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Je gaat niet akkoord met  
een beslissing van het OCMW.
Wat nu?
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Je kan tegen elke beslissing van het OCMW in beroep gaan. 
Dat doe je bij de arbeidsrechtbank.

Enkele voorbeelden van OCMW-beslissingen:
 
• Het OCMW wil je geen uitkering betalen.
• Je krijgt geen huurwaarborg van het OCMW.
• Je hebt volgens het OCMW geen recht op een crisiswoning 

of een sociale tewerkstelling.
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Hoe ga je in beroep?

Stuur een brief naar de arbeidsrechtbank. 

Schrijf in de brief:

• dat het over een beslissing van OCMW Antwerpen gaat
• dat je niet akkoord gaat met die beslissing van het OCMW 
• de datum van de beslissing waarmee je niet akkoord gaat
• waarom je niet akkoord gaat (niet verplicht)

Let op:

• Stuur je brief binnen 3 maanden na de beslissing. Anders is je 
beroep ongeldig.

• Schrijf je brief in het Nederlands.
• Steek een kopie van de OCMW-beslissingsbrief bij je brief.
• Onderteken de brief.

Stuur de brief met de post of geef hem af op de griffie van de 
arbeidsrechtbank. 

Het adres is:

Arbeidsrechtbank
Bolivarplaats 20 bus 5
2000 Antwerpen

Je mag de brief aangetekend versturen, maar dat moet niet.

De griffie is open van maandag tot en met vrijdag van:

• 8.30 tot 12.30 uur
• 13.30 tot 16 uur
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Je brief is bij de arbeidsrechtbank.  
Wat gebeurt daarna?

Zo verloopt de rechtszaak:

1. De arbeidsrechtbank vraagt je dossier op bij OCMW Antwerpen.
2. OCMW Antwerpen stuurt je dossier naar de rechtbank.
3. De griffie van de rechtbank nodigt je uit om het dossier te bekijken. 
4. Je krijgt een uitnodiging om naar de zitting in de rechtbank  

te komen.
5. De rechter beslist of je gelijk krijgt of niet.

1. De arbeidsrechtbank onderzoekt je zaak

De arbeidsrechtbank:

• brengt OCMW Antwerpen schriftelijk op de hoogte van de rechtszaak
• vraagt je dossier op bij het OCMW
• vraagt je om belangrijke documenten te bezorgen 

2. Je gaat het dossier van het OCMW bekijken 

in de rechtbank

OCMW Antwerpen stuurt je dossier op naar de rechtbank.
De griffie van de rechtbank nodigt je uit om het dossier te bekijken.  
Je kan bij de griffie terecht van maandag tot en met vrijdag van:

• 8.30 tot 12.30 uur
• 13.30 tot 16 uur

Je moet geen afspraak maken.

Als je vindt dat er documenten ontbreken, kan je die nog bezorgen  
aan de rechtbank en het OCMW. Het is belangrijk dat je dat  
voor de zitting doet. 



6

3. Jij bereidt de zitting voor

Verzamel vooraf alle belangrijke documenten.
Die bezorg je voor de zitting aan de rechtbank en het OCMW. 

Voorbeelden:

Vindt het OCMW dat je niet genoeg doet om werk te vinden? 
Breng een kopie van je sollicitatiebrieven mee.

Heb je problemen met je gezondheid? 
Breng een attest van de dokter mee.

Vindt het OCMW dat je genoeg inkomsten hebt? 
Breng een lijst mee van al je inkomsten en uitgaven van een 
of meerdere maanden.
• Voorbeelden inkomsten: loonbrief, bankuittreksels …
• Voorbeelden uitgaven: huurcontract, facturen van 

elektriciteit, gas, water, medische kosten,  
andere kosten …

Bezorg die belangrijke documenten ten laatste een dag voor  
de zitting aan de Arbeidsrechtbank en OCMW Antwerpen:

Arbeidsrechtbank

Stuur per post of ga persoonlijk langs:
Arbeidsrechtbank
Bolivarplaats 20 bus 5
2000 Antwerpen

OCMW Antwerpen

• Mail naar ocmw_juridische_dienst@ocmw.antwerpen.be
• Of stuur je brief met de post naar:

Stad en OCMW Antwerpen
Sociale Dienstverlening – Stafdienst – Juridische Dienst
Grote Markt 1
2000 Antwerpen

sollicitatie
sollicitatie

factuur

uittreksel
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Beslis wie naar de zitting gaat.

