienstverlener komt, is er vaak gebrek aan kennis van 

het welzijnsluik om mensen er naartoe te leiden. De kennis van de advocaten betreffende welzijn is te 

weinig: het is geen algemene regel, sommigen staan er wel voor open” (CAW1). Het detecteren van 

sociaal achterliggende problemen impliceert dat advocaten in het raam van de juridische 

eerstelijnsbijstand kennis hebben van de sociale sector: “De advocaat op de eerste lijn moet de 

sociale reflex meer eigen maken, mensen ook naar de hulpverlening toeleiden” (CAW2).  

Deze sociale reflex wordt vaak vertaald in de kennis van de sociale kaart. De kennis van de sociale 

kaart en de sociale sector is echter een discipline op zich. De sociale kaart is bovendien slechts een 

hulpinstrument. Een integrale benadering van de problematiek of vraag van de rechtzoekende 

impliceert om zowel de sociale als juridische context te situeren bv. inzake de sociale gevolgen van 

een uithuiszetting.  
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“Ja, dat is iets waar ik, euhm, waar ik heel huiverachtig over ben, dus euh, advocaten hebben altijd gedacht 
geef ons één opleiding van de sociale kaart. Ze hebben dat ook altijd aan ons blijven vragen en dan is het 
opgelost, dan worden wij sociaal, hé zo (lacht). Dat wij kunnen zeggen, van ah, ge hebt honger, ah, ge hebt 
daar een Poverello in X of eh, kleren, gaat nen keer daar naar het Y. Euhm, maar zo werkt het niet. Het is niet 
door het kennen van een sociale kaart dat uw inzet socialer wordt of beroep socialer wordt. Een sociale kaart is 
zo complex, dat is een specialisme. Ik vind dat een, hmm, een, hmm, ja, waarom creëert welzijn overal 
onthaaldiensten als gespecialiseerde opdrachten van welzijn, juist om mensen de kans te geven van de eerste 
analyse te maken en ze dan op de sociale kaart op de juiste weg te zetten. Een advocaat die niet dag in dag uit 
met een sociale kaart bezig is, gaat misschien denken, ah ge hebt kleren nodig en die stuurt u naar het Y, terwijl 
eigenlijk het probleem ergens helemaal anders zit. De mens moet misschien naar het OCMW want die hebben 
gewoon geen inkomen om mooie kleren te gaan kopen of toutcourt kleren te kopen. Dus het kennen van de 
sociale kaart, heb ik schrik dat ehm, dat de advocatuur dan het specialisme van het welzijnswerk wil 
overnemen. Ik heb zowel iets van ieder moet in zijn competentie blijven.” (CAW3).  

 

− INTERDISCIPLINARITEIT EN INTRADISCIPLINARITEIT 

Zowel de juridische kennis als de sociale kennis behoren toe aan verschillende disciplines en de 

verbinding tussen de twee verloopt via juridische en sociale professionals. Vooral de respondenten 

uit de sociale (rechtshulp)verlening wijzen erop dat in het raam van een eerstelijnsbijstand de kennis 

van beide disciplines onontbeerlijk en de samenwerking maar mogelijk is als beide professionals 

notie hebben van beider kennis (interdisciplinariteit). Maar een dergelijke samenwerking is niet altijd 

evident.  

“Dat is met de lijst, met de OCMW's hebben we een speciale actie gedaan, weet ge nog. speciaal omdat te 
doen, duo's zodat de mensen van het OCMW ook konden meekomen met hun cliënten. daarvoor hebben de 
prijs gehad van …. Dan heb ik goed gewerkt en dan krijg ik alles op mijnen kop op de zitting hier.. Ik had niet 
gecommuniceerd, hohohoh..., jongens, jongens,...... ik had altijd gehoopt dat dat in het justitiehuis mogelijk zou 
zijn geweest (met duo's te werken), maar dat was blijkbaar niet bespreekbaar. Met de justitiehuizen heb ik ook 
contact gehad, met madame de voorzitter,..., twee keer dan is gaan eten om vanalles af te spreken. En die kon 
soms zo raar reageren dat ik mij afvroeg wat moet ik daar nu mee doen?...” (A5) 

De advocaat staat nochtans niet afkerig van een samenwerking met andere disciplines en evenmin is 

hij afkerig om de andere disciplines te erkennen en noties ervan in zijn praktijk op te nemen. Deze 

houding leidt tot intradisciplinariteit bij de advocaat: “Niet dat we hier zeggen dat is niet juridisch 

(punt) en weg, wel de sociale kaart raadplegen dit is speciaal voor u en daar kunt ge terecht” (A4). 

Het is breder dan wat in de rechtenopleiding wordt aangeleerd: “We hebben geleerd het juridische 

eruit te selecteren en de rest moesten we vergeten en dat maakt het alleen maar moeilijker en 

ingewikkeld” (A4).  

− DOELGROEPGERICHT  

Aan de ene kant vraagt niet elke situatie om een verheldering van de achterliggende sociale oorzaken 

en voor sommigen volstaat een juridisch antwoord op hun vraag of probleem. Aan de andere kant is 

een uniform aanbod evenmin het gepaste antwoord voor iedereen. De toepassing van een uniform 

model gaat voorbij aan de specificiteit van bepaalde doelgroepen die slechts benaderd kunnen 
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worden via andere methodieken. Binnen een bevraagde commissie is er een enquête769 uitgevoerd 

naar de tevredenheid en de verstaanbaarheid van de juridische eerstelijnsadviezen. De commissie 

concludeerde uit deze bevraging dat uniformiteit binnen de eerstelijns niet altijd gepast is. De 

meeste mensen menen dat zij voldoende informatie hebben gekregen en dat zij hiermee verder 

kunnen. Maar voor specifieke doelgroepen zoals gevangenen was het voor vier op de twintig van die 

gevangenen niet duidelijk welke acties nu verder moesten ondernomen worden. Dezelfde bevraging 

gaf aan dat in een regio binnen de commissie met meer sociale problematieken vraagverheldering, 

decoderen en triëren essentiëler zijn dan louter juridische informatie en advies. Wel is het volgens de 

voorzitter van die commissie zo dat “in 60 à 70% van de gevallen de mensen weten wat richting uit te 

gaan … maar mensen zijn er meer laaggeschoold en hebben het niet begrepen en dan gaan ze ook de 

mist in” (A7). Binnen dezelfde commissie stelde men daarnaast vast dat in een regio met minder 

sociale problematieken mensen meer oneigenlijk gebruik maakten van de juridische 

eerstelijnsbijstand door regelmatig terug te komen. De bedoeling was om telkens opnieuw voor elke 

nieuwe stap advies te krijgen. De commissie concludeerde aldaar: “Het is niet de bedoeling dat de 

procedure wordt gevoerd tijdens de zitdagen.” (A7)  

b) De consultaties 

− TIJD EN RUIMTE 

Tijd en ruimte bepalen mee het verloop van de consultaties. In Deel 1 omschreven we het 

onderscheid tussen de juridische bijstand en de sociale rechtshulp naar de verschillende vormen van 

bijstand die zij verlenen. Juridische bijstand kenmerkt zich door een beperkte bijstand in vergelijking 

tot de sociale rechtshulpverlening. De beperkte invulling correleert met de tijd die aan de 

consultatiegesprekken wordt besteed in het raam van de juridische bijstand. Niet alleen is de 

dienstverlening beperkt, ze beperkt zich ook in de tijd.  

“…als de wachtzaal vol zit en er is maar een uur of anderhalf uur wat zinnig gesprek kan je dan hebben? 
…mensen vertellen vaak maar een deel van de problematiek, men heeft dan 5 minuten tijd om de problematiek 
aan u bekend te maken waar heel duidelijk is, vermoed ik als ik mijn cliënten ken, een aantal zaken niet zegt, 
men zwijgt en enkel de schone kant van hun verhaal vertelt. Dan is het voor de advocaat niet evident om een 
goed juridisch correct antwoord te geven. 10 minuten is heel kort, soms wel, soms niet…” (OCMW5)  

Deze beperkte tijd voor een consultatie maakt deze zakelijk, biedt weinig plaats om mensen op hun 

gemak te stellen, laat staan om de sociale problematiek aan bod te laten komen in de mate dat deze 

al gedetecteerd worden door de advocaat (CAW2). Na het verlenen van een praktische inlichting, 

juridische informatie of beperkt advies, rest er nog enkel de mogelijkheid om de rechtzoekende door 

                                                           

769 De enquête bestond uit een bevraging na elke consultatie (het invullen van een blad en het deponeren in 
een doos).  
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te verwijzen. Hierdoor worden de consulten vaak gereduceerd tot het beoordelen of er nood is aan 

bijkomend juridisch advies (OCMW4).  

Advocaten menen dat de eerstelijns eerder beperkt moet zijn en dat het uitbreiden ervan de 

aansprakelijkheid in gedrang kan brengen: “Het is een eerstelijnsadvies en er zijn soms mensen die 

vragen om conclusies op te maken of een verzoekschrift… er zijn er sommigen die vinden dat dat ook 

de bedoeling is (verzoekschriften opmaken), maar dan zit men ook met de aansprakelijkheid.” (A7) 

Hiertegenover menen sociale rechtshulpverleners dat de eerste lijn veel ruimer is en dus meer 

reikwijdte moet hebben dan thans het geval is, meer tijd voor omstandige en complexe vragen of 

documenten waaronder ook zelfs het nalezen van conclusies (CAW1).  

− COMMUNICATIE 

Communicatie is een proces tussen de zender en de ontvanger. Communicatie is het uitwisselen van 

informatie, waarbij een zender een boodschap aan de ontvanger aanbiedt. Noodzakelijk is dat de 

ontvanger van de boodschapper terugkoppelt en hierdoor laat blijken dat hij de boodschap heeft 

ontvangen en begrepen770. Communicatie veronderstelt wederkerigheid. Op communicatie zit vaak 

ruis, spelen er emoties zoals boosheid. Advocaten zijn niet opgeleid om het emotionele in het 

gesprek een plaats te geven, tenzij zij door andere opleidingen de nodige noties hebben ontwikkeld 

zoals bemiddelaars771. De consultaties in het raam van de commissie verlopen bovendien mondeling. 

Het is dus niet te achterhalen wat de advocaat op de eerste lijn heeft gezegd en of de boodschap bij 

de rechtzoekende juist is toegekomen. De ervaring van cliënten leert de sociale hulpverleners dat de 

advocaten op de eerste lijn soms het eender wat zeggen.  

“… het is ook onze ervaring dat op de eerste lijn advocaten het eender wat zeggen en als het mondeling is kan 
de advocaat achteraf zeggen dat het niet is wat hij gezegd heeft. … het is niet gemakkelijk voor een cliënt om te 
onthouden wat de advocaat heeft gezegd en de advocaat eraan te herinneren. Wel dat de advocaat zich 
engageert dat het zeker is dat wat hij zegt niet eender wat is, veel ervaring met advocaten die zich vergissen en 
het eender wat zeggen.” (F1)  

Communicatie is erop gericht om elkaar te begrijpen. Begrijpbaarheid is een essentieel bestanddeel 

voor consultaties772. Een eerste vaststelling is dat begrijpbaarheid afhankelijk is van de categorie van 

rechtzoekenden zoals uit de voormelde tevredenheidsenquête van een Commissie voor Juridische 

Bijstand blijkt. Een tweede vaststelling is dat er tijdens de consultatie niet standaard wordt getoetst 

                                                           

770 K. DE BEST, Communicatietechnieken Wolters-Noordhof, 1997, 182 p. 
771 We gaan niet verder in op de gesprekstechnieken, wat een andere studie veronderstelt, maar het bevestigt 
dat gesprekstechnieken wel degelijk een methodiek is die volgens vooral de sociale rechtshulpverleners meer 
moet opgenomen worden.  
772 We verwijzen hiervoor naar de theorieën van het symbolisch interactionisme die erop wijzen dat taal 
gebruikt wordt om elkaar te verstaan en te begrijpen, S.W. LITTLEJOHN en K.A. FOSS, Theories of Human 
Communication, Waveland Press, Long Grove Illinois, 10th Edition, 2011, 190-193. 
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of mensen het begrepen hebben. Bijvoorbeeld veel nieuwkomers in het raam van de 

vreemdelingenpermanentie zijn analfabeet of laaggeletterd, waardoor zij niets of weinig opschrijven 

en het niet duidelijk is of zij de informatie of het advies hebben begrepen. Het verlenen van correcte 

en juiste informatie heeft maar zin als mensen naar buitengaan en weten wat ze moeten doen, vaak 

soms aan de hand van een nota van de hand van de juridische dienstverleners (NO1). Een derde 

vaststelling is dat van de advocaat verwacht wordt om klare taal te gebruiken. Het gebruik van klare 

juridische taal vraagt om: a) een organisatorische inbeddeling b) de organisatie of het laten volgen 

van opleidingen c) het geven van richtlijnen d) het aanbieden van tools. De verantwoordelijkheid 

wordt thans bij de advocaat gelegd of hij al dan niet toetst of nagaat of de informatie of het advies 

begrepen werd.  

“… ik vraag altijd – of dat gebeurt weet ik niet – dat men nog eens opnieuw samenvat… via de 
opleidingen/infovergadering wordt klare taal aangeraakt… advocaten komen niet alleen op de zitdagen in 
aanraking met klanten, maar ook op hun kantoor… dus advocaten weten dat de klanten u ook niet verstaan op 
kantoor als men niet in klare taal spreekt.” (A4) 

… 

A2: “Ik denk dat wel, ik denk dat je ook door uw ervaring leert. Als je de eerste keer komt, zal het niet 
gemakkelijk zijn om uw niveau aan te passen, maar ik denk dat je door ervaring leert omgaan met andere 
mensen.”  

A3: “Je hebt het sneller door als de mensen voor u zitten en je zijt aan het vertellen en je ziet het op hun gezicht 
dat ze het soms horen donderen in Keulen...” 

A2: “Als ze beginnen te staren...”  

A3: “Voilà, dan weet ge onmiddellijk ook, dan zeg je onmiddellijk ook: ge zijt ja aan het knikken, maar je begrijpt 
niet wat ik aan het zeggen ben. Dan weet ge dat ge het helemaal anders moet formuleren zodanig dat wel 
effect heeft, begrijpen wat ze moeten doen. Het heeft niet veel nut als ze bij u komen om advies en buiten 
komen en eigenlijk nog niets verder weten.”  

… 

A3: “Soms laat ik ze het zelf ook herhalen en wat heb ik nu gezegd.... en soms gelijk dat ge zegt, soms hebben ze 
het niet mee hoor, denk je dat ze het verstaan hebben en is het toch niet van dat...”  

A2: “Sommige mensen komen wel langs en hebben op dat moment een papier mee en een stylo om dan de 
belangrijkste dingen die je zegt op te schrijven. Dat als ze dan thuiskomen nog altijd weten wat dat ze precies 
moeten doen. Ze worden daar eigenlijk overstelpt met informatie, en op die manier dat ze nog altijd weten hoe 
of wat.”  

Zelfs als rechtzoekenden weten wat ze moeten doen dan is er geen zekerheid of zij wat er is gezegd 

in de praktijk uitvoeren. Hierover is geen informatie (OCMW1). Het gevoel leeft dat er voor sommige 

mensen opvolging wel echt noodzakelijk is:  

“Ik denk dat de mensen hier alsook mensen die naar de zitdag komen, dat als ze buiten komen hun eigen 
verhaal beginnen te creëren. Zij horen wat ze willen horen, bij manier van spreken… dat is heel moeilijk, 
objectief gaan ze het verhaal niet vertellen, zij kleuren mee in wat ze gehoord hebben, ongetwijfeld…  eigenlijk 
zou men dan verder moeten opvolgen, "....wat heb je daar nu mee gedaan, mijnheer madame, welke stappen 
heb je nu gezet en welke stappen heb je juist niet gezet en zijt ge naar alcoholpreventie geweest of zijt ge naar 
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kind en gezin en zijt gij naar het OCMW geweest met uw schoendoos en uw facturen of zijt ge eens gaan 
klappen met uw huisbaas, belt eens aan zijn deur want we hebben een probleem...” (OCMW5). 

 

De advocaten in het raam van hun dienstverlening in de commissies beschikken niet over extra 

materiaal zoals inhoudelijke folders over bepaalde rechtsdomeinen om aan mensen mee te geven. 

Uit de cijfers blijkt dat familierecht, waaronder vooral echtscheidingen, en goederenrecht de meest 

voorkomende rechtsdomeinen zijn waarover vragen worden gesteld. Een respondent merkte op dat 

men dan een overzicht kan maken via een folder welke echtscheidingen er zijn en in klare taal al dan 

niet schematisch (CAW3). Als men mensen iets uitlegt en die gaan buiten, dan verstaan ze het nog 

maar half: “Feitelijke scheiding en echtscheiding: men legt het allemaal uit, maar op het einde 

verstaan ze het nog niet allemaal” (OCMW3).  

− PLAATS VAN ZITDAG EN HET GEBRUIK VAN TOOLS 

De advocaten houden zitdagen op verschillende plaatsen. De beperkte tijd die de advocaten 

doorbrengen in de plaatsen waar zitdagen worden georganiseerd, maakt dat ze niet altijd zelf kennis 

hebben van de werking van deze organisaties zoals Justitiehuizen, CAW’s of OCMW’s. Er wordt 

uitgegaan van de impliciete kennis van de advocaat over de werking en de organisatie van de 

plaatsen waar de zitdagen worden gehouden (OCMW4) of zoals een jurist van een OCMW het mooi 

verwoordde toen zij nog advocaat was. Zij dacht dat ze voor het OCMW iets moest betalen als je er 

iets ging vragen: "De eerste keer toen ik een dossier overhevelde naar iemand van het OCMW, die 

cliënt moet er toch niet betalen daarvoor omdat ge dat eigenlijk niet goed kende" (OCMW3). De 

beperkte aanwezigheid van de advocaat en de vaak afwezige kennis over de organisatie van de plaats 

waar de consulten worden gehouden – vaak nog via wisselbeurten – maakt dat er geen contact tot 

stand komt – formeel of informeel – tussen bv. de sociale hulpverlener en de advocaat. Na de 

consultatie is het aan de cliënt om zelfredzaam te zoeken welke stappen er ondernomen moeten 

worden alhoewel niet iedere rechtzoekende even zelfredzaam is. Als er moet teruggekoppeld 

worden naar de sociale hulpverlener zullen de cliënten zelf contact moeten opnemen en rapporteren 

bv. aan de maatschappelijk werkers van het OCMW (zie supra).  

Juridische tools ter beschikking stellen is een manier om de kwaliteit van de dienstverlening te 

verzekeren, maar dat is niet overal aanwezig. Soms staat er een computer ter beschikking, raar of 

zelden zijn er wetboeken. De advocaten maken soms gebruik van hun smartphone. Het wordt vaak 

aan de advocaat overgelaten wat hij zelf meeneemt om zijn consultaties te houden. Een 

gesystematiseerde aanpak ontbreekt. En andermaal doet de advocaat een beroep op zijn parate 

kennis (zie hoofdstuk 3, Deel 3). 
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“Tijdens de vreemdelingenpermanentie worden er wel zaken opgezocht via het internet.” (NO1) 

“… emm, in het JH wel, in het huis van de advocaat, is er ook informatie. Ehmm, (wat dan): wetboeken staan 
daar, boeken van de stagiairs, die basishandboeken, hmm, ja er is internet; OCMW's twijfel ik” (A6). 

“… toen ik nog advocaat was en eerstelijnsadvies gaf in X, dan had de oudere advocaat een FBW bij. Deze had 
tenminste zijn wetboek bij. Iemand die pretendeert alle wetten te kennen, dat is gevaarlijk” (OCMW3).  

 

− HET BELANG VAN EEN GOEDE DOORVERWIJZING 

"Een goede doorverwijzing is al een werk op zichzelf" (NO1). Enerzijds moeten juridische 

dienstverleners zien of de mensen voldoende zelfredzaam zijn en zelf verder kunnen handelen om 

ofwel hun probleem op te lossen dan wel de juiste hulpverlener te vinden. Anderzijds zijn er 

bepaalde doelgroepen die de advocatuur niet kent en wier leefwereld onvoldoende gekend is om 

hen aan hun recht of tot hun recht te laten komen (CAW1&2).  

De doorverwijzing in het raam van de zitdagen is vaak eenrichtingsverkeer. Zoals de cijfers hierboven 

reeds aantoonden en ook al uit het onderzoek over het inloopcentrum naar voren kwam (hoofdstuk 

3, Deel 3) verwijzen de advocaten op de juridische eerstelijnsbijstand vooral door naar de juridische 

tweedelijnsbijstand en de advocatuur en niet naar andere gespecialiseerde organisaties zoals 

huurdersbonden, vakbonden… laat staan naar een bemiddelaar: “Er is ooit één advocaat geweest op 

een heel jaar die naar een bepaalde sociale instantie had doorverwezen voor scheidingsbemiddeling” 

(CAW2) of een ombudsdienst in geval van een betwiste telecomfactuur of: “Als iemand komt met 

iets dat medisch gezien niet juist is, niet onmiddellijk naar een advocaat, maar naar de ziekenkas, 

naar de jurist om daar te gaan kijken of die met het ziekenhuis contact willen opnemen… Die insteek 

is er te weinig bij advocaten en zij zullen dan bij gebrek aan kennis hierover snel doorverwijzen naar 

een advocaat” (OCMW3).  

Factoren die het eenrichtingsverkeer bepalen zijn:  

− onvoldoende kennis van het rechtsdomein waarover een vraag wordt gesteld: “Als men het 

niet weet, heeft men een doorverwijsfunctie” (A8);  

− een gerichte doorverwijzing betekent dat er gerichte vragen en soms bijkomende vragen 

moeten gesteld worden. De ene advocaat is al meer geneigd om door te vragen dan de 

andere, bv. of de persoon wel in aanmerking kan komen voor kosteloze juridische bijstand 

(NO1); 

− door het gebrek aan tijd worden mensen vaak snel doorverwezen naar de juridische 

tweedelijnsbijstand: “De juridische eerste lijn en tweede lijn is met elkaar vermengd. Mensen 

komen voor een advies en worden binnen BJB/CJB snel doorverwezen naar de 
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tweedelijnsbijstand. Er is binnen CJB/BJB consultatie niet voldoende tijd om een goed advies 

te krijgen. De openingsuren van CJB/BJB is wel ok, maar cliënt wordt onmiddellijk 

doorgestuurd” (CAW1); 

− de beperkte interpretatie van de eerstelijnsbijstand: “Advocaten die op het vredegerecht 

advies geven, nemen niet de telefoon. Het is gezegd dat de advocaat dat niet mogen, het 

advies moet kort zijn, 10 minuutjes, kwartiertje maximum. De eerstelijns wordt zo beperkt 

geïnterpreteerd, nl. puur een kort advies, mag zelfs niet uitgebreid zijn, dat betekent dat je de 

hulpverlening zeer inperkt. Dus als iemand komt met een probleem dat op te lossen is met 

een telefoon, mag de advocaat dat niet doen vanuit eerstelijnsadvies. De beperking is dan dat 

men voor die telefoon te doen, moet je een pro deo advocaat aanstellen” (OCMW3);  

− beperkte kennis van de organisaties en diensten om naar door te verwijzen: “de kritiek die er 

momenteel is, is dat heel wat van de advocaten die momenteel ook eerstelijns zitdagen 

houden, weinig kaas hebben gegeten van de sociale kaart, is terecht. We kennen die sociale 

structuren niet of heel weinig… een dienst die gespecialiseerd is om bepaalde problemen op 

te vangen, als dat niet gekend is, zal men ook daarnaar niet doorverwijzen.. wel naar een 

advocaat is (doorverwijzing) en eventueel naar een notaris… de doorverwijzing is beperkt tot 

de kennis die de advocaat heeft over de diensten” (A7); 

− verbod om tijdens het spreekuur zaken tot zich te nemen, tenzij in geval van 

hoogdringendheid (zie art. 508/9, § 1, lid 4 Ger.W.) wanneer een beroepstermijn verstrijkt.  

 

De impact van een beperkte consultatie is dat men sneller zal doorverwijzen. Hoe beperkter de 

eerste lijn, hoe sneller er doorverwezen moet worden en in het raam van de keten van de juridische 

bijstand zal het sneller leiden tot een procedure. En hier wijst een respondent op een paradox: een 

beperkte eerste lijn leidt vaak tot een doorverwijzing naar de tweede lijn die meer kost aan de 

gemeenschap (OCMW3). 

 

4.3.5 Samenwerking en afstemming op de eerste lijn 

 Algemeen   

Samenwerking wordt bepaald door netwerken die veelvuldig en soms complex kunnen zijn. 

Samenwerking kan intens of minder dicht zijn en kan bestaan uit netwerken en clustervorming773. 

                                                           

773 J. VAN HOUTTE, A-M. VETS, E. DELANOEIJE, K. DE VALCK en K. VAN DEN BRANDE, Sociale Rechtshulp in 
Antwerpen, Centrum voor Rechtssociologie, Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele 
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Van Houtte et al. brachten reeds de verschillende samenwerkingsverbanden en de banden tussen de 

organisaties in de rechtshulp in kaart. In ons onderzoek gaan we dieper in op de praktijk, het 

handelen op het werkveld en verdiepen we ons niet in de cartografie.  

Samenwerking betekent dat er verschillende organisaties zijn en dat rechtzoekenden via 

verschillende toegangspoorten hun recht kunnen vinden. Deze poorten variëren naargelang 

specialisatie, doelgroep specificatie en de lijn van de verschillende organisaties774. De commissies 

voor juridische bijstand zijn algemeen naar doelgroep en universeel wat de inhoud van hun 

dienstverlening betreft. OCMW’s en CAW’s zijn vanuit hun wettelijke opdracht eveneens universeel 

en wat specialisatie betreft algemeen/generalistisch775. In de feiten zijn ze eerder gericht op 

bepaalde doelgroepen, zoals slachtoffers, mensen met schulden, mensen zonder bestaansmiddelen… 

Huurdersbonden en vakbonden zijn dan weer specifiek en gespecialiseerd, net zoals 

vreemdelingenorganisaties. Notarissen zijn algemeen naar de doelgroep, maar gespecialiseerd. Naar 

lijn behoren de meeste organisaties tot de eerste lijn, behalve vakbonden en advocaten die eveneens 

respectievelijk hun leden dan wel hun cliënten kunnen vertegenwoordigen voor de 

(arbeids)rechtbank. Zoals ook uit onderzoek blijkt hebben juristen geen monopolie positie in de 

rechtshulpverlenende organisaties, ook sociaal werkers en ruimer andere hulpverleners verlenen 

rechtshulp776.  

 Het onderscheid tussen een sociaal onthaal en een juridisch onthaal 

Reeds in de vorige hoofdstukken maakten we het onderscheid tussen het juridisch onthaal en het 

sociaal onthaal. In dit hoofdstuk gaan we dieper in op dit onderscheid. 

                                                                                                                                                                                     

aangelegenheden, 1996, 105-108. Zie voor het sociaal werk het doctoraatsonderzoek van Peter Raeymaeckers 
(P. RAEYMAECKERS, Tussen centrum en periferie. Over de integratie van netwerken tussen 
hulpverleningsorganisaties, Leuven, Acco, 2014, 280 p.).  
774 We baseren ons hier op de typologie van Van Houtte; J. VAN HOUTTE, W. VAN WAMBEKE en E. DELANOEIJE, 
Rechtshulp en rechtsinformatie, Centrum voor Rechtssociologie, Federale Diensten voor wetenschappelijke, 
technische en culturele aangelegenheden, 1995, 61-65. De invulling ervan uit 1995 komt niet meer overeen 
met de huidige stand van zaken. De commissies voor juridische bijstand dateren van 1998 en zijn echt 
operationeel vanaf 2000. Bovendien zijn tal van sociale organisaties gefusioneerd binnen CAW’s en hebben  
veschillende OCMW’s samenwerkingsverbanden opgezet. Nochtans blijft het interessant om het raamwerk uit 
dit onderzoek te behouden.  
775  De term ‘generalistisch’ staat tegenover ‘specialistisch’. Maar specialistische kennis vraagt om een 
generalistische blik. Dit houdt in dat men aandacht heeft voor de context en de domeinen waarbinnen de 
verschillende sociaal-juridische problemen zich voordoen en in elkaar verweven zijn. Als organisatie kan men 
dit intern aanpakken door een interne goed uitgebouwde communicatie ofwel door samenwerkingsverbanden 
met ander organisaties op te zetten. P. RAEYMAECKERS, Tussen centrum en periferie. Over de integratie van 
netwerken tussen hulpverleningsorganisaties, Leuven, Acco, 2014, 280 p.  
776 J. VAN HOUTTE, A-M. VETS, E. DELANOEIJE, K. DE VALCK en K. VAN DEN BRANDE, Sociale Rechtshulp in 
Antwerpen, Centrum voor Rechtssociologie, Federale Diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele 
aangelegenheden, 1996, 115.  
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4.3.5.2.1 Het sociaal onthaal 

Het sociaal onthaal kenmerkt zich door een zorgethiek en situeert zich institutioneel binnen een 

welzijnspraktijk. Het onthaal wordt waargenomen door sociaal werkers of andere sociale 

hulpverleners zoals in welzijnsbureaus of wijkcentra van OCMW’s of het onthaal binnen CAW’s. De 

sociaal werkers zijn professionals in het raam van de sociale dienstverlening, zij beheren de dossiers 

en staan in voor de juiste dienstverlening (OCMW2). Zij werken vaak met een intakesysteem, een 

vragenlijst waar ook juridische aspecten aan bod komen. Voor bepaalde problemen, zoals schulden, 

echtscheiding en slachtofferhulp bijvoorbeeld, bestaan er specifieke checklists ook met betrekking 

tot juridische kwesties. Als er brieven geschreven worden, wordt er gebruik gemaakt van macro’s 

(OCMW5) opgemaakt door juristen. De bedoeling is om de cliënt integraal te benaderen, niet alleen 

sociaal, maar ook juridisch (CAW4). Als de sociaal werkers al meer juridische competenties hebben, 

heeft men veel meer kans dat de rechten worden gerespecteerd (F1).  

Kenmerkend aan het sociaal onthaal is de interactie tussen juristen en sociaal werkers. Bij de 

respondenten zijn de meeste juristen backoffice en ondersteunen zij de sociaal werkers en als zij 

mensen ontvangen is het op doorverwijzing van de sociaal werkers. En vaak is er nog een 

tussenschot van een diensthoofd waar de sociaal werkers eerst te rade gaan alvorens verder contact 

op te nemen met de juristen. Sommige organisaties in de welzijnssector organiseren een 

rechtstreekse toegang tot hun jurist, wat eerder een uitzondering is. We plaatsen deze toegang toch 

onder het sociaal onthaal gelet op de functie van de jurist (stafmodel) binnen het institutionele kader 

van het welzijnswerk.  

