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Persbericht  
  

 

 

Limburgse advocaten lanceren proefproject om gratis juridisch 

advies te verlenen aan jongeren op school of in het jeugdhuis 

 

Hasselt-Genk, 18 april 2019 – Op initiatief van de Commissie Juridische Bijstand Limburg, en 

in samenwerking met de Commissie Jeugdrecht van de Balie van Limburg,  Jeugdcentrum 

Rondpunt 26 in Stad Genk en de Hasseltse GO! Next scholen (KTA2, Het Atheneum) wordt er 

de komende maanden een proefproject gelanceerd waarbij er jeugdadvocaten worden ingezet 

om gratis advocatenadvies te verlenen aan jongeren.  

 

 

Iedereen heeft recht op juridisch advies, ook jongeren 
De Commissie Juridische Bijstand organiseert reeds jaar en dag gratis juridisch eerstelijns advies op 16 
verschillende locaties verspreid over Limburg.  Het advies wordt verleend door advocaten van de balie van 
Limburg tijdens zitdagen. De zitdagen zijn laagdrempelig en staan open voor iedereen, ongeacht inkomen of 
woonplaats. Uit de statistieken van de zitdagen blijkt reeds lang dat één bepaalde leeftijdscategorie niet 
voldoende wordt bereikt, met name de minderjarigen. “De oorzaak hiervan is niet zozeer dat jongeren geen 
juridische vragen zouden hebben (getuige hiervan de grote hoeveelheid familiale dossiers bij de 
familierechtbanken, of jeugddossiers bij de jeugdrechtbank) maar wèl dat de toegang tot onze zitdagen 
enerzijds niet gekend is door jongeren en anderzijds dat de drempel vaak te hoog is. De zitdagen vinden vaak 
plaats tijdens de schooluren of op locaties waar jongeren niet zo makkelijk naartoe stappen (vredegerechten, 
OCMW’s, Justitiehuis…). Daarbij betreft dit een uiterst kwetsbare doelgroep. Daarom gaan we nu zelf naar de 
jongeren toe, op school of in het jeugdhuis,” zegt Kristof Hermans namens de Commissie Juridische Bijstand 
Limburg. “Eén en ander kadert ook in de veranderde opdracht en de krachtlijnen van het nieuwe Decreet op de 
juridische eerstelijnsbijstand dat op 3 april jl. aangenomen werd door de plenaire vergadering van het Vlaamse 
Parlement, waarbij er gevraagd wordt extra aandacht te besteden aan de meest kwetsbare burgers.” 
 
Proefproject - Eerstelijns juridisch advies  
Na de Paasvakantie start het proefproject waarbij er bijzondere zitdagen worden ingepland op een aantal 
locaties en tijdstippen waar er méér jongeren kunnen bereikt worden. De doelgroep bestaat uit jongeren 
tussen 12 en ca. 20 jaar (leerlingen van middelbare scholen). Het advies is het gewone eerstelijns mondeling 
juridisch advies en omvat het verstrekken van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste 
juridisch advies of verwijzing naar een gespecialiseerde organisatie. De advocaat die eerstelijnsbijstand geeft, 
voert geen diepgaand onderzoek en stelt geen brieven of overeenkomsten op. De advocaat verstrekt alleen 
advies in eenvoudige zaken en gaat dus niet in op complexe dossiers. Hij voert geen langdurige besprekingen, 
neemt geen contact op met derden en probeert niet te bemiddelen tussen partijen. De advocaat die de 
eerstelijnsbijstand verzorgt, mag de cliënt in de verdere procedure niet begeleiden of vertegenwoordigen. Hij 
mag ook geen naam doorgeven van één bepaalde andere advocaat.  
 
 
Voorbeelden 

 Mijn ouders zijn aan het scheiden, kan ik met de familierechter spreken?  

 Ik ben in aanraking gekomen met de politie, wat zijn mijn rechten en plichten?  

 Ik ben slachtoffer van een misdrijf, wat nu?   

 Wat gebeurt er op de zitting van de jeugdrechtbank?  

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=685433375
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 Wat kan een jeugdrechter beslissen?  

 Ik heb iets besteld op het internet, maar ik heb me bedacht. Wat nu? 
 
Vertrouwen - vertrouwelijkheid 

Het gesprek is onder vier ogen in alle vertrouwen. Er wordt voor gezorgd dat niemand kan weten over wie het 
precies gaat. Er wordt geen informatie gegeven aan de school, aan het jeugdhuis, aan het CLB,…  De advocaat 
heeft immers een beroepsgeheim.  
 
Jeugdadvocaten 
De advocaten die het advies verlenen bij dit proefproject zijn advocaten die een bijkomende theoretische en 
praktische opleiding hebben gevolgd bij de Orde van Vlaamse Balies en houder zijn van het certificaat 
'Bijzondere opleiding jeugdrecht.' In Limburg zijn er 137 advocaten met dit certificaat.  
 
