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Gratis Advocaten Advies #GAA 
Iedereen heeft recht op juridisch advies 
 

 

• U kan op een 14-tal plaatsen in Limburg terecht voor een kort gratis mondeling 
eerstelijns juridisch advies door een advocaat 

• De eerstelijns advocaat geeft enkel mondeling advies, hij luistert, adviseert en verwijst 
eventueel door. Als je weet dat je een advocaat nodig hebt die je dossier namens jou 
behandelt: zoek een advocaat op www.balielimburg.be   

• Check of je op voorhand een afspraak moet maken op de locatie die je wil bezoeken 
op  www.balielimburg.be/gratis-advocaten-advies   

 
 

 

Telefonisch Advocaten Advies  
 

 

Enkel als u zich onmogelijk kan verplaatsen naar een zitdag op één van de locaties kan u ook 

beroep doen op onze telefonische permanentie. Deze is beschikbaar elke donderdag van 

16u00-18u00 op het nummer 0800-74 323  Er zijn telkens twee advocaten van dienst om de 

wachttijd te beperken, desondanks kan de wachttijd oplopen. Deze oproepen zijn volledig 

gratis. Bereid het gesprek voor (schrijf je vraag op),  hou het kort en bondig, dit om de 

wachttijd voor anderen te beperken.   
 
Als de advocaat in gesprek is probeert u het later opnieuw. De advocaat zal (net als bij de 
gewone consultaties) een aantal persoonsgegevens van je vragen: geboortejaar, geslacht, 
burgerlijke staat, woonplaats,… 
 

 
 
 

http://www.balielimburg.be/
http://www.balielimburg.be/gratis-advocaten-advies
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OVERZICHT ZITDAGEN LIMBURG 2022 

met ingang vanaf 01.04.2022 
  

                              Waar?                                    Wanneer?           Duur (uren) 

MAANDAG BILZEN  Vredegerecht 11:00 Elke maandag  1.5 

 

HASSELT  
Ontvangstlokaal BJB 

Gerechtsgebouw 
Eerste verdieping 

14:00  
Elke maandag 
! aanmelden tot 15u00 

 
1.5  

 SINT-TRUIDEN  Vredegerecht 11:00 4e maandag  1.5 

 SINT-TRUIDEN  Sociaal Huis 10:00 2e maandag  2 

  ! afspraak maken tel. 011 69 70 30  ! aanmelden tot 11u30   

 HEUSDEN-ZOLDER  Sociaal Huis 16:00 1e en 3de maandag  2 

 ! afspraak maken tel. 011 456 150   sociaalhuis@heusden-zolder.be    

 LEOPOLDSBURG  Gemeentehuis 17:00 2e maandag  1 

 

TESSENDERLO  
! afspraak maken 

Sociaal Huis 
tel. 013 67 98 30 of 
sociale.dienst@tessenderlo.be  

17:30 
 

2e maandag 
 

 1 
 

       
 

DINSDAG GENK  Stadhuis 11:00 Elke dinsdag  2 

 
! afspraak maken online 
https://afspraken.genk.be/product=631  

www.genk.be/zitdag-juridisch-
advies  ! aanmelden tot 12u00   

 

HASSELT  
Ontvangstlokaal BJB 

Gerechtsgebouw 
Eerste verdieping 

14:00  
Elke dinsdag 
! aanmelden tot 15u00 

 
1.5  

 

SINT-TRUIDEN 
! afspraak maken 

Sociaal Huis 
tel. 011 69 70 30 15:30  3e dinsdag  

 
2  

 
     

 

WOENSDAG BREE  Vredegerecht 11:00 Elke woensdag  1.5 

 

HASSELT   
Ontvangstlokaal BJB 

Gerechtsgebouw 
Eerste verdieping 

14:00  
Elke woensdag 
! aanmelden tot 15u00 

 
1.5  

 PELT Vredegerecht 14:00 1e en 3e woensdag  1 

 BERINGEN I  Vredegerecht 15:00 1e en 3e woensdag  1.5 

 BERINGEN II Vredegerecht 11:30 2e en 4e woensdag  1.5 

 HOUTHALEN-HELCHTEREN Vredegerecht 14:00 2e en 4de woensdag  1 

 

TONGEREN  
! afspraak maken 

Justitiehuis 
tel. 012 250 930 

14:00 

 

Elke woensdag 
  

 
1.5 

 

   
 

    

DONDERDAG 

HASSELT   
Ontvangstlokaal BJB 

Gerechtsgebouw 
Eerste verdieping 

14:00 
 

Elke donderdag 
! aanmelden tot 15u00 

 
1.5 

 

 TELEFONISCH ADVIES 0800 74 323 16:00 Elke donderdag   2 

       

VRIJDAG GENK Stadhuis 11:00 Elke vrijdag  2 

 
! afspraak maken 
https://afspraken.genk.be/product=631  

www.genk.be/zitdag-juridisch-
advies  ! aanmelden tot 12u00   

 MAASMECHELEN Vredegerecht 10:30 Elke vrijdag  2 

 