“Voor specifieke onthalen, schulden, echtscheiding, slachtofferhulp zijn er ook specifieke checklisten, ook op het 
juridische vlak waar dat naar gevraagd moet worden. Euhm, dat wordt goed opgevolgd, dat wordt 
geïmplementeerd. Dat is ook een gewoonte, mensen gebruiken dat ook... mensen gaan daarmee ook naar een 
supervisor instroomoverleg, wekelijks, ik denk dat ook die supervisoren zijn al lang in het CAW en hebben ook 
die juridische insteek wel.” (CAW4) 

… 

“Je hebt ook maatschappelijk werkers die inderdaad veel te veel, allee, meegaan, te inlevend zijn, maar je hebt 
dan ook nog een diensthoofd dat ook,...dat bestaat ook, ja, en dat die dan het juridische, ja, makkelijker met de 
voeten zouden treden en dan met de gevolgen zitten, ja,.... toch wel.” (OCMW1) 

Of hij nu frontline of backoffice werkt, de jurist verleent ondersteuning in vooral complexe sociale 

materies waar rechtsdomeinen als huur, consumenten (schulden, leningen, facturatie, interesten 

enz.) en aansprakelijkheid (nalatigheid)… betrokken zijn en waar er niet altijd een eenduidig 

antwoord bestaat. In de eerste plaats is het niet altijd opportuun dat sociaal werkers deze complexe 

vragen en antwoorden zelf opnemen, maar soms kan het niet anders bij gebrek aan tijd en ruimte bij 

de juristen om alle problematieken op te nemen (CAW4). In tegenstelling tot de frontlinie is de jurist 

backoffice meer ongedwongen in het verlenen van het advies (OCMW5). Hij staat meer op afstand 
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van de cliënt en kan dan ook meer afstandelijk de problematiek benaderen(OCMW5) zonder deze uit 

handen te nemen van de cliënt. De sociale hulpverlening heeft de zelfredzaamheid van de cliënt voor 

ogen (CAW1&2; OCMW3) of zoals een respondent het omschreef: “Het OCMW moet een sociaal 

vangnet zijn, geen sociaal hangnet.” (OCMW4)  

De interactie zorgt er eveneens voor dat het recht als mogelijke oplossing contextueel wordt 

gekaderd. Bij het maken van afwegingen zorgen de onderscheiden professionals ervoor dat zij elkaar 

in evenwicht houden. In die zin dat de ene niet te snel naar het juridische antwoord grijpt en dat aan 

de andere kant de sociale context niet uit het oog verloren wordt (zie kader). De interne 

samenwerking zorgt er voor dat er efficiënter en ook effectiever kan gewerkt worden in het voordeel 

van de rechtzoekende. Via de interne jurist kan de sociaal werker sneller inspelen op de problemen 

en de vragen. Ter illustratie van dergelijke interactie. Een cliënt vroeg aan de sociaal werker in het 

raam van de maatschappelijke dienstverlening om een voorschot voor een huurwaarborg voor een 

nieuwe huurwoning. Bij de samenstelling van het dossier werd de opzeggingsbrief opgevraagd. Die 

opzegging bleek bij nazicht door de jurist nietig te zijn. Deze nietigheid zorgde ervoor dat de aanvraag 

tot maatschappelijke dienstverlening overbodig werd (OCMW3) en de huurder kon blijven wonen.  

“Maar het zijn wel juristen bijvoorbeeld die ook zeggen van hulpverlener, je bent hulpverlener, maar ge zijt het 
nu wel te nauw juridisch aan het bekijken. X en Y zelf, allee, gaan vaak toch verruimen. Dat voel ik, hoor ik veel, 
ben daar heel blij om. Die verruimen ook bij een hulpverlener, je moogt eigenlijk nu niet helemaal en alleen 
ingaan op die vraag. De cliënt vraagt een juridisch antwoord, maar dit is het juridisch antwoord, maar, maar, 
maar..... dit zijn de kanttekening die X en Y erbij plaatsen en teruggeven.” (CAW4) 

…. 

“In het team ben ik de enige jurist, trouwens het is een verwijt dat men mij maakt, als we praten over hun 
dossier, ik heb altijd het recht als oplossing. En ze hebben mij gezegd, het is niet met noodzaak, zelfs zij weten, 
dat het niet met noodzaak de oplossing is en het is op hun vraag, als we over situaties praten, dat ik mijn 
toevlucht zoek in het recht. En dat wil ik zeggen dat ik geformatteerd ben. In feite, het is tof...” (F1) 

De interactie tussen de sociaal werkers en de juristen vindt ook plaats tijdens een intervisie (F3), 

overlegmomenten (CAW4; OCMW1) en eventueel tijdens een bijscholing (OCMW5). Deze interactie 

heeft niet alleen gevolgen op microniveau. Deze interactie draagt bij tot de detectie van structurele 

factoren die de toegang tot het recht belemmeren of die belemmeren dat rechten kunnen 

geëffectueerd worden. Het sociaal werk ziet het als zijn opdracht om deze vaststellingen te 

signaleren aan de respectieve overheden (OCMW3; OCMW1; CAW4).  

Samenwerken op de eerste lijn betekent ook het opzetten van netwerken, wat niet altijd even vlot 

verloopt (CAW4). De samenwerking krijgt vorm in overleg in bv. welzijnskoepels777, maar ook 

                                                           

777 Titel VIII Hfdst I onderworpen aan het OCMW-decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie 
van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 



332 
 

idealiter in de commissies voor juridische bijstand (CAW4). Netwerken zijn ook belangrijk voor het 

kunnen bevatten van alle rechtsdomeinen, zeker voor kleinere entiteiten zoals kleine OCMW’s of 

CAW’s waar er minder juristen zijn.  

 “… we kunnen ook gelukkig terecht bij grotere OCMW's om daar ook advies te vragen, ook via de VVSG, die 
hebben ook juristen, ook via dat kanaal kunnen we ook... (bv. huurprobleem, schuldenprobleem): dat kan 
evengoed via de huurdersbonden, we hebben daar ook samenwerking mee, hebben ook met OCMW X hebben 
we bepaalde samenwerking rond bepaalde domeinen... op die manier trachten we ook te ondersteunen… voor 
de schuldhulpverlening hebben we wel ook iemand die dat voor ons opvolgt, via een samenwerking, dat is dan 
wel een jurist waar er dan naar doorverwezen wordt, ook voor gans onze sociale dienst is er ook een 
samenwerking met een jurist, eerder over leefloon, equivalent, zo een beetje gespecialiseerd, zeer per domein, 
want het is niet zo eenvoudig in een OCMW om over verschillende domeinen kennis te hebben, het is niet zo 
gemakkelijk om dat in één persoon, want dat gaat nooit over één domein, dat gaat over verschillende juridische 
domeinen en hmm, meestal is men gespecialiseerd in een richting, maar daar zijt ge als OCMW niet veel mee 
dat ge door het feit dat het een multi-probleem is moet ge ook multi-specialisten hebben die adviseren.” 
(OCMW1) 

Op basis van de netwerken worden mensen dan ook gericht doorverwezen als de expertise niet in 

huis is. Deze doorverwijzing kan ofwel intern zijn door bepaalde organisaties op geregelde tijdstippen 

consultaties te laten doen in de eigen gebouwen (bv. huurdersbond in een OCMW (OCMW3) ofwel 

wel extern: “En dat heeft ook heel duidelijk mee te maken dat wij bij ons bij de, ehm, aanmelding, dat 

is de, als ze horen dat het gaat over zakenrecht, eigendom, dan gaan, worden de mensen niet 

verwezen naar ons, gaan ze meteen naar de eigenaarsbond verwezen worden voor eerstelijnshulp en 

huur gaan we verwijzen naar de huurdersbond. Omdat uiteindelijk op de huurdersbond hij voor 18 € 

een lidmaatschap heeft voor een jaar, dus die kan een jaar onbeperkt eerstelijnsadvies en zelfs wat 

meer bijstand en zo, brief schrijven, krijgen. We hebben een collectief lidmaatschap zodat wij voor 

mensen voor wie die 18 € onoverkomelijk is met een verwijskaart naar de huurdersbond kunnen 

sturen.” (CAW3)  

De bevraagde juristen kwalificeren zich als eerstelijnsjuristen met een brede juridische kennis maar 

kenmerken zich allen door het hebben van een bepaalde juridische specialisatie, zij het in 

familierecht (bemiddelaars in familierecht), slachtofferhulp, schuldenproblematiek (CAW) en sociale 

bijstand (OCMW’s). Zij gebruiken ook tweedelijns/(derdelijns)-helpdesk buiten hun organisatie als 

bepaalde juridische expertises niet in huis zijn (zie kader).  

“Daar zijn wel een aantal diensten die ehm, heel goed werk leveren en die ook door advocaten niet gekend zijn. 
Ook iets dat we in het CJB telkens opnieuw gingen zeggen en dan vielen de schellen van hun ogen. er zijn 
prachtige juristen op het steunpunt internationaal privaatrecht, kruispunt migratie, ehm, dus ik ga niet mijn 
cursus IPR terug openplooien. Ik bel heel vriendelijk naar de collega's en we zoeken samen een oplossing. En zij 
zitten er echt dag in dag uit in. Hetzelfde met vreemdelingenwetgeving, ook gespecialiseerde juristen, waar dat 
we kunnen terugvallen. Zo hebben we wel wat, allee, centrum schuldbemiddeling, we hebben de…, de…, die we 
dan gebruiken. Ik vind eigenlijk dat we een heel ruim netwerk hebben en ook een rijk sterk juridisch netwerk en 
dat vind ik soms zo verbazend dat we dan toch precies zo buitenstaanders zijn buiten die advocatuur en waar 
dat dan een advocaat het allemaal op zijn eentje zit uit te zoeken. Wat ik dan denk, er is zoveel rijkdom juist 
door samen te werken.” (CAW3) 
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4.3.5.2.2 Het juridisch onthaal 

Tegenover het sociaal onthaal plaatsen we het juridisch onthaal. Het juridisch onthaal kenmerkt zich 

door de rechtenethiek en situeert zich institutioneel binnen een rechtspraktijk. We verstaan 

hieronder de advocaten van de commissies voor juridische bijstand die generalisten zijn. Maar 

evengoed kunnen de vakbonden en de huurdersbonden die gespecialiseerd zijn in bepaalde 

rechtsdomeinen zoals het sociaal recht en het huurrecht, onder het juridisch onthaal gecatalogeerd 

worden 778 . De jurist al dan niet advocaat, para-legals en sociaal werkers (sociaal-juridische 

dienstverlening) binnen het juridisch onthaal handelen eerder solitair. Zij bekijken de sociaal-

juridische problemen meer afstandelijk vanuit een juridische bril, zeker bij de louter juridische 

geschoolde professionals, waarbij er weliswaar een diversiteit bestaat tussen de advocaten en 

juristen (OCMW1)779.  

Het juridisch onthaal op de eerste lijn beperkt zich tot juridische informatie en advies zoals tijdens de 

zitdagen van de commissies voor juridische bijstand of soms tot services zoals het geval is bij de 

huurdersbonden en de vakbonden. Een verschil bestaat er wel inzake doorverwijzing waarbij de 

advocaten hoofdzakelijk naar de eigen beroepsgroep verwijzen terwijl huurdersbonden bijvoorbeeld 

samenwerken met organisaties die mensen begeleiden die dan de cliënt verder opvolgen, zij het via 

telefoon of via het toegezonden krijgen van een kopie van het advies (CAW1).  

Het juridisch onthaal zoals deze van de commissies voor juridische bijstand en het sociaal onthaal 

kenmerken zich bovendien door een verschillend aanbod en een verschillend doelpubliek alhoewel 

zowel de commissies als de OCMW’s en CAW’s voor iedereen openstaan welk sociaal-juridisch 

probleem mensen ook hebben. Het sociaal onthaal behandelt evenzeer echtscheidingsvragen en 

vragen rond huur die ook veel voorkomen, maar zij leggen zich afhankelijk van organisatie of 

instelling inhoudelijk vaak toe op schuldbemiddeling, slachtofferzorg, sociale bijstand en sociale 

zekerheid… Het juridisch onthaal van de commissies voor juridische bijstand tekent vooral familie – 

en goederenrecht op. De advocaat is vertrouwd met collectieve schuldenregeling en de daar 

bijhorende procedures, maar het bredere errond zoals schuldbemiddeling, consumentenkrediet en 

                                                           

778 Ook al behoren zij tot een ruimere samenwerkingsstructuur zoals een vakbond die deel uitmaakt van een 
breder netwerk rond bepaalde politieke zuilen of voor de huurdersbonden, het Vlaams huurdersplatform dat 
zich situeert binnen een welzijnscontext. Hun aanbod in het raam van de rechtshulp beperkt zich vaak tot een 
juridische praktijk.  
779 Zie Lejeune die een onderscheid maakt tussen het sociaal gebruik van het recht en het eerder technisch 
gebruik van het recht, zie A. LEJEUNE, o.c., 407-408. We plaatsen deze typologieën binnen een verschillend 
onthaal en vertrekken dus niet meer vanuit de juridische professionals als such, maar vanuit de brede 
toegangspoorten die we onderverdeeld hebben tussen een sociaal onthaal en een juridisch onthaal. Centraal 
staan de disciplines en de professionals daarrond en vooral hoe deze zich tot elkaar kunnen verhouden.  
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marktpraktijken is een specialiteit die niet bij elke advocaat aanwezig is. De huurdersbonden staan 

voor iedereen open, maar beperken hun diensten tot het huurrecht.  

Het juridisch onthaal kenmerkt zich eerder als procedureel – ook bij vakbonden en huurdersbonden 

–, terwijl het sociaal onthaal vooral materieel/inhoudelijk adviseert: “Het gaat ook afhangen van 

advocaat en advocaat en van jurist tot jurist. Ik kan mij voorstellen dat men komt met een vraag hoe 

kan ik die echtscheiding opstarten en wat zou ik dan best doen... dan denk ik dat je dan beter gaat 

geholpen, zonder te veralgemenen bij de advocaat. En als je komt met een vraag rond sociale 

zekerheid of rond sociale bijstand, hm, rond schuldbemiddeling, los van de collectieves, ben je 

misschien beter geholpen, hier bij een jurist, dus...” (OCMW2). Naast een verschillend feitelijk aanbod 

is ook het publiek vaak verschillend. Gegoede burgers zijn niet altijd geneigd om naar een OCMW te 

gaan en mensen hebben niet altijd nood aan een uitgebreid advies waarvoor de nodige tijd moet 

genomen worden780.  

 Samenwerking tussen het juridisch onthaal en het sociaal onthaal 

We gaan nu verder in op de samenwerking tussen de verschillende onthalen. Samenwerking 

veronderstelt op de eerste plaats elkaars werking en de bijhorende kennis, competenties en 

vaardigheden te leren (er)kennen die eigen zijn aan elke professional en die teruggaan op bepaalde 

disciplines. Op de tweede plaats veronderstelt samenwerking een wisselwerking.  

Wat het eerste element van samenwerking betreft, is er vaak sprake van weerstand of verzet bij de 

onderscheiden beroepsgroepen om binnen de onderscheiden onthalen over het muurtje te willen 

kijken. Deze weerstand is niet steeds expliciet, maar soms impliciet: “Sommige advocaten zeggen we 

geven juridisch advies en daar zijn we goed in en dat moeten we ook goed en beter doen als het niet 

goed genoeg is en alles wat er bijkomt is niet voor ons, daarvoor hebben we niet voor gestudeerd” 

(A4). Een dergelijke drempel heeft een impact op de toegankelijkheid van de rechtshulp voor de 

burger.  

Impliciet uit die weerstand zich in de benadrukking van elkaars dienstverlening als complementair. 

De nadruk op deze complementariteit wijst op het afgrenzen van elkaars bevoegdheden en op een 

latente concurrentie wat bijvoorbeeld doorverwijzingen bemoeilijkt. De weerstand kan ook expliciet 

zijn. Dan is er sprake van een manifeste weigering tot samenwerking. Ter illustratie. Naar aanleiding 

van de besprekingen over de zesde staatshervorming in het Franstalig landsgedeelte is de verhouding 

tussen de sociale (rechts)hulpverlening en de advocatuur gekomen tot een dieptepunt waar de 

                                                           

780 Zoals reeds uit andere studies naar voren kwam (zie voetnoot 773). 
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advocatuur beslist heeft dat de sociale rechtshulpverleners niet meer kunnen beschikken over de 

lijsten met voorkeurmateries van de advocaten op de juridische tweede lijn onder het mom dat dit 

het cliëntelisme bij bepaalde advocaten in de hand werkt (F1). Ook de sociale toegangspoort ziet de 

samenwerking met de advocatuur niet altijd onmiddellijk zitten omwille van de nadruk op de te 

procedurele aanpak van juridische problemen (CAW4).  

Elkaar leren kennen impliceert op de eerste plaats het creëren van goodwill (CAW1) tussen de 

professionals om bijvoorbeeld informatie met elkaar te delen. Goodwill blijft echter beperkt tot de 

individuele professionals. Daarnaast is er nood aan een structurele verankering die de professionals 

overstijgt en die zich situeert in de verbrede kennis van een bepaalde werking uit een andere 

discipline en de wijze waarop deze in de eigen discipline verankerd wordt. Aanzetten hiertoe zijn bv 

stage-opleidingen van de Orde om een CAW-onthaal jaarlijks voor te stellen aan de stagiairs (CAW3), 

of de jaarlijkse info-avonden over de 5B’s (OCMW3) of in kennisdelingsdagen binnen de 

welzijnssector wat de juridische luiken betreft. Dit vraagt om een openheid die niet bij elke 

dienstverlener terug te vinden is: “Het spijtige is dat die werelden nu, ja, het verbetert met de jaren, 

ik zeg het: het is fel verbeterd, want ik weet nu met de sociale kaart ook dat de meneer die dat is 

komen uitleggen, de voorzitter zei dat sommige advocaten niet het geduld hebben om daar naar te 

luisteren, terwijl dat dit allemaal interessant is.” (OCMW3)  

De samenwerking op het terrein bestaat buiten informatiedeling ook via gezamenlijke consultaties 

wat een aanzet kan betekenen tot een wisselwerking. Deze samenwerking tijdens de consultaties is 

geen noodzakelijke voorwaarde, niet altijd opportuun (OCMW4) en afhankelijk van de noden op het 

terrein. Deze samenwerking kan direct of indirect zijn. Directe samenwerking doet zich voor bij 

complexere problemen die eigen zijn aan bepaalde doelgroepen. Zo werken juristen van Atlas in 

Antwerpen samen met de advocaten tijdens de wekelijkse vreemdelingenpermanentie in het raam 

van de juridische eerstelijnsbijstand. In Brugge bereiden sociaal werkers de dossier voor en staan ter 

beschikking tijdens de consultaties in het Centrum voor illegalen in Brugge. En in het raam van de 

consultaties in de gevangenis van Brugge neemt Justitieel Welzijnswerk (CAW) vaak contact op met 

de dienstdoende advocaat om de problemen waarmee sommige gedetineerden die op zitdag zullen 

komen te maken hebben, te situeren binnen hun context zodat de advocaat weet hoe hij de vraag 

van de rechtzoekende moet plaatsen (A7). Indirecte samenwerking bestaat in het verbreden van de 

juridische eerste lijn tot het voorzien van een helpdesk of een speciale telefoonlijn voor professionals 

die bepaalde informatie op de eerste lijn voor hun cliënten, patiënten of burgers willen verkrijgen. Zij 
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handelen op dat moment als intermediairs. De samenwerking781 kan daarbij dus intern (samen 

consultaties, dossiers voorbereiden), dan wel extern zijn (niet in dezelfde ruimte, meer op aftand 

zoals per telefoon).  

Het verbindend element voor de interdisciplinaire samenwerking is de wisselwerking (OCMW5). Niet 

alleen Legal Education, maar ook Social Education (CAW1). Wisselwerking veronderstelt 

gelijkwaardigheid. Deze gelijkwaardigheid ontbreekt nog te vaak. En de afwezigheid ervan kenmerkt 

zich door een mentale afstand tussen de welzijnswerker en vooral de advocaat als professional bij 

uitstek in het juridisch onthaal: “Dan krijgen ze een belleke van een boze advocaat die optreedt voor 

een huisbaas en men is daar altijd van onder de indruk, want mijnheer de advocaat heeft hier eens 

gebeld en oeioei…. ik zeg voortdurend we moeten daar niet bang van zijn, maar sommige van die 

advocaten hebben een stijl van we gaan ze dat hier ne keer leren mijne beste vriend, dat is mijn 

domein.” (OCMW5) Vanuit de professionele gelijkwaardigheid komt men tot een interdisciplinaire 

samenwerking zodat de disciplines elkaar aanvullen tot een geheel. De wisselwerking tussen de 

disciplines maakt een holistische dienstverlening mogelijk.  

Samenwerking verschilt dus van loutere complementariteit. Aanvullend werken resulteert dan al 

gauw in een ondergeschikte rol voor een professional uit het sociaal onthaal zoals het verwerken van 

administratieve formaliteiten of als tussenpersoon tussen de advocaat en de cliënt: “Maar voor mij is 

dat geen echte samenwerking, ziet u. Het is juist de advocaat helpen zodat hij minder tijd moet 

spenderen aan zijn dossier, maar voor mij is samenwerking dat men leert van de ene en van de 

andere. Dit betekent dat de advocaat er tijd moet voor hebben en goesting...” (F1).  

Samenwerken is een transactie waar alle partijen van profiteren, zoals de socioloog Sennett 

samenwerken definieert. Hij onderscheidt destructieve samenwerking die tot samenspanning 

verwordt (het wij-zij-denken) en de samenwerking die tot inspanning dwingt782.  

Wisselwerking is dus inspannend samenwerken. Het is deze laatste samenwerking die bedoeld wordt 

als het sociaal onthaal en het juridisch onthaal op elkaar moeten inspelen elk vanuit zijn discipline en 

met erkenning van andermans discipline wat interdisciplinariteit veronderstelt. De doorsnee tussen 

deze disciplines is dan de intradisciplinariteit die deze samenwerking verder concretiseert. De 

professionals zullen dan vanuit de taken en diensten de grenzen tussen de disciplines bewaken en de 

professionele barrières vanuit dit perspectief van inspannend samenwerken bekijken. Een illustratie 

van zo een barrière is het beroepsgeheim dat alhoewel het dezelfde bepalingen uit het strafwetboek 

                                                           

781 N. NAUTA, “Definities, terminologie en meten van samenwerking” in R. HAMMELBURG, W.J. LUBBERS en N. 
NAUTA (eds.), Veranderende samenwerking in de zorg, Bohn Stafleu van Loghum, 2014, 17-21. 
782 R. SENNETT, Samen. Een pleidooi voor samenwerken en solidariteit, Meulenhoff, Amsterdam, 2016, 17-18. 
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betreft, toch verschillend wordt begrepen. Zo classificeren sommige advocaten vanuit de bevraagde 

commissies hun beroepsgeheim als anders dan deze van de andere hulpverleners.  

A1: “We zitten allemaal met onze deontologie, ons beroepsgeheim. Dat is toch ter bescherming van het publiek 
in de eerste plaats dat die regels bestaan. We moeten dat echt kunnen handhaven, we kunnen ons niet 
permitteren dat er iemand bij de mensen van eerstelijns komt in zeer netelige kwesties waar het niet de 
bedoeling is dat als daar een bijvoorbeeld een justitieassistent naast zit, meteen ook het parket op de hoogte 
kan gesteld worden van al de gegevens, kan niet.”  

I: “De justitieassistenten is juist de groep die geen beroepsgeheim heeft,... ik denk bv. aan een OCMW 
maatschappelijk assistent die wel een beroepsgeheim heeft, gedeeld of gezamenlijk beroepsgeheim.”  

A1: “Ja, maar dat is een ander soort beroepsgeheim. Als zij iets horen van kinderen in nood, zijn ze wel verplicht 
om dat te melden, terwijl bij ons is dat toch wel iets minder. We zijn toch strenger verbonden door dat 
beroepsgeheim. Ik denk bij ons soms om juridisch advies, heb je de sociale sector die uitgebreid genoeg is om als 
zij echt, allee, die nood hebben dat is al ruim uitgebreid. Ik denk dat we ons strikt moeten houden aan dat 
juridische en dan denk ik dat je enkel maar bij advocaten terecht kunt.”  

 

4.3.6 Tussentijdse conclusie 

We bestudeerden in dit hoofdstuk de Commissie voor Juridische Bijstand vanuit een sociaal-

juridische praktijk. De Commissie voor Juridische Bijstand bestaat uit zowel advocaten als niet-

advocaten, waarbij deze laatste hoofdzakelijk juristen zijn of soms ook hulpverleners uit de OCMW’s, 

CAW’s en andere organisaties voor juridische bijstand.  

 Een commissie kenmerkt zich niet door een homogeen beleid over de juridische eerstelijnsbijstand. 

De beleidsdoelen en de invulling van een commissie verschillen naargelang de leden advocaat dan 

wel niet-advocaat zijn. Bij de realisatie van de beleidsdoelen en de opdrachten wordt dit onderscheid 

nog duidelijker, de advocaten benadrukken de aanwezigheid van een bijkomend aanbod via de 

organisatie van de zitdagen, terwijl de andere leden vooral de versterking van de burger als doel 

stellen, met andere woorden wat voor de ene het doel is, is voor de andere het middel. Hierbij komt 

nog dat de advocaten de opdrachten invullen naar hun eigen maatstaven en zich hierbij houden aan 

een letterlijke lezing van wat de wet oplegt, zeker wat de organisatie van de zitdagen betreft, dus 

from within, terwijl de andere leden en hun organisaties gewoon zijn dat een overheid toekijkt en 

hun professionele opdracht from above bepaalt en opvolgt. Deze verschillen zien we ook terug als we 

het beleid (of de afwezigheid ervan) plaatsen voor en na de zesde staatshervorming. De advocatuur 

en de sociale (rechts)hulpverlening kenmerken zich eerder door verschillen dan door 

overeenstemmingen en gelijkenissen. Nochtans laat een wijzigende context zoals de overdracht van 

de juridische eerstelijnsbijstand naar de gemeenschappen zien dat een sturing from above, al is het 

maar via beleidsteksten, wel leidt tot meer toenadering zoals het project in Leuven en in Vilvoorde.  
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Dat een beleid over de juridische eerste lijn afwezig is blijkt zeker uit de beschreven 

beleidsprocessen. Het ministerie van Justitie heeft zich steeds afzijdig gehouden en heeft het 

uittekenen van het beleid overgelaten aan de advocatuur voor wie de opdracht misschien toch te 

groots was of in ieder geval niet behoorde tot haar corebusiness in termen van ‘public management’. 

Het gevolg is dat de uitvoering van de opdrachten van de commissies zich hoofdzakelijk richtte op 

praktische zaken en aangelegenheden zonder zicht op een preventiebeleid, een doordacht 

doelgroepenbeleid of een proactief beleid. De leden van de commissies gedogen elkaars bestaan. Ze 

benadrukken elkaars complementariteit terwijl er latent toch een concurrentiestrijd heerst. Bijgevolg 

is ook de communicatie naar buiten geen toonbeeld van een doordacht en doordrongen beleid. 

Terwijl de analyse talrijke disfuncties laat zien werden er amper of nooit aanbevelingen overgemaakt 

aan de overheid met het oog op de signalering ervan, laat staan met het oog op een structurele 

verandering. Van een kwaliteitsbeleid is er evenmin echt sprake, noch in de selectie van de 

advocaten, noch wat het sanctioneren betreft in het geval van onbekwaamheid of van 

onregelmatigheden.  

De praktijk van de eerste lijn kenmerkt zich door pluriformiteit. De spreekuren van de advocaten 

gaan door op verschillende locaties, waaronder ook OCMW’s, justitiehuizen en vredegerechten. 

Daarnaast leveren bepaalde CAW’s en OCMW’s ook juridische diensten. Deze dienstverleningen 

lopen naast elkaar. De raadplegingen tijdens de zitdagen door advocaten bestaan vooral uit face-to-

facegesprekken. Van digitalisering is er nog weinig of geen sprake in de schoot van de commissies. Zij 

schuiven deze uitdaging door naar het beleid, zij het de overheid dan wel de Orde van Vlaamse 

Balies. En ook telefonische consultaties zijn beperkt en kenmerken zich door een hotline bestaande 

uit één advocaat die te bereiken is op bepaalde momenten. De advocaten registeren vooral vragen 

van burgers over familie – en goederenrecht. De sociale (rechts)hulpverlening kenmerkt zich door 

meer gespecialiseerde diensten zoals schuldbemiddeling, slachtofferonthaal, sociale bijstand…  

Daar waar het beleid van de commissie, zeker voor de staatshervorming, niet gericht was op 

samenwerking maar eerder op het benadrukken van elkaars complementariteit, zien we op het 

terrein wel dat er sprake kan zijn van erkenning van elkaars kennis, competenties en vaardigheden 

en dus van ieders discipline. Deze erkenning is de eerste stap naar een samenwerking en dus de 

mogelijkheid om de praktijken op elkaar af te stemmen in het veld van de rechtshulpverlening. 

Samenwerking vraagt om een inspanning en houdt een transactie in die een win-win is voor alle 

partijen, dus ook en vooral voor de rechtzoekenden. Deze transactie uit zich in de erkenning van 

essentiële bestanddelen voor een consultatiepraktijk op de eerste lijn die afgestemd is op de 

rechtzoekende zoals een basishouding (geduld, openheid, empathie…), de nood aan kennis van het 

welzijnsluik via (een basale) kennis van de sociale kaart, het kunnen werken met specifieke 
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doelgroepen en de nood aan aangepaste methodieken hiervoor, communicatievaardigheden, een 

gedegen kennis van die rechtsdomeinen die deel uitmaken van de leefwereld van de rechtzoekenden 

(en die ook kunnen verschillen naargelang de verschillende doelgroepen). Deze bestanddelen zijn 

essentieel voor een goede doorverwijzing (geen eenrichtingsverkeer) en eventuele opvolging. 

Ondanks de verschillende toegangspoorten, het sociaal onthaal en het juridisch onthaal, is het 

verbindende element voor interdisciplinaire samenwerking de wisselwerking tussen organisaties en 

hulpverleners, al dan niet via formele dan wel informele netwerken. Hoe breder het onthaal – in de 

zin dat het onthaal niet louter beperkt wordt tot het juridische of het sociale – hoe eerder sprake van 

wisselwerking tussen de sociale en de juridische hulpverleners. De dienstverlening is dan meer 

geïntegreerd en meer integraal.  

Om deze wisselwerking die zich vertaalt in interdisciplinariteit en intradisciplinariteit structureel 

mogelijk te maken en dus te komen tot een sociaal-juridische praktijk is er nood aan een 

institutioneel kader dat deze interdisciplinariteit weerspiegelt, meer dan nu het geval is in de huidige 

commissies voor juridische bijstand. Vanuit dit kader kunnen samenwerkingsverbanden opgezet 

worden. De coördinatie en bevordering van de samenwerking tussen de verschillende 

rechtshulpverlenende instanties was één van de wettelijke opdrachten van de commissies maar is 

om de reeds voornoemde redenen niet of zeker niet voldoende opgenomen door de commissies. 

Naast het institutioneel kader rijst de vraag naar het soort van professional die de verschillende 

disciplines die noodzakelijk zijn voor een onthaal op de eerste lijn beheerst. In Deel 2 hebben we 

gewezen op het bestaan van ‘Joint Programs’ waar zowel het sociale als het juridische een plaats 

krijgen. Dergelijke programma’s maken het mogelijk om de disciplines in te zetten in functie van de 

taken en diensten die nodig zijn op de eerste lijn. Hierbij rijst de vraag of dit een nieuw soort 

professional moet worden ofwel dat de bestaande professionals, zowel de sociale als de juridische 

zich verder kunnen bekwamen via deze opleiding.  

De analyse op basis van het kader van Walt en Gilson laat niet alleen toe om retrospectief te kijken, 

maar ook te kijken naar de toekomst met het oog op het doen van beleidsaanbevelingen voor een 

sociaal-juridische praktijk, wat we zullen doen in het slotdeel van dit proefschrift (zie Deel 4).  
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4.4 Wat met de kwaliteit? De 5 B’s in de praktijk 

4.4.1 Inleiding 

Elke vorm van rechtshulpverlening vraagt om een kwaliteitsbeoordeling. In Deel 1 en Deel 2 

verwezen we hiervoor naar de integrale toegankelijkheid gebaseerd op de 5B’s. We toetsten in de 

bevraging deze theorie aan de praktijk. Dit gaf de volgende resultaten. 