Samenwerken met jeugdhuizen en scholen werkt drempelverlagend 

Voorlopig wordt er gestart op drie locaties. Maarten Luyts (diensthoofd Jeugd Genk  Stad Genk), Stijn 
Valkeneers  (directeur GO! Next KTA2) en Vanessa Oeyen (directeur GO! Next Het Atheneum) stappen alvast 
enthousiast mee in dit proefproject en stellen hun deuren open voor de zitdagen van de jeugdadvocaten:  
 

Genk – Jeugdcentrum Rondpunt 26  
Bij Jeugd Genk van de Stad Genk loopt er reeds een project waarbij er wekelijks jongeren samen 
komen in Rondpunt 26, in het “OverKop-huis.” Maarten Luyts (Diensthoofd Jeugd Genk Stad Genk): 
“Dit proefproject van gratis advocatenadvies sluit goed aan op dit bestaande project. Een OverKop-huis 
is een plek waar jongeren zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Waar ze altijd terecht kunnen: gratis 
en zonder afspraak. OverKop voorziet laagdrempelige hulp, zo dicht mogelijk bij de leefwereld van 
jongeren. Niet alleen onder de vorm van professionele ondersteuning, maar ook met leuke en 
ontspannende activiteiten. Iedereen is welkom. ‘OverKop’ is de overkoepelende naam, zodat de hulp 
meer zichtbaar en gemakkelijk te bereiken voor jongeren. In Genk is het OverKop-huis een 
samenwerking tussen CAW Limburg, stad Genk (Jeugd Genk), CGG LITP en KPC. De aanwezigheid van 
een jeugdadvocaat tijdens deze namiddagen zien we als een nuttige aanvulling van de bestaande 
dienstverlening.” 

 
Hasselt - GO! Next scholen KTA2 en Het Atheneum 

Stijn Valkeneers, directeur van GO! Next KTA2: “In onze school hebben we een ruimte omgebouwd tot 
een huiskamerklas met de naam “K@pstok”. Het is een plek waar leerlingen, ouders en buurt bijleren, 
elkaar ontmoeten, sociale contacten onderhouden en iets beleven. Leren moet een plezier zijn dat 
toegankelijk is voor iedereen, is de insteek van onze school. Maar we leggen met de K@pstok ook de 
focus op kennismaken met de wereld rondom ons door bijvoorbeeld verenigingen, mensen uit het 
werkveld, vertegenwoordigers van organisaties uit te nodigen. Onze leerlingenbegeleiders worden 
soms ook geconfronteerd met vragen van jongeren over juridische problemen. De jeugdadvocaat zal 
tijdens de middagpauzes wekelijks een plek krijgen in deze ruimte en voor individuele gesprekken kan 
hij of zij gebruik maken van een afzonderlijke spreekruimte.” 

Vanessa Oeyen, directeur van Het Atheneum: “In een samenleving die voortdurend verandert, vinden 
wij het belangrijk dat onze school jongeren opleidt tot personen die op een kritische, creatieve en 
maatschappelijk relevante manier kunnen handelen en participeren in deze maatschappij. In het kader 
van de begeleiding naar een studiekeuze organiseren wij reeds een “Atelier Rechten” waar er les wordt 
gegeven vanuit de praktijk door een advocaat. Toen de vraag gesteld werd om mee te werken aan dit 
proefproject voor het verlenen van gratis eerstelijns advocatenadvies hebben wij dan ook onmiddellijk 
onze interesse getoond om onze deuren hiervoor open te zetten.” 

Ook kandidaat om jeugdadvocaten te ontvangen op je school of jeugdwerking? Neem contact op met 
cjb@balielimburg.be.  
 

BIJLAGEN: 

 

- Folder gratis advocatenadvies voor jongeren 

- Affiche gratis advocatenadvies voor jongeren – Jeugd Genk 

 

 

EINDE 
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Over de Commissie Juridische Bijstand Limburg 

De Commissie Juridische Bijstand is een door de Vlaamse overheid gesubsidieerde organisatie die gratis 

juridisch eerstelijns advies organiseert. De commissie van Limburg is een fusie van de vroegere commissies 

juridische bijstand Hasselt en Tongeren en is samengesteld uit acht advocaten en uit acht vertegenwoordigers 

van OCMW’s, CAW en Justitiehuis. Het juridisch advies wordt verleend door advocaten van de Orde van 

Advocaten balie Limburg tijdens zitdagen op 16 verschillende locaties.   De zitdagen zijn laagdrempelig en staan 

open voor iedereen, ongeacht inkomen of woonplaats. Meer informatie kan gevonden worden op 

www.balielimburg.be/gratis-juridisch-eerstelijnsadvies of op de facebookpagina van de commissie 

@EerstelijnsadviesAdvocatenLimburg. 

 
Over Jeugdcentrum Stad Genk 

Jeugdcentrum Rondpunt 26 is hét centrum voor jongeren in Genk. Jeugd Genk werkt hier aan het jeugdbeleid, 
maar ook partners zoals OverKop, JAC en Villa Basta hebben hier een plekje. Meer info op www.jeugdgenk.be  
 
Over GO! Next KTA2 Hasselt  

KTA2 is een middelbare school van scholengroep GO! Next en biedt zowel beroeps secundair onderwijs als 
technisch secundair onderwijs aan van het eerste tot het zevende middelbaar. Meer info op 
http://kta2hasselt.be/kapstok en https://go-next.be/ 
 
Over GO! Next Het Atheneum Hasselt 

Het Atheneum is een middelbare school van scholengroep GO! Next en biedt algemeen secundair onderwijs 
aan van het eerste tot het zesde middelbaar. Meer info op http://hetatheneumhasselt.be en https://go-
next.be/ 
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