Je gaat het best zelf naar de zitting. Dan kan je aan de rechter 
vertellen waarom je niet akkoord gaat met de beslissing van het 
OCMW. Je kan je ook laten vertegenwoordigen door een advocaat. 

Kan je zelf niet naar de zitting gaan? Je kan iemand anders sturen.

Wie kan jou vertegenwoordigen?

• Een advocaat
• Je echtgenoot of echtgenote
• Een lid van je familie of schoonfamilie
• Een medewerker van een vakbond of sociale organisatie

Is er niemand op de zitting om jou te vertegenwoordigen? 
Dan kan de rechter toch een beslissing nemen.

Let op: geef een volmacht aan je vertegenwoordiger. 

Een volmacht is een brief waarin je iemand de toestemming geeft 
om jou te vertegenwoordigen in de rechtbank. 

Wanneer moet je een volmacht geven? 
Altijd, maar niet als je vertegenwoordiger een advocaat is.

Je moet de volmacht handtekenen.

Ik, Jan Paul Baert , 

geef volmacht aan 

Els Marie Dams  

om mij te 

vertegenwoordigen.

jouw volledige naam

de volledige naam  
van je vertegenwoordiger 

handtekening

Voorbeeld van een volmacht
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Breng een tolk mee, als je niet genoeg  
Nederlands spreekt.

Spreek je niet genoeg Nederlands? Vind je Nederlands moeilijk?

Je mag iemand meebrengen die voor jou vertaalt:

• een vriend of familielid
• een tolk

Vraag juridische hulp, als je dat nodig hebt.

Je vindt meer informatie op het einde van deze brochure.

4. Je gaat naar de zitting

Waar?

De zitting is in het Justitiepaleis:

Bolivarplaats 20
2000 Antwerpen

Je ziet het nummer van de zaal op de uitnodiging.
Vind je de zaal niet? Vraag de weg aan de infobalie.

你好 Hallo
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Wie is aanwezig?

• Jij en/of je vertegenwoordiger

• De tegenpartij 
Een advocaat of medewerker die OCMW Antwerpen 
vertegenwoordigt.

• De beroepsrechter en 2 sociale rechters 
Zij beslissen samen of je gelijk krijgt of niet. 

• Een vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie 
Hij geeft na de zitting een advies aan de voorzitter.

• De griffier 
Hij schrijft op wie aanwezig is en kan je een aanwezigheidsattest 
geven voor je school of werkgever.

• Andere mensen 
Iedereen mag op de zitting aanwezig zijn. Daarom kunnen er nog 
andere mensen in de zaal zijn.

Hoe verloopt de zitting?

1. Je registreert je naam voor de zitting begint.

2. De rechter komt binnen.

3. De griffier roept alle zaken van die dag af.  
Hij noteert wie aanwezig is.

4. Eerst komen de zaken met een advocaat. 
Daarna komen de zaken zonder advocaat.

5. Is het jouw beurt? Dan roepen ze je naam. Je gaat naar voor. 
Je legt uit waarom je niet akkoord gaat met de OCMW-beslissing.  
Heb je een advocaat? Dan doet die de uitleg in jouw plaats.  
Dat betekent niet dat je zelf niets mag zeggen. Je mag altijd iets 
uitleggen of vragen stellen.
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6. De rechters of de vertegenwoordiger van de arbeidsrechtbank 
kunnen nog vragen stellen. Daarom verzamel je op voorhand alle 
belangrijke documenten.

7. Het OCMW krijgt de kans om zich te verdedigen. Het OCMW legt 
uit waarom het die beslissing heeft genomen. 

8. De rechters of de vertegenwoordiger van de arbeidsrechtbank 
kunnen nog vragen stellen. 
Zijn er geen vragen meer? Dan eindigt de voorzitter de bespreking.

9. De vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie geeft advies 
over de zaak aan de rechter. Hij doet dat mondeling of schriftelijk.

• Een mondeling advies geeft hij op het einde van de zitting.  
Je mag daar direct op reageren. 

