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Uw privacy?  
 

PERSOONSGEGEVENS 
Bij elk gesprek zijn wij wettelijk verplicht een aantal persoonsgegevens van u te noteren overeenkomstig 
artikel 508/6 Ger.W. Deze gegevens (geslacht, burgerlijke stand, leeftijd, woonplaats, rechtstak waarover 
het advies handelde),  worden anoniem verwerkt in digitale statistieken via een beveiligde online module 
waar enkel de Commissie Juridische Bijstand Limburg toegang toe heeft, via de Orde van Vlaamse Balies. 
Deze informatie wordt jaarlijks in een samenvattend verslag doorgegeven aan het Vlaamse Departement 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, dit met het oog op het maken van aanbevelingen aan de Minister ter 
verbetering van de rechtshulp (artikel 508/3, 4° Ger.W.). 
 
Wij vragen daarnaast ook uw naam, adres en geboortedatum om een controle mogelijk te maken ten 
aanzien van de advocaten die u adviseren. De advocaat die u vandaag op het spreekuur ontvangt mag 
achteraf niet uw dossier behandelen als uw eigen advocaat (art. 508/12 Ger.W.). Deze persoonsgegevens 
worden niet doorgegeven, deze worden enkel schriftelijk bewaard ten behoeve van de Commissie 
Juridische Bijstand Limburg en de Orde van Advocaten Balie Limburg met als doel kwaliteitstoezicht en 
controle van de advocaten mogelijk te maken (art.508/5 Ger.W.). De verzamelde persoonsgegevens 
worden niet doorgegeven, ook niet buiten de Europese Economische Ruimte.  
 
In de periode van 25 maart tot 25 mei 2019 wordt door PXL Social Work Research in samenwerking met 
het CJB een onderzoek uitgevoerd naar de toegankelijkheid en effectiviteit van het “gratis eerstelijns 
juridisch advies”. Hiervoor worden naast de persoonsgegevens zoals hierboven genoemd gegevens 
verzameld door middel van een vragenlijst. De antwoorden op de vragenlijst zullen gekoppeld worden 
aan de persoonsgegevens. De gegevens worden anoniem verwerkt en de resultaten zullen op 
geaggregeerd niveau teruggekoppeld worden aan het CJB. 
 

BEWAARTIJD 
Alle hoger genoemde persoonsgegevens worden gedurende 5 jaar bewaard te tellen vanaf 31 augustus 
van het werkingsjaar van de Commissie waarbinnen het eerstelijns juridisch advies werd verleend.  

 

MEER INFO OF KLACHTEN? 
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking: 
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND ARRONDISSEMENT LIMBURG 
Parklaan 25, B-3500 HASSELT, KBO 0844.699.358 
cjb@balielimburg.be  

 

Als u meent dat de advocaat of de Commissie Juridische Bijstand Limburg ten aanzien van de verwerking 
van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft kan u klacht indienen bij de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteit. 

 
Dat kan via de volgende contactgegevens:  

 

Gegevensbeschermingsautoriteit / Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 
+32 (0)2 274 48 00 +32 (0)2 274 48 35 
commission(at)privacycommission.be  

http://www.balielimburg.be/
http://www.balielimburg.be/
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=844699358
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WETTELIJKE GRONDSLAGEN 
 

Gerechtelijk Wetboek 
 
Art. 508/6 Gerechtelijk Wetboek 
Onverminderd de regels inzake beroepsgeheim, zijn de advocaten die juridische 
eerstelijnsbijstand verlenen ertoe gehouden om, volgens de nadere regels die door de 
minister van Justitie worden vastgesteld in overleg met de in artikel 488 bedoelde 
overheden, aan de commissie voor juridische bijstand een jaarverslag over te zenden over 
hun prestaties in dat verband.   
Zij doen aan het bureau beknopt verslag over de consulten die zij hebben gegeven. 
 
Art. 508/3 Gerechtelijk Wetboek 
De commissie voor juridische bijstand heeft tot taak:  
(…) 4° de aanbevelingen te doen die zij nodig acht rekening houdend met de verslagen die 
bedoeld zijn in de artikelen 508/6 en 508/11, en die aanbevelingen en verslagen over te 
zenden aan de minister van Justitie.   
 
Art. 508/5 Gerechtelijk Wetboek 
(…) § 4 De Orde van Advocaten ziet toe op de kwaliteit van de prestaties die door de 
advocaten worden verstrekt in het kader van de juridische eerstelijnsbijstand.  
In geval van tekortkoming kan de Raad van de Orde met een met redenen omklede 
beslissing een advocaat schrappen van de in § 1 bedoelde lijst, volgens de bij de artikelen 
458 tot 463 bepaalde procedure.  
 
Art. 508/12 Gerechtelijk Wetboek 
Behalve in spoedeisende gevallen of wanneer het bureau er uitdrukkelijk mee heeft 
ingestemd, is het de advocaten verboden juridische tweedelijnsbijstand te verlenen voor 
de zaken waarin ze zijn opgetreden in het raam van de in artikel 508/4 bedoelde juridische 
eerstelijnsbijstand. 

 
 
Verordening (EU) 2016/679  
 

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, de nieuwe Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van de Europese Unie (‘EU’), regelt de verwerking van 
persoonsgegevens van natuurlijke personen in de EU door een natuurlijk persoon, een 
onderneming of een organisatie. 

http://www.balielimburg.be/
http://www.balielimburg.be/