HASSELT  
Ontvangstlokaal BJB 

Gerechtsgebouw 
Eerste verdieping 

14:00  
Elke vrijdag 
! aanmelden tot 15u00 

 
1.5  

 

Alle actuele info over de zitdagen en adressen kan u consulteren op 
de website:    https://www.balielimburg.be/gratis-advocaten-advies 

 

https://www.balielimburg.be/gratis-advocaten-advies
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ADRESSEN LOCATIES 
 

BILZEN-Vredegerecht Brugstraat 2 Bilzen tel. griffie +32089411441 

   

BREE-Vredegerecht Kloosterpoort 1 Bree tel. griffie +3289462309 

   

BERINGEN-Vredegerecht Pieter Bruegelstraat 8 Beringen tel. griffie +3211422392 

   

GENK-Stadhuis  
(Balieplein-spreekruimte 4) 

Stadsplein 1 Genk tel. Sociaal Huis Genk +3289655165 

   

HEUSDEN-ZOLDER-SOCIAAL 
HUIS 

Sint-Willibrordusplein 4 
Heusden - Zolder tel. Sociaal Huis 
+3211456150 

   

MAASMECHELEN-
Vredegerecht 

Binnenhof 3 Maasmechelen tel. griffie +3289764309 

   

HOUTHALEN-HELCHTEREN-
Vredegerecht 

Pastorijstraat 30 Houthalen-Helchteren tel. griffie +3211492500 

   

TONGEREN-Justitiehuis Kielenstraat 24 Tongeren tel. +3212250930 

   

LEOPOLDSBURG-
Gemeentehuis 

Koningin Astridplein 37 Leopoldsburg +3211349210 

   

PELT-Vredegerecht Justitielaan 31 Neerpelt (Pelt) tel. griffie +3211800620 

   

SINT-TRUIDEN-SOCIAAL HUIS C. Cartuyvelsstraat 12 Sint - Truiden tel. Sociaal Huis +3211697030 

   

SINT-TRUIDEN-Vredegerecht Kazerne Vest 10 Sint - Truiden tel. griffie +3211682996 

   

TESSENDERLO-SOCIAAL HUIS Solveld 32 Tessenderlo tel. Sociaal Huis +3213679830 

   

HASSELT-Gerechtsgebouw Parklaan 25 
Hasselt tel. secretariaat balie Limburg 
+3211379883 

 
Alle actuele info over de zitdagen en adressen kan u consulteren op 
de website:    https://www.balielimburg.be/gratis-advocaten-advies 
 
 
 

https://www.balielimburg.be/gratis-advocaten-advies
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MEER INFORMATIE 
 

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 samengesteld uit acht advocaten, zes 
vertegenwoordigers van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO: OCMW’s, CAW en Diensten 
Maatschappelijk Werk van de mutualiteiten) en tenslotte uit 2 vertegenwoordigers van 
verenigingen die werken met de meest kwetsbare personen.  
 
Het juridisch advies wordt verleend door een ploeg van advocaten van de Orde van 
Advocaten balie Limburg tijdens zitdagen op 14 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-advocaten-advies of op de 
sociale media (FB en Instagram) van de commissie @GratisAdvocatenAdviesLimburg en 
https://www.instagram.com/gratisadvocatenadvies_limburg/ 
 
 

Wat te verwachten van onze dienstverlening? 
Als u twijfelt aan uw rechten of plichten in een dispuut, of u bent gewoon op zoek naar 
praktische inlichtingen of juridische informatie, dan hebt u recht op gratis eerstelijnsadvies. 
Dit is een kort oriënterend gesprek of een eerste juridisch advies. Deze consultatie is 
kosteloos en ook voor het advies dat u krijgt hoeft u niets te betalen, ongeacht uw 
inkomen. Het gesprek is ook vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim van de 
advocaat.                                                                                                 
 

Voor welke vragen?  
Moet ik antwoorden op deze brief? - Is het de moeite om hiervoor een advocaat in te 
schakelen? Welke juridische dienst kan mij hiermee verder helpen? - Moet ik aanwezig zijn 
op de zitting? - Volg ik de juiste juridische weg? - Kan ik hierin nog iets ondernemen? - Ontslag 
of dreigend ontslag – Huwelijksproblemen - Uw onderhoudsgeld wordt niet betaald - 
Problemen met werkloosheid - Problemen met de ziekteverzekering - U wil of kan een 
factuur niet betalen – Hulp bij de aanvraag voor tweedelijnsbijstand bij het Bureau Juridische 
Bijstand  (BJB)- … 
 
 

Gratis Advocaten Advies Limburg #GAALimburg 
COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND LIMBURG KBO 0685.433.375  

Parklaan 25  B-3500 HASSELT  

 
 

http://www.balielimburg.be/gratis-advocaten-advies
https://www.facebook.com/EerstelijnsadviesAdvocatenLimburg/
https://www.instagram.com/gratisadvocatenadvies_limburg/