 

4.4.2 Betaalbaarheid 

De literatuur verstaat onder betaalbaarheid aan de kant van de rechtsgebruiker dat de 

dienstverlening gratis of tegen een minimale prijs wordt geleverd783. Meer specifiek dat de 

dienstverlening voor informatie en advies gratis is en de serviceverlening eventueel kan gekoppeld 

worden aan bepaalde tarieven met een vast plafond784. De services moeten niet gratis zijn (wel 

informatie en advies), weliswaar dan tegen een redelijke onkostenvergoeding. Het financiële aspect 

mag de burger echter niet tegenhouden om zich te beroepen op rechtshulp785. 

De wettelijke basis voor de betaalbaarheid is het grondwettelijk recht op juridische bijstand. Dit 

grondrecht is een appel aan de overheid, maar kent thans een aantal inperkingen. Op de eerste 

plaats worden rechten meer en meer voorwaardelijk, waaronder ook het recht op juridische 

bijstand786. Op de tweede plaats doet de inperking zich niet alleen voor aan de kant van de 

rechtsgebruiker, maar ook aan de kant van de juridische dienstverlener als de overheid meer en 

meer de prestaties onderbetaalt (onderfinanciering).  

                                                           

783 Zie hiervoor deel II 6.2. en de daar aangehaalde literatuur; B. HUBEAU en S. GIBENS, “Dragen de 
justitiehuizen bij tot een meer toegankelijke en efficiënte justitie?” in X, 10 jaar Justitiehuizen. Balans en 
perspectieven. Federale Overheidsdienst Justitie, 2011, p. 174.  
784 S. PARMENTIER, “Kansarmoede en rechtshulp. Drie uitdagingen op de drempel van de volgende eeuw”, 
Alert 1998, 29. 
785 S. PARMENTIER, “Elk recht heeft zijn prijs. De kosten van verdediging vanuit het perspectief van de toegang 
tot het recht en de rechtsbedeling” in F. EVERS en P. LEFRANC (eds.), De verhaalbaarheid van de kosten van 
verdediging en wat met de toegang tot de rechter?, Brugge, die Keure, reeks Tegenspraak-cahiers, 2006, 146. 
786 S. GIBENS en B. HUBEAU, “De juridische bijstand in transitie. Van staatshervorming tot modernisering: 
nieuwe wegen in de toegang tot het (ge)recht?”, RW 2016-17, 1642-1657. De betaalbaarheid voor de 
rechtsgebruiker situeert zich eerder op de juridische tweedelijnsbijstand, waar een omstandig advies en 
bijstand in principe betalend zijn, tenzij men in aanmerking komt voor de kosteloze juridische bijstand die 
echter door een recente wetswijzing meer voorwaardelijk is geworden. De juridische tweedelijnsbijstand is 
gekoppeld aan onderzoek, het betalen van remgeld met het oog op het tegengaan van overconsumptie. 
Respondenten uit de advocatuur wijzen erop dat de tweedelijnsbijstand thans “met de remmen op is” en te 
voorwaardelijk wat een drempel betekent. Het remgeld wordt forfaitair bepaald. Wat voor de ene een relatief 
klein bedrag is, is dan voor de ander een relatief groot bedrag, afhankelijk van het inkomen.  
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De praktijk laat zien dat de betaalbaarheid een belangrijke indicator is voor de toegang tot het 

(ge)recht. Betaalbaarheid wordt geassocieerd met betaalbaarheid van de dienstverlening en de 

dienstverlener. Een belangrijke actor is de advocaat en de kostprijs van zijn dienstverlening, 

hoofdzakelijk op de tweede lijn. De advocaat wordt moeilijker toegankelijk voor de modale inkomens 

o.a. door de invoering van de btw en de invoering van de rechtsplegingsvergoedingen waardoor 

procedures duurder worden. Tegelijkertijd staat de financiering van de kosteloze juridische bijstand 

op de tweede lijn onder druk en lijkt de financiering van de juridische tweedelijnsbijstand niet te 

leiden tot een duurzame dienstverlening omdat advocaten afhaken, onderbetaald worden, terwijl 

zaken daarentegen complexer worden (NO1). 

Betaalbaarheid hangt samen met een beleid rond de inzet van middelen niet alleen voor de 

rechtshulpverleners, maar ook voor de gebruikers. Een gratis eerste lijn betekent dat de overheid of 

derden instaan voor de financiering van de dienstverlening. Wat er dan onder een juridische eerste 

lijn wordt verstaan bepaalt ook de kostprijs ervan. De vraag rijst welke taken en diensten kosteloos 

en welke taken en diensten binnen de rechtshulpverlening betalend zijn. Deze keuze bepaalt mee de 

hoegrootheid van de overheidstussenkomst. Zo is de welzijnssector decretaal verplicht kosteloos 

hulp te verlenen, terwijl voorheen in CAW’s aan bepaalde eerder vermogenden mensen bijdragen 

werden gevraagd. Het gevolg is dat vooral aan mensen onder een bepaald inkomen prioriteit wordt 

gegeven gelet op de werkdruk en de beperkte middelen (CAW4). Zo wijst de wet op de juridische 

bijstand op de sociale functie van de advocatuur die anders betalend zou zijn en thans gesubsidieerd 

wordt. De juridische eerstelijnsbijstand is kosteloos voor praktische inlichtingen, juridische informatie 

en een eerste juridisch advies. Verder een beroep doen op een advocaat is dan in principe betalend, 

uitgezonderd voor hen die onder de juridische tweedelijnsbijstand ressorteren. Ook hier bepaalt de 

overheid wie er in aanmerking komt voor welke diensten zoals recent nog is gebleken uit de 

wetswijziging van de wet op de juridische bijstand787.  

Betaalbaarheid betekent niet met noodzaak altijd volledig gratis. Het vragen van een bijdrage kan 

bijdragen tot responsabilisering en het waarderen van de dienstverlening (OCMW3). De idee is dat 

betaalbaarheid in functie staat van een keten of eerder van een getrapt systeem dat in de eerste fase 

kosteloos is en verder evolueert naar minder tot helemaal niet meer kosteloos – uitgezonderd 

bepaalde categorieën zoals in de juridische tweedelijnsbijstand.  

 

                                                           

787 S. GIBENS en B. HUBEAU, “De juridische bijstand in transitie. Van staatshervorming tot modernisering: 
nieuwe wegen in de toegang tot het (ge)recht?”, RW 2016-17, 1642-1657. 
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4.4.3 Beschikbaarheid 

De literatuur omschrijft beschikbaarheid als een voldoende aanwezigheid van de 

rechtshulpverlener788 o.a. door middel van vaste spreekuren op nuttige tijdstippen, en het opbouwen 

van een meer continue relatie met de groep van kansarmen. 

In de praktijk varieert de beschikbaarheid naar plaats en dag. De beschikbaarheid van de 

rechtshulpverlener hangt af van de openingsuren van de gebouwen of instanties. Niet elke dag is er 

op dezelfde plaats een zitdag door advocaten en niet altijd zal er binnen een gerechtelijke 

arrondissement een spreekuur zijn. Een justitiehuis bijvoorbeeld sluit de deuren om 17u00 en de 

toegang is afhankelijk van de aanwezigheid van een secretariaat dat de deuren opent en sluit. 

Sommige OCMW’ s voorzien in avondspreekuren zodat ook werkende mensen informatie en advies 

kunnen krijgen. Bij andere organisaties voor juridische bijstand is de beschikbaarheid afhankelijk van 

de spreekuren van de sociaal werkers.  

Er is een onderscheid tussen rechtstreekse en onrechtstreekse beschikbaarheid van rechtshulp. Het 

sociaal onthaal en het juridisch onthaal zijn beide rechtstreeks beschikbaar, maar om via het sociaal 

onthaal te komen tot een specifieke juridische dienstverlener, moet men eerst voorbij de sociaal 

werker of moet men via de website of de mail een afspraak maken met een jurist. Alhoewel de 

rechtstreekse beschikbaarheid van de rechtshulp als meer opportuun wordt gezien, zijn er vooral 

organisatorische redenen om de rechtstreekse toegang binnen het sociaal onthaal toch te beperken:  

“Nee, je moet naar het welzijnsbureau gaan, dan moet ge uw vraag stellen, gaan ze uw probleem bekijken en 
dan er eventueel gevraagd worden aan de jurist om te komen of om een afspraak te krijgen op de zitdag. Het is 
iets, het is niet zo onmiddellijk toegankelijk. Het is bewust ook natuurlijk (terwijl bij de advocaat, kan je 
onmiddellijk binnenspringen, bij sommige ook een afspraak): niet in X, is niet met een afspraak. Maar hier 
(OCMW) dan wel. ik heb hier wel eens gehad dat er toch iemand eens rechtstreeks binnengekomen was en ik 
had de vrouw dan aan de lijn, het was gelijk aan ambetant want ik had ze aan de lijn, maar ja mevrouw je moet 
eerst wel... dat is heel vervelend. Dan heb je het gevoel dat de mensen van het kastje naar de muur worden 
gestuurd. Want het is eigenlijk heel bewust, want als we dat doen is het hek van de dam, want dan krijgen we 
mails en telefoons. ja, een vraagstellen is heel gemakkelijk of van die mensen die zo shoppen overal, of mensen 
die over alles problemen maken, en nu dan rechtstreeks binnen kunnen…, op het welzijnsbureau heb je daar wel 
een goede filter op. Dat zou misschien op vlak van toegankelijkheid een kanttekening kunnen zijn, dat we niet 
zomaar toegankelijk zijn... dat kan ook een drempel zijn...” (OCMW2)  

Beschikbaarheid via mailen of chatten kan niet bij de commissies voor juridische bijstand, wel bij 

sommige andere organisaties zoals CAW’s. Digitalisering is niet voor alle doelgroepen weggelegd 

(OCMW4) en vraagt om ondersteuning.  

Beschikbaarheid situeert zich daarnaast binnen een spanning tussen generalistische dan wel 

gespecialiseerde rechtshulp. Het nadeel bij generalisten is dat zij niet alles weten en dat een 

                                                           

788 S. GIBENS en B. HUBEAU, “Dragen de justitiehuizen…”, l.c., 175. 
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doorverwijzing zich daarom sneller opdringt. Een gespecialiseerde juridische dienstverlening zal 

mensen beter op weg kunnen helpen (NO1). Dergelijke specialisatie hangt samen met de doelgroep 

die men wil bereiken (OCMW4; A5). Maar specialisatie vraagt dat mensen vooraf kunnen triëren 

onder welk rechtsdomein hun probleem of conflict ressorteert (NO1). Vandaar de nood aan de 

afstemming van generalistische en gespecialiseerde hulp waarbij de vraag rijst of beschikbaarheid 

zich dan moet beperken tot ‘one stop shops’. En zo ja rijst de vraag of dit dan het sociaal onthaal of 

het juridisch onthaal moet zijn. Hierbij moet men dan ook rekening houden dat naargelang de 

diensten die men wil verlenen zij het generalistisch zij het gespecialiseerd, ook een ander type van 

(rechts)hulpverlener beschikbaar moet zijn.  

 

4.4.4 Bereikbaarheid  

Bereikbaarheid wijst volgens de literatuur op een evenwichtige spreiding van het rechtshulpaanbod 

en een goede lokalisering van de rechtshulpverstrekker op de vermelde lijnen. Zo houdt 

bereikbaarheid op de nulde lijn de uitbouw van ambulante rechtshulp in zoals bijvoorbeeld in 

wijkcentra of via mobiele brigades die de kansarme groepen opzoeken789. Bereikbaarheid bevordert 

de doorzichtigheid van de bestaande structuren790. Bereikbaarheid is verbonden met het begrip 

nabijheid791.  

De praktijk wil dat het uitgangspunt van de hulpverlening de noden van de rechtzoekenden zijn die 

fluctueren met maatschappelijke evoluties, zoals bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis (A6). De 

vaststelling is echter dat de rechtshulp eerder vertrekt vanuit een aanbodgerichtheid in de 

overtuiging dat hiermee de noden en behoeften van de rechtzoekenden worden voldaan.  

Voorheen maakte men in de literatuur een onderscheid tussen sociale rechtshulpverleners en de 

advocatuur. Dit onderscheid gaat terug op historische gronden en een aantal specifieke professionele 

kenmerken792. We hebben in dit onderzoek een onderscheid gemaakt tussen het sociaal onthaal en 

het juridisch onthaal. Aan de ene kant is er de rechtshulpverlening binnen het sociaal onthaal van 

OCMW’s en CAW’s en aan de andere kant zijn er de advocaten en enkele gespecialiseerde 

rechtshulpverleners zoals huurdersbonden, vakbonden, consumentenorganisaties. Sommige zijn 

rechtstreeks toegankelijk zoals de zitdagen door advocaten, huurdersbonden, vakbonden – zij het 

                                                           

789 S. GIBENS en B. HUBEAU, “Dragen de Justitiehuizen….”, l.c., 175. 
790 S. PARMENTIER, “Kansarmoede en rechtshulp….”, l.c., 29. 
791 S. GIBENS en B. HUBEAU, “Dragen de Justitiehuizen….”, l.c., 177. 
792 S. GIBENS, “Legal aid in Belgium. The absence of a tradition”, Journal of the Legal Profession, 2006.  
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soms dat op voorhand een afspraak moet gemaakt worden – en andere zijn hoofdzakelijk 

onrechtstreeks bereikbaar via een sociaal onthaal zoals bij OCMW’s en CAW’s waarbij triage en 

filtering belangrijk taken zijn en de welzijnswerkers gecoacht worden door juristen wier 

beschikbaarheid varieert (CAW4). De reden voor de niet rechtstreekse toegankelijkheid is het gebrek 

aan middelen (CAW4) en de vrees voor overbevraging (OCMW2).  

De plaatsen waar de advocaten en andere dienstverleners kunnen bereikt worden zijn vaak geen 

neutrale plaatsen, alhoewel zij publieke instanties zijn:  

“Het sociaal huis is geen neutrale plaats meer. Iemand die gegoed is gaat niet zo snel naar een OCMW gaan 
voor een juridisch advies. In het JH iemand die met drugdelicten wordt geconfronteerd, daar gaat ook de 
probatie door, is niet geneigd om naar het JH te stappen voor zijn juridisch probleem… Deze mensen gaan 
eerder naar een kanton. Maar hier zit men met een beperking: de spreekuren van de commissie hebben soms 
op hetzelfde moment plaats als de probatiecommissie in het JH…. mensen samen in één wachtruimte: is al 
gebeurd dat iemand eerst naar de probatie ging en daar zaken hoorde die hem niet zinden en dan naar de 
eerstelijnszitdag kwam en vroeg wat moet ik nu doen.” (A7; zie ook OCMW 4)  

Het gevaar is dat bepaalde groepen zoals mensen uit de middenklasse die ook ernstige problemen 

kennen afhaken (OCMW5). En bepaalde plaatsen worden als te hoogdrempelig ervaren zoals 

rechtbanken (A7).  

De huidige bereikbaarheid betekent hoofdzakelijk ‘fysiek’ bereikbaar. Bij de fysieke bereikbaarheid 

speelt het onderscheid tussen stad en platteland. Een afstand van 35 km naar de stad creëert een 

drempel in de toegang tot justitie (OCMW4) en ook de afstanden tussen gemeenten kunnen al leiden 

tot de verhoging van de drempel:  

A2: “Bv. dat je daar veel oudere mensen ziet die X., oeh, dat is gelijk buitenland, dat OCMW-ke daar dat is zeer 
plaatselijk, maar naar X. gaat niet om daar.... We hebben ook een keer gedacht om dat allemaal af te bouwen, 
maar dan vallen er veel mensen weer uit de boot, die zeker niet in X. gaan geraken.”  

A3: “In M. en K. is dat hetzelfde …. Ik heb niet zo lang geleden geopperd, laat ons dat centraliseren in E., maar 
daar was van wege de OCMW nee aub. Het is blijkbaar al een heel grote stap om van M. naar E. te gaan, maar 
het ligt naast elkaar...”  

Daarnaast zijn er ook telefonische permanenties waar het contact niet rechtstreeks fysiek is. 

Alternatieven zoals digitale bereikbaarheid worden niet onmiddellijk overwogen.  

“Je moet inderdaad een deur hebben waar je kan binnenstappen, laagdrempelig en uw vraag kunnen stellen. En 
niet eerst ergens een computer vinden of iemand die het voor u dan doet als je zelf geen hebt of naar... en al die 
mensen van de vluchthuizen of die op straat leven, hoe moeten die aan een computer geraken, maar die 
springen wel bij ons binnen” (A1).  

Bereikbaarheid wordt gekoppeld aan nabijheid. Naast de territoriale nabijheid is er ook nog de 

relationele (betrokkenheid) en sociale nabijheid. In het vorige hoofdstuk hebben we gewezen op de 

professionele nabijheid (de verhouding tussen afstand en nabijheid van een dienstverlener) (zie 

supra).  
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Ondanks de verschillende toegangspoorten, al dan niet nabij, al dan niet rechtstreeks, al dan niet 

neutraal, al dan niet fysiek, wordt bereikbaarheid van de rechtshulp eveneens bepaald door de 

zichtbaarheid en de bekendheid van de onderscheiden toegangen. Hoe meer gespecialiseerd de 

juridische hulpverlening is, hoe beter en meer bekend, terwijl de algemene dienstverlening minder 

zichtbaar is als toegangspoort tot het recht (CAW1). Bekendheid hangt nauw samen met kennis over 

de verschillende soorten van rechtshulp. De vraag rijst dan of het aanbod wel voldoende gekend is 

(OCMW2) en of het beter kan (A4).  

 

4.4.5 Bruikbaarheid 

De literatuur duidt bruikbaarheid enerzijds als het niveau van specialisatie en anderzijds als de 

methodologische aanpak aangepast aan de noden van de gebruiker793. De auteurs besteden wat het 

niveau van specialisatie betreft vooral aandacht aan het familierecht (inclusief jeugdrecht en 

erfrecht), woonrecht (vooral huurrecht) en consumentenrecht (vooral krediet en koop op afbetaling). 

Wat de methodologische aanpak betreft wijzen de auteurs op de uitwerking van speciale 

methodieken zoals luisteren naar de complexiteit van de leefomstandigheden, de follow-up door de 

hulpverlener van de afspraken met de cliënt en de aandacht voor de niet strikt-juridische problemen. 

Bruikbaarheid wijst tot slot ook op kwaliteitsgaranties bij de overstap van de eerste naar de tweede 

lijn, van eenvoudig advies naar procesbijstand. Bruikbaarheid hangt af van de situatie zowel sociaal 

als financieel794.  

De praktijk laat een gefragmenteerd landschap zien. Naar toegangspoorten stellen we vast dat 

transversale verbindingen tussen de verschillende toegangspoorten niet of eerder beperkt aanwezig 

zijn. Het sociaal onthaal kenmerkt zich door diversiteit. OCMW’s kennen een sociaal onthaal en zijn 

gespecialiseerd in de rechtsdomeinen die nauw samenhangen met sociale zekerheid, maar ook 

subsidiair in andere rechtsdomeinen zoals huur en familierecht. CAW’s specialiseren zich in 

consumentenaangelegenheid zoals schuldbemiddeling, slachtofferonthaal, familiale 

aangelegenheden. Het sociaal onthaal kenmerkt zich door interdisciplinaire samenwerking. Beide 

benadrukken de buitengerechtelijke aanpak van een probleem of conflict en zullen pas 

doorverwijzen naar de advocatuur als het juridische zeer technisch wordt of een procedure dreigt. 

                                                           

793 S. GIBENS en B. HUBEAU, “Dragen de Justitiehuizen…”, l.c., 176; B. HUBEAU en S. PARMENTIER, “Preadvies 
Rechtshulp” in Interdepartementale Commissie voor de Armoedebestrijding. Aanbevelingen voor het 
armoedebestrijdingsbeleid 1990-91, Brussel, Kabinet van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke 
Emancipatie, 1991, 66. 
794 S. GIBENS en B. HUBEAU, “Dragen de Justitiehuizen….”, l.c., 177; S. PARMENTIER, “Kansarmoede en 
rechtshulp…., l.c. 29; B. HUBEAU en S. PARMENTIER, “Preadvies Rechtshulp…”, l.c., 66. 
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De advocatuur op de eerste lijn behandelt vooral familierecht en goederenrecht. Haar 

dienstverlening is universeel en dus voor iedereen toegankelijk. Zij verwijst vlugger door naar de 

tweedelijnsadvocatuur. Sommige respondenten uit de advocatuur erkennen wel de noodzaak aan 

een doelgroepenbeleid met een gespecialiseerde aanpak en een aangepaste methodieken (A7).  

Een bruikbare hulpverlening wijst op een coherentie tussen de verschillende organisaties en diensten 

die rechtshulp verlenen. Coherentie betekent geen voortdurend overleg, maar een netwerk van 

samenwerking zowel intern als extern. Deze netwerken gaan thans vaak terug op persoonlijke 

contacten, maar niet op een uitgetekend beleid die deze verbanden faciliteert. 

  

4.4.6 Begrijpbaarheid 

De literatuur verstaat onder begrijpbaarheid dat de informatie en het advies overeenstemt met het 

niveau van de juridische kennis van de burger795. Om deze overeenstemming te bereiken moet het 

advies in gewoon taalgebruik verleend worden en mogelijks met een korte schriftelijke samenvatting 

als geheugensteun796. Factoren die een impact hebben op de begrijpbaarheid zijn de rechtstaal en de 

rechtscultuur en het formalisme in het algemeen. De eerste lijn vraagt om intermediairs die een 

duidelijk en eenvoudig advies kunnen geven797.  

De praktijk laat zien dat het recht een doolhof is en dat mensen vaak slecht geïnformeerd zijn, wat 

wijst op een structureel manco. Op microniveau spelen laaggeletterdheid of anderstaligheid mensen 

parten om de juiste informatie te vatten (NO1). Op mesoniveau vraagt begrijpbaarheid om en 

kwalitatieve rechtshulpverlening die aandacht heeft voor de begrijpbaarheid bij de rechtzoekenden 

en de signalen opmerkt wanneer de rechtzoekende het niet begrepen heeft.  

Een echte uitgewerkte methode of methodiek op de eerste lijn die algemeen gedragen wordt bestaat 

niet. Als er al sprake is van methodes kunnen die gecatalogeerd worden tussen organisch (ervaring) 

tot meer instrumenteel (het gebruik van instrumenten en materiaal). Advocaten wijzen op het 

anonieme karakter van hun dienstverlening en mijden schriftelijke communicatie. De advocaat 

‘tracht het dan met handen en voeten uit te leggen’ (A8). De weerstand om bredere diensten te 

voorzien komt dan vooral voort vanuit een bepaalde opvatting van professionaliteit (zie supra) en het 

niet verstoren van de interne markt van advocaten: “Beperking tot informatie en eerste advies. Niets 

schriftelijk, geen dossier, enige wat kan, zijn suggesties doen soms van een tekst, dat is alles. 

                                                           

795 S. GIBENS en B. HUBEAU, “Dragen de Justitiehuizen….”, l.c., 175. 
796 S. PARMENTIER, “Kansarmoede en rechtshulp…., l.c., 29. 
797 S. GIBENS en B. HUBEAU, “Dragen de Justitiehuizen….”, l.c., 177. 
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Praktische inlichtingen? wat zijn dat dan? ook teksten? …. De balie wil dat niet omdat men geen 

spreekuren wil afpakken van advocaten” (A5).  

Sommige juristen niet-advocaten werken met instrumenten zoals schema’s, brochures, modellen en 

folders, zowel zelf opgesteld als gemaakt door (overheids)instanties. Zij hanteren bepaalde 

gesprekstechnieken. Afhankelijk van de doelgroep en de materie zullen zij de rechtzoekende verder 

volgen en zelfs opvolgen. Dit opvolgen gaat efficiënter en effectiever indien de rechtzoekende onder 

een gedwongen hulpverlening fungeert dan indien hij vrijwillig hulp zoekt. Respondenten zorgen er 

bijvoorbeeld voor dat de rechtzoekende een kaart met referenties krijgt zodat hij weet met wie hij 

contact heeft gehad, zorgen zij voor bijkomende afspraken voor een follow-up, bv. het briefen van de 

maatschappelijk werker op welke punten moet gelet worden. Indien er begeleiding of ondersteuning 

nodig is, zal ook dit opgenomen worden desnoods via toeleiding of verwijzing.  

“Dus ge werkt samen met die maatschappelijk assistenten, als ge zegt van: ik denk dat hij dat niet goed 
begrepen heeft dan brieft ge die maatschappelijk assistent over hetgeen wat besproken is en dan zeg je van kijk 
dat en dat zijn de punten waarop gelet moet worden, wilt gij daar ook op letten, dat dat in orde komt of zo. Zo 
doen we dat, we volgen dat allemaal mee op, hé. Als iemand naar een advocaat doorverwezen wordt en die kan 
dat niet, dan gaat er iemand mee naar die advocaat om het uit te leggen; zo gaat dat hé... dat is een 
begeleiding, hé….. Oh, ja die gaan bij de sociale dienst een week nadien en dan vraagt die aan hun wat heeft ze 
verteld.  En dan zien ze eigenlijk ja, dat weet ik niet meer. Dan zegt die sociale dienst tegen mij : die heeft daar 
niets van begrepen, dan begin ik opnieuw en dan leg ik het daar aan uit…” (OCMW3)  

Tot slot zijn de respondenten het eens over het gebruik van klare taal. De nadruk op klare (juridische) 

taal is eerder lippendienst dan dat er sprake is van een beleid hierrond of een duidelijke 

opleidingscyclus die leidt tot goede praktijken. 

OCMW2: “We proberen zo laagdrempelig mogelijk uitleg te geven… dus ook een deel van de taak van OCMW-
juristen en OCMW-maatschappelijk werkers om zo duidelijk mogelijk de uitleg mee te geven… we hebben wel 
opleiding in het OCMW over klantvriendelijkheid, maar het zit in onze DNA natuurlijk zo laagdrempelig 
maatschappelijk dienstverlening te geven aan kwetsbare burgers, dat is onze job in het OCMW. Het zou spijtig 
zijn als we dat niet kunnen communiceren met die burgers. Want bij de ene burger zal het op die manier 
moeten gebeuren, en bij die andere zou het op een andere manier moeten gebeuren.”  

I: “Gebruiken jullie dan klare juridische taal?” 

OCMW2: “Dat proberen we te doen... en dat is een uitdaging voor een jurist... Natuurlijk de juristen die hier ook 
werken in het OCMW moogt ge vanuit gaan dat ze op dat vlak een gevoeligheid hebben dat ze zo 
laagdrempelig mogelijk....: het is dus een stuk de inhoud van hun job.” 
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4.4.7 5 B’s: indicatoren en parameters voor een sociaal-juridische 

praktijk 

 De correlatie tussen de 5 B’s 

We stellen een inverse beweging vast dat naarmate de maatschappij en haar regelgeving complexer 

wordt door bijvoorbeeld bepaalde rechten meer voorwaardelijk te maken, de overheid minder 

middelen voorziet om mensen te informeren en te adviseren, laat staan de mogelijkheid te geven om 

zich te laten bijstaan en te vertegenwoordigen. Vooraanstaande auteurs hebben er reeds op 

gewezen dat de fictie dat iedereen geacht wordt de wet te kennen haaks staat op de huidige 

realiteit. Er is een uitdrukkelijke vraag om overheidsinterventie zowel naar de kwaliteit van de 

wetgeving als naar de uitbouw van een aangepaste dienstverlening om die wetgeving te 

verduidelijken798. Betaalbaarheid hangt dus samen met begrijpbaarheid. Als mensen het recht beter 

verstaan en begrijpen is er minder nood aan professionals. Begrijpbaarheid is een indicator voor het 

beleid.  

Aan de aanbodzijde betekent betaalbaarheid dat overheidsmiddelen efficiënt en effectief worden 

ingezet. Met name welke alternatieven zijn er en welke middelen kunnen samengebracht worden in 

functie van die alternatieven. Betaalbaarheid van rechtshulp is een indicator voor het beleid om te 

meten en te weten welke diensten tegen welke kostprijs kunnen verleend worden en met welke 

financiering deze diensten ter beschikking gesteld kunnen worden.  

                                                           

798 P. POPELIER, “Verantwoord wetgeven” in Verantwoordelijkheid en recht UALS, Antwerpen, Kluwer, 2008, 

343-360. P. POLELIER en J. VAN NIEUWENHOVE, “De elektronische publicatie van het Staatsblad: over de 
bevoegdheid van de federale wetgever en de toegankelijkheidsvereiste”, RW 2004-05, 408-414; P. POPELIER 
“Toegang tot de wet: een juridisch kader” in P. POPELIER en J. VAN NIEUWENHOVE (ed.), Toegang tot de wet, 
Brugge, die Keure, 2008, nr. 64, 32.  
Zie ook bepaalde rechtspraak; GwH nr. 106/2004, 16 juni 2004, B.S. 2 juli 2004. GwH nr. 10/2007, 17 januari 
2007, B.S. 2007 (overwegingen B.10) Antwerpen, 10 oktober 2005, RW 2006-07, 1129: “Behoudens 
uitzonderingen (bv. Een eenvoudige burgerlijke partijstelling waarbij op een typeformulier het bedrag van de 
gevorderde schadevergoeding door de burgerlijke partij wordt ingevuld ter zitting) is het anno 2005 voor een 
rechtzoekende noodzakelijk geworden om voor een procedure een beroep te doen op een advocaat. Ieder wordt 
weliswaar geacht de wet te kennen, maar deze is zo uitgebreid en technisch geworden dat het nagenoeg 
onmogelijk is geworden om deze foutloos te hanteren zonder de bijstand van een advocaat. De (soms 
tegenstrijdige) rechtspraak en rechtsleer (hoewel gemakkelijker leesbaar dan in het verleden) die de wet 
toepast en interpreteert, is voor een juridische niet gevormde rechtzoekende technisch en complex. De kennis 
van de procedure op zichzelf (met de vele formaliteiten waaronder de in acht te nemen termijnen enz.) maakt 
deze bijstand noodzakelijk. In gespecialiseerde materies – waaronder bijvoorbeeld het sociaal recht en het 
transportrecht (met daarin een aantal verjaringstermijnen) – geldt dit ook inhoudelijk a fortiori. Zonder 
grondige kennis en noodzakelijke, doorgedreven opleiding (via de universiteit en de stage aan de balie) loopt 
een rechtzoekende het risico om op zuiver technische kwesties zonder bijstand van een advocaat te worden 
afgewezen (of veroordeeld).” 
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Er zijn tal van vragen naar een beleid over de beschikbaarheid, ook naar specifieke doelgroepen. In 

de eerste plaats ontbreekt er een visie over de juridische eerstelijnsbijstand: “Dat vraagt een visie 

over wat is nodig binnen een eerste lijn en daarover zou men in de commissie eens meer moeten over 

hebben en daar hebben we het zeker nog niet over gehad” (A7). Ten tweede ontbreekt er een 

monitoring die meet op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld hoe snel de zitdagen volgeboekt zijn en 

welke middelen waar en wanneer moeten worden ingezet, die meet welke doelgroepen kunnen 

bereikt worden door samenwerking met andere instanties (intersectoraal) en welke methodieken 

hier effectief zijn (bv. outreach)? Of hiervoor spreekuren moeten uitgebreid worden? En of er 

efficiëntere manieren bestaan om juridische informatie ter beschikking te stellen zoals modellen, 

documenten of door juridische informatie digitaal online te zetten? Beschikbaarheid is dus een 

belangrijke indicator.  

“We zitten allemaal op ons eiland materiaal uit te werken wat ik daarnet zei, maar ik zou graag hebben dat 
zoiets door een steunpunt, euh, wordt uitgewerkt, misschien intersectoraal ook.” (CAW4)  

Naar bereikbaarheid en bruikbaarheid is er nog steeds een gefragmenteerde rechtshulp en de 

(on)bekendheid van deze diensten. Er zijn vele initiatieven die naast elkaar lopen en die niet overal 

op dezelfde manier aanwezig zijn. Wat Van Houtte et al. reeds 20 jaar geleden hebben vastgesteld 

namelijk dat de rechtshulp gefragmenteerd is blijft overeind. Daarbij komt dat de wettelijke opdracht 

van de commissies om de coördinatie en samenwerking te bevorderen tussen de verschillende 

rechtshulpverlenende instanties geen vorm heeft gekregen in een uitgetekend en doordacht netwerk 

van samenwerking zowel intern als extern.  

