GRATIS ADVOCATENADVIES
Gratis juridisch eerstelijns advies
door jeugdadvocaten voor jongeren

Wat we doen?
Zit je met een vraag over je rechten en plichten? Op de zitdag gratis advocatenadvies zal
een jeugdadvocaat naar je luisteren.

Bijvoorbeeld:
• 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?
• Wat kan een jeugdrechter beslissen?
• Ik heb iets besteld op het internet,
maar ik heb me bedacht. Wat nu?
• …

Is het gesprek vertrouwelijk?
Een advocaat? Mijn advocaat?
Een jeugdadvocaat zal je vragen beantwoorden. Deze advocaat wordt niet je persoonlijke
advocaat, hij geeft enkel een mondeling advies.

Wat heb ik er aan?
De jeugdadvocaat helpt je op weg. De advocaat
zal uitleggen wat je rechten en plichten zijn en
welke oplossingen er mogelijk zijn. Het advies is
kort en mondeling.

Ja. Het gesprek is onder vier ogen in alle vertrouwen. We zorgen ervoor dat niemand kan weten dat het over jou gaat. Er wordt geen informatie gegeven aan de school, aan het jeugdhuis,
aan het CLB, ook niet aan je ouders. De advocaat
heeft beroepsgeheim.

Wat na het advies?
Je weet genoeg en je kan er zelf mee verder.
Je begrijpt je probleem of je vraag nu beter en je
kan verder.

Je weet wel meer, maar er is extra hulp en
extra tijd nodig.
Het kan dat de advocaat je adviseert om bij een
andere dienst hulp te vragen.
Het kan dat de jeugdadvocaat je helpt met de
aanvraag om een eigen jeugdadvocaat te krijgen.
Onder 18 jaar is dat volledig gratis en heel
eenvoudig. Er is enkel een kopie van je identiteitskaart nodig. Na de aanvraag krijg je een brief
met daarin de naam en het adres van je eigen
jeugdadvocaat die je kan contacteren voor meer
hulp.
Kan ik de jeugdadvocaat van de zitdag
opnieuw spreken een volgende keer
op een andere zitdag?
Neen. Het contact met deze advocaat is éénmalig, maar je mag er natuurlijk zelf voor kiezen nog een keer
te langs te komen op een andere zitdag.
Je zal dan waarschijnlijk van iemand anders
antwoord krijgen, en die heeft misschien een
iets andere stijl, maar elke jeugdadvocaat werkt
volgens dezelfde principes.
De advocaat die je hebt gezien op de zitdag
zal je niet contacteren of opvolgen.
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