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WETSVOORSTEL

betreffende het kosteloos of
gedeeltelijk kosteloos optreden

van advocaten

AMENDEMENTEN

Nr. 95 VAN DE HEER DUQUESNE
(Subamendement op amendement nr. 80, Stuk nr.
549/10)

Art.3

In het voorgestelde artikel 5083, la, de woor-
den «dat advocaten continudiensten voor juridische
eerstelijnsbijstand verrichten» vervangen door de
woorden «er samen met de advocaten voor te zorgen
dat wachtdiensten voor juridische eerstelijnsbijstand
worden opgezet».

VERANTWOORDING

Die laatste formulering geeft beter de actieve rol weer
die de Commissie voor juridische bijstand moet spelen bij
het opzetten van wachtdiensten voor juridische eerstelijns-
bijstand; het moet echter wel duidelijk zijn dat zulks in zeer
nauwoverleg met de advocaten moet gebeuren.

Zie:
- 549 - 95 / 96:

- N' 1 : Wetsvoorstel van de heren 1.-1. Viseur, Vandeurzen,
Beaufays en Mevr. de T'Serc1aes.

- N' 2 tot 6 : Amendementen.
- N' 7 : Advies van de Raad van State.
- N" 8 tot 12 : Amendementen.

(*) Vierde zitting van de 49"0 zittingsperiode
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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1997 - 1998 (')

pR AVRIL 1998

PROPOSITION DE LOI

relative à l'intervention gratuite
ou partiellement gratuite

des avocats

AMENDEMENTS

N° 95 DE M. DUQUESNE
(Sous-amendement à l'amendement na 80, Doc. na
549/10)

Art.3

Dans l'article 5083, la, proposé, remplacer les
mots «à la tenue, par des avocats,» par les mots
«, avec les avocats, à l'organisation».

JUSTIFICATION

Cette formulation traduit mieux le rôle actif que doit jouer
la commission d'aide juridique en ce qui concerne l'organi-
sation de permanences d'aide juridique de première ligne
MAlS il doit être clair que l'organisation de ces permanen-
ces doit se faire en très étroite collaboration avec les avo-
cats.

A. DUQUESNE

Voir:
549 - 95 / 96:

- N° 1 : Proposition de MM. 1.-1. Viseur, Vandeurzen,
Beaufays et Mme de T'Serc1aes.

- N° 2 à 6 :Amendements.
- W 7 : Avis du Conseil d'Etat.
- N'" 8 à 12 : Amendements.

(*) Quatrième session de la 49èillO législature
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Nr. 96 VANDE HEER Jo-Jo VISEUR
(Subamendement op amendement nr. 80, Stuk nr.
549/10)

Art.3

Het voorgestelde artikel 5083, 2°, aanvullen als
volgt:

«,zulks door onder meer het sluiten van ooereenkom-
sten in de hand te werken; «

VERANTWOORDING

Er zij gepreciseerd dat de Commissie voor juridische bij-
stand het sluiten van overeenkomsten tussen organisaties
voor juridische bijstand of gespecialiseerde organisaties, dan
wel tussen de balie en een aantalorganisaties, bevordert.

Nr. 97 VANDE HEER Jo-Jo VISEUR
(Subamendement op amendement nr. 80, Stuk nr.
549/10)

Art.3

In het voorgestelde artikel 5082°, § 1, eerste
lid, de woorden «met name» weglaten.

VERANTWOORDING

De terugvordering van de vergoeding moet worden be-
perkt tot de gevallen waarbij de rechtzoekende uit het op-
treden van de advocaat een zodanig voordeel heeft verkre-
gen dat hij daardoor een hoger inkomen verwerft.

Nr. 98 VANDE HEER BARZIN
(Subamendement op amendement nr. 18, Stuk nr.
549/4)

Art. 4bis(nieuw)

Dit artikel wijzigen door de volgende bepa-
ling:

«Art. 4bis.-In artikel458 van het Gerechtelijk Wet-
boek, gewijzigd bij de wet van 19 november 1992,
wordt tussen het eerste en het tweede lid, het volgende
lid ingevoegd:

«Vóór zijn optreden, brengt de advocaat zijn cliënt
schriftelijk op de hoogte van de wijze waarop zijn ho-
noraria en kosten worden berehend,».»

[ 2 ]

N° 96 DE M. Jo-Jo VISEUR
(Sous-amendement à l'amendement n° 80, Doc. n°
549/10)

Art.3

Compléter l'article 5083, 2°, proposé, comme
suit:

«, entre autres en favorisant la conclusion de con-
ventions»

JUSTIFICATION

Il convient de préciser que la commission juridique favo-
rise la conclusion de conventions soit entre organisations
d'aide juridique ou spécialisée soit entre le barreau et des
organisations.

N° 97 DE M. Jo-Jo VISEUR
(Sous-amendement à l'amendement n° 80, Doc. n°
549/10)

Art.3

Dans l'article 5082°, § t-, alinéa r-; proposé,
remplacer les mots «notamment parce que»par le
mot «lorsque».

JUSTIFICATION

Il convient de limiter la récupération de l'indemnité à
l'hypothèse où le justiciable a tiré profit de l'intervention
de l'avocat de façon telle que les ressources du justiciable
ont augmenté.

J.-J. VISEUR

N° 98 DE M. BARZIN
(Sous-amendement à l'amendement n° 18, Doc. n°
549/4)

Art. 4bis (nouveau)

Remplacer cet article par la disposition sui-
vante:

«Art. 4bis. -Dans l'article 458 du Code judiciaire,
modifié par la loi du 19 novembre 1992, l'alinéa sui-
vant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

«Préalablement à son intervention, l'avocat informe,
par écrit, son client du mode de calcul de ses honorai-
res et [rais».».

J. BARZIN



Nr. 99 VAN DE HEER BARZIN c.s,
(Subamendement op amendement nr. 18, Stuk nr.
549/4»

Art. 4bis(nieuw)

Dit artikel wijzigen door de volgende bepa-
ling:

«Art. 4bis.-In artikel459 van het Gerechtelijk Wet-
boek, gewijzigd bij de wet van 19 november 1992, uior-
den tussen het eerste en het tweede lid, de volgende
leden ingevoegd:

«Vóór zijn optreden, brengt de advocaat zijn cliënt
schriftelijk op de hoogte van de wijze waarop zijn ho-
noraria en kosten worden berekend.

Doet hij dat niet, dan kan hij kosten noch honora-
ria aanrekenen;»»
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N° 99 DE M. BARZIN ET CONSORTS
(Sous-amendement à l'amendement n° 18, Doc. n°
549/4)

Art. 4bis (nouveau)

Remplacer cet article par la disposition sui-
vante:

«Art. 4bis. -Dans l'article 459 du Code judiciaire,
modifié par la loi du 19 novembre 1992, les alinéas
suivants sont insérés entre les alinéas t: et 2 :

«Préalablement à son intervention, l'avocat informe,
par écrit, son client du mode de calcul de ses honorai-
res et frais».

A défaut, l'avocat ne peut percevoir ni frais ni ho-
noraires.»:».

J. BARZIN
TH. GIET
R.LANDUYT
F. LOZIE