In het raam van een preventief beleid betekent bruikbaarheid in de rechtshulp dat deze 

doelgroepgericht, aangepast, tijdig is en zoekt naar coherentie tussen de verschillende 

dienstverleners (zie Deel 1). Bepaalde doelgroepen vragen om gespecialiseerde kennis en om 

mensen te oriënteren is er nood aan een algemene toegangspoort. Doelgroepgericht betekent 

eveneens dat bepaalde methoden of methodieken nodig zijn (zie begrijpbaarheid), die aangepast 

zijn. En rechtshulp is maar bruikbaar als deze tijdig is en op het juiste moment.  

Een noodzakelijke voorwaarde voor de bruikbaarheid van de rechtshulp is dat mensen deze diensten 

eerst moeten bereiken en daarna begrijpen wat ze verder moeten doen. Begrijpbare 

rechtshulpverlening vraagt om een beleid over hoe een informatie- of adviesgesprek het best 

verloopt en welke methodieken nodig zijn om zowel een communicatie als een inhoudelijk transfer 

tot stand te brengen tussen de rechtzoekende en de hulpverlener. Er is dus een correlatie tussen 

bruikbaarheid, bereikbaarheid en begrijpbaarheid. 
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 5 B’s: Indicatoren en parameters 

Naast de correlaties tussen de 5 B’s, willen we deze verder verfijnen door bij elke indicator B als 

indicator enkele parameters toe te voegen. De parameters indiceren een integrale toegankelijkheid 

van een sociaal-juridische praktijk in de rechtshulpverlening.  

De 5 B’s staan met elkaar in verband. Betaalbaarheid is zowel voor de overheid als voor de 

rechtzoekende een belangrijke indicator. Betaalbaarheid van de rechtshulpverlening betekent het 

efficiënt en effectief inzetten van (overheids)middelen. De financiering is een belangrijk gegeven in 

de bepaling van een beleid en voor de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen, maar een 

budgettaire beheersing op zichzelf is niet voldoende. Het Rekenhof heeft in een advies aan het 

parlement geconcludeerd dat er niet systematisch onderzocht wordt of de beoogde strategische 

doelen, zoals een toegankelijke, goed georganiseerde, kwaliteitsvolle juridische bijstand, worden 

bereikt. De overheid moet zich hier actiever opstellen en investeren in kennisopbouw, mensen en 

middelen799. Betaalbaarheid voor de burger betekent dat bepaalde diensten gratis kunnen zijn zoals 

informatie en advies, maar betekent niet dat de hele keten gratis moet zijn. Onderzoek op basis van 

data van verschillende landen (waaronder België) toonde reeds aan dat de financiële 

toegankelijkheid de instroom van zaken op de rechtbanken beïnvloedt. Het onderzoek gebruikte 

onder andere de indicator ‘rechtsbijstand’ om het effect te meten. Gemiddeld stijgt of daalt het 

aantal ingeleide rechtszaken met 2,03% wanneer de rechtsbijstand toeneemt (afneemt) met 10%. 

Ook het aantal advocaten heeft een impact op de instroom van zaken800.  

Beschikbaarheid is een indicator voor de hoegrootheid van de rechtshulpverlening zowel naar 

inzetbare hulpverleners als naar de aard van de dienstverlening. Een beleid dat hierop inzet 

calculeert hiervoor de prijs. Een noodzakelijke voorwaarde voor de bruikbaarheid van de rechtshulp 

is dat mensen deze diensten eerst moeten bereiken en als ze vertrekken moeten begrijpen wat te 

doen. Bereikbaarheid en begrijpbaarheid zijn indicatoren voor een integrale toegankelijke 

                                                           

799 Advies van het Rekenhof bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde te 
voorzien in een vaste vergoeding van de advocaten voor de door hen verleende juridische tweedelijnsbijstand, 
Parl.St. Kamer 2011-12, nr. 53-0454/006, 25-27. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de federale overheid geen 
operationele doelstellingen voor de juridische bijstand heeft geformuleerd en dat het toezicht op het systeem 
en de aansturing ervan door de FOD Justitie en de bevoegde minister beperkt zijn. Het beleid is hoofdzakelijk 
gericht op een budgettaire beheersing. De FOD Justitie heeft geen model ter beschikking om de groei te ramen, 
noch een methode om toezicht uit te oefenen op de besteding van het budget. Het Rekenhof komt tot de 
algemene conclusie dat de overheid en de respectievelijke overkoepelende ordes (OVB en OBFG) meer 
publieke verantwoording moeten afleggen over de besteding van de middelen voor juridische bijstand en de 
wijze waarop zij daarop toezicht houden. Er is nood aan sturing en de overheid moet daartoe een beleidsvisie 
ontwikkelen en deze omzetten in doelstellingen en prioriteiten. 
800 S. BIELEN, W. MARNEFFE en P. POPELIER, “De invloed van de toegang tot justitie op de instroom van 
rechtszaken: een empirische analyse”, RW 2013-14, 1163-1174.  
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rechtshulp. Er is daarbij een correlatie tussen bruikbaarheid, bereikbaarheid en begrijpbaarheid. Het 

vervullen van deze indicatoren veronderstelt een beleid en het ontwikkelen van organisatorische 

randvoorwaarden en uitgewerkte methodieken.  

 

 

Op basis van de bevindingen uit dit onderzoek en de literatuur komen we tot een matrix op basis van 

de 5 indicatoren die we hebben voorzien van parameters waaraan een kwalitatieve sociaal-juridische 

praktijk moet voldoen wil zij bijdragen tot een integrale toegankelijkheid.  

betaalbaarheid

beschikbaarheid

bereikbaarheidbruikbaarheid

begrijpbaarheid
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indicatoren Betaalbaarheid Beschikbaarheid Bereikbaarheid Bruikbaarheid Begrijpbaarheid 

Parameters      

Macro budget 
strategische 
doeleinden 
frequentie noden en 
gebruik 
modellen van 
rechtshulp 
 
 

visie op een gelijke 
toegang tot het (ge)recht 
budgettaire 
randvoorwaarden 
(overheidsinterventie of 
niet) 
maatschappelijke evoluties 
(bv. vluchtelingen)  
 

geografische schaal 
 

lijnen (duidelijke 
wettelijke 
omschrijvingen) 
 

rechtstaal en rechtscultuur 
 

Meso  organisatie: mensen 
en middelen 
 

monitoren spreiding: 
(rechts)hulpverleners, 
regio, plaats, tijd 
samenwerking: sectoraal 
en intersectoraal 
integraal: reactief en/of 
proactief  
soorten 
(rechts)hulpverlener: 
generalistisch of 
gespecialiseerd  
 

toegangspoorten: 
rechtstreeks, onrechtstreeks, 
neutraal, niet-neutraal, 
fysiek, niet –fysiek 
sociaal onthaal en juridisch 
onthaal 
zichtbaarheid en 
bekendheid 
spreiding 
 

aangepast: 
kennisopbouw 
methodieken  
generalistisch 
gespecialiseerd 
coherent: intern en 
extern 
tijdig 
doelgroepgericht: 
kwetsbaar <-> 
zelfredzaam 
 

transparantie 
 

Micro kostprijs 
eenmalig/meermalig 
gebruik  
 

openingstijden 
plaatsen (fysiek of virtueel) 
type hulpverleners 

nabijheid: territoriaal, 
relationeel sociaal en 
professioneel 
betrokkenheid: de cliënt 
ervaart erkenning van zijn 
probleem  

afgestemd op situatie 
(sociaal, juridisch, 
inhoudelijk en 
financieel) 

basishouding: aandacht voor 
signalen  
het gebruik van specifieke 
methodes en methodieken: 
gesprekstechnieken, 
instrumenten, overleg, opvolging 
het gebruik van klare (juridische) 
taal 
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DEEL 4. CONCLUSIES 

1 De plaats van een sociaal-juridische praktijk in het 

raam van de toegang tot het (ge)recht 

1.1 Centrale onderzoeksvraag 

Het proefschrift onderzocht een sociaal-juridische praktijk en haar verhouding tot de toegang tot het 

(ge)recht. De centrale vraag was hoe er in Vlaanderen ruimte gecreëerd kan worden voor een 

rechtshulp die via een proactieve en reactieve sociaal-juridische praktijk inzet op preventie en 

vroegtijdige interventie van sociaal-juridische problemen binnen de verschillende levensdomeinen 

van de burgers. Deze vraagstelling heeft als basis het beleid en de waarden en normen binnen elk 

veld. Zij veronderstelt een beschrijving van de bestaande praktijk in het juridische en het sociale veld, 

maar geeft tegelijkertijd de ruimte om verder te kijken naar andere methodieken, handelingskaders 

of organisatievormen of om deze methodieken, kaders of vormen te legitimeren.  

Een sociaal-juridische praktijk hebben we omschreven als een veld binnen de rechtshulp waar beleid, 

professionals en gebruikers (de drie niveaus) vanuit hun logica en rationaliteit komen tot praktijken 

die zijn opgezet om bij te dragen tot het aanpakken van sociaal-juridische problemen die mensen 

dagelijks ondervinden. Een sociaal-juridische praktijk is net zoals het begrip ‘access to justice’ 

multidimensionaal. Zij bevat een processuele dimensie, het proces dat mensen doorlopen om een 

antwoord of beslissing te krijgen op hun sociaal-juridische vragen, problemen of conflicten. Een 

substantiële dimensie wijst op het resultaat en het rechtvaardigheidsgehalte ervan. Tot slot is er de 

institutionele dimensie, de wijze van organisatie om aan de twee voorgaande dimensies tegemoet te 

komen. De facetten die Rhode verbond met het begrip access to justice, zijnde het politieke, het 

institutionele en de gebruiker, zijn dus geïncorporeerd in de omschrijving van een sociaal-juridische 

praktijk.  

 

1.2 Preventie: wat, hoe en waarmee?  

We hebben het onderzoeksdomein verder afgebakend tot de preventieve rechtshulp. We hebben 

het begrip ‘preventie’ breder gedefinieerd dan in de literatuur over de rechtshulp. Het louter 

verlenen van juridische informatie, inlichtingen, advies enz. is op zichzelf geen preventie in de zin 

van: initiatieven die doelbewust en systematisch een probleem of dreigend sociaal-juridisch probleem 

voorkomen. Wel kan de verlening van juridische informatie, inlichtingen of adviezen preventieve 

effecten hebben. Vanuit deze definitie onderscheiden we drie niveaus van preventie. Primaire 
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preventie veronderstelt dan informatieverspreiding voor de bewustwording van mogelijke sociaal-

juridische problemen en de methoden om de legal capabilities te versterken. Secundaire en tertiaire 

preventie veronderstelt de indicatie van problemen en de aanpak ervan. Een dergelijke indicatie en 

aanpak impliceert dat hulpverleners samenwerken en methodieken ontwikkelen om zo snel mogelijk 

en dus vroegtijdig te interveniëren. Vroegtijdige interventie is dan een element van preventie.  

Studies zoals de paths to justice wijzen erop dat een universele rechtshulp die op iedereen op 

dezelfde en gelijke wijze van toepassing is, geen (beleids)optie is. Preventie houdt in dat er 

doelgroepgericht gewerkt wordt. Of zoals Pleasence, Coumarelos et al. het op basis van hun 

onderzoek omschrijven: preventieve rechtshulpverlening moet ‘targeted, appropriate, timely and 

joint-up’ zijn. Doelgroepgericht veronderstelt een onderscheid tussen kwetsbare burgers en zij die 

meer zelfredzaam zijn. Deze twee soorten van burgers zijn polen op een continuüm waarbinnen nog 

tal van andere categorieën onderscheiden kunnen worden. Het maken van dit onderscheid vraagt 

echter om meer onderzoek over de juridische vragen en problemen die burgers ondervinden. Deze 

doelgroepen, en vooral de meest kwetsbare, vragen om een dienstverlening die tijdig en aangepast 

is. Om deze dienstverlening optimaal te verzekeren, is samenwerking noodzakelijk.  

Tegenover preventie plaatsen we behandeling (curatie). Preventie en curatie wijzen op de 

probleem(be)handeling (het wat). Daarbij plaatsen we proactief en reactief handelen als twee 

methodieken afhankelijk van de doelgroepen (de methodische aanpak of het hoe). En hiervoor 

kunnen de volgende taken en diensten hetzij gecombineerd of apart verleend worden: juridische 

educatie, het verlenen van algemene praktische of juridische informatie, het verlenen van advies, het 

ondersteunen via bijstand, services of bemiddeling en tot slot de doorverwijzing en de 

vertegenwoordiging (het waarmee). 

  

1.3 Verschillende lijnen in functie van de taken en diensten  

De literatuur in België catalogeert de verschillende hierboven reeds vermelde taken en diensten 

binnen de rechtshulpverlening onder een nulde lijn, een eerste lijn en een tweede lijn. Een eerste 

vaststelling is dat er geen eenduidige definitie bestaat van zowel de nulde, de eerste lijn als de 

tweede lijn. Een tweede vaststelling is dat de lijnen eerder in elkaar overvloeien en sommige 

diensten zowel onder de ene als onder de andere lijn geplaatst kunnen worden. Een derde 

vaststelling is dat deze diensten sowieso in een bepaalde volgorde geplaatst kunnen worden van 

algemeen naar specifiek en dat naargelang de aard van het te behandelen sociaal-juridisch probleem, 

een bepaalde dienst of taak eerder onder de ene lijn dan onder de andere lijn gecatalogeerd kan 
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worden. Op basis van een literatuuranalyse hebben we de verschillende diensten onder de 

respectievelijke lijnen geplaatst. Vanuit de nulde lijn kan een sociaal-juridisch probleem gedetecteerd 

worden. Algemene inlichtingen of informatie kunnen al verleend worden en indien nodig, volgt een 

doorverwijzing. De nulde lijn situeert zich binnen een niet-juridische omgeving. De eerste lijn situeert 

zich in de juridische sfeer en bevat zowel informatie, advies, service, bijstand en doorverwijzing. 

Bemiddeling kan hier ook onder verstaan worden, zij het dat het samen met service en bijstand al 

een overgang kan inhouden naar de tweede lijn die uiteraard de vertegenwoordiging en de 

procesbijstand voor de rechtbank omvat. 

  

1.4 De toegangspoorten tot het recht: (rechts)hulporganisaties  

De onderscheiden lijnen zijn van belang om de taken en diensten alsook de organisaties die deze 

diensten verlenen te catalogeren onder een preventieve toegangspoort tot het recht dan wel een 

curatieve toegangspoort tot het gerecht. Onder ‘preventieve toegangspoorten tot het recht’ 

ressorteren zowel rechtshulporganisaties als andere organisaties. De curatieve toegangspoorten zijn, 

zeker wat de vertegenwoordiging en de rechtbank betreft, de taak van de advocaten en sommige 

rechtshulporganisaties (zoals vakbonden).  

 

2 De plaats van een sociaal-juridische praktijk binnen 

de (preventieve) rechtshulp  

2.1 Een nieuw verschijnsel  

Een sociaal-juridische praktijk als veld binnen de rechtshulp hebben we gesitueerd op drie niveaus: 

het niveau van het beleid en de politiek, het niveau van de (juridische) dienstverlening en het niveau 

van de gebruiker, de rechtzoekende. Deze niveaus kunnen niet los gezien worden van de historische, 

professionele, particuliere en economische context van de rechtshulp die tevens bepalend zijn voor 

een sociaal-juridische praktijk als veld binnen de rechtshulp. Als we naar de rechtshulp in Vlaanderen 

en België kijken vanuit een beleidsmatig-historische benadering, dan stellen we vast dat de 

rechtshulp vandaag gefragmenteerd is en dat het beleid inzake rechtshulp weinig performant is. De 

advocatuur neemt nog steeds een belangrijke plaats in. Daarnaast zijn er de sociale 

rechtshulpverleners als de restanten van de contestatie onder andere tegen de advocatuur in de 

jaren 70. Men denke aan de wetswinkels en de huurdersbonden en daarnaast de reeds bestaande 

sociale organisaties zoals de vakbonden en de mutualiteiten. Het antwoord van de wetgever op deze 



356 
 

fragmentatie was de wet van 23 november 1998 op de juridische bijstand. De wet installeerde de 

commissies voor juridische bijstand waarvan zowel de advocatuur als OCMW’s en organisaties voor 

juridische bijstand deel uitmaken. Deze commissies staan in voor de organisatie van de zitdagen door 

advocaten. Ze bevorderen de coördinatie en samenwerking tussen de verschillende 

rechtshulpverlenende instanties. Zij staan in voor de verspreiding van informatie en geven 

aanbevelingen aan de minister, aanvankelijk deze van Justitie thans deze van Welzijn, zowel over de 

eerste lijn als de tweede lijn. 

  

2.2 Van professionalisme naar postprofessionalisme  

2.2.1 Verschillende modellen in de rechtshulpverlening 

In de studie Naar een meer performante rechtshulp. Een rechtsvergelijkende en rechtssociologische 

studie hebben we reeds geconcludeerd dat het politiek klimaat, de maatschappelijke ontwikkelingen, 

alsook de rol en functie van bepaalde beroepsgroepen en professies in de verschillende landen een 

belangrijke factor zijn bij de organisatie en financiering van de (kosteloze) rechtshulpsystemen. In het 

raam van het ideaaltypisch onderscheid in de verschillende rechtshulpsystemen bespraken we 

verschillende modellen, zijnde het charity model, het judicare model, het welfare model, de complex 

mixed models en tot slot voegden we er een vijfde model aan toe, het digital model of e-justice 

model. Een sociaal-juridische praktijk binnen de rechtshulpverlening bestaat uit de advocatuur en de 

sociale (rechts)hulpverlening en kenmerkt zich institutioneel door een ideaaltypisch onderscheid 

tussen een judicare en welfare model. Het judicare model staat eerder voor een reactief-procedurele 

aanpak vanuit de advocatuur die zich per prestatie laat vergoeden. Het welfare model heeft een sterk 

raakpunt met een preventieve aanpak met onder meer een ruimere situering van de 

rechtshulpproblemen binnen een sociaal kader. Dit laatste maakt dat het welzijnswerk, hier geduid 

als het sociaal werk, en haar methodieken deel uitmaken van de preventieve aanpak van sociaal-

juridische problemen. Nochtans laten studies en empirisch onderzoek zien dat deze ideaaltypes in de 

realiteit niet zo gemakkelijk te onderscheiden zijn en zich in gemengde vormen voordoen. 

  

2.2.2 Interdisciplinariteit en intradisciplinariteit 

We hebben binnen de beschrijving van het welzijnswerk dat we gekoppeld hebben aan het welfare 

model gewezen op het onderscheid tussen interdisciplinariteit en intradisciplinariteit. Binnen een 

sociaal-juridische praktijk, vooral met het oog op het bereiken van kwetsbare mensen, is er nood aan 
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kennis en vaardigheden die de eigen discipline overstijgen. Het detecteren van sociaal-juridische 

problemen, het informeren van mensen, adviesverlening en eventueel bijstand en tot slot een 

doorverwijzing vragen om kennis en vaardigheden die verder reiken dan alleen maar kennis en 

kunde van de eigen discipline. Het bereiken van inter-, multi- en intradisciplinariteit vraagt om inzicht 

in de verschillen tussen beroepsgroepen en hun praktijken (cf. best interest model tegenover 

advocacy model) die teruggaan in het verschil in opleiding, stijlverschillen in praktijkmethodes, 

taalverschillen, verschillen in klantgerichtheid en ethische verschillen. Naast de verschillen is er 

tegelijkertijd een gerichtheid nodig naar hetgeen hen bindt. Communicatie tussen cliënten en 

hulpverleners, maar ook tussen hulpverleners onderling, de aard en de wijze van consultatie, de 

afstemming van de kennis op elkaar en de organisatie van de samenwerking zijn de bouwstenen voor 

een inter(multi)disciplinaire samenwerking. 

  

2.2.3 Van kenniswerker naar de te leveren taken en diensten 

De voornoemde modellen weerspiegelen de krachtsverhoudingen tussen de verschillende 

dienstverleners binnen de rechtshulp. De belangrijkste oorzaak van het onderscheid in de 

beschreven modellen is de manier waarop de beroepsgroepen zich elk vanuit hun sociaal en 

cultureel kapitaal positioneren. De nadruk in de studies over beroepen, professies en 

professionalisering ligt op de status, de traditie, de macht en de aard van het werk. Deze 

benadrukking draagt bij tot een deterministische kijk op beroepsgroepen en gaat voorbij aan de 

wijzigingen die een samenleving ondergaat. Vele beroepen in de westerse samenleving zijn thans 

kennisberoepen. Deze professionals, waaronder ook sociaal werk(ers) en andere hulpverleners, 

hebben een bepaalde kennis verworven. Het gezag dat een beroepsgroep ontwikkelt, ligt in de 

verbetering van de kwaliteit van de kennis en dus het professionalisme. Evetts maakt in die zin een 

onderscheid tussen het professionalisme from within en from above. Dit onderscheid kenmerkt de 

overgang van een professionalisme naar een post-professionalisme. Het uitgangspunt is niet meer de 

loutere kenniswerker waarrond de huidige (juridische) professies en beroepen georganiseerd zijn. De 

aandacht binnen het post-professionalisme verschuift naar de zaken, de taken en diensten die 

geleverd moeten worden. Deze verschuiving houdt in dat de niet-juridische professionals, gelet op de 

toenemende specialisatie en in combinatie met de technologische evoluties binnen de rechtshulp, 

meer en meer een plaats zullen verwerven. Het post-professionalisme is dan de kracht die from 

above het juridische veld beïnvloedt. De overheid en het publiek bepalen mee de plaats van de 

disciplines en de kenniswerkers die hiervoor nodig zijn, ook binnen de rechtshulp. De advocatuur als 

zelfsturende professionals blijven echter from within hun plaats in de rechtshulpverlening opeisen.  
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Deze wijzigende krachtsverhoudingen zijn zichtbaar in wat we het e-justice model genoemd hebben. 

De digitalisering van en binnen de rechtshulp kenmerkt zich enerzijds door haar innovatieve karakter 

en anderzijds door de automatisatie van de dienstverlening van professionals. De rechtshulp in al 

haar facetten wordt door de digitalisering ontward. Digitalisering leidt tot standaardisering via 

routine, desintermediatie en desintegratie. De verschillende vormen van diensten zoals opleiding, 

diagnose, triage, informatie, advies, verwijzing bijstand enz. worden meer en meer uit elkaar gehaald 

en dienstverleners beperken hun tussenkomsten tot bepaalde vormen van diensten naargelang de 

noodwendigheden van de rechtzoekenden. De nadruk ligt eerder op de te verlenen taken en 

diensten in functie van de rechtzoekenden dan op de functie van de professionals zelf. In die zin past 

het e-justice model binnen de verschuiving van het professionalisme naar het post-professionalisme. 

De verschuiving toont zich in de wijzigende professionele rollen en functies met de komst van 

intermediairs als para-legals en sociaal werkers die bepaalde taken binnen de rechtshulpverlening 

kunnen (en zullen?) opnemen. De nadruk ligt vooral op geschilpreventie en geschilbeheersing. De 

digitalisering lijkt ons meer te richten naar preventieve vormen van rechtshulpverlening, alhoewel er 

ook curatieve toepassingen zijn, zoals de A2J Auctor die mensen digitaal wegwijs maakt doorheen 

een procedure. Dit laatste betekent wel dat mensen over de vaardigheden beschikken om zelf de 

weg te vinden naar de oplossing van hun probleem of conflict. Nochtans verlaagt de technologische 

vooruitgang niet onmiddellijk alle drempels in de toegang tot het (ge)recht. We verwijzen voor deze 

bedenking naar de parafrasering door Smith en Paterson van een oude uitspraak: “The internet, 

exactly like the Ritz, is open to all.”801 Er zijn volgens hen drie mogelijke drempels. Ten eerste een 

fysieke drempel. Ten tweede een sociaal-psychologische drempel, waaronder vaardigheden en 

ervaringen. Tot slot zijn er ook eventuele culturele drempels die te maken hebben met etnische 

achtergrond en taal. Het onderzoek van Denvir wijst erop dat het zoeken naar juridische informatie 

en advies door jongeren die vertrouwd zijn met sociale media en computers niet evident is.  

Als we het onderscheid van Evetts verbinden met de modellen, zien we dat het judicare model de 

zelfregulering benadrukt. De overheid vergoedt enkel de prestaties van de advocaten. Het welfare 

model laat zien dat de overheid mee de werking en organisatie van de rechtshulp bepaalt via een 

stringent wettelijk kader en daaraan gekoppeld subsidiebeleid. Het digitaal model overstijgt de 

andere modellen en laat toe om meer mensen te bereiken en een beroep te doen op hun 

zelfredzaamheid. Het model laat een gewijzigde rol en functie van de professionals zien en benadrukt 

de taken en diensten die verleend moeten worden.  

                                                           

801 R. SMITH en A. PATERSON, Face to Face…, o.c., 82.  



359 
 

Het onderscheid van Evetts tussen een professionalisme from within en from above is geen 

dichotomie, maar een continuüm. Zo zijn de complex mixed models een combinatie tussen 

zelfsturing en overheidsinterventie. De verschuiving van de aandacht naar de taken en diensten 

maakt dat de overheid zelf verder vorm kan geven aan haar beleid in de rechtshulp en de 

zelfregulering van waaruit de juridische professies en beroepen maar ook de sociale professional 

handelt, kan begrenzen. Binnen deze complex mixed models hebben advocaten uiteraard nog een 

plaats, alleen niet meer louter op basis van hun professionaliteit. De overheid zal from above het 

kader bepalen waarin welke disciplines nodig zijn om de taken en diensten uit te voeren en op welke 

manier de onderscheiden beroepsgroepen met hun specifieke professionals moeten samenwerken. 

  

2.3 Tussen recht en zorg  

De ‘leefwereld van burgers’ – datgene wat hen dagelijks bezighoudt – waar de sociaal-juridische 

problemen zich voordoen, is een begrip ontleend aan Habermas. Hij plaatst de leefwereld tegenover 

de systeemwereld. Op basis van de kritieken van Kunneman op de abstracte invulling van de 

begrippen ‘leefwereld’ en ‘systeemwereld’ door Habermas, komen we tot een concretere invulling 

van de beide begrippen. Tussen de leefwereld en de systeemwereld plaatsen we de organisaties en 

hun dienstverleners onder ‘interferentiezones’. In deze interferentiezones (inter)ageren de sociale en 

juridische professionals elk vanuit hun habitus en veld en verhouden zij zich tot de leefwereld van de 

rechtzoekenden. Hierbij vertrekken welzijnswerkers vanuit de zorg en de juristen/advocaten vanuit 

het recht. Zij hebben beiden hun praktijken. Om deze verschillen te overstijgen, is een 

organisatievisie nodig die gebaseerd is op co-creatie en co-creërend handelen om zowel de 

leefwereld als de systeemwereld met elkaar te verbinden. Interferentiezones vragen om 

professionals die ‘agents of transformation’ zijn. Zij zijn vertrouwd met de leefwereld en zien de 

transitiemomenten en transitie-events die de escalatie van deze sociaal-juridische problemen 

triggeren zodat de nodige acties ondernomen kunnen worden om erger te voorkomen.  

 

2.4 De kostprijs 

En tot slot betekent het uitvoeren van taken en diensten binnen de preventieve rechtshulpverlening 

dat hieraan een kostprijs verbonden is, zowel voor het individu als voor de maatschappij. De 

overheid bepaalt mee het gedrag van de rechtzoekende en de toegang tot het (ge)recht en heeft dus 

een belangrijke regulerende opdracht in de markt van de juridische dienstverlening. Deze markt 

beperkt zich niet alleen tot de advocatuur. Ook andere (juridische) dienstverleners hebben een 
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belangrijke functie en rol binnen deze markt. Studies wijzen op rationalisatie en efficiëntiewinst door 

het oplossen van problemen en conflicten in een vroeg stadium. Uit enkele studies blijkt het belang 

van vroegtijdige preventie via het verlenen van informatie, advies en beperkte services, waardoor 

dure rechtbankzaken vermeden kunnen worden. Een mixed model kan het evenwicht in het aanbod 

van juridische dienstverlening bewaken. Dit mixed model verwijst naar het judicare en welfare model, 

maar ook naar het digital model. Deze modellen verwoorden de verschillende toegangspoorten tot 

het (ge)recht. 

  

2.5 Een sociaal-juridische praktijk: een holistisch perspectief en 

een integrale toegankelijkheid 

We concluderen dat er nood is aan een interdisciplinaire aanpak die zich focust op de taken en 

diensten die uitgevoerd moeten worden in een post-professioneel tijdperk. Concurrentie en 

competitie dragen niet altijd bij tot een verbetering van de kennis, maar kunnen zelfs juist beperkend 

werken. Vandaar de nood aan samenwerking tussen de verschillende disciplines. Vertrekken vanuit 

de disciplines en de taken en diensten die mensen nodig hebben, geeft een andere kijk op beroepen, 

professies en professionele samenwerking. Elementen of kenmerken voor een goede samenwerking 

zijn: de locatie, de bereidheid tot samenwerking, de professionaliteit, het begrip en het verstaan van 

de onderscheiden rollen, duidelijke en afgelijnde grenzen tussen de verschillende casuïstiek, het 

nauwgezet volgen van verwijzingen, duidelijk en voortdurend overleg, het opvolgen van de gedeelde 

kennis en bereidheid tot een oplossingsgericht engagement op langere termijn. Een sociaal-juridische 

praktijk vraagt bijgevolg om het overschrijden van elkaars kennisdomeinen en velden om te komen 

tot een gezamenlijke aanpak van de taken en diensten binnen de rechtshulp zonder met noodzaak 

de eigenheid van elke beroepsgroep te ont(mis)kennen, in functie van de leefwereld van de mensen 

wier sociaal-juridische vragen, problemen of conflicten de determinanten zijn van de rechtshulp.  

Toegepast op een sociaal-juridische praktijk houdt een interdisciplinaire samenwerking binnen een 

preventieve rechtshulp een beleidskeuze in. Het beleid kan zich beperken tot de juridische bijstand 

of de sociale (rechts)hulp, maar kan ook deze beide met elkaar in overeenstemming brengen. Een 

sociaal-juridische praktijk vraagt bijgevolg om een uitgebalanceerd beleid uitgaand van de idee dat 

de beste diensten geleverd kunnen worden door de hiervoor best gekwalificeerde 

beroepsbeoefenaars. Het ijkpunt zijn de rechtzoekenden. De logica en rationaliteit van elke veld 

wijzen op de methoden en methodieken die het meest gepast zijn om preventief en dus vroegtijdig 

te kunnen interveniëren zodat de escalatie van sociaal-juridische problemen voorkomen wordt. En 
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vanuit economisch perspectief is het kosteneffectief om middelen en diensten in te zetten op 

preventie. 

