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IK ONTVANG EEN BESLISSING INZAKE SOCIALE ZEKERHEID OF SOCIALE BIJSTAND

Wat is sociale bijstand ?

Sociale bijstand is een vangnet voor wie buiten het gewone socialezekerheidsstelsel valt. 

Het gaat om leefloon (uitkeringen) of maatschappelijke dienstverlening van het OCMW,

uitkeringen of tegemoetkomingen aan personen met een handicap, inkomensgarantie voor

ouderen en gewaarborgde gezinsbijslag.

 

Wat is sociale zekerheid ? 

De sociale zekerheid voor werknemers omvat het geheel van sociale prestaties waarop sociaal

verzekerden recht hebben zoals werkloosheidsuitkering, ziekte- en invaliditeitsuitkering,

pensioenen, gezinsbijslagen en arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekering.

Daarnaast bestaat er nog het stelsel voor zelfstandigen en het stelsel voor ambtenaren. 

Dit laatste wordt in deze brochure niet besproken. 



IK GA NIET AKKOORD

Wat nu?

U kan in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank.

Wanneer ?

De beslissing vermeldt wanneer en hoe u beroep kan aantekenen. Dit is meestal binnen de 3

maanden na de beslissing.

Na het verstrijken van deze termijn is een beroep niet meer mogelijk.

De beslissing wordt dan definitief.

Hoe ?

U tekent beroep aan via een verzoekschrift (zie verder).  

Welke arbeidsrechtbank?

De bevoegde arbeidsrechtbank is de rechtbank van uw woonplaats. 

Indien u geen officiële woonplaats in België heeft, is de arbeidsrechtbank van uw verblijfplaats

bevoegd.

Op https://territoriale-bevoegdheid.just.fgov.be/cgi-main/competence-territoriale.pl kan u de

arbeidsrechtbank van uw woon- of verblijfplaats nakijken.
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U schrijft een brief in het Nederlands.

U vermeldt in deze brief tegen welke beslissing u in beroep gaat en waarom.

U vermeldt uw naam, uw adres en de instelling waartegen u beroep aantekent. U kan daarbij

verwijzen naar bewijzen.

U dateert en ondertekent de brief.

U voegt een kopie van de beslissing waartegen u beroep aantekent bij deze brief.

U stuurt het verzoekschrift op naar de arbeidsrechtbank.

Het verzoekschrift

OF

U geeft het verzoekschrift af op de griffie van de arbeidsrechtbank. 

OF

U  legt het digitaal neer via e-Deposit: https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit

Heb ik recht op juridische hulp of een pro-Deoadvocaat ?

U kan juridische hulp of een pro-Deoadvocaat vragen via www.advocaat.be.

https://access.eservices.just.fgov.be/edeposit
http://www.advocaat.be/


HOE VERLOOPT DE PROCEDURE ?

Het onderzoek

Het arbeidsauditoraat vraagt uw administratief dossier op dat tot de beslissing heeft geleid.

U krijgt de kans om dit dossier in te kijken op de griffie van zodra het arbeidsauditoraat zijn onderzoek

heeft beëindigd. 

De oproeping

U wordt door de griffie met een brief uitgenodigd op de zitting van de arbeidsrechtbank.

De plaats en de datum van de zitting worden in deze brief vermeld.

Zorg dat u steeds tijdig aanwezig bent (bij voorkeur 20 minuten op voorhand).

De zitting

De rechtbank is samengesteld uit een beroepsrechter en 2 rechters in sociale zaken (lekenrechters). 

De beroepsrechter zit in het midden met aan weerszijden de rechters in sociale zaken.

Aan de rechterkant zit de griffier. Hij schrijft o.a. op wie aanwezig is en roept de zaken af. Aan hem kan je

een aanwezigheidsattest vragen.

Aan de linkerkant zit de arbeidsauditeur. Hij is een vertegenwoordiger van het openbaar ministerie die in

uw dossier een advies aan de rechtbank geeft. U krijgt de kans om op dit advies te reageren.
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uw echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende of een bloed- of aanverwant (via een volmacht);

 een advocaat;

 een afgevaardigde van uw vak- of sociale organisatie (via een volmacht).

Op de zitting krijgt u de kans om uit te leggen waarom u niet akkoord gaat met de beslissing. 

De zaak kan ook uitgesteld worden indien de rechtbank vragen heeft of wanneer er bepaalde

documenten ontbreken. Om een nodeloos uitstel te vermijden, neemt u best alle bewijsstukken mee

(bijvoorbeeld stukken die de behoeftigheid aantonen).

U kan kiezen om zelf aanwezig te zijn. 

U kan zich ook laten vertegenwoordigen door :

U spreekt niet goed Nederlands?

U mag een vriend, familielid of tolk meebrengen die voor u vertaalt.

Bent u of uw vertegenwoordiger niet naar de zitting gekomen? 

De rechter kan toch een beslissing nemen. Dit is een beslissing bij verstek.



HET VONNIS

Het beraad

Na de behandeling van uw zaak, wordt deze in beraad genomen. 

De uitspraak

De rechtbank zal op de zitting meedelen wanneer het vonnis wordt uitgesproken (meestal na 4 weken).

U hoeft niet aanwezig te zijn wanneer de rechtbank het vonnis uitspreekt. Het vonnis wordt naar u

opgestuurd.

In het vonnis kan u lezen of u gelijk krijgt of niet.
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HOGER BEROEP TEGEN HET VONNIS

Indien u niet akkoord gaat met het vonnis, kan u hoger beroep aantekenen bij het arbeidshof.

In de brief waarmee het vonnis u wordt opgestuurd, wordt uitgelegd hoe u hoger beroep kan

aantekenen. De termijn hiervoor bedraagt 1 maand.

Op https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/een-rechtbank-zoeken kan u het arbeidshof van uw woon-

of verblijfplaats raadplegen.
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https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/een-rechtbank-zoeken


NUTTIGE ADRESSEN:

Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen

Bolivarplaats 20/5

2000 Antwerpen

03 257 82 20 

Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen

Voochtstraat 7

2800 Mechelen

015 28 83 10 

Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout

Kasteelplein 11

2300 Turnhout

014 44 71 40

Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt

Parklaan 25/5

3500 Hasselt

011 37 43 27

Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren

Kielenstraat 22/2

3700 Tongeren

012 39 95 30
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Verantwoordelijke uitgever

Deze brochure is een uitgave van de arbeidsrechtbank Antwerpen. 

De inhoud van de brochure vindt u ook anders verwoord in het Gerechtelijk Wetboek.

Aan deze inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Januari 2021.

https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-en-hoven/arbeidsrechtbank
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In deze brochure gebruiken we de mannelijke vorm als neutrale vorm.

Die verwijst naar alle genderidentiteiten.
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