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D.A.S. SPECIAAL
Geen pro Deo advocaat meer
voor wie voldoende middelen heeft
De juridische tweedelijnshulp (pro Deo) is
sinds 1 september gewijzigd (Wet 6 juli 2016).
Naast de doelstelling dat de rechtszoekende een
betere toegang tot het recht moet krijgen, beogen de hervormingen en herfinancieringen een
rechtvaardiger en kwaliteitsvoller systeem zowel
voor de begunstigden als de verstrekkers. Zo zou
er een billijkere vergoeding komen van de advocaten voor de werkelijk geleverde prestaties. En
de bedoeling is meer zaken minnelijk te beslechten in plaats van voor een rechter uit te vechten…
Hoe werkt het systeem?
Onze samenleving beschermt financieel zwakke burgers
door hen gratis de toegang tot het recht te verlenen. De
overheid financiert de kostprijs voor hun verdediging met
een budget voor “pro Deo” van 71 miljoen euro. Om een
“correcte vergoeding” van de advocaten te verzekeren en
die op te trekken tot het niveau van de voorbije jaren, gaat
het budget dit jaar nog met 3 miljoen euro omhoog, de
komende jaren wil men het bedrag stapsgewijs optrekken.
Om van het systeem juridische tweedelijnsrechtshulp te
genieten en een pro Deo advocaat te krijgen kun je:
- beroep doen op de bureaus voor de juridische bijstand
en een advocaat kiezen uit de lijst van pro Deo advocaten,
- ofwel aan een vrij gekozen advocaat vragen te werken
aan het pro Deo-tarief.

Wat veranderde er op 1 september?
De burger die voldoende middelen heeft krijgt geen bijstand meer van een pro Deo-advocaat. Dit is de grootste
verandering. Bij de controle van de inkomsten van de
aanvrager zal vanaf 1 september immers rekening worden
gehouden met al zijn bestaansmiddelen: zowel inkomsten
uit arbeid, als roerende en onroerende goederen en van
spaargelden, beleggingen of kapitaal.

Eigen bijdrage
Wie gebruik maakt van het systeem, zal een “forfaitaire
bescheiden bijdrage” per aanleg per procedure moeten

investeren. Advocaten mogen pas optreden wanneer ze de
bijdragen hebben ontvangen.
Maar niet iedereen hoeft de bijdragen te betalen. Minderjarigen, geesteszieken, staatlozen, mensen zonder bestaansmiddelen, enz. zijn de bijdrage niet verschuldigd. Indien
een aanvrager kan aantonen dat de betaling zijn of haar
toegang tot Justitie ernstig zou belemmeren, kunnen de
Bureaus voor Juridische Bijstand een vrijstelling verlenen.
De advocaten krijgen de mogelijkheid om een vergoeding
aan te rekenen wanneer hun optreden ertoe geleid heeft
dat de begunstigden geldsommen hebben ontvangen die,
indien ze voorhanden waren op de dag van de aanvraag
van de juridische tweedelijnsbijstand, hen niet in aanmerking hadden laten komen voor het systeem.

En wat met andere kosten?
Rechtsplegingsvergoeding en kosten van andere functionarissen.
De in het ongelijk gestelde partij die van de tweedelijns
juridische bijstand (pro Deo) geniet, kan hij mits expliciete
aanvraag slechts tot het minimumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding veroordeeld worden , tenzij in geval
van een kennelijk onredelijke situatie ( bv. tergend en
roekeloos geding). Hij moet in ieder geval deze rechtsplegingsvergoeding zelf betalen.
Om te verkrijgen dat andere personen (vb. gerechtsdeurwaarder, tolk,…) hun diensten kosteloos verlenen, of dat
men de gerechtskosten (rolrechten, kopies,..) niet moet
betalen, zal de advocaat de kosteloze rechtsbijstand dienen te vragen. Dit is een speciale procedure, waarbij men
de rechter moet overtuigen dat de persoon in kwestie deze
kosten niet zelf kan betalen

Praktisch
INKOMENSGRENZEN
(cijfers geldig op 1 september 2016)
Alleenstaand
a) Volledige kosteloosheid:
max. 978,00 EUR netto/maand
b) Gedeeltelijke kosteloosheid:
tussen 978,00 EUR en 1.255,00 EUR
netto/maand
Gehuwd, samenwonend of alleenstaand
met persoon ten laste
a) Volledige kosteloosheid: max. 1.255,00 EUR
netto/maand (= gezinsinkomen) + 173,48 EUR
pp ten laste
1 persoon = 1.428,48 EUR
2 personen = 1.601,96 EUR
3 personen = 1.775,44 EUR
b) Gedeeltelijke kosteloosheid: tussen 1.255,00
EUR en 1.531,00 EUR netto/maand (= gezinsinkomen) + 173,48 EUR pp ten laste
1 persoon = 1.704,48 EUR
2 personen = 1.877,96 EUR
3 personen = 2.051,44 EUR

Conclusie?
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Steeds minder mensen zullen gebruik kunnen maken van
het pro-Deo systeem. Het wordt des te belangrijker een
rechtsbijstandverzekering te onderschrijven!
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