De overheid heeft aan de hand van de verschillende modellen een discretionaire bevoegdheid om 

een preventief rechtshulpbeleid uit te tekenen. Kiest zij voor een bepaald model of voor een mix van 

modellen? De keuze voor één of meerdere modellen impliceert tevens de keuze om te werken met 

bepaalde professionals die elk hun bepaalde methodiek en bepaalde methodes hebben. Zelf 

bepleiten wij een interdisciplinaire samenwerking. Dergelijke samenwerking kadert in een holistisch 

perspectief op de rechtshulp. Daarnaast bepaalt een overheid mee welke de toegangspoorten zijn 

tot het recht en het gerecht. De keuze voor een toegangspoort zou idealiter moeten vertrekken 

vanuit de rechtzoekenden die op zoek gaan via deze toegangspoorten naar een kwalitatieve 

dienstverlening. Deze toegangspoorten moeten dan ook “integraal” toegankelijk zijn en een integrale 

dienstverlening toelaten. Deze integrale toegankelijkheid vraagt om indicatoren en parameters. Deze 

indicatoren zijn de 5 B’s: bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, bruikbaarheid en 

begrijpbaarheid die we verder in onze studie uitwerken met parameters als basis voor een sociaal-

juridische praktijk.  

 

3 De plaats van een sociaal-juridische praktijk binnen 

een preventieve rechtshulpverlening in Vlaanderen  

3.1 Het onderzoeksdesign 

Het proefschrift heeft niet tot doel om de sociaal-juridische dienstverlening in kaart te brengen. Een 

studie van de sociaal-juridische dienstverlening veronderstelt een cartografie van de bestaande 

rechtshulpverlening en de beschrijving van haar activiteiten. Evenmin wil het de sociaal-juridische 

problemen in kaart brengen. Dergelijke studie omhelst de bevraging van de rechtzoekenden zoals in 

de paths to justice-studies. Wel wil deze studie een sociaal-juridische praktijk bestuderen. Dergelijke 

praktijk wijst op een dynamiek binnen de rechtshulp waar verschillende disciplines werkzaam 

(kunnen) zijn om tegemoet te komen aan de noden, de sociaal-juridische vragen en problemen van 

de mensen.  

We hebben gekozen om deze praktijk te onderzoeken in drie verschillende instituties waar zowel 

sociale als juridische dienstverleners betrokken waren en die we situeren binnen een generalistische 

eerstelijnsfunctie. De drie instituties betroffen telkens omgevingen in een welzijnscontext of waarin 

vertegenwoordigers uit de welzijnssector participeren (zoals de commissies voor juridische bijstand). 
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We onderzochten allereerst de justitiehuizen als algemene toegangspoort tot justitie waar een 

algemene eerstelijnswerking bestaat en waar de advocaten juridische eerstelijnsbijstand verlenen. 

We bestudeerden een proefproject in Leuven waar advocaten binnen een inloopcentrum van een 

Centrum voor Algemeen Welzijnswerk juridische eerstelijnsbijstand verlenen. En tot slot bevroegen 

we zowel advocaten als niet-advocaten in het raam van hun deelname aan de commissies voor 

juridische bijstand en hun verhouding tot de commissies en andere organisaties en diensten. 

Centraal in het onderzoek binnen deze drie instituties staat de advocatuur die telkens juridische 

eerstelijnsbijstand verleent of organiseert.  

Het onderzoeksdesign op basis van triangulatie – het combineren van verschillende databronnen, 

methoden en theorieën – bestond uit kwalitatieve onderzoeksstrategieën en -methodes. Voor de 

studie van de justitiehuizen werd gekozen voor een documentanalyse en diepte-interviews. Het 

onderzoek in het inloopcentrum bestond uit een participatieve observatie gevolgd door 

focusgroepen van de sociaal werkers van het inloopcentrum, de advocaten die hebben deelgenomen 

aan het project en de bezoekers van het inloopcentrum. Tot slot is er voor de bestudering van de 

commissies voor juridische bijstand gekozen voor diepte-interviews nadat een reeks vragen en topics 

werden opgemaakt op basis van de overhandigde verslagen van de deelnemende commissies. We 

onderzochten dus verschillende mogelijke praktijken in verschillende contexten. Op die manier 

hebben we kunnen nagaan of er enige consistentie binnen deze praktijken aanwezig is, zodat we dus 

hierover een uitspraak kunnen doen. 

  

3.2 De justitiehuizen als brug tussen justitie en welzijn  

De justitiehuizen zijn opgezet als een brugfunctie tussen justitie en welzijn. In de justitiehuizen is er 

plaats voor het sociaal werk in het recht (de para-justitiële opdrachten binnen justitie), maar ook 

voor het recht in het sociaal werk, de eerstelijnswerking. We kunnen de justitiehuizen catalogeren 

onder preventieve rechtshulpverlening als een preventieve toegangspoort tot het (ge)recht. De 

justitiehuizen hebben tot algemeen doel om de verschillende para-justitiële diensten samen te 

brengen, hun opdrachten op elkaar af te stemmen en een coherent beleid te voeren. Voor de 

eerstelijnswerking staat de verbetering van de relatie tussen justitie en de burger voorop. De 

eerstelijnsfunctie in de justitiehuizen kenmerkt zich enerzijds door een sociaal onthaal en anderzijds 

door een juridisch onthaal. 

Het sociaal onthaal binnen de justitiehuizen impliceert de eerstelijnswerking in een justitiële context 

die meer is dan loutere juridische dienstverlening. Burgers kunnen met hun vragen terecht bij de 
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justitieassistenten die via vraagverheldering en detectie van sociale en juridische problemen inzetten 

op een eerste informatie, een juiste toeleiding of doorverwijzing. Hiertoe hebben verschillende 

justitiehuizen blijk gegeven van best practices om informatie goed te bundelen, zodat ze burgers 

efficiënt en effectief kunnen informeren en doorverwijzen. De jaarrapporten van de justitiehuizen 

laten zien dat er binnen de justitiehuizen een basis is voor actieve netwerking, het benutten van 

hulpbronnen om de burgers in verschillende levensdomeinen te ondersteunen, er 

informatiedoorstroming tussen organisaties is en burgers en ook justitiabelen performant 

doorverwezen of soms toegeleid worden. Het juridisch onthaal bestaat uit de advocaten die in het 

raam van de Commissie voor Juridische Bijstand eerstelijnsbijstand verlenen in de justitiehuizen. Het 

sociaal onthaal en juridisch onthaal zijn op enkele uitzonderingen na vooral reactieve 

dienstverleningen.  

De eerstelijnswerking via het sociaal onthaal binnen de justitiehuizen is met de jaren afgebouwd en 

kenmerkt zich door tal van verschillen tussen de justitiehuizen. De verklarende factoren voor de 

‘stille dood van de eerstelijnswerking’ zijn velerlei. Allereerst is er de gewijzigde beleidsaandacht van 

een nabije justitie met nadruk op een toegankelijke justitie naar een veiligheidsjustitie. Om toch aan 

de wettelijke vereisten te voldoen van de eerstelijnswerking, werd gekozen om enkel informatie en 

advies te geven over de eigen bevoegdheden en mandaten van het justitiehuis en niet meer 

informatie en advies in globo. Aangezien de eerstelijnswerking geen prioriteit meer was, werd er niet 

meer in geïnvesteerd. Door de terugplooi op de eigen bevoegdheden, nl. de para-justitiële diensten 

en opdrachten vanuit de magistratuur, werden vragen naar informatie en advies over bv. huur, 

fiscaal recht en erfrecht niet meer opgepakt. Het juridisch onthaal vanuit de Commissie voor 

Juridische Bijstand en verleend door de advocaten werd dan gezien als een piste om de 

eerstelijnswerking hiertoe te beperken of althans ernaar te verwijzen vanuit het sociaal onthaal. Tot 

slot bleek op individueel niveau het gebrek aan juridische expertise een factor te zijn. Dit laatste leek 

de competentie van de justitieassistent te boven te gaan. Daarbij heeft het inboeten aan 

kennisopbouw over de materies die in de eerstelijnswerking aan bod kwamen, waaronder juridische 

vragen, bij de justitieassistenten geleid tot een snellere verwijzing van burgers en justitiabelen naar 

de spreekuren van de advocaten. 

Het juridisch onthaal is in handen van de advocaten in het raam van de Commissie voor Juridische 

Bijstand die op vaste tijdsstippen juridische eerstelijnsbijstand verlenen. Ondanks de wettelijke 

opdracht heeft het ter beschikking stellen van lokalen in functie van de organisatie van de zitdagen 

van de advocaten in de justitiehuizen niet geleid tot een volwaardige plaats binnen de justitiehuizen. 

De Commissies voor Juridische Bijstand hadden geen aandacht voor de eerstelijnswerking van de 

justitiehuizen, laat staan voor de sociale dimensie van de juridische eerstelijnsbijstand binnen de 
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justitiehuizen. Sommige justitiehuizen ervaarden praktische organisatorische problemen zoals het 

uitlopen van spreekuren, het onthaal van burgers…  

Het verbinden en samenbrengen van verschillende disciplines vraagt om samenwerking. Ondanks het 

sociaal onthaal en de juridische eerstelijnsbijstand, het juridisch onthaal, heeft de wet niet voorzien 

in samenwerking, evenmin is dit via partnerships tot stand gekomen, terwijl de opdrachten op 

taakniveau dezelfde zijn: nl. het verlenen van informatie, advies en doorverwijzen, waarbij de 

justitieassistent vertrekt vanuit de zorg van de burger en de advocaat vanuit het recht. We stellen 

vast op basis van de resultaten uit het onderzoek dat de loutere duiding van de beide vormen van 

onthaal als complementair niet volstaat om te spreken van samenwerking. Ten eerste heeft de 

afbouw van de eerstelijnswerking ertoe geleid dat het sociaal onthaal een bijkomstige dienst werd 

die soms terecht dreigt te komen bij onthaalmedewerkers, niet-justitieassistenten die hiervoor niet 

opgeleid zijn. Ten tweede worden veel vragen over de toegang tot justitie doorverwezen naar de 

advocaten in het raam van de Commissie voor Juridische Bijstand. Een dergelijke verwijzing houdt 

het gevaar in dat de sociaal-juridische problemen sterk gejuridiseerd worden en de aandacht voor 

andere oplossingsstrategieën zoals bemiddeling, doorverwijzing naar de sociale sector… of de aanpak 

van deze problemen afhankelijk wordt van de basishouding van de advocaat en zijn kennis van de 

sociale sector.  

We stellen vast dat een multidisciplinaire samenwerking om een overdracht van specifieke kennis en 

expertise vraagt vanuit het juridische en het sociale veld en een organisatorische verankering vereist. 

Alhoewel justitieassistenten en advocaten op het terrein aanwezig zijn, is het nooit tot een dergelijke 

samenwerking gekomen. We verklaren deze afwezigheid van samenwerking door de afgescheiden 

organisatie van de sociale eerste lijn en de juridische eerstelijnsbijstand zoals door de wet bepaald, 

door het onderscheid tussen de advocatuur als een professie die zichzelf organiseert (from within) en 

de justitiehuizen bemand door justitieassistenten die door de advocatuur niet als volwaardige 

professionals worden aanzien en zelf niet kunnen wegen op de advocatuur. Daarnaast hebben de 

reorganisatie binnen de justitiehuizen en de beleidskeuzes hieromtrent geleid tot de afbouw en zelfs 

de afschaffing van de eerstelijnswerking from above. We mogen concluderen dat er amper of geen 

sprake is van een interdisciplinaire samenwerking, laat staan van intradisciplinariteit. Sommige 

justitiehuizen hebben ingezet op informatie-opbouw voor juridische kwesties waarmee 

justitieassistenten regelmatig geconfronteerd worden in hun contacten met justitiabelen en burgers. 

Nochtans zijn zij niet juridisch geschoold of krijgen zij hiervoor voldoende ondersteuning. Daarnaast 

zien we bij de advocaten wel een sociale reflex en eventueel een notie van de sociale sector. Deze 

kennisopbouw is afhankelijk van de persoon van de advocaat en is niet het gevolg van een 

institutionele verankering vanuit het beleid of vanuit de professie.  
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3.3 Proactief handelen van advocaten binnen een welzijnscontext 

Het initiatief genomen door de Commissie voor Juridische Bijstand van Leuven in overleg met het 

CAW Oost-Brabant wil een brug leggen tussen welzijn en justitie. Het Centrum voor Algemeen 

Welzijnswerk (CAW) waaronder het inloopcentrum ressorteert is een welzijnsorganisatie en staat in 

voor een welzijnsonthaal of sociaal onthaal. Het inloopcentrum is een ontmoetingsplaats los van de 

bestaande reguliere dienstverlening en kan onder outreachend werken gecatalogeerd worden. Het 

doel is een laagdrempelige en informele wijze van contactname met mensen, een contact dat 

aansluit bij de leefwereld van de mensen. De methodiek is de presentiebenadering.  

Het juridisch onthaal bestaat uit de spreekuren die advocaten houden in het inloopcentrum in het 

raam van de Commissie voor Juridische Bijstand. We hebben deze manier van werken eveneens 

geplaatst onder outreachend werken of vindplaatsgericht werken, meer bepaald peripatetic 

outreach. De advocaten brengen hun dienstverlening binnen in een laagdrempelige voorziening met 

het doel om de meest kwetsbare mensen te bereiken die zij anders minder of niet bereiken binnen 

hun reguliere reactieve dienstverlening. Outreachend werken impliceert proactief handelen.  

Het project tussen CAW Oost-Brabant en de advocatuur was uniek en kon gezien worden als ‘een 

laboratoriumsituatie’ waarbij sociale en juridische professionals met elkaar geconfronteerd werden 

zonder voorafgaandelijke sturing of opleiding. Het doel van deze studie was om na te gaan of de 

advocatuur voldoende gewapend is om binnen dit sociale kader haar juridische diensten te verlenen 

en wat de inbreng is van de sociale dienstverleners. Vertrekkende vanuit de wetenschap dat de 

werking met haar methodieken van het sociaal onthaal zich onderscheidt van deze van het juridisch 

onthaal geeft de interactie tussen de verschillende disciplines, de sociale en de juridische, een aantal 

vaststellingen en een aantal kenmerken voor een sociaal-juridische praktijk.  

De advocaat verleent juridische informatie, al dan niet uitgebreid, en praktijkadvies. Het ijkpunt is de 

parate juridische kennis van de advocaat. Er is geen sprake van enige methodiek of gebruik van 

juridische instrumenten om gesystematiseerd advies op maat van de cliënten te leveren. 

Doorverwijzing naar de tweede lijn is hoofdzakelijk naar juridische professies zoals advocaten en 

notarissen. Als de advocaat niet over voldoende parate juridische kennis beschikt van het 

rechtsdomein, gebeurt deze verwijzing sneller. De advocaten houden zich aan de wettelijke 

omschrijving van de juridische eerstelijnsbijstand ook als blijkt dat er beter contact wordt genomen 

met een instantie of tegenpartij, of het dossier beter ter plaatse wordt opgevolgd. Zij verlenen geen 

services.  

Uit de studie hebben we ook een aantal kenmerken en verschillen vastgesteld tussen de juridische en 

sociale professionals met betrekking tot een vroegtijdige interventie in het kader van de preventieve 
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rechtshulp. De advocaat ziet zichzelf als een professional die – zeker in de context van het sociaal 

onthaal van zeer kwetsbare mensen - handelt met het oog op het algemeen belang en hij ziet zichzelf 

als deskundige-generalist in de verschillende rechtsdomeinen. Hij ziet dan ook geen nood in de 

verwerving van andere competenties en vaardigheden. Zoals Kronman schrijft, zien we ook hier het 

ideaal van de ‘good lawyer’ die meent te beschikken over een volledig pakket van emotionele, 

perceptieve en intellectuele vermogens die noodzakelijk zijn voor een goed oordeel en die echter 

niet echt toe te schrijven zijn aan een professie maar teruggaan op de zelf geconcipieerde 

basishouding binnen deze professie. Opnieuw zien we een professionalisme from within in die zin dat 

advocaten het discours van het professionalisme gebruiken om hun beroepsidentiteit te construeren. 

Kenmerkend voor de advocaat is dat hij meer afstandelijk is. Hij is eerder probleemgericht. Hij bekijkt 

de problemen vooral rationeel en statisch. Hij destilleert uit het verhaal van de cliënt enkel dat wat 

juridisch relevant is, geduid als atomistisch.  

Hiertegenover staan in het CAW de sociaal werker en de sociale rechtshulpverlener wier handelen 

from above bepaald worden. Zij maken deel uit van een grotere organisatie wier opdrachten en 

taken decretaal bepaald zijn en op organisatieniveau worden omgezet in doelstellingen, taken en 

rollen. De sociaal werker hanteert binnen het inloopcentrum de basisschakelmethodiek die teruggaat 

op de presentiebenadering. De sociaal werker zoekt de nabijheid van de cliënt op. Hij werkt 

cliëntgericht wat inhoudt dat hij inzet op de opbouw van de relatie met de cliënt en de problemen 

van de cliënt contextualiseert. Zijn invulling van tijd en ruimte verschilt met deze van de advocaat. De 

sociaal werker handelt meer als transformatie-agent tussen de leefwereld van de cliënten en de 

systeemwereld waar ook het recht onder kan worden gecatalogeerd. Hij wacht hierbij het moment af 

om deze overgang mogelijk te maken (transitie-moment). De kennis van het recht bij de sociaal 

werker als generalist is eerder beperkt tot afwezig. Daar waar een sociaal werker zich toelegt op een 

specifiek sociaal domein zoals wonen, is er sprake van een betere kennis van het recht rond dat 

domein, in casu huurrecht (zie casus Het Woonanker).  

De sociale rechtshulpverlener is eerder – soms doet hij ook rechtstreekse spreekuren – te situeren 

‘backoffice’ en ondersteunt de sociale werkers en cliënten. De sociale rechtshulpverlener benoemt 

zijn manier van adviesverlening als consultatiemodel. De interactie en samenwerking resulteert in de 

overname van technieken zoals communicatie- en gesprekstechnieken waarbij hij nagaat of iemand 

de capaciteiten heeft om zelf verder stappen te zetten, bv. door te vragen naar hoe de deelnemer 

zichzelf inschat om verder te kunnen handelen of hiertoe ondersteuning nodig heeft. Nochtans 

begeeft hij zich niet tussen de cliënten en beperkt hij zijn dienstverlening tot informatie.  
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Uit onze studie mogen we concluderen dat de aanwezigheid van de verschillende professionals 

binnen dezelfde ruimte nog niet betekent dat er sprake is van interdisciplinariteit, laat staan van 

intradisciplinariteit. De duiding door de advocaten van de samenwerking met de sociaal werkers als 

complementair wijst eerder op een naast elkaar werken. In de eerste plaats maken de advocaten zelf 

geen onderscheid in hun manier van handelen, zij het proactief of reactief in het raam van de 

juridische eerstelijnsbijstand. Zij zien geen reden om hun manier van dienstverlening aan te passen 

binnen het inloopcentrum, ook al bemerken zij wel een aantal disfuncties die zij dan extern toewijzen 

bv. de wet laat geen ruimere dienstverlening toe dan alleen maar informatie en advies. Op de 

tweede plaats zien zij de aanwezigheid van de sociaal werkers als nuttig in functie van hun 

dienstverlening om de bv. de vragen van de bezoekers helder te krijgen, hun antwoorden om te 

zetten zodat zij die begrijpen. In die zin is de rol van de sociaal werker ondergeschikt en louter in 

functie van de dienstverlening in het raam van de juridische eerstelijnsbijstand.  

Voor de sociaal werker betekent de aanwezigheid van de advocaat dat hij zich meer bewust wordt 

van het recht en verhoogt deze aanwezigheid zijn juridische bewustzijn. Dat de sociale ruimte tevens 

ook een juridische ruimte wordt betekent nog niet dat de sociaal werker zelf overgaat tot juridische 

interventies. De mate van interventie hangt ook samen met de invulling van de functie van de sociaal 

werker. In het inloopcentrum is de sociaal werker een generalist. Daarnaast zijn er meer 

gespecialiseerde sociaal werkers die zich omwille van de specificiteit van hun opdracht een bepaald 

domein van het recht hebben eigengemaakt. Tot slot is de aanwezigheid van de advocaat samen met 

de sociaal werker in dezelfde ruimte een meerwaarde voor de bezoekers en cliënten. Die 

aanwezigheid verhoogt de zichtbaarheid van de professionals, laat toe om vertrouwen op te bouwen 

en legt duidelijk de basis voor een public legal education. Mensen denken na over hun problemen 

ook in termen van het recht.  

Uit de vaststellingen en de conclusies komen we tot een aantal ideaaltypische kenmerken zowel voor 

de professionals als voor het beleid als er proactief gehandeld moet worden in het raam van een 

sociaal-juridische praktijk. De literatuur over outreachende rechtshulpverlening wees op een aantal 

organisatorische kenmerken waaraan een effectieve outreachende rechtshulpverlening moet 

voldoen: planning en overleg, de lokalisatie, aangepaste dienstverlening, de bestaffing van 

dienstverleners en de kostprijs en de monitoring. Deze omkadering vullen we aan met de kenmerken 

die we kunnen weerhouden uit ons onderzoek. Onze studie wijst uit dat een uni-dimensionele 

benadering niet volstaat. Het louter verlenen van juridische bijstand is niet effectief net zo min als 

sociaal werkers rechtskwesties alleen op zich nemen. Vanuit een multidimensionale benadering en 

verwijzend naar het multi-governance model van Van Regenmortel et al. hebben we op basis van dit 

onderzoek enkele ideaaltypische kenmerken weerhouden die bepalend zijn voor een proactieve 
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sociaal-juridische praktijk en die bijdragen tot het onderbouwen van een visie en draagvlak, 

regievoering en ondersteuning. Hiervoor dienen samenwerking en netwerken opgebouwd te 

worden, evenals participatie en dialoog. De realisatie ervan hangt af van tal van werkpistes zoals het 

opzoeken van de doelgroep, het organiseren van opleidingen zowel om mensen juridisch bewust te 

maken alsook voor professionals, het inzetten op het informeren en adviseren op maat van de 

doelgroep. Deze aanpak verschilt van de huidige praktijken en vraagt om een herijking op basis van 

de vragen, problemen en conflicten van de cliënten waarop de taken en diensten moeten worden 

afgestemd.  

We weerhouden op basis van het onderzoek de volgende kenmerken of verbindende elementen die 

het sociale en het juridische integreren. We hebben deze getypeerd rond 5 paren van concepten die 

zich tot elkaar verhouden. Het eerste concept is de verhouding afstand en nabijheid die resulteert in 

het kenmerk “professionele nabijheid”. Uit de feiten blijkt dat het sociaal onthaal meer (doelgroep) 

gericht handelt en betrokken is op de cliënt, terwijl het juridisch onthaal meer afstandelijk gebeurt, 

vanuit de sociale positie van de dienstverlener. De professionele nabijheid in een proactieve sociaal-

juridische praktijk richt zich op de cliënt, maar impliceert nog altijd wel een zekere afstand gelet op 

de sociale positie. Naar organisatie en inzet van professionals betekent het dat de organisatie een 

weerspiegeling is van de sociaal-juridische vragen, problemen of conflicten van de doelgroep.  

Het tweede concept is de verhouding tussen cliëntgericht en probleemgericht, wat resulteert in 

“verantwoordelijkheid”. Het sociaal onthaal richt zich op de cliënt met zijn sociaal-juridische noden in 

zijn leefwereld. Het juridisch onthaal kijkt naar het probleem, de juridische werkelijkheid dat deel 

uitmaakt van de systeemwereld. Verantwoordelijkheid betekent dat er een adequaat antwoord 

wordt geboden op de sociaal-juridische vragen en problemen van de cliënten vanuit ieders discipline 

en met erkenning van ieders discipline.  

De derde verhouding is deze tussen relatie en ratio. Het sociaal onthaal zet in op de relatie, werkt 

verbindend en richt zich op de persoon. Het juridisch onthaal is rationeel, zakelijk en objectiveert de 

feiten in het juridisch kader. In een sociaal-juridische praktijk is “communicatie” een belangrijk 

element om beide concepten te verbinden. De organisatie en de professionals zijn transformatie-

agenten die de verbinding maken tussen leefwereld en systeemwereld. Dit betekent het aanbieden 

en het zich eigen maken van competenties en vaardigheden zoals gesprekstechnieken, kennis van de 

leefwereld en de systeemwereld.  

Het vierde concept is de verhouding tussen context en atomisme wat resulteert in “maatwerk”. Het 

sociaal onthaal ziet vooral de context, het sociaal feit en de realiteit, terwijl het juridisch onthaal de 

feiten deduceert in een juridisch kader. Een organisatie moet haar werking afstemmen zodat zij 
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maatwerk kan leveren rekening houdend met de sociale en juridische context, met andere woorden 

welke weg is voor de cliënt haalbaar?  

Tot slot is er de verhouding tussen presentie en interventie wat resulteert in de “juridische 

aanwezigheid”. Hier zijn tijd en ruimte belangrijke factoren. Het sociaal onthaal en het juridisch 

onthaal situeren zich in dezelfde ruimte waardoor deze tegelijkertijd sociaal en juridisch wordt. 

Juridische aanwezigheid impliceert dat tijdig kan worden ingegrepen maar ook dat de bezoekers de 

tijd krijgen om zich bewust te worden van hun sociale en juridische vragen en problemen.  

De vijf ideaaltypische kenmerken: professionele nabijheid, verantwoordelijkheid, communicatie, 

maatwerk en juridische aanwezigheid onderbouwen een proactieve sociaal-juridische praktijk in het 

raam van een preventieve rechtshulp die volgens Pleasence: ‘targeted, appropriate, timely and joint-

up’ moet zijn. Deze kenmerken voor een proactieve sociaal-juridische praktijk wijzen op de noodzaak 

aan interdisciplinariteit en intradisciplinariteit, wat dus samenwerking betekent.  

  

3.4 Het beleid in de schoot van de Commissie voor Juridische 

Bijstand 

De justitiehuizen hebben een gescheiden sociaal en juridisch onthaal (reactief). Nochtans hebben zij 

hetzelfde doel nl. de toegang tot het (ge)recht. In het onderzoek naar het inloopcentrum hebben we 

de interactie bestudeerd tussen een sociaal en juridisch onthaal (proactief) en hebben we op basis 

hiervan enkele kenmerken weerhouden voor een sociaal-juridische praktijk. De vraag rijst vervolgens 

wat het beleid is rond de toegang tot het (ge)recht. Dit beleid zou tot uitdrukking moeten komen in 

de Commissies voor Juridische Bijstand die bestaan uit vertegenwoordigers van de advocatuur, 

OCMW’s en organisaties voor juridische bijstand. We hebben de Commissie voor Juridische Bijstand 

bestudeerd als plaats waar de beide velden, het sociale en het juridische, samenkomen en dus als 

een veld voor een mogelijke sociaal-juridische praktijk. We geven onze conclusies weer in 5 

vaststellingen.  

De eerste vaststelling is dat er binnen de Commissie voor Juridische Bijstand geen eensgezindheid 

bestaat over het doel van de juridische eerste lijn. De doelen en de realisatie van het beleid daarrond 

verschillen naargelang de leden advocaat dan wel niet-advocaat zijn. De advocaten benadrukken de 

aanwezigheid van een bijkomend aanbod binnen de rechtshulp via de organisatie van de zitdagen, 

terwijl de andere leden vooral de juridische versterking van de burger als doel stellen, met andere 

woorden wat voor de ene het doel is, is voor de andere het middel. De advocaten vullen de 

wettelijke opdrachten in volgens hun maatstaven dus from within, terwijl de andere leden en hun 
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organisaties gewoon zijn dat hun overheid en organisatie stuurt from above. Deze verschillen zien we 

ook terug als we het beleid (of de afwezigheid ervan) plaatsen voor en na de zesde staatshervorming. 

De advocatuur en de sociale (rechts)hulpverlening kenmerken zich eerder door verschillen dan door 

overeenstemmingen en gelijkenissen. Nochtans laat een wijzigende context zoals de overdracht van 

de juridische eerstelijnsbijstand naar de gemeenschappen zien dat een sturing from above, al is het 

maar via beleidsteksten, wel kan leiden tot meer toenadering zoals het project in Leuven en in 

Vilvoorde.  

Op de tweede plaats stellen we vast dat een coherent beleid over de toegang tot het (ge)recht 

waaronder de preventieve rechtshulpverlening ressorteert ontbreekt. De verklarende factoren zijn 

allereerst de afzijdigheid van het Ministerie van Justitie inzake het beleid. Bijgevolg kwam het beleid 

volledig in handen te liggen van de commissies. En de laatste factor is de wet zelf. We bespreken nu 

achtereenvolgens deze factoren. Het ministerie heeft het uittekenen van het beleid over de 

juridische eerste lijn overgelaten aan de advocatuur. Voor de advocatuur leek die opdracht misschien 

toch te groots of in ieder geval behoorde zij niet tot haar corebusiness in termen van ‘public 

management’. Het gevolg is dat de uitvoering van de wettelijke opdrachten van een commissie zich 

hoofdzakelijk richtte op praktische zaken en aangelegenheden zonder zicht op een preventiebeleid, 

een doordacht doelgroepenbeleid of een proactief beleid. De commissie, met een meerderheid aan 

advocaten, legt zich in de feiten vooral toe op de organisatie van de zitdagen door de advocaten. De 

zitdagen gaan enerzijds door in OCMW’s die een sociaal onthaal via het sociaal werk organiseren. Het 

juridisch onthaal van de advocaten verloopt naast het sociaal onthaal. De spreekuren in de 

rechtbanken anderzijds kenmerken zich als een louter juridisch onthaal. De andere wettelijke 

opdrachten, zoals de bevordering en coördinatie van de samenwerking tussen de verschillende 

rechtshulpverlenende instanties, de informatieverspreiding en het geven van aanbevelingen aan de 

overheid werden niet of bijna niet opgenomen of uitgewerkt. Wat de samenwerking betreft, is er 

geen sprake van een (h)echte samenwerking vanuit een gedragen beleid. Er is eerder sprake van een 

gedogen. Dit gedogen uit zich in het bestempelen van elkaars diensten en organisaties als 

complementair terwijl er sprake is van latente concurrentie. Ook naar de informatieverspreiding zien 

we geen doordacht en doordrongen beleid. Ondanks het feit dat ons onderzoek tal van dysfuncties 

blootlegt, werden er amper of nooit aanbevelingen overgemaakt aan de overheid met het oog op de 

signalering ervan, laat staan met het oog op een verandering. Een derde en laatste factor is het 

wettelijk kader. De leden van commissie zijn voor de helft advocaten en de kwaliteitsbewaking is in 

handen van de orde van advocaten. De wet legt de selectie en sanctionering van de advocaten in 

geval van onbekwaamheid of beroepstekorten op aan de beroepsgroep zelf die zelf geen 

onderbouwd kwaliteitsbeleid heeft met betrekking tot de juridische eerstelijnsbijstand. Deze 
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factoren maken dat de werking van de commissie bepaald wordt door een professionalisme from 

within.  

Een derde vaststelling is dat de praktijk van de eerstelijnsrechtshulpverlening zich nog steeds 

kenmerkt door pluriformiteit en fragmentatie. Studies voor de oprichting van de Commissie voor 

Juridische Bijstand waren reeds tot dezelfde vaststelling gekomen. De oprichting van de commissie 

heeft hieraan niets veranderd. De spreekuren van de advocaten gaan door op verschillende locaties, 

waaronder ook OCMW’s, justitiehuizen en vredegerechten. Daarnaast leveren bepaalde CAW’s en 

OCMW’s ook juridische diensten. Deze dienstverleningen lopen naast elkaar. De raadplegingen 

tijdens de zitdagen door advocaten bestaan vooral uit face-to-facegesprekken. Van digitalisering is er 

nog weinig of geen sprake in de schoot van de commissie. De ondervraagde actoren schuiven deze 

uitdaging door naar het beleid, zij het de overheid dan wel de Orde van Vlaamse Balies. En ook 

telefonische consultaties zijn beperkt en bestaan dan slechts uit een hotline bestaande uit één 

advocaat die te bereiken is op bepaalde momenten per dag/per week. De advocaten registeren 

vooral vragen van burgers over familie- en goederenrecht. De sociale rechtshulpverlening kenmerkt 

zich door meer gespecialiseerde diensten zoals schuldbemiddeling, slachtofferonthaal, sociale 

bijstand… en zijn vooral een backoffice voor sociale werkers.  