• Een schriftelijk advies geeft hij meestal 1 tot 2 weken later.  
Je mag reageren met een brief.  
De rechter beslist tot wanneer je mag reageren. 
 
Je stuurt je brief met de post of geeft hem persoonlijk af  
op de griffie.

10. De rechter moet het advies van de arbeidsrechtbank niet volgen, 
maar doet dat meestal wel. Het is dus belangrijk dat je reageert, 
als je niet akkoord gaat. Dan kan de rechter daar rekening mee 
houden.

11. Heeft de griffie je brief gekregen? Dan heeft de rechter 1 maand 
tijd om te beslissen.

12. Je krijgt een brief met daarin de beslissing.
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Is uitstel van de zitting mogelijk?

Ja, de rechtbank kan de rechtszaak uitstellen. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld als:

• documenten ontbreken
• een van de partijen ziek is op de dag van de zitting

Jij, het OCMW of het arbeidsauditoraat kunnen uitstel vragen.
De rechter beslist of hij de rechtszaak uitstelt.

De rechter kan de zitting meerdere keren uitstellen. 

5. De rechter beslist

De rechter geeft je gelijk De rechter geeft je geen gelijk

Geeft de rechter je gelijk? 
Dan moet het OCMW je toch 
helpen. Afhankelijk van je vraag:
• krijg je een uitkering
• krijg je een huurwaarborg
• start je sociale tewerkstelling …

Let op: 
Het OCMW kan tegen het vonnis 
in beroep gaan bij het arbeidshof. 
Het arbeidshof staat boven de 
arbeidsrechtbank.

Geeft het arbeidshof je ongelijk? 
Dan moet je alles terugbetalen of 
stopt de hulp.

Geeft de rechter je geen gelijk? 
Dan krijg je geen OCMW-hulp.

Ga je niet akkoord met de 
beslissing? 
Dan kan je in beroep gaan bij het 
arbeidshof. 
Dat moet binnen 1 maand na het 
vonnis.
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6. OCMW Antwerpen betaalt de kosten 

van de rechtszaak

Het OCMW betaalt altijd de kosten van de rechtszaak, ook als  
je verliest.



13

Je hebt juridische hulp nodig.  
Wat doe je?

Waar krijg je gratis juridisch advies?

Weet je niet hoe je je moet voorbereiden op een rechtszaak?
Heb je meer informatie nodig?

Je kan op verschillende locaties in Antwerpen juridisch advies vragen 
aan een advocaat. Je eerste gesprek is gratis.

Je vindt een lijst met adressen op:  
www.balieantwerpen.be > Pro deo > Gratis eerste advies.

Je hebt een advocaat nodig. Wat doe je?

Heb je een advocaat nodig? Moet je een rechtszaak opstarten?
Dan kan je een pro-Deoadvocaat krijgen.
Dat is een advocaat die gratis werkt.
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Hoe vraag je een pro-Deoadvocaat aan?

1. Vul het ‘Aanvraagformulier juridische tweedelijnsbijstand’ in.

Je vindt dat document onderaan de pagina op www.advocaat.be > 
Een advocaat raadplegen > Wat kost een advocaat? > Pro Deo.

2. Verzamel alle documenten die je nodig hebt.

Je leest in het document ‘Stukken bij aanvraagformulier’ welke 
documenten je moet toevoegen. 
Je vindt dat document ook onderaan op de pagina op 
www.advocaat.be > Een advocaat raadplegen > Wat kost een 
advocaat? > Pro Deo.

3. Het aanvraagformulier en de documenten geef je persoonlijk af:

Bureau voor juridische bijstand
Gerechtsgebouw
Bolivarplaats 20 bus 15
2000 Antwerpen

Open van maandag tot en met vrijdag van 14.30 tot 16 uur.
In juli en augustus alleen open op dinsdag, woensdag en 
donderdag. 

Waar kan je vragen stellen over je beroepsprocedure?

Griffie arbeidsrechtbank
Bolivarplaats 20 bus 5
2000 Antwerpen
tel. 03 257 82 20

Open van maandag tot en met vrijdag van:

• 8.30 tot 12.30 uur
• 13.30 tot 16 uur



15

Foto's: 
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Ontwerper TV RRP/VK/OAP © Regie der Gebouwen
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