Ten vierde mogen we de verhouding tussen de verschillende dienstverleners niet te dichotoom 

voorstellen. Voor de zesde staatshervorming bleek het beleid van een commissie niet gericht te zijn 

op een samenwerking alhoewel dit één van haar wettelijke opdrachten was om de coördinatie en 

samenwerking te bevorderen tussen de verschillende rechtshulpverlenende instanties. Zoals reeds 

aangegeven is er vooral sprake van een professionalisme from within. In Vlaanderen heeft het beleid 

van de minister van welzijn er toe geleid dat er op het terrein wel meer erkenning van elkaars 

competenties en vaardigheden is. De beleidsnota’s geven aan dat er meer ingezet moet worden op 

de samenwerking tussen advocatuur en de sociale sector. En deze laatste kenmerkt zich juist door 

een professionalisme from above. Sociale (rechts)hulpverleners en hierin soms gevolgd door enkele 

ondervraagde advocaten wijzen op essentiële basiselementen in het raam van een juridische eerste 

lijn zoals de basishouding, de nood aan kennis van het welzijnsluik en een basale kennis van de 

sociale kaart, de verschillen in doelgroepen en de nood aan aangepaste methodieken, vaardigheden 

en competenties bv. op vlak van de communicatie. Zij wijzen op het belang van een goede 

doorverwijzing en opvolging.  

Ondanks de verschillende organisaties met elk hun onthaal, zowel het sociale als het juridische, lijkt – 

en dat is de vijfde vaststelling – het verbindende element voor interdisciplinaire samenwerking de 

wisselwerking tussen organisaties en hulpverleners te zijn die thans eerder tot stand komt via 
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informeel opgebouwde netwerken dan via de commissies voor juridische bijstand zelf of een 

algemeen kader vanuit het beleid. Daar waar het beleid van de commissie, zeker voor de 

staatshervorming, niet gericht is op samenwerking maar eerder op het benadrukken van elkaars 

complementariteit, zien we op het terrein wel dat er sprake kan zijn van een erkenning van elkaars 

kennis, competenties en vaardigheden en dus van ieders discipline. Deze erkenning is de eerste stap 

naar een samenwerking en dus de mogelijkheid om de praktijken op elkaar af te stemmen in het veld 

van de rechtshulpverlening. Samenwerking vraagt om een inspanning en houdt een transactie in die 

een win-win is voor alle partijen, dus ook en vooral voor de rechtzoekenden. Deze transactie 

veronderstelt de erkenning van essentiële bestanddelen voor een consultatiepraktijk op de eerste lijn 

die afgestemd is op de rechtzoekende zoals een basishouding (geduld, openheid, empathie…), de 

nood aan kennis van het welzijnsluik via (een basale) kennis van de sociale kaart, het kunnen werken 

met specifieke doelgroepen en de nood aan aangepaste methodieken hiervoor, 

communicatievaardigheden, een gedegen kennis van die rechtsdomeinen die deel uitmaken van de 

leefwereld van de rechtzoekenden (die ook kunnen verschillen naargelang de verschillende 

doelgroepen). Deze bestanddelen zijn essentieel voor een goede doorverwijzing (geen 

eenrichtingsverkeer) en eventuele opvolging. Ondanks de verschillende toegangspoorten, het sociaal 

onthaal en het juridisch onthaal, is het verbindende element voor een interdisciplinaire 

samenwerking de wisselwerking tussen organisaties en hulpverleners, al dan niet via formele dan wel 

vooral informele netwerken (network governance). Hoe breder het onthaal – in de zin dat het niet 

louter beperkt wordt tot het juridische of het sociale – hoe eerder er sprake is van wisselwerking 

tussen de sociale en de juridische hulpverleners. De dienstverlening is dan meer geïntegreerd en 

meer integraal.  

Om deze wisselwerking die zich vertaalt in interdisciplinariteit en intradisciplinariteit structureel 

mogelijk te maken en dus te komen tot een sociaal-juridische praktijk, is er nood aan een 

institutioneel kader dat deze interdisciplinariteit weerspiegelt, meer dan nu het geval is in de huidige 

Commissies voor Juridische Bijstand. Vanuit dit kader kunnen samenwerkingsverbanden opgezet 

worden. De coördinatie en bevordering van de samenwerking tussen de verschillende 

rechtshulpverlenende instanties was één van de wettelijke opdrachten van de commissies, maar is 

om de reeds voornoemde redenen niet of zeker niet voldoende opgenomen door de commissies. 

Naast het institutioneel kader rijst de vraag naar het soort van professional die de verschillende 

disciplines die noodzakelijk zijn voor een onthaal op de eerste lijn beheerst. We hebben gewezen op 

het bestaan van ‘Joint Programs’ waar zowel het sociale als het juridische een plaats krijgen. Zulke 

programma’s maken het mogelijk om de disciplines in te zetten in functie van de taken en diensten 

die nodig zijn op de eerste lijn. Hierbij rijst de vraag of dit een nieuw soort professional moet worden 
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dan wel dat de bestaande professionals, zowel de sociale als de juridische zich verder kunnen 

bekwamen via deze opleidingsprogramma’s.  

In het theoretische gedeelte hebben we de samenwerking gekaderd in een holistisch perspectief op 

de rechtshulp. Het is de overheid die het kader bepaalt voor de toegangspoorten tot het recht en het 

gerecht. Een beleid vraagt om doelstellingen en indicatoren om deze doelstellingen te bereiken. Het 

doel is de toegang tot het (ge)recht te realiseren, zowel procedureel, substantieel als institutioneel. 

De indicatoren voor een integrale toegankelijkheid zijn de 5 B’s: bereikbaarheid, beschikbaarheid, 

betaalbaarheid, bruikbaarheid en begrijpbaarheid. Uit de analyse die we maakten op basis van de vijf 

B’s hebben we correlaties tussen deze indicatoren vastgesteld. Daarnaast liet de analyse toe om de 

vijf B’s verder te verfijnen door per indicator parameters eraan toe te voegen. Op basis van de 

bevindingen uit dit onderzoek en de literatuur komen we tot een matrix op basis van de 5 

indicatoren voorzien van parameters waaraan een kwalitatieve sociaal-juridische praktijk moet 

voldoen wil zij bijdragen tot een integrale toegankelijkheid in het raam van een preventieve 

rechtshulp. Met deze indicatoren en parameters komen we tegemoet aan de vraag van het Rekenhof 

om een beleid op te hangen aan duidelijke indicatoren.  

 

4 Preventieve rechtshulp vanuit een sociaal-juridische 

praktijk: aanbevelingen voor het beleid  

4.1 Algemeen 

Hoe kunnen we in Vlaanderen ruimte creëren voor een rechtshulpverlening die via een proactieve en 

reactieve sociaal-juridische praktijk inzet op preventie en vroegtijdige interventie van sociaal-

juridische problemen binnen de verschillende levensdomeinen van de burgers? We plaatsen de 

verschillende vaststellingen en conclusies uit ons onderzoek binnen de beleidsvisie van de Vlaamse 

regering met betrekking tot het ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’ (GBO) waarin ook de juridische 

eerstelijnsbijstand volgens de beleidsnota’s van de minister van Welzijn ondergebracht zal worden.  

De basis voor het GBO is de conceptnota van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin802. De conceptnota wordt verder aangevuld met een informatiebrochure803. Het doel van het 

                                                           

802 Conceptnota “Geïntegreerd breed onthaal”, 
https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/documenten/TER_Conceptnota_geintegreerd_ont
haal_nota.pdf (geraadpleegd op 7 augustus 2017). 
803 X, “Informatiebrochure Geïntegreerd Breed Onthaal, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin”, s.d. 
11 p., 
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GBO is de toegankelijkheid van de hulp te verhogen door krachten te bundelen, zodat iedereen, en in 

het bijzonder de meest kwetsbaren, snel en binnen een aanvaardbare afstand de weg vinden naar de 

hulp. De doelstellingen zijn een brede en herkenbare toegang tot hulp zodat mensen met vragen op 

zoek kunnen gaan naar waar ze het best terecht kunnen voor hulp- en dienstverlening, zowel 

materieel, psychosociaal, juridisch of meer zorg gerelateerd. Verder wil de overheid inzetten op de 

strijd tegen de onderbescherming, omdat zij vaststelt dat mensen er niet in slagen hun rechten te 

verwezenlijken.  

De doelgroep is elke burger, maar met bijzondere aandacht voor kwetsbare mensen. Het principe is 

het proportioneel universalisme. Dit principe houdt in dat er binnen de hulp- en dienstverlening 

wordt gestreefd naar een universele basisdienstverlening voor de gehele bevolking, gemakkelijk 

beschikbaar en efficiënt georganiseerd. Dit aanbod moet proportioneel uitgebouwd worden in 

functie van de noden en middelen van mensen. Het is een gelaagd systeem dat openstaat voor 

iedereen, maar specifieke inspanningen levert om de mensen daadwerkelijk te bereiken. Deze 

diensten situeren zich op de nulde lijn, maar ook en vooral op de eerste lijn waaronder verstaan 

wordt: het algemeen toegankelijk aanbod van generalistische hulp en ondersteuning binnen het 

sociaal werk. De kernactoren zijn de sociale diensten van het OCMW, de Centra Algemeen 

Welzijnswerk en de diensten maatschappelijk werk. Daarnaast zijn er de basis- of faciliterende 

actoren zoals onder andere maar hiertoe niet beperkt samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen... 

Het zijn deze actoren die afspraken maken in een samenwerkingsverband. Tot slot is er nog het 

achterliggende, vaak meer gespecialiseerde aanbod al dan niet op de eerste lijn zoals de juridische 

eerstelijnsbijstand, (zoals de conceptnota verbatim vermeldt, maar die niet meer terug te vinden is in 

de informatiebrochure). Het werkingsgebied is zowel lokaal als ‘binnen-lokaal’. De regie en de 

samenwerking zijn in handen van het lokaal bestuur.  

De nota van het GBO richt zich op een maatschappelijke verantwoorde zorg die kadert in het sociaal 

onthaal804. In ons onderzoek vinden we een gelijkaardige doelstelling terug die we reeds vroeger 

                                                                                                                                                                                     

https://www.departementwvg.be/sites/default/files/media/documenten/Infobrochure_geintegreerd_breed_o
nthaal_2016.pdf (geraadpleegd op 7 augustus 2017). 
804 De nota GBO definieert onthaal als volgt: “Tot slot definieert men ten voorlopige titel nog enkele 
werkdefinities zoals onthaal. Onthaal is een proces van vraagverheldering waarbij met de hulpvrager de 
hulpvraag wordt ontrafeld, de problemen geïnventariseerd en systematisch in kaart worden gebracht. Het kan 
bestaan uit het beantwoorden van de vraag door het geven van informatie of advies, of oriëntatie naar 
achterliggend hulpverleningsaanbod, binnen of buiten de organisatie. Het onthaal vormt op zich een 
volwaardige hulp, het is niet beperkt tot één contact alhoewel begeleiding er geen deel van uitmaakt. Het is 
ruimer dan intake.”  



375 
 

hebben verwoord als maatschappelijk verantwoorde rechtshulpverlening805. Hierbij verwezen we 

naar de sociale dimensie van de (eerstelijns)rechtshulp en de noodzaak van interdisciplinariteit en 

intradisciplinariteit. Maatschappelijk verantwoorde rechtshulpverlening moet de plaats innemen van 

de deterministische benaderingen binnen juridische en sociale beroepsgroepen en professies: “Dit 

veronderstelt dat diverse disciplines mekaar voeden en beïnvloeden. Daarom zouden juristen en 

sociaal werkers niet naast mekaar mogen werken, maar zouden ze ook moeten samenwerken en 

mekaars benadering en methodieken bevorderen en aanvullen in de richting van een sociaaljuridische 

professionalisering”806. In dit proefschrift hebben we dit onderbouwd en uitgewerkt. Op basis van 

deze bevindingen formuleren we hieronder een aantal aandachtspunten en aanbevelingen. 

  

4.2 Basiselementen voor een sociaal-juridische praktijk binnen 

een preventieve rechtshulp  

4.2.1 De basis: samenwerken 

Samenwerking is niet gelijk aan complementariteit. Samenwerking veronderstelt een wisselwerking. 

Wisselwerking betekent interactie op het niveau van het beleid, de professionals en de gebruikers. 

We stellen vast dat het concept ‘complementariteit’ eerder de tegenstellingen benadrukt tussen 

sociale en juridische professionals dan dat het concept aanstuurt op een gedeelde consensus van wat 

professionals voor elkaar kunnen betekenen en van elkaar kunnen leren. Ten eerste vertrekt 

complementariteit vanuit een professionalisme en benadrukt het ieders professionele kennis en 

normativiteit die slechts aanvullend is voor de gebruiker. Ten tweede wijst complementariteit op een 

latente concurrentie tussen de voornoemde professionals en benadrukt het concept eerder de 

verschillen dan wat hen bindt. Complementariteit is niet onmiddellijk de basis voor een integrale 

aanpak van de sociaal-juridische problemen. Dat neemt niet weg dat de verschillen in disciplines 

noodzakelijkerwijs benadrukt moeten worden om tot erkenning van elkaars disciplines te kunnen 

overgaan. 

Interdisciplinariteit daarentegen duidt op een wisselwerking en kan leiden tot intradisciplinariteit. 

Een wisselwerking tussen verschillende disciplines vertrekt vanuit de gemeenschappelijke noemer 

                                                           

805 S. GIBENS en B. HUBEAU, “Naar een maatschappelijk verantwoorde rechtshulpverlening: juridische bijstand 
in België aan een grondige herziening toe?”, Panopticon 2013, 162-181; B. HUBEAU, “Justitie is een waarde. 
Recht en rechtvaardigheid: naar een recht van de mensen door de mensen van het recht”, Justitie 2020. 
Uitdagingen voor de toekomst. Handelingen van het colloquium van 24 september 2015, Maklu, Antwerpen, 
2017, 29-30 (15-37). 
806 B. HUBEAU, l.c., 30. 
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van waaruit de samenwerking opgezet kan worden. Deze noemer zijn de taken en diensten die 

moeten verleend worden, zoals het verlenen van informatie, advies, begeleiding, enz. die op het 

niveau van de generalistische dienstverlening die we onderzocht hebben zowel sociale als juridische 

componenten bevatten.  

We groeperen onze aanbevelingen rond drie begrippen: functioneel, professioneel/disciplinair en 

institutioneel met de rechtzoekende als toetssteen van het beleid.  

 

4.2.2 Functioneel: over lijnen en taken  

We hebben als basis voor de preventieve rechtshulp gewezen op de verschillende lijnen waarbinnen 

we bepaalde taken en diensten hebben ondergebracht en die een continuüm van diensten zijn. Deze 

lijnen hebben we geplaatst in functie van de preventieve toegangspoorten tot het recht en de 

curatieve toegangspoorten tot het gerecht. Deze lijnen laten toe om de taken en diensten beter af te 

bakenen.  

Een beleid moet dus allereerst duidelijk de lijnen definiëren waarbinnen de taken en diensten 

geplaatst worden. De vraag rijst hoe die lijnen in de verschillende onthalen op elkaar af te stemmen.  

We bespreken eerst de lijnen binnen het juridisch onthaal. We maken hierbij een onderscheid tussen 

de advocatuur en de andere (juridische) dienstverleners binnen dit onthaal. De sociale 

(rechts)hulpverlening hanteert een bredere definitie van een eerste lijn dan de advocatuur waar 

wettelijk bepaald is dat de juridische eerstelijnsbijstand enkel beperkt is tot praktische inlichtingen, 

juridische informatie, een eerste juridisch advies en een doorverwijzing De sociale 

(rechts)hulpverleners vullen deze eerste lijn verder in met advies in de brede zin, het verlenen van 

services alsook bijstand en bemiddeling.  

Uit deze vaststellingen volgt allereerst de noodzaak om de verschillende lijnen binnen de 

rechtshulpverlening op elkaar af te stemmen. Uit ons onderzoek leiden we af dat de huidige 

beperkte definitie in het raam van de wet op de juridische bijstand niet tegemoetkomt aan de taken 

en diensten die moeten geleverd worden in het raam van een proactieve dienstverlening aan zeer 

kwetsbare groepen waar telefonisch contact opnemen, services verlenen meer efficiënt en 

effectiever is om vroegtijdig te interveniëren bij het aanpakken van sociaal-juridische problemen in 

plaats van deze mensen nogmaals door te verwijzen. We stellen vast dat er afhankelijk van de kennis 

van het rechtsdomein al dan niet wordt doorverwezen naar de juridische tweedelijnsbijstand wat 

vooral een procedurele aanpak impliceert en leidt tot verwijzingsmoeheid, maar ook afhaken. De 

ruime invulling van de eerste lijn die aanhang vindt binnen de sociale (rechts)hulpverlening en die 
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vaak via het sociaal onthaal verloopt leidt tot een meer integrale aanpak van de sociaal-juridische 

problemen en het voorkomen ervan. De tweede lijn wordt dan hoofdzakelijk beperkt tot een 

curatieve aanpak wanneer effectieve behandeling nodig is.  

Een legistieke vraag rijst dan namelijk of de Vlaamse overheid de bevoegdheid heeft om de juridische 

eerstelijnsbijstand ruimer te omschrijven. We menen dat dit kan aangezien de volledige bevoegdheid 

is overgedragen. We wezen reeds op de discussie in de rechtsleer over de aard van de bevoegdheid 

inzake de juridische bijstand807. De discussie betrof of de juridische bijstand te maken had met de 

bescherming van mensen in nood en dus deel uitmaakte van een beleid inzake maatschappelijk 

welzijn, wat in se een persoonsgebonden materie is of dat het eerder een voorbehouden 

bevoegdheid betrof die zowel de federale overheid als de gemeenschappen complementair bevoegd 

maakt. De Raad van State catalogeerde de juridische bijstand als een residuaire bevoegdheid maar 

liet toe dat de gemeenschappen en gewesten daarnaast de normen inzake de juridische bijstand 

konden aanpassen en aanvullen zonder de basisnormen te mogen aantasten, althans voor zover zo 

een regeling noodzakelijk is. Thans gaat men akkoord dat de juridische eerstelijnsbijstand een 

persoonsgebonden aangelegenheid is zoals blijkt uit artikel 5, § 1, II, 8° van de bijzondere wet tot 

hervorming van de instellingen. De gemeenschappen kunnen autonoom invulling geven aan de 

juridische eerstelijnsbijstand. Dit is reeds het geval met de huurdersbonden (zie art. 56, § 2, tweede 

lid Vlaamse Wooncode) en binnen het algemeen welzijnswerk met artikel 3 Decreet Algemeen 

Welzijnswerk dat bepaalt dat het algemeen welzijnswerk helpt om de gebruikers zich persoonlijk en 

sociaal te laten ontplooien, hun individuele en sociale rechten uit te oefenen, zodat ze een 

menswaardig leven kunnen leiden. Het is dus van belang om de juridische eerstelijnsbijstand ook 

wettelijk af te stemmen op de sociale bijstand. Zo niet dreigt een breed onthaal te stuiten op een 

beperkte juridische bijstand en zal het naadloos overgaan tussen deze diensten haperen.  

Een tweede noodzaak is de uitklaring van hoe de eerste lijn binnen het sociaal onthaal zich verhoudt 

tot deze van het juridisch onthaal. De conceptnota van de minister duidt de uit te voeren taken en 

diensten als competenties en omschrijft de eerste lijn als het algemeen toegankelijk aanbod van 

generalistische hulp en ondersteuning binnen het sociaal werk 808 . Informeren, adviseren en 

                                                           

807 P. SCHOLLEN en B. VANGEEBERGEN, “Juridische Bijstand”, Jura Falc. 2000-01, 375-376, vn. 11; P. VAN 
ORSHOVEN, “Mutualisering van de rechtshulp door advocaten”, Ad Rem 2/2004, 19-23; B. HUBEAU, “Van 
rechtshulp naar juridische bijstand: over de instellingen en de mensen van het recht” in D. CUYPERS en B. 
HUBEAU (eds.), De Stand van de Rechtsbijstand, Brugge, die Keure, 2002, 37-40; S. GIBENS, “Juridische 
bijstand”, o.c., 42-45. Zie ook S. GIBENS en B. HUBEAU, “De juridische bijstand in transitie….”, l.c., 1642-1643. 
808 Zie X, “Informatiebrochure Geïntegreerd Breed Onthaal”, 2: “hierbij steunt men op de definitie naar voren 
geschoven door SAR WGG en gehanteerd binnen het veranderingstraject eerstelijnsgezondheidszorg. De eerste 
lijn:  
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oriënteren, verwijzen en toeleiden zijn taken die ook binnen de rechtshulp een plaats hebben, net 

zoals bemiddeling en bijstand. De noemer is dezelfde, alleen de teller verschilt. Het is dan ook aan te 

bevelen om de lijnen van beide onthalen op elkaar af te stemmen en de taken en diensten hierin te 

plaatsen. De vraag rijst vervolgens welke disciplines elkaar kunnen versterken binnen beide vormen 

van onthaal en op welke manier.  

 

4.2.3 De professioneel: welke disciplines?  

 Welke vakkennis binnen het juridisch onthaal? 

Binnen het sociaal onthaal en het juridisch onthaal zijn er de professionals met hun respectieve 

disciplines en praktijken. Welke vakkennis is nodig voor een juridische eerste lijn (het juridisch 

onthaal) en welke competenties en vaardigheden zijn vereist? In de eerste plaats is de kennis van het 

recht onontbeerlijk, meer bepaald van die rechtsdomeinen die verband houden met de sociaal-

juridische problemen die mensen dagelijks kunnen ondervinden (wonen, werk, sociale bescherming, 

familie…). Gelet op de uitgebreidheid van deze rechtsdomeinen, kunnen juridische tools de 

professionals ondersteunen als aanvulling van hun parate – en soms daardoor beperkte – juridische 

kennis. Daarnaast laat de digitalisering toe om tools te ontwikkelen die ertoe bijdragen dat de sociale 

hulpverlener zijn juridische kennis vergroot. Zo kan er gedacht worden aan de verschillende 

toepassingen die besproken zijn in het raam van het digitaal model, maar ook eenvoudige 

toepassingen zoals het digitaal opslaan van brochures en infofiches die meegegeven kunnen worden 

aan de rechtzoekenden. Op de tweede plaats moet de juridische professional beschikken over een 

basishouding (geduld, openheid en empathie), moet hij in staat zijn helder te kunnen communiceren, 

tijd nemen… (zie supra). Ten derde moet de juridische professional op de eerste lijn beschikken over 

de kennis van gesprekstechnieken, deze kunnen toepassen om de vragen helder te krijgen, de sociale 

en/of juridische context van de vraag te bepalen, om op maat te antwoorden en eventueel juist door 

te verwijzen of toe te leiden. Ten vierde, los van de juridische tools, moet de juridische 

dienstverlener beschikken over een notie van de sociale sector. Op de vijfde plaats is er nood aan 

                                                                                                                                                                                     

- verwijst naar rechtstreeks toegankelijke, ambulante, generalistische zorg voor niet gespecificeerde 
gezondheids- of welzijns (gerelateerde) problemen, zowel van fysieke, psychologische en sociale aard;  
- vormt in de regel het eerste contact met professionele zorg;  
- kan diagnostische, curatieve, revaliderende en palliatieve zorgverlening aanbieden voor het overgrote deel van 
de problemen;  
- biedt preventie voor individuen en risicogroepen in de eigen populatie;  
- houdt rekening met de persoonlijke en sociale context van mensen;  
- verzekert continuïteit van zorg over de tijd en tussen zorgaanbieders.  
- ondersteunt de informele zorg rondom de patiënt/cliënt.”  
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methodieken die kunnen verschillen naargelang de doelgroep. We hebben het onderscheid gemaakt 

tussen reactief en proactief handelen. In het raam van de reguliere reactieve preventieve 

rechtshulpverlening plaatsen we de basishouding, de juridische tools en de noties van de sociale 

sector. Bij proactief handelen stellen we vast dat de juridische professional nog over bijkomende 

competenties moet beschikken die we getypeerd hebben in het ideaal van de ‘presente advocaat’. 

Op de zesde plaats moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de frontline en de backoffice. 

De huidige praktijk op de juridische eerstelijnsbijstand bestaat in frontline diensten die advocaten 

leveren. De sociale rechtshulpverlening kenmerkt zich vooral door backoffice ondersteuning van de 

sociale hulpverleners en de focus op bepaalde rechtsdomeinen. Bij kwetsbare groepen is er 

aangetoond dat frontline dienstverlening door advocaten juist bijdraagt tot juridisch bewustzijn, 

meer vertrouwen geeft en de bereikbaarheid verhoogt (juridische aanwezigheid). Om deze kennis, 

competenties en vaardigheden te beheersen, is het aan te bevelen om een specifieke opleiding te 

voorzien waar zowel sociale als juridische professionals hun kennis, kunde en vaardigheden met 

elkaar delen en overdragen.  

 Welke vakkennis in het sociaal onthaal? 

Binnen het sociaal onthaal is er de noodzaak tot een betere en up-to-date kennis van het recht bij de 

hulpverlener. Deze kennis is noodzakelijk om de juridische aspecten van een probleem te detecteren, 

om mensen tijdig te informeren of hen aangepast aan de context te adviseren en eventueel juist te 

oriënteren. Sociaal werkers-generalisten ontberen aangepaste tools om het recht te vinden. Soms is 

er binnen het sociaal onthaal een jurist aanwezig, meestal backoffice. Dat is niet altijd voldoende. 

Deze jurist kan onmogelijk alle rechtsdomeinen beheersen die het dagelijks leven van de burger 

bepalen, tenzij het sociaal onthaal een beroep kan doen op een schare van juristen, wat enkel 

mogelijk is in grote organisaties. Het is aan te bevelen om deze kennis te verbeteren via innovatie 

met het oog op een efficiëntere en effectievere dienstverlening. Als voorbeeld van innovatie kunnen 

we verwijzen naar webplatforms die zijn voorzien van een helpdesk (cf. Helder Recht en Droits 

Quotidiens809) en die inzetten op klare juridische taal en sociale professionals ondersteunen. Deze 

webplatforms zijn een voorbeeld van unbundling, standaardisatie, desintermediatie en desintegratie 

(digitaal model). De sociaal werkers gebruiken als intermediairs de tool in hun praktijk. Daarnaast is 

er de mogelijkheid dat burgers die meer zelfredzaam zijn eveneens hiervan kunnen gebruikmaken. 

Een dergelijke aanpak impliceert een shift van het denken in termen van professionalisme naar het 

denken en handelen in termen van de diensten en taken die moeten vervuld worden in functie van 

                                                           

809 S. GIBENS en L. SERRIEN, “Sociale rechtshulp is sociaal werk. Neemt Vlaanderen het voortouw?”, Sociaal.net 
04-05-2017, http://sociaal.net/opinie/sociale-rechtshulp-is-sociaal-werk/.  
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de noden, vragen en de problemen van de cliënten/burgers. Deze benadering betekent met andere 

woorden – verder bouwend op de bovenvermelde metafoor tussen teller en noemer – dat de teller 

en de noemer meer aan elkaar gelijk worden en er dus ruimte gecreëerd wordt voor een sociaal-

juridische praktijk. 

  

4.2.4 Institutioneel: het beleidskader 

De vraag rijst wat de plaats is van het juridisch onthaal binnen het GBO. Het GBO plaatst de juridische 

eerstelijnsbijstand onder het achterliggend, meer gespecialiseerd aanbod. De vraag rijst hier of het 

juridisch onthaal nog een apart onthaal blijft dan wel dat het juridisch onthaal geïntegreerd wordt in 

het GBO en op welke manier dan. En vervolgens rijst de vraag wat de plaats dan zal zijn van de 

juristen die thans al werkzaam zijn binnen het sociaal onthaal (CAW’s en OCMW’s) zij het niet overal. 

Deze vraag hangt samen met het institutioneel kader om een beleid uit te stippelen.  

De opdracht van de overheid is om haar beleid te plaatsen in een overzichtelijk en liefst 

gemeenschappelijk wettelijk kader. De studie over de justitiehuizen toont aan dat een louter 

logistieke ondersteuning niet volstaat om een samenwerking en wisselwerking tot stand te brengen. 

Een apart wettelijk kader waar het sociaal onthaal en het juridisch onthaal gescheiden zijn 

georganiseerd heeft niet het gewenste effect gehad. Evenmin volstaat het om een wettelijke kader 

te bepalen zonder dat er tevens doelstellingen worden geformuleerd, indicatoren en parameters 

worden bepaald om het beleid te toetsen (zie indicatoren en parameters voor een integrale 

toegankelijkheid) zoals de studie over de commissies voor juridische bijstand aantoont.  

Om het beleid uit te voeren, is er nood aan een duidelijk wettelijk kader dat bepaalt uit welke lijnen 

(nulde, eerste en tweede lijn) met daarin een continuüm aan diensten de preventieve rechtshulp 

bestaat en waarin aan de verschillende disciplines de opdracht wordt gegeven om samen de 

verantwoordelijkheid op te nemen via onder andere het aangaan van partnerships en het opzetten 

van netwerken zowel intern binnen een sociaal onthaal als extern met een juridisch onthaal. Het 

brede onthaal dat zowel het sociaal als het juridisch onthaal is, kan het best geplaatst worden in wat 

theoretisch is geduid als de mixed models waar de mix van zowel het sociaal onthaal als het juridisch 

onthaal het evenwicht in de preventieve rechtshulpverlening waarborgt. De voorwaarde is wel dat 

deze onthalen samenwerken en wisselwerken en de incorporatie van het digitaal model een 

belangrijke beleidsdoelstelling moet worden aangezien deze zoals blijkt uit onze studie volledig 

ontbreekt.  
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Om het sociaal en juridisch onthaal op elkaar af te stemmen, lijkt een orgaan zoals een Commissie 

voor Juridische Bijstand noodzakelijk, als beleidsorgaan en als expertisecentrum. Het is wel aan te 

bevelen dat de vertegenwoordigers in het orgaan een weerspiegeling zijn van de actoren binnen de 

preventieve rechtshulp. De samenstelling vraagt om een pariteit. Een pariteit houdt dan in dat de 

advocatuur niet de overhand heeft (professionalisme from within). De overheid waakt mee from 

above over deze samenstelling, waarbij naast vertegenwoordigers uit het sociaal onthaal die de band 

leggen met het GBO, er tevens ruimte is voor juridische professionals die hun input leveren voor een 

beleid rond het juridisch onthaal (bv. afstemming tussen de zitdagen van advocaten die hoofdzakelijk 

goederenrecht (waaronder huur) doen en een huurdersbond). En tot slot vraagt een pariteit ook 

vertegenwoordigers van de gebruikers en rechtzoekenden of hun organisaties. Hoe dit vorm moet 

krijgen, behoort uiteraard toe aan de wetgever.  

De conceptnota over het GBO wil komen tot een integratie. Naar analogie met Currie kunnen er drie 

vormen van integratie weerhouden worden. Er is in de eerste plaats de horizontale integratie, 

waarbij de verschillende dienstverleners hun diensten ter beschikking stellen van andere 

organisaties. Er is de verticale integratie waarbij de dienstverleners worden geïntegreerd binnen een 

bepaalde structuur zodat er minder sprake is van fragmentatie en een centraal onthaal de toegang 

bepaalt. Tot slot is er nog de externe integratie waarbij andere deskundigen of hulpverleners hun 

bijstand verlenen810. Een commissie moet in haar regio deze vormen van integratie kunnen 

bewerkstelligen enerzijds tussen het sociaal onthaal en het juridisch onthaal en anderzijds binnen dit 

juridisch onthaal tussen verschillende soorten van juridische professionals en hun organisaties zodat 

een integrale toegankelijkheid binnen de rechtshulp kan gerealiseerd worden. In concreto rijst de 

vraag hoe deze integratie vorm te geven. Ofwel kiest de decreetgever om de commissie te 

behouden, zij het in een andere samenstelling, en stelt zij de advocaten/juristen ten dienste van de 

(sociale) organisaties. De vraag rijst of hierdoor een (h) echte samenwerking tot stand komt. Ofwel 

kiest de decreetgever voor één centrale toegangspoort waar het sociaal onthaal en het juridisch 

onthaal in dezelfde structuur worden verankerd. Een soort van sociaal-juridisch huis waar het sociaal 

onthaal en het juridisch onthaal tegelijkertijd aanwezig zijn. De vraag rijst dan wat de taak nog kan 

zijn van een commissie (bv. een beleidsadviesorgaan). Deze structuur vraagt om een integratie van 

de diensten en dus van de organisaties. Ofwel is er nog de externe integratie. In die zin dat de 

decreetgever de juridische eerstelijnsbijstand ziet als een achterliggend aanbod.  

 

                                                           

810 A. CURRIE, “Reconceptualizing Access to Justice and Legal Aid International LSRC Conference”, Social 
Exclusion: A Role for Law, 24-26 march 2004, Cambridge UK, 116-128. 
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In alle scenario’s blijft het zoeken naar de taken en diensten die dan opgenomen zullen worden 

binnen elk onthaal:  

− Zal het sociaal onthaal de detectie en vraagverheldering doen, een eerste informatie of 

advies verlenen indien het zich hiertoe competent weet en indien nodig, doorverwijzen of 

toeleiden?  

− Is de plaats van het juridisch onthaal eerder op het niveau van het advies, de services enz.?  

− Is er eerder nood aan interdisciplinaire professionals die worden opgeleid als sociaal-

juridische generalisten-specialist?  

Wat is er dan nodig voor een geïntegreerd beleid? Het volstaat niet om alleen een wettelijk 

institutioneel kader te bepalen. Het doel of de doelen van een Commissie voor Juridische Bijstand 

moeten binnen het GBO duidelijk omschreven worden. We menen dat de doelstelling van een 

commissie de verbetering van de toegankelijkheid van het (ge)recht voor de burger is. De 

operationalisering van de doelstelling in concrete beleidsdoelen moet dan getoetst worden aan 

beleidsindicatoren en parameters (zie matrix supra). In het raam van een preventieve rechtshulp 

kunnen de volgende concrete beleidsdoelen bepaald worden:  

1) het opzetten van een preventiebeleid. Het doel van de hervorming van de juridische 

tweedelijnsbijstand in 2016 was het vermijden van een gerechtelijke afwikkeling811. Om dit te 

realiseren, is er nood aan het opzetten van een preventiebeleid op verschillende niveaus (primair, 

secundair en tertiair). Het informeren van mensen met het oog op het bevorderen van het 

rechtsbewustzijn of het ontwikkelen en verbeteren van legal capabilities vraagt om een andere 

aanpak dan de tussenkomst in geval van reeds gemanifesteerde sociaal-juridische problemen. Tevens 

vraagt een preventiebeleid om een impactanalyse om te zien wat werkt en wat niet (monitoring);  

2) een doelgroepenbeleid. Preventiebeleid richt zich tot alle burgers, met specifieke aandacht voor 

bepaalde doelgroepen. Om een adequaat antwoord te hebben op deze onderscheiden 

problematieken tussen doelgroepen, zijn verschillende methodes en methodieken van belang die 

verschillen van groep tot groep. Om aansluiting te vinden met het GBO die inzet op sociale 

onderbescherming en de garantie op een menswaardig bestaan, is het aan te bevelen dat ook binnen 

het juridisch onthaal ingezet wordt op outreachend handelen of proactief handelen om bepaalde 

doelgroepen, vooral kwetsbare mensen, te bereiken. Hier bestaan er enkele voorbeelden in het 

                                                           

811 Parl.St. Kamer 2015-16, nr. 1819/003, p. 18 (Verslag); S. GIBENS en B.HUBEAU, “De juridische bijstand in 
transitie…”, l.c., 1642.  
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buitenland zoals de Gadejuristen (Denemarken) en de Jusbus (Noorwegen). Daarnaast kunnen 

digitale innovaties ertoe bijdragen dat zelfredzame burgers zelf het recht kunnen kennen en 

toepassen;  

3) een beleidslijn rond de ontwikkeling van methodes en methodieken (cf. outreach). Proactief 

handelen vraagt om specifieke kennis en vaardigheden die niet door elke professional kan uitgevoerd 

worden (zie de presente advocaat). Deze integrale aanpak vraagt om professionals met specifieke 

competenties en vaardigheden die niet beperkt zijn tot hun eigen discipline. Om deze professionals 

uit verschillende disciplines te selecteren is er nood aan duidelijke selectiecriteria en 

kwaliteitswaarborgen en gespecialiseerde opleidingen;  

4) een beleid rond de integrale toegankelijkheid van de rechtshulp dat organisatorische en 

structurele disfuncties signaleert en veranderingsstrategieën ontwikkelt. De juridische 

eerstelijnsbijstand vraagt om een afstemming met de juridische tweedelijnsbijstand812. De juridische 

tweedelijnsbijstand beperkt zich echter in tegenstelling tot de juridische eerstelijnsbijstand tot 

bepaalde categorieën van mensen die voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het is de vraag hoe in het 

raam van het GBO de oriëntatie naar de tweede lijn zal verlopen ofwel via de Commissies voor 

Juridische Bijstand ofwel via de kernactoren van het GBO wil men een naadloze dienstverlening 

mogelijk maken.  

Een belangrijke voorwaarde is dat het uitvoeren van zulke beleidsdoelen om middelen en personeel 

vraagt. Het is dus aan de Vlaamse overheid om de budgetten en middelen die uit de zesde 

staatshervorming mee zijn overgedragen efficiënt en effectief te besteden in functie van de doelen.  

 

4.2.5 De toetssteen: de rechtzoekende 

Tot slot is er de gebruiker of de rechtzoekende met zijn sociaal-juridische problemen. Om een beleid 

vanuit de burger te voeren, is de monitoring van de sociaal-juridische problemen noodzakelijk. 

Studies zoals de paths to justice zijn reeds 51 keer in verschillende landen uitgevoerd en hebben 

bijgedragen tot de uitwerking van een meer inzichtelijk beleid. De onderzoeksresultaten wijzen 

enerzijds op de kennis over de aard van de problemen, de probleemtypes, de mate van actie en niet-

                                                           

812  Deze kwestie zou het voorwerp uitgemaakt hebben van een bespreking tijdens de bevoegde 
interministeriële conferentie die in het najaar van 2016 plaatsgevonden zou hebben; Parl.St. Kamer 2015-16, 
nr. 1819/003, 31 (Verslag); S. GIBENS en B.HUBEAU, “De juridische bijstand in transitie…”, l.c., 1642. De 
uitvoerende macht erkent bij monde van de minister van Justitie dat beide systemen beter op elkaar 
afgestemd zouden moeten worden, wat op de bevoegde interministeriële conferentie ter sprake gebracht 
wordt. 
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actie, de oorzaken hiervan zoals gebrek aan middelen, kennis en inkomen, psychosociale factoren en 

anderzijds de mate waarin sociale en juridische diensten of organisaties hiertoe een aangepaste 

aanpak ontwikkelen om te voorkomen dat mensen zulke problemen ondervinden of dat deze 

problemen escaleren. We hebben het voorbeeld aangehaald van het Public legal Education-netwerk 

in het Verenigd Koninkrijk als aandachtspunt voor het beleid om het rechtsbewustzijn bij mensen te 

optimaliseren.  

 

5 Verder onderzoek 

We hebben in dit onderzoek een kader geschetst voor een preventieve rechtshulp vanuit een sociaal-

juridische praktijk. Verder onderzoek is nodig om te zien op welke manier de verschillende disciplines 

afgestemd kunnen worden op de taken en diensten op de eerste lijn en hoe een preventiebeleid er 

verder kan uitzien. Om te weten voor welke doelgroepen bepaalde methodes en methodieken het 

meest performant zijn en hoe netwerken en samenwerking verder uitgebouwd kunnen worden.  
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1. Een van de initiële doelstellingen van de justitiehuizen was de verbetering van de relatie 

tussen justitie en de burger. We zien in de cijfers dat de contacten op de eerste lijn 

verminderen (zie de grafieken in de tekst (tonen). 

a. Waaraan is dit volgens u te wijten? 

i. Is dit een gevolg van de BPR? 

ii. Het stellen van prioriteiten? 

iii. Het gevolg van het gebrek aan registratie: onderschatting bij de ene, 

overschatting bij de andere? 

 

2. Uit de verslagen blijkt dat er haast geen eerstelijnswerking is in de justitiehuizen van 

Antwerpen, Ieper, Leuven, Oudenaarde , Turnhout, Veurne (regio Noord). We zien 

daarentegen uitvoerige rapportages over de eerstelijnswerking in de justitiehuizen van 

Aarlen, Bergen, Charleroi, Eupen, Gent, Hasselt, Luik, Marche-en-Famenne, Namen, 

Neufchâteau. Het gaat buiten Gent en Hasselt over Franstalige justitiehuizen (regio Zuid). 

a. Is daar een verklaring voor? 

b. Is er een zichtbaar verschil tussen de regio’s of is dit afhankelijk van het justitiehuis 

(dus geen enkel effect op het niveau van de regio’s?) 

 

3. Een vaststelling is dat in de jaarverslagen 2010 en 2011 er nog meer gerapporteerd wordt 

over de eerstelijnswerking, maar dat er in de volgende jaren, buiten Bergen, Charleroi, 

Turnhout en Verviers, de andere justitiehuizen niets meer vermelden over hun 

eerstelijnswerking, althans geen kwalitatieve informatie.  

a. Wat is hiervoor de verklaring? 

b. Is de eerstelijnswerking dan haast volledig afgebouwd?  

c. Wat maakt dat er verschillen zijn in de werking/rapportering tussen de verschillende 

justitiehuizen? 

 

Inhoudelijke aspecten 

4. Telefonisch contacten zijn veruit de meest voorkomende wijze om informatie te bekomen, 

gevolgd door persoonlijk contact. We zien in de cijfers dat er een zeer fikse daling is in de 

telefonische contacten in verhouding tot de daling inzake de persoonlijke contacten.  

a. Zijn de justitiehuizen minder bereikbaar geworden? 

b. Zijn hiervoor andere verklaringen? 

 

5. Grafiek 4 laat zien dat strafrecht, juridische bijstand en parajustitiële dienstverlening de 

meest voorkomende domeinen zijn waarover is geïnformeerd in de eerstelijnswerking. 

Burgerlijk recht staat op de 4e plaats.  

a. Zijn dit na de BPR nog de enige (rechts)domeinen waarover de burger nog 

geïnformeerd wordt?  

b. Wordt in geval het over andere domeinen gaat of een doorverwijzing noodzakelijk is, 

steeds doorverwezen naar de advocatuur? 

 

6. Hoe organiseren de justitiehuizen hun eerstelijnswerking? De jaarverslagen rapporteren zeer 

grote verschillen ; gaande van fysieke permanentie, over slechts telefonische contacten tot 
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zelfs geen eerstelijnswerking meer. Sommige voorzien algemene informatieve 

dienstverlening, andere zetten in op informatiepermanentie over specifieke domeinen  

a. Waaraan is dat te wijten?  

b. Zijn de vragen en noden van de burgers verschillend naargelang het 

arrondissement/regio waar ze wonen?  

 

7. De analyse van de jaarverslagen levert de volgende invulling van de opdrachten in de eerste 

lijn op: 

Reactieve dienstverlening: Individuele dienstverlening van de burger die langskomt, mail 

of schrijft 

Proactieve dienstverlening: zoals informatiepermanentie over alternatieve gerechtelijke 

maatregelen, permanentie in de gevangenis 

Structurele dienstverlening: informatiecampagnes, informatiesessies bij externe diensten 

(partners) 

a. Is dit een juiste en goede indeling van de werking op de eerste lijn?  

b. Wat denkt u hier zelf van?  

c. Hoe had u graag gehad dat de opdracht van de eerstelijnswerking zou ingevuld 

worden binnen de justitiehuizen (en ook uw justitiehuis)?  

 

8. Om deze dienstverlening op de eerste lijn te kunnen doen is er ook nood aan een intern 

structureel basiswerk zoals informatiebundeling. Dit gebeurt via het up to date houden van 

technische fiches, het bijhouden en werken met een sociale kaart van het gerechtelijk 

arrondissement, het maken van een vademecum (soms digitaal via het maken van een IT-

tool zoals in Namen).  

a. Is het intern structureel basiswerk enkel gekoppeld aan de eerstelijnswerking of is 

deze breder inzetbaar? 

b. Is dit basiswerk intussen afgebouwd samen met de eerstelijnswerking of wordt deze 

behouden?  

 

9. Wat is de betekenis van samenwerkingsverbanden voor de eerstelijnswerking? Uit de 

verslagen blijkt dat er samenwerkingsverbanden zijn opgezet, enerzijds met de rechtbanken, 

maar ook met andere sociale diensten. Deze samenwerking kan bestaan in het voorzien van 

ontmoetingsmomenten en zelfs een opendeurpolitiek waar anderen organisaties 

permanentie houden in het justitiehuis zelf . 

a. Is dit nog steeds zo? 

b. Is deze dynamiek samen met de dalende contacten eveneens aan het verdwijnen? 

 

 

10. De samenwerking met de advocatuur is de meest specifieke samenwerking op de eerste lijn. 

Graag uw standpunt over de volgende statements 
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a. De taak van de justitieassistent verschilt niet zo veel met deze van de advocaat die 

juridische eerstelijnsbijstand levert.  

i. Hebben zij een verschillende methodiek?  

ii. Wat verstaat u onder de sociale opdracht van de justitieassistent op de 

eerste lijn en de juridische opdracht van de advocaat? 

b. Sommige justitiehuizen organiseren de eerstelijnspermanentie voorafgaand aan de 

zitdagen van de advocaten in het justitiehuis.  

i. Is dit een meerwaarde? 

ii. Is dit voor u een vorm van multidisciplinaire samenwerking? 

c. Terwijl de eerstelijnswerking eerder een algemeen onthaal voor ogen heeft, lijkt het 

erop dat de doorverwijzing in het raam van de eerstelijnswerking erin bestaat 

burgers naar de juridische eerstelijnsbijstand door te verwijzen. Vele justitiehuizen 

geven ook aan dat hun eerstelijnswerking zich beperkt tot de juridische bijstand 

verleend door de advocaten. 

i. Is dit volgens u een juiste vaststelling? 

ii. Vindt u dit een goede evolutie? 

d. Een recente studie laat zich kritisch uit over deze samenwerking en vooral de 

juridische eerstelijnsbijstand. Het lijkt niet overal accuraat te verlopen en velen 

vragen zich af wat de meerwaarde hiervan is. Sommige stellen dat de drempels 

inzake toegankelijkheid nog steeds zeer hoog zijn. De respondenten zien dan ook 

andere plaatsen als mogelijkheid om de rechtshulp verder te verlenen. 

i. Wat denkt u hiervan? 

Enkele vragen ter afsluiting 

11. Mag geconcludeerd worden dat het ambitieuze project van een efficiënte en effectieve 

humane toegankelijkheid niet gerealiseerd is en de aanvankelijk doelstelling om de 

justitiehuizen een toegangspoort te maken tot justitie, vandaag niet meer gehaald wordt? 

a. Wat is volgens u de hoofdoorzaak? 

b. Wat zijn eventuele bijkomende factoren? 

 

12. In het raam van de overheveling van de justitiehuizen alsook de juridische eerstelijnsbijstand 

naar de gemeenschappen, vindt u dat er een aparte eerstelijnswerking moet worden 

uitgebouwd zowel wat de sociale eerste lijn (opdracht justitiehuizen) als de juridische eerste 

lijn (rol van de advocatuur), los van de justitiehuizen? Hoe moet die er volgens u dan uitzien? 
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Bijlage 3. Casussen Meander en Amerante (Deel 3, hoofdstuk 3)  

Casus 

Amera

nt 

Burgerlijke Staat geslac

ht 

leefti

jd 

beroep Nationalite

it 

Sociaal 

probleem 

Juridische 

hoofdvraag 

Bijkomende 

sociale 

problemen 

 Bijkomende 

juridische issues 

duurtijd 

Casus 

1 

weduwe man 80 gepensioneerde Belg  Erfenis   20 min 

Casus 

2 

weduwe vrouw 62 gepensioneerde Belg  Woning/bezetti

ng ter bede 

  20 min 

Casus 

3 

gescheiden Vrou

w  

46  Belg  Echtscheiding   20 min 

Casus 

4 

alleenstaande man 39 ziekte Belg  aannemingsrech

t 

   

Casus 

5 

gescheiden man 75 gepensioneerde Belg   erfenis   5 min 

Casus 

6 

gescheiden vrouw 35 arbeidster Belg Vroeger: 

crisisopvang 

Echtscheiding: 

alimentatie en 

bezoekregeling 

schulden Collectieve 

schuldenregeling 

40 min 

Casus 

7 (zie 

casus 

2) 

weduwe vrouw 62 gepensioneerd Belg  factuurzaak    

Casus 

8 

samenwonende vrouw 53 Economisch 

werkloos 

Belg Familiaal 

geweld 

echtscheiding Samenwoonst 

met zuster in 

Strafrecht, 

huurrecht, 

45 min 
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Schulden 

OCMW 

Zoeken woonst 

Omgang met 

kinderen 

(plaatsing) 

sociaal 

appartement 

jeugdrecht, 

consumentenrecht 

Casus 

9 

weduwe vrouw 52 invaliditeit Belg Schulden, 

ziekte 

Fiscaal   Faillissement, 

samenwoning 

15 min 

Casus 

10 

weduwe vrouw 36  Belg budgetbeheer echtscheiding Vraag naar 

familiale 

problemen van 

nieuwe partner 

Plaatsing kind 

nok 

grootouders 

als pleeggezin 

Jeugdrecht, 

strafrecht (valsheid 

in geschriften door 

ex 

45 min 

Casus 

11 

weduwnaar man 60 gepensioneerde Belg  Schuldenprobl

eem, 

samenwonend 

samenwonen/h

uwen 

Partner in 

schuldbemidde

ling, precaire 

tewerkstelling 

partner, 

sociale huur 

Collectieve 

schuldenregeling, 

budgetbegeleiding 

15 min 

Casus 

12 

alleenstaande vrouw   Belg  Huurrecht  Woning in slechte 

staat van onderhoud 

20 min 
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Casus 

13 

alleenstaande vrouw 46 invaliditeit Belg Ziekte erfrecht Zoon ten laste, 

moeder 

mogelijks 

inwonende 

Juridische bijstand 

Cumulatie sociaal 

zekerheidheidsuitker

ingen 

20 min 

Casus 

14 

Gescheiden/samenw

onend 

man 58  Niet-

Belg/staatl

oos 

 vreemdelingenr

echt 

 Huwen, arbeid 25 min 

Casus 

15 

weduwnaar man  gepensioneerde Belg Jarenlang 

invalide 

geweest, thans 

op pensioen 

erfrecht   20 min 

Casus 

16 

weduwnaar man  invaliditeit Belg Psychiatrisch 

verleden, 

schulden 

gehad 

Vereffening na 

verkoop 

ouderlijke 

woonst, 

ontvreemding 

gelden door 

broer 

bewindvoering  30 min 

Casus 

17 

alleenstaande man 39 ziekteverzekerin

g 

Belg Burn-out ontslag   15 min 

Casus 

18 

alleenstaande vrouw 45 werknemer Belg  Meerderjarighei

d 

 Onderwijsrecht 

(schoolreglement), 

aannemingsrecht 

25 min 

Casus samenwonend vrouw 70 gepensioneerde Belg  Verbintenissen   15-20 
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19 (betaling voor 

een derde) 

min 

(opzoek

en) 

Casus 

20 

alleenstaande man 42 vervangingsuitk

ering 

Belg Psychiatrische 

problematiek, 

verslaving 

Strafrecht 

(slagen en 

verwondingen) 

  15-20 

Casus 

21 

gescheiden vrouw 64 Invaliditeit (FOD 

Sociale 

zekerheid) 

Belg  Onderhoudsgeld   Invaliditeit, pensioen 10 min 

           

 

Casus 

Meand

er 

Burgerlijke 

Staat 

geslac

ht 

leeftij

d 

beroep Nationalit

eit 

Sociaal probleem Juridische 

hoofdvraag 

Bijkomende 

sociale 

problemen 

 Bijkomende juridische 

issues 

duurtij

d 

Casus 1 ongehuwd man 40 werkloos Belg Zonder werk, kind 

geplaatst 

Familierecht 

(Omgangsregeli

ng) 

Pleegzorg, 

schulden 

Schuldbemiddeling 

(Kosten van het 

ziekenhuis, afbetaling) 

15 

Casus 2 gescheiden Vrouw 49 invaliditeit Belg schulden Collectieve 

schuldenregelin

g 

Schulden, 

moeilijke 

samenwoo

nst met 

moeder 

Samenwonend en 

uitkeringen en sociale 

huur, schulden van de 

moeder, familiale 

problemen met ex  

20 

Casus 3 Weduwe, 

thans 

vrouw 60 pensioen Belg geen Familierecht 

(Alimentatie 

geen samenlevingscontract 10 
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samenwonen

de 

voor zoon van 

partner) 

Casus 4 gescheiden Vrouw  40 werknemer Belg Moeder met 

psychologische 

problemen en zware 

gezinslast, financieel 

moeilijk  

Familierecht 

(contact tussen 

kinderen en ex) 

Een van de 

kinderen in 

internaat 

(vrijwillige 

plaatsing) 

Stalking door ex, 

bijzondere jeugdzorg 

25 

Casus 5 gescheiden Vrouw  56 werknemer Belg Meerderjarige 

kinderen willen terug 

contact met hun vader, 

relationeel probleem 

Familierecht 

(doch geen 

juridisch 

antwoord 

mogelijk) 

  15 

Casus 6 gescheiden man 46 invaliditeit Belg  Factuur 

aanmaning 

  5-

10min 

Casus 7  gescheiden man 60  Belg  Kosten 

procedure en 

advocaat 

 erfeniskwestie 5-10 

Casus 8 gescheiden man 56 werknemer Belg Psychiatrisch verleden, 

familiale problemen 

Strafrecht 

(misbruik) 

(ondergaan van 

leugendetector

) 

 Echtscheiding/erfenisr

echt (onterving 

dochter) 

45 

min 

Casus 9 gehuwd man 27 leefloon Belg Heeft begeleiding van 

het OCMW 

Strafrecht 

Probatie niet 

  5 min 
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nageleefd 

Casus 

10 

ongehuwd man 37 werkloosheidsuitke

ring 

Belg Dakloos, tijdelijk in 

crisisopvang 

geweest/verslaving aan 

drugs 

Strafrecht 

(veroordeling 

bij verstek) 

 Juridische 

bijstand/huisvesting 

10 

min 

Casus 

11 

gehuwd man 29 werknemer Belg Schulden/dakloos 

geweest 

Collectieve 

schuldenregelin

g 

 Juridische bijstand 10 

min 

Casus 

12 (zie 

casus 

3) 

Weduwe/tha

ns 

samenwonen

d 

vrouw 60 Pensioen Belg  Erfenis   5 min 

Casus 

13 (zie 

casus 3 

en 12) 

Weduwe/tha

ns 

samenwonen

d 

vrouw 60 pensioen Belg  Familierecht 

(Alimentatie 

voor zoon van 

partner) 

  10 

min 

Casus 

14 

gehuwd man 37 ? Niet-Belg Parentale ontvoering Slagen en 

verwoningen 

(slachtoffer) 

 Familierecht 

(echtscheiding) 

25 

min 

Casus 

15 

Niet gehuwd vrouw  Werknemer/ziekte-

uitkering 

Belg Sociale 

tewerkstelling/minder 

begaafd/schuldbemidd

eling 

Sociaal 

zekerheid : 

invaliditeit 

  25 

min 

Casus ongehuwd man 60 Ziekte-uitkering Belg schulden CSR:  Sociaal zekerheid 10 
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16 terugbetaling 

ziektekosten 

(terugbetaling 

ziekteverzekering) 

min 

Casus 

17 

ongehuwd man 35  Belg  Strafrecht 

(vraag naar 

verjaring 

internering) 

  5 min 

Casus 

18 

ongehuwd man 55 invaliditeit Belg Vereenzaamd/fysieke 

beperking ingevolge 

herseninfarct 

erfrecht   10 

min 

Casus 

19 

ongehuwd man  Zonder inkomen Belg dakloos Fiscaal recht : 

invordering 

door de 

belastingdienst 

  10 

min 

Casus 

20 

gescheiden man 60 pensioen Belg Opgenomen in 

psychiatrie 

Beslagrecht : 

invorderen 

achterstallige 

onderhoudsgel

den 

 Familierecht : 

onderhoudsvordering 

studie dochter en 

alimentatie ex 

20 

min 

Casus 

21 

gehuwd man  pensioen Belg Ziek/medische kosten Familierecht : 

feitelijke 

scheiding 

  15 

min 

Casus 

22 (zie 

casus 

gescheiden Vrouw 56 werknemer Belg Meerderjarige 

kinderen willen terug 

contact met hun vader, 

Erfenisrecht: 

onterving 

 Bewindvoering  15 

min 
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5) relationeel 

probleem/vader heeft 

Alzheimer 
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Bijlage 4. Relatie tussen concepten uit Deel 3, hoofdstuk 3 
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Bijlage 5. Vragen voor focusgroep CAW/CJB- ILC (advocaten) 

Ik ga algemene vragen stellen. Bedoeling is dat jullie vrij kunnen antwoorden. Ik zal dit gesprek willen 

opnemen, maar er zal nooit melding gemaakt worden van jullie naam of persoon in het onderzoek. 

Alle gegevens zullen anoniem verwerkt worden. 

De vraag zijn enerzijds algemeen en gaan anderzijds ook over het project dat hier heeft plaatsgehad. 

Het is de bedoeling dat jullie jullie bevindingen hierover kunnen geven. 

Bereikbaar:  

1. Vinden de rechtzoekenden gemakkelijk de weg naar de juridische dienstverlening als zij met 

een juridische vraag worden geconfronteerd?  

2. Als jullie vergelijken met de andere plaatsen waar juridische eerstelijnsbijstand wordt 

gegeven (Justitiehuis, huis van de advocaat, OCMW…), zien jullie verschillen naar 

bereikbaarheid van de rechtzoekenden? Een ander type van rechtzoekende? Is het nodig dat 

hiervoor nog ter plekke consultaties worden gegeven of er andere manieren mogelijk zijn, 

zoals online rechtshulpverlening? 

3. Wat vonden jullie van de plaats van de juridische dienstverlening?  

 Vonden jullie jullie plaats gemakkelijk (enkel in de consultatieruime, ook in de 

 ontmoetingsruimte),  

 jullie plaats tussen de mensen (kwetsbaar),  

 de plaats van de consultaties zelf. 

 

Beschikbaar: 

1. Wat is jullie ervaring om juridische eerstelijnsbijstand te geven in het inloopcentrum? 

Denken jullie dat je op die manier mensen beter bereikt worden die anders niet bereikt 

worden? 

2. Is één keer om de 14 dagen voldoende? Of mag het voor jullie meer zijn? En zo ja waarom? 

3. Vinden jullie het nodige dat er een sociaal werker bij de consultatie aanwezig is?  

 Zo ja, waarom? 

 Zo niet, waarom? 

 Niet altijd nodig, wanneer dan wel? 

4. Hoe hebben jullie die samenwerking met de sociaal werkers ervaren? Welke rol zien jullie 

hen opnemen, bv. juridisch? 

  

Bruikbaar: 

1. Gaven jullie eerder informatie of advies?  

2. Als jullie juridische informatie of advies hebben gegeven, hebben jullie het gevoel gehad of 

de cliënt er dan iets mee heeft kunnen doen? 
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3. Hebben jullie nadien nog gepolst wat er met de informatie of advies of na doorverwijzing 

werd gedaan? 

4. Vonden jullie dat er vaak om een second opinion werd gevraagd? 

5. Sommige bezoekers hadden al een advocaat, maar kwamen toch nog op consultaties? Wat is 

jullie mening hierover.  

6. Zien jullie een grotere rol voor de advocaat in de dienstverlening binnen het ILC of ruimer 

CAW (opvolging van cliënten, intervisie, cliëntenoverleg (multiprobleemsituaties)? 

7. Volstaan de huidige competenties en vaardigheden als advocaat om juridische 

eerstelijnsbijstand te geven in het ILC? Of denken jullie dat er nog andere noodzakelijk zijn? 

Waar leggen jullie de lijn tussen juridische hulpverlening en de andere? 

8. Hadden jullie voldoende juridische tools om jullie opdracht te vervullen? Lees: wetboeken, 

computer? Hebben jullie deze in andere locaties wel ter beschikking?  

 

Begrijpbaar: 

1. Konden jullie de cliënten verstaan?  

2. Denken jullie dat de cliënten jullie begrepen hebben? Toetsten jullie dit af? Op welke 

manier?  

Betaalbaar:  
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Bijlage 6. Vragen voor focusgroep CAW/CJB- ILC (bezoekers en sociaal werkers)  

Ik ga algemene vragen stellen. Bedoeling is dat jullie vrij kunnen antwoorden. Ik zal dit gesprek willen 

opnemen, maar er zal nooit melding gemaakt worden van jullie naam of persoon in het onderzoek. 

Alle gegevens zullen anoniem verwerkt worden. 

De vraag zijn enerzijds algemeen en gaan anderzijds ook over het project dat hier heeft plaatsgehad. 

Sommigen hebben hierop beroep gedaan, misschien anderen niet. Het is de bedoeling dat jullie jullie 

bevindingen hierover kunnen geven. 

Bereikbaar:  

4. Zijn juridische diensten voor jullie of de cliënten in het algemeen makkelijk bereikbaar? 

5. Vinden jullie of de cliënten gemakkelijk de weg als jullie een vraag of een probleem hebben, 

waaronder een juridische vraag of probleem?  

6. Vonden jullie of de cliënten de advocaat in het ILC toegankelijk? Waren er verschillen in de 

advocaten (die jullie hebben bereikt)? 

 

Beschikbaar: 

5. Als jullie een juridische vraag of probleem hebben, zijn er dan juridische diensten ter 

beschikking? Makkelijk te bereiken, want altijd open, makkelijk om een afspraak te maken, 

etc. 

6. Op welke diensten doen jullie dan beroep? Wanneer hebben jullie stappen gezet? 

7. Wat vonden jullie ervan dat er een advocaat aanwezig was in het ILC? Was het voldoende om 

de 14 dagen, of mag het meer of minder zijn? 

8. Vinden jullie het nodige dat er (jullie) (een sociaal werker) bij de consultatie van de advocaat 

aanwezig is? 

Advocaten afwachtend, gejaagd,  

Bruikbaar: 

9. Als jullie juridische informatie of advies krijgen, hebben jullie of de cliënt er dan iets mee 

kunnen doen? 

10. Hebben jullie het kunnen gebruiken om het probleem aan te pakken? 

11. Was de aanwezigheid van de advocaat voor jullie belangrijk? 

12. Hebben jullie nadien nog beroep gedaan op andere personen, vrienden, kennissen, of andere 

hulpverleners. 

Begrijpbaar: 

3. Hebben jullie of de cliënten dan begrepen wat jullie moeten doen? 

4. Vinden jullie de juridische dienstverleners goed te begrijpen? 

Betaalbaar:  
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Bijlage 7. Vragen interview Commissie Juridische Bijstand 

Naam CJB: 

Naam OJB: 

I. Algemene introductie vragen over beleid inzake eerstelijnsbijstand 

 

Beleid: juridische eerstelijnsbijstand: zowel advocatuur als organisaties voor juridische bijstand 

Doelstelling: 

 

situering: De commissie vraagt van de advocaten die deelnemen aan de commissie voor 

juridische bijstand om te rapporteren over de verleende consulten (informatie over de aanvrager, 

(geboortejaar, burgerlijke stand, nationaliteit en het geslacht), aard van het aangehaalde 

probleem, de wijze van verleende bijstand (informatie, advies, doorverwijzing). De commissie 

moet de samenvatting van de verslagen binnen de 6 maanden overmaken aan het ministerie van 

Justitie. Zij kan eveneens aanbevelingen doen zowel over de eerste lijn als de tweede lijn (het BJB 

maakt haar verslag jaarlijks over aan de commissie. Tevens is er een bevoegdheidsoverdracht naar 

de gemeenschappen. 

 

a. Hoe wordt de informatie van de rapporten van de consulten verwerkt?  

 

o Niet (gewoon gekopieerd en doorgestuurd) 

o Manueel 

o Computerprogramma 

o Andere 

 

 

 

b. Wordt er jaarlijks een samenvatting doorgestuurd naar het ministerie van Justitie? 

 

o Ja 

o Neen 

 

c. Zijn de rapporten en/of samenvattingen relevant voor het (eigen) beleid? 

o Ja 

▪ Welke? 

 

 

▪ Ontbreken er? (zoals inkomen, beroep, voorgaande problemen, 

meervoudige problemen, …) 

 

 

 

o Neen 

▪ Waarom? 
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d. Vindt er overleg plaats over de juridische eerstelijnsbijstand over de commissies heen? 

o Niet bestaande 

 

o Via ministerie van Justitie 

▪ Ja 

• Hoe verloopt het? Opvolging? Invloed op het beleid van de 

commissie? 

 

 

 

▪ Neen 

• Wordt het ervaren als een gemis? 

 

 

 

 

o Via OVB/OBFG 

▪ Ja 

• Hoe verloopt het? Opvolging? Invloed op het beleid van de 

commissie?  

 

 

▪ Neen 

• Wordt het ervaren als een gemis? 

 

 

 

 

o Met andere commissies 

▪ Ja 

• Hoe verloopt het? Opvolging? Invloed op het beleid van de 

commissie? 

 

 

 

▪ Neen 

• Wordt het ervaren als een gemis? 

o Met lokale/provinciale overheden 

▪ Lokaal sociaal beleid (gemeenten) 

 

 

 

▪ Provincie (welzijn) 
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e. Heeft de commissie al ooit aanbevelingen overgemaakt ?: 

o Neen 

▪ Wat is de reden? Zijn er geen aanbevelingen te doen, bv. voor een meer 

optimale organisatie en dienstverlening van de juridische bijstand?  

 

 

 

 

o ja 

▪ Welke?  

 

 

 

 

f. Wat zijn de verwachtingen voor het beleid inzake de juridische eerstelijnsbijstand na de 

bevoegdheidsoverdracht ingevolge de 6e staatshervorming? 

o Samenwerking met het eerstelijnswelzijnswerk? 

▪ Ja 

• Hoe: meer preventie en vroegtijdige interventie ? Hoe ziet er 

dan uit?:  

o  enkel informatie: algemene inlichtingen over  

rechten en plichten  

 

 

o  advies: op maat van de rechtshulpvrager  

 

 

o Gericht op bepaalde doelgroepen (mensen met 

schulden, zonder inkomen, paths to justice-

onderzoeken) 

 

 

  

• De sociale hulpverlener als eerste toegangspoort (triage) van 

het sociale en het juridische? Zijn hierover afspraken of is hier 

een feitelijke samenwerking (organisatienetwerken) 

 

 

 

▪ Neen 

• De advocatuur is de enige en juiste rechtshulpverlener 

(Waarom?) 
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• Geen nood aan verandering 

 

 

 

o Hoe moeten de commissies zich hierin positioneren?  

▪ Mbt consulten: enkel advocaten? Of ook andere dienstverleners 

 

 

▪ Mbt beleidstaken bv. in kaart brengen van de juridische eerstelijnswerk 

in het gerechtelijk arrondissement 

 

 

▪ Mbt organisatie (multidisciplinaire organisatie) die paritair is 

samengesteld (thans is de helft advocaat en ¼ organisatie voor 

juridische bijstand en ¼ OCMW)  

 

 

 

o Samenwerking en afstemming met de juridische tweedelijnsbijstand 

▪ Hoe doorverwijzing naar advocaten bv. ter beschikking stellen van lijst 

met advocaten en voorkeurmaterie 

 

▪ Onmiddellijke aanstelling kunnen maken (ipv van door te verwijzen 

naar BJB, voorkomen van verwijzingsmoeheid) 

 

 

▪ Inzetten op het voorkomen dat geschillen escaleren en dus minder 

geschillen voor de rechtbank 

▪  

• Bv. Pro actief handelen 

 

 

o Gebruik van bepaalde methodieken (reeds bestaande of in de toekomst uit te 

werken?) 

▪ Outreach (bv. advocaten in inloopcentra): doelgroepgericht 

 

 

▪ Digitalisering (opzetten van toegankelijke informatiewebsite) 

 

 

▪ Klare taal 

 

 

▪ Commissie als opleidingscentrum voor sociaal-juridische 

dienstverlening  
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Naam CJB: 

 

II. Vragenlijst op het niveau van de commissies voor juridische bijstand 

 

De organisatie van de juridische bijstand: specifiek voor de voorzitter CJB 

 

Situering: De commissie in elk gerechtelijk arrondissement is samengesteld uit advocaten, 

(erkende) organisaties voor juridische bijstand en OCMW’s. Telkens voor de periode van 6 jaar. De 

voorzitter is een advocaat. De commissie komt minimaal 4 keer per jaar samen. Zij organiseert in 

hoofdzaak de spreekuren door advocaten. De orde van advocaten maakt jaarlijks een lijst op van 

advocaten die wensen deel te nemen aan de zitdagen. De orde kan een advocaat weigeren die 

dan beroep kan aantekenen bij de tuchtraad van beroep. Een advocaat die op de lijst staat kan 

ook geschrapt worden als hij tekortschiet. Als de advocaten willen deelnemen aan de juridische 

eerstelijnsbijstand vermelden zij hun voorkeurmateries, staven ze of verbinden zich ertoe om een 

opleiding te volgen die de raad van hun orde of OVB organiseert. De advocaten krijgen een 

vergoeding voor de geleverde prestaties. De jaarlijkse subsidies wordt bepaald aan de hand van 

objectieve criteria (bepaald percentage (totaal = 100) van bevolkingscijfer, het aantal leefloners, 

inkomensgarantie-uitkering van ouderen, het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen, vonnissen 

van de jeugdrechtbank, verdachten die van hun vrijheid beroofd zijn). Het is de commissie zelf die 

bepaalt waar en wanneer het zitdagen houdt. De vergoeding voor de prestaties geleverd door de 

advocaten verschilt dus van commissie tot commissie 

 

a. Uit hoeveel leden is de commissie samengesteld? (=afhankelijk van de grootte van het 

gerechtelijk arr. slechts drie mogelijkheden)? 

o 8 

o 12 

o 16  

 

b. Hoe gebeurt de selectie van de leden uit de advocatuur ? 

o Voorzitter/vertegenwoordigers uit advocatuur 

• welke criteria: 

1. formele 

a. deel uitmaken van de raad 

b. actief in de eerstelijnswerking 

c. kennis van de sociale sector 

d. andere: 

e. geen 

2. informeel  

a. interesse kenbaar maken 

b. elkaar kennen 

c. akkoord van de andere leden 

d. andere: 

e. geen 
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c. Hoe gebeurt de selectie van de leden van de andere organisaties 

o initieel 

• bieden zichzelf aan  

• voorzitter heeft zelf contact opgenomen 

• maken van een voorafgaande selectie 

• via persoonlijke contacten 

o hernieuwing 

• nieuwe kandidaten 

• bieden zichzelf aan  

• voorzitter heeft zelf contact opgenomen 

• maken van een voorafgaande selectie 

• via persoonlijke contacten 

 

d. Hoeveel keer per jaar komt de commissie samen?  

o nooit 

o minder dan 4 

o meer dan 4 

o afhankelijk van de noodzaak om samen te komen 

 

e. Wat zijn de concrete agendapunten voor de samenkomsten? 

o louter praktische aangelegenheden? 

o zoals: 

 

 

 

o Is er overleg tussen de verschillende rechtshulpverlenende organisaties over de 

organisatie van de juridische bijstand in het gerechtelijk arrondissement met het 

oog op: 

• het behoud van de status quo 

• het vermijden dat de concurrentie toeneemt 

• het bepalen van de lokalisatie voor de spreekuren 

• een concrete samenwerking opzetten met de andere 

rechtshulpverleners  

 

o Is er oog voor het uitstippelen van een beleid over de juridische 

eerstelijnsbijstand in het gerechtelijk arrondissement  

• Preventie? 

 

• doelgroepengericht: bepaalde kwetsbare mensen? 

 

• verbeteren van de toegankelijkheid (5B’s)? 

 

• het oplijsten van de organisaties die juridische bijstand verlenen in het 

arrondissement? 

 

• het bepalen van de lokalisatie voor de spreekuren?  
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• het bijhouden van cijfers over de werking en de organisatie van de 

juridische bijstand in het gerechtelijk arrondissement? 

 

• het opmaken van aanbevelingen voor de minister van Justitie? 

 

• Andere 

 

 

 

o het opzetten van gezamenlijke initiatieven?  

• Studiedagen bv. 

 

•  Informatiecampagnes bv. 

 

• Samenwerkingsverbanden 

•  

 

o geen, omdat de wet het oplegt 

 

f. Hoe gebeurt de selectie van de advocaten die spreekuren houden? 

o een lijst 

• jaarlijks goedgekeurd door de raad 

1. ja 

a. selectie van advocaten (hoe?) 

i. de voorwaarden/criteria die gehanteerd 

worden 

1. voorkeurmateries 

a. welke: 

 

 

2. leeftijd (oudere of jongere 

advocaten) 

3. kennis van de eerstelijnswerking (in 

functie van doorverwijzen bv. 

OCMW, andere organisaties voor 

juridische bijstand) 

4. ivh tot het aantal spreekuren 

5. geen 

 

b. weigeringen 

i. welke criteria: 

ii.  

iii.  

iv. reeds gebeurd? 

v.  
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c. schrappingen 

i. welke criteria: 

 

ii. reeds gebeurd? 

iii.  

 

2. neen 

a. selectie van advocaten (hoe?) 

i. de voorwaarden/criteria  

ii.  

iii.  

b. weigeringen 

i. de voorwaarden/criteria  

ii.  

iii.  

c. schrappingen 

i. de voorwaarden/criteria 

ii.  

iii.  

 

g. Waar en wanneer worden de zitdagen door de advocaten georganiseerd? Zijn hiervoor 

criteria? Wie kijkt toe op de kwaliteit? 

o Op welke plaatsen? 

• justitiehuizen 

• vredegerechten 

• OCMW 

• welzijnsorganisaties 

• andere: 

 

o Op welke basis wordt de keuze mee bepaald?  

• Vraaggestuurd? 

1. op verzoek van organisaties? 

2. in functie van de doelgroepen die CJB wil bereiken? 

3. Zijn op basis hiervan gedurende het bestaan van de commissie 

wijzigingen in locatie doorgevoerd?  

• Aanbodgestuurd? 

1. in functie van de plaatsen die ter beschikking zijn? 

2. in functie van het budget? 

3. in functie van het aantal advocaten? 

4. Zijn hierdoor al wijzigingen gedurende het bestaan van de 

commissie doorgevoerd 

 

o Spreekuren? 

• Op afspraak 

1. Telefonisch 
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2. Lijst 

3. Per e-mail 

• Telefonische consulten 

• Online  

1. Per e-mail 

2. Webapplicatie (invullen van gegevens en vraag) 

 

o Hoe wordt de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd?  

• Ondersteuning  

1. Wetboeken ter beschikking 

2. Juridische databank ter beschikking 

3. Informatiebrochures ter beschikking 

4. Specifieke opleidingen voor de advocaten  

a. georganiseerd door CJB 

b. te volgen op verzoek van CJB 

• Toezicht 

1. Advocaten bezorgen overzicht van jaarlijks gevolgde 

opleidingen/studiedagen 

2. Steekproeven door CJB 

a. Mystery clients 

b. Bevraging van cliënten 

c. bijwonen van zittingen 

3. nalezen van rapporten en verslagen opgemaakt door 

advocaten 

• Klachtenbehandeling 

1. er zijn geen klachten 

a. reden waarom er geen klachten zijn 

i. er is geen meldpunt 

ii. … 

2. er zijn wel klachten 

a. klacht van cliënten 

i. over het advies 

1. inhoud  

a. niet duidelijk 

b. verkeerd 

c. beperkt 

2. duurtijd (te kort, te snel) 

ii. over de organisatie 

1. geen wegwijzering 

2. wachttijden 

3. …. 

iii. Lokalisatie 

1. Niet bereikbaar 

2. Niet toegankelijk 
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3. accommodatie 

b. klacht van advocaten 

i. Welke ? 

ii. Waarover?  

c. klacht van organisatie waar spreekuur plaatsvindt 

i. Welke? 

ii. Waarover? 

3. opvolging van de klachten 

a. geen opvolging 

b. wel opvolging 

i. onderzoek starten 

1. CJB doet onderzoek 

2. stafhouder doet onderzoek (tucht, 

als in tucht met het op schrapping 

van de lijst) 

ii. sancties 

1. vermaning 

2. schorsen 

3. schrappen van lijst 

4. deontologische vervolging 

iii. klager wordt op de hoogte gehouden 

1. ja 

a. per brief/mail 

b. mondeling 

2. neen 

 

h. Hoe en op welke basis worden de advocaten vergoed?  

o Wat is het gemiddelde basisuurloon? 

• per uur (indien mogelijk exacte bedrag aanvullen) 

1. 20-30 €/h:  

2. 31 €-60 €/h: 

3. 60-80 €/h: 

4. Meer dan 80 €/h 

• per blokdeel (indien mogelijk exacte bedrag aanvullen) 

1. 40-60 €: 

2. 61 €-120 €: 

3. 120 €-160 €: 

4. Meer dan 160 €: 

• Andere wijze van vergoeden: 

 

o Hoe gebeurt de uitbetaling aan de advocaten? 

• Na prestatie? 

• Gegroepeerd? 

1. Per week 
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2. Per maand 

3. Per half jaar 

4. Per jaar 

• Afhankelijk van de ontvangst van de subsidies 

 

o Hoe verloopt de uitbetaling van de subsidies? 

• Wanneer is de hoegrootheid van het budget gekend? 

1. In het jaar van prestaties 

2. In het jaar voorafgaand aan de prestaties 

3. Na het jaar dat de prestaties zijn verleend 

• Is het budget gewijzigd over de jaren? 

• Zijn de budgetten voldoende om prestaties te vergoeden 

1. Ja 

2. Neen 

• Is er een wijziging in uitbetaling sinds de overdracht naar de 

gemeenschappen ingevolge de 6e staatshervorming 

 

 

 

 

 

 

 

i. Hoe maakt de commissie zich bekend?  

o CJB verspreidt informatie over haar werking? 

• Ja 

1. Via geschreven media (kranten), brochure 

2. Online:  

a. sociale media (facebook) 

b. eigen website 

c. via andere website (bv. orde van advocaten, OVB) 

• neen 

1. niet nodig 

2. is voldoende gekend  
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Naam OJB: 

 

III. Vragen over de organisatie (voor organisaties voor juridische bijstand/OCMW) 

Doelstelling: informatie te bekomen over de werking van de organisatie van juridische bijstand/OCMW + 

standpunt van deze organisaties te vernemen over de commissie voor juridische bijstand 

Situering: De organisaties voor juridische bijstand en OCMW’s maken samen de helft uit van de commissie. Van 

de organisaties voor juridische bijstand wordt verwacht dat ze erkend zijn. De afgevaardigde van de 

organisaties en het OCMW hoeven niet met noodzaak jurist te zijn. Ze kunnen evengoed criminoloog of sociaal 

werker zijn. De organisaties geven zelf geen juridisch advies in het raam van het CJB. Hun deelname houdt 

verband met coördinatie en samenwerking tussen de verschillende rechtshulpverlenenden instanties.  

a. Wat is de plaats van de organisatie voor juridische bijstand in de commissie? 

o Lidmaatschap van de commissie voor juridische bijstand  

1. Erkend 

2. Niet erkend 

 

o Sector: 

1. Algemeen Welzijnsorganisatie 

2. Gespecialiseerde rechtshulpverlening naar sector 

a. Huur 

b. Vreemdelingen 

c. Jeugd 

d. Mensen met een beperking 

3. OCMW 

4. Andere sectoren: 

 

 

o Afgevaardigden voor de organisatie voor juridische bijstand in de commissie 

1. Jurist 

2. Criminoloog 

3. Sociaal werker 

4. Andere:  

 

b. Welke rechtsdomeinen worden er behandeld in uw organisatie in functie van de informatie- 

en adviesverlening naar de burger? 

o Algemene juridische informatie en/of advies (alle rechtsdomeinen) 

o Specifieke juridische informatie (welke domeinen komen hierbij het meest aan bod) 

1. Familierecht 

2. consumentenrecht 

3. strafrecht 

4. vreemdelingenrecht 

5. commercieel recht 

6. sociaal recht  
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7. administratief recht 

8. andere rechtsdomeinen: 

c. Welke juridische diensten verleent de organisatie voor juridische bijstand/OCMW? Maakt de 

juridische dienstverlening deel uit van een ruimer aanbod?  

1. Informatie? 

2. Advies? 

3. Bijstand? 

a. Service (brieven schrijven)? 

b. Traject: langdurige begeleiding? 

c. Bemiddeling?  

d. Belangenbehartiging?  

i. Individueel? 

ii. Structureel? 

e. Signalering? 

f. Proactief (bv. signalering….)? 

i. Doelgroepgericht? 

ii. Juridische materie? 

1. Algemeen 

2. Specifiek 

iii. Samenwerking met andere professionals 

1. advocaten 

2. medische hulpverleners  

3. sociaal werkers 

g. reactief? 

i. gemengd juridisch en niet-juridisch personeel? 

Ja, met wie? 

1. juristen 

2. paralegals 

3. sociaal werkers 

neen: 

ii. wijze van dienstverlening  

1. rechtstreeks juridische informatie, advies of 

vertegenwoordiging  

2.  onrechtstreeks: consultaties via een intermediair 

(bv. sociaal werker die contact heeft met 

juridische medewerkers bv. DQ). Bv. 

casemanagement  

3. belangenbehartiging en juridisch hervorming 

(structureel ) 

4. groepsvorming en opleiding,  

 

iii. Site/ontvangende organisatie 

1. Eén plaats 

2. Meerdere plaatsen 

iv. Integratie:  
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1. goede samenwerking tussen juridische en niet-

juridische diensten 

2. samenwerking met andere diensten 

a. advocatuur 

b. OCMW 

c. Andere organisaties: 

 

v. toegang:  

1. vrije toegang 

2.  op afspraak 

3.  gemengde vormen 

 

d. Wat zijn de frequenties van de samenkomsten van de commissie? Wat zijn de agendapunten 

van de commissie voor juridische bijstand waarvan de organisatie voor juridische 

bijstand/OCMW deel van uitmaakt? (peilen naar het standpunt van de organisatie voor 

juridische bijstand/OCMW over commissie voor juridische bijstand) 

 

o Hoeveel keer per jaar komt de commissie samen?  

• nooit 

• minder dan 4 

• meer dan 4 

• afhankelijk van de noodzaak om samen te komen 

 

o Wat zijn de concrete agendapunten voor de samenkomsten? 

• louter praktische aangelegenheden? 

• zoals: 

 

 

o Is er overleg tussen de verschillende rechtshulpverlenende organisaties over de 

organisatie van de juridische bijstand in het gerechtelijk arrondissement met het 

oog op: 

• het behoud van de status quo 

• het vermijden dat de concurrentie toeneemt 

• het bepalen van de lokalisatie voor de spreekuren 

• een concrete samenwerking opzetten met de andere 

rechtshulpverleners  

 

o Is er oog voor het uitstippelen van een beleid over de juridische 

eerstelijnsbijstand in het gerechtelijk arrondissement  

• Preventie? 

 

• doelgroepengericht: bepaalde kwetsbare mensen? 

 

• verbeteren van de toegankelijkheid (5B’s)? 
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• het oplijsten van de organisaties die juridische bijstand verlenen in het 

arrondissement? 

 

• het bepalen van de lokalisatie voor de spreekuren?  

• het bijhouden van cijfers over de werking en de organisatie van de 

juridische bijstand in het gerechtelijk arrondissement? 

 

• het opmaken van aanbevelingen voor de minister van Justitie? 

 

• Andere 

 

 

 

o het opzetten van gezamenlijke initiatieven?  

• Studiedagen bv. 

 

•  Informatiecampagnes bv. 

 

• Samenwerkingsverbanden 

•  

 

o geen, omdat de wet het oplegt 

 

e. Op welke manier bepaalt uw organisatie haar beleidsdoelen met betrekking tot de juridische 

eerstelijnsrechtshulp? 

o Criteria? 

1. Er zijn er geen 

2. Het zijn de volgende: 

 

 

o Monitoring? 

 

f. Hoe stemt zij haar beleidsdoelen af op deze van de commissie van juridische bijstand? 
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Naam CJB: 

Naam OJB: 

 

IV. Vragen over de werking (zowel advocaten als organisaties voor juridische bijstand/OCMW)  

Situering: Deze rubriek gaat in op de kwaliteit van de geleverde diensten. De basis zijn de 5 B’s. Deze topics zijn 

reeds aan bod gekomen in de rubrieken I-III. Het zijn ruime vragen die enerzijds toelaten om kort nog de topics 

die reeds aan bod zijn gekomen af te toetsen en anderzijds de mogelijkheid te bieden om te resumeren, 

eventueel nog zaken die nog niet aan bod zijn gekomen, te vermelden. 

a. (Toegankelijkheid/bereikbaar): Vindt u dat de juridische diensten die uw organisatie verleent 

voor alle burgers voldoende bereikbaar zijn?  

o Zo ja: op grond waarvan komt u tot deze bevinding 

 

 

o Zo niet: wat zou er volgens u dan nog moeten verbeterd of aangepast worden? 

          

 

b. (beschikbaar): Vindt u dat uw organisatie voldoende ter beschikking is voor het verlenen van 

juridische informatie?  

o Ja 

o Neen, 

1. Waarom? 

o Verbeteringen/uitdagingen voor de toekomst? 

1. Bv.. digitalisering: zelf uitwerken of centraal  

2. Andere voorstellen:…. 

 

c.  (Bruikbaar): Wat vindt u van de stelling dat de juridische bijstand doelgroepgericht, 

aangepast, tijdig en het best gerealiseerd wordt via samenwerking met andere professionals? 

 

d. (Begrijpbaar): Weten de rechtzoekenden wat ze moeten doen na hun bezoek bij de 

commissie/de organisatie/OCMW? Welke acties worden hiertoe ondernomen of zouden nog 

kunnen ondernomen worden?  

o Werken rond verstaanbaarheid/klare taal  

o Toetsen van de rechtshulpvrager naar inzicht over de informatie en advies met het 

oog op het aanpakken van zijn probleem 

o Nieuwe methodieken? 

o Andere  

 

e. (Betaalbaar): Vindt u dat de juridische bijstand kosteloos moet zijn? Wat met burgers die net 

niet in aanmerking komen? 

o Informatie en/of advies kosteloos  

o Informatie over mogelijke kosten in geval van doorverwijzing 

o Andere  
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Codeboek 

I. beleid over de juridische eerstelijnsbijstand 

Rapporteren: 

- over consultaties, aangehaalde probleem, de wijze van verleende bijstand  

- verslagen aan het Ministerie 

Verwerking van de informatie: niet, manueel, computerprogramma, andere 

Relevantie van de rapportering voor het beleid 

Overlegkanalen: Ministerie van Justitie, OVB/OBFG, bilateraal/multilateraal, provinciale en lokale 

beleidsorganen (welzijn) 

Aanbevelingen: organisatie/thematisch  

Overheveling juridische eerstelijnsbijstand naar de gemeenschappen 

- samenwerking met het eerstelijnswerk 

o preventie en vroegtijdige interventie 

▪ informatie 

▪ advies op maat 

▪ doelgroepgericht 

o de sociale hulpverlener als toegangspoort 

o de advocaat als enige toegangspoort 

 

- positie van de commissies voor juridische bijstand  

o consulten: advocaten of andere dienstverleners 

o beleidstaken  

o organisatie  

 

- samenwerking en afstemming met de juridische tweedelijnsbijstand 

o doorverwijzing 

o onmiddellijke aanstelling 

o preventie (proactief handelen)  

 

- Gebruik van bepaalde methodieken 

o Outreach 

o Digitalisering 

o Klare taal 

o Opleiding 
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II. Organisatie van de commissie juridische bijstand 

 

Samenstelling commissie 

 

- Selectie commissieleden 

o Selectie voorzitter (formeel of informeel) 

o Selectie leden uit de advocatuur 

o Selectie leden van andere organisaties 

 

- Samenkomsten van de commissie 

o Hoeveel keer per jaar 

o Agendapunten van de bijeenkomst 

▪ Praktische aangelegenheden 

▪ Functie van de samenkomsten 

• overleg  

• uitstippelen van een beleid (preventief, doelgroepgericht, 

toegankelijkheid, cartografie, lokalisatie, monitoring ….) 

▪ opzetten van gezamenlijke initiatieven (studiedagen, 

samenwerkingsverbanden, informatiecampagnes,….) 

 

- selectie leden uit de advocatuur  

o samenstelling van de lijst 

o criteria 

o goedkeuring door de raad 

o weigering  

o schrapping 

 

- zitdagen door de advocaten 

o plaatsen (Justitiehuizen, vredegerechten, OCMW., welzijnsorganisaties 

o criteria (vraaggestuurd of aanbodgestuurd) 

o spreekuren (vaste dagen, op afspraak, ….) 

 

- borging van de kwaliteit 

o ondersteuning 

o toezicht (nazicht van rapportering, steekproeve, mystery clients, bevraging van 

cliënten,…) 

o klachtenbehandeling 

▪ welke klachten (organisatie, advies, lokalisatie, van advocaten…) 

▪ opvolging klachten 

• binnen CJB 

• via Orde van Advocaten (tuchtprocedure of procedure zoals in tucht) 

 

- vergoeding advocaten 

o gemiddelde uurloon (zie statistieken) 

o hoe gebeurt de uitbetaling (onmiddellijk na spreekuur, na betaling subsidies,…) 
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o de uitbetaling van subsidies 

 

- kenbaar/bekend maken van de commissie 

o geschreven media (kranten, brochures,… 

o online (website)/sociale media 

 

III. organisaties voor juridische bijstand en OCMW: de sociale rechtshulpverlening 

 

- plaats van de sociale rechtshulpverlening 

o lidmaatschap 

o sector 

o soort van rechtshulpverlening (algemeen, categoraal…) 

o afgevaardigde in de commissie 

o behandelde rechtsdomeinen  

- welke juridische dienstverleningen 

o aard van de diensten (informatie, advies, bijstand, service, traject, bemiddeling, 

belangenbehartiging, signalering) 

- wijze van dienstverlening 

o proactief  

o reactief 

o samenwerking met andere organisaties 

o toegang (rechtstreeks met cliënteel, enkel ondersteuning van professionals,…) 

o integratief 

- afstemming van de sociale rechtshulpverlening op CJB 

o de beleidsbepaling door de sociale rechtshulp 

o afstemmen van de beleidsdoelen op deze van CJB 

 

IV. 5 B’s 

 

Bereikbaar: 

Beschikbaar: 

bruikbaar 

Begrijpbaar 

betaalbaar 
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Bijlage 8. Lijst met geïnterviewde organisaties en duurtijd interview  

Niet-advocaten 
CAW Antwerpen: 2h 16m  
OCMW Antwerpen: 54m 14s 
Atlas: 58m 28s 
OCMW Brugge: 1h 02m 26s 
CAW BHV: 1h 10m 45s 
OCMW Merelbeke 1h 8m 58s 
OCMW Gent: 1h 9m 46s 
CAW Leuven: 1h 25m 21s 
OCMW Maaseik: 1h 4m 57s 
 
Advocaten 
Vz CJB Antwerpen: 58m 18s 
Advocaat CJB Brugge: 45m 
Vz CJB Brugge: 1h 01m 25s 
Vz CJB Gent en 2 advocaten: 1h 10m 17s 
Vz CJB Leuven: 37m 14s 
VZ CJB Tongeren: 1h 13m 43s 
 
Franstaligen: niet-advocaten 
Espace Social Télé-Service: 1h 31m 7s 
Ateliers Droits de Jeunes: 1h 51m 52s 
Atelier des Droits Sociaux: 1h 35m 34s  
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i Brussel (regentschapsstraat) 
ii Anderlecht, Asse, Elsene 1-2, Grimbergen, Halle, Herne, Jette, Kraainem, 5e kanton, 6e kanton, Lennik, Meise, 
Overijse, Schaarbeek, St-J Molenbeel, Sint-Joost Ten-Noode, Sint-Pieters Leeuw, Ukkel, Vorst 
iii Oudergem, Sint-genesius Rode, Sint-Pieters Woluwe, Wemmel,  
iv Brussel 
v Waaronder 3 gemeentehuizen (Dilbeek, St-Gilles en Etterbeek), 3e is een gewoon rijhuis 
vi Op afspraak  
vii Aarschot, Haacht, Landen, Tienen 
viii Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Geetbets, Glabbeek, Huldenberg, Kortenaken, Kortenberg, Lubbeek, 
Scherpenheuvel, Tervuren, Zoutleeuw,  
ix Gemeentehuis Hoegaarden en het huis van de advocaat 
x Beschikt wel over een eigen website 
xi Na afspraak steeds mogelijk in het justitiehuis 
xii Bureau voor juridische bijstand 
xiii Merksem, Kontich, Borgerhout 
xiv Antwerpen (Ekeren, Berendrecht, Hoboken, Deurne, Wilrijk, Berchem), Kapellen, Essen, Wommelgem 
xv Vreemdelingenpermanentie (ism stad) en advocatenlijn (telefonisch) 
xvi Waarvan sommige slechts op afspraak (OCMW : Essen, Kapellen, Hoboken) Vredegerecht Kontich 
xvii BJB en advocatenlijn (niet in juli en augustus) 
xviii Lier en Willebroek 
xix Berlaar, Bornem, Duffel, Heist-op-den Berg 
xx CLG Mol 
xxi Gemeentehuizen, Geel, Westerlo, Herentals 
xxii advocatenlijn 
xxiii CAW Oost-Vlaanderen (sociaal huis) 
xxiv Enkel op afspraak 
xxv Het gaat hier over sociale huizen (en dus bredere dienstverlening dan alleen OCMW), Tielt, Oostende en 
Torhout 
xxvi elke dinsdag en donderdag van 16 tot 18 uur op telefoonnummer Justitiehuis 
xxvii Beschikbaar op afspraak elk maandag van 15-17h 
xxviii Beringen, Houthalen-Helchteren, Neerpelt, Lommel, Sint-Truiden 
xxix Ham, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren (er staat Sociaal huis met daarnaast onmiddellijk OCMW), 
Leopoldsburg, Lummen, Neerpelt, Sint-Truiden, Tessenderlo, Zonhoven 
xxx Hebben eigen website met mogelijkheid tot elektronisch advies (via e-mail) 
xxxi Bilzen, Bree, Maaseik, Maasmechelen 
xxxii Brochure vermeldt juristen binnen OCMW 
xxxiii Huis van de Advocaat en stadhuis Genk 


