
Beroep beslissing OCMW
Wat kan je doen als je niet akkoord gaat 
met een OCMW-beslissing?
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1. Beroep aantekenen

Het OCMW neemt belangrijke beslissingen. Maar het nam een beslissing waarmee je niet akkoord gaat. 

Misschien weigert het OCMW je een uitkering te betalen? Hiermee hoef je niet akkoord te gaan. 

Tegen elke beslissing van het OCMW kan je ‘beroep aantekenen’. Om dit te doen, stuur je een brief naar 

de arbeidsrechtbank. In je brief schrijf je dat je niet akkoord gaat met de beslissing van het OCMW. 

Deze brief noemt men ook wel eens een ‘verzoekschrift’. 

Je stuurt het naar de arbeidsrechtbank. 

Het adres is 

Je kan het aangetekend versturen, maar dit is niet verplicht. Je kan het ook persoonlijk afgeven op de 

griffie van de arbeidsrechtbank (Bolivarplaats 20/5 in 2000 Antwerpen) tussen 8.30 en 12.30 uur en 

tussen 13.30 en 16 uur. 

Na ontvangst van het verzoekschrift onderzoekt de arbeidsrechtbank je zaak. 

In deze brochure lees je stap voor stap wat je te wachten staat. Je vindt een antwoord op vele vragen: 

• Welke documenten verzamel je? 

• Waar vraag je meer uitleg? 

• Hoe vind je een advocaat? 

• Wat moet je doen als je voor de rechter komt? 

• … 

•	 Vermeld	over	welk	OCMW	het	gaat.

•	 Zet	de	datum	van	de	beslissing	er	bij.

•	 Voeg	een	kopie	van	de	beslissing	bij	je	brief.	

•	 Je	mag	uitleggen	waarom	je	niet	akkoord	gaat,	maar	dit	hoeft	niet.	

•	 Je	brief	moet	in	het	Nederlands	geschreven	zijn.

Arbeidsrechtbank

Bolivarplaats	20/5

2000	Antwerpen
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2. Wat gebeurt er na het indienen van het verzoekschrift?

Nadat je je verzoekschrift indiende, onderzoeken de medewerkers van het ‘arbeidsauditoraat’ je beroep 

tegen de OCMW-beslissing. Het arbeidsauditoriaat noemt men ook wel eens het openbaar ministerie bij 

de arbeidsrechtbank. Deze instelling vraagt je dossier op bij het OCMW en onderzoekt of het volledig is. 

Enkele weken of soms zelfs enkele maanden later nodigt de griffie van de rechtbank je uit om je dossier 

in te kijken. Dat hangt ervan af hoe snel het OCMW je dossier opstuurt. De griffie vind je op Bolivarplaats 

20/5 in 2000 Antwerpen. Je kan er terecht van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16 uur.

Enkele weken later nodigt de arbeidsrechtbank je uit om de zitting bij te wonen waar ze je zaak 

behandelen.

Is je zaak heel dringend, dan kan je per brief vragen om ze sneller te laten behandelen. Je stuurt de brief 

dan naar het arbeidsauditoraat Bolivarplaats 20/6 in 2000 Antwerpen. In de brief leg je uit waarom je 

zaak hoogdringend is.

3. Waar heeft de zitting plaats? 

Voor de zitting moet je naar het gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats. 

Op je uitnodiging staat het nummer van de zaal waar je moet zijn. Er 

is ook een informatiebalie in de inkomhal van het nieuwe justitiepaleis 

waar je de weg kunt vragen.

4. Moet je altijd zelf gaan?

Je kan het best zelf naar de zitting gaan. Dan kan je aan de rechter uitleggen waarom je niet 

akkoord gaat met de OCMW-beslissing. Je kan ook iemand anders laten gaan. Die persoon is dan je 

vertegenwoordiger. 

Deze vertegenwoordiger moet wel iemand zijn uit het volgende rijtje:

• een advocaat

• een afgevaardigde van een sociale organisatie die je belangen verdedigt

• een afgevaardigde van de vakbond

• je echtgenoot of een lid van de familie (of een familielid van je echtgenoot)

1.	 Je	verstuurde	een	verzoekschrift	of	gaf	het	af.

2.	 Het	arbeidsauditoraat	vraagt	je	dossier	op	bij	het	OCMW.

3.	 Het	OCMW	verstuurt	het	dossier	naar	de	rechtbank.

4.	 Je	krijgt	een	uitnodiging	om	je	dossier	te	komen	inzien	op	de	griffie.

5.	 Je	krijgt	een	uitnodiging	om	naar	de	rechtbank	te	komen.
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Belangrijk: Als je geen advocaat hebt, moet je een volmacht meegeven aan je vertegenwoordiger. Dat 

is een schriftelijke verklaring waarin je hem of haar de toelating geeft jou te vertegenwoordigen. In deze 

verklaring staat dan: ‘Hiermee geef ik, … (je naam invullen), volmacht aan … (naam van degene die je 

vertegenwoordigt) om mij te vertegenwoordigen.’ Vergeet je volmacht niet te tekenen.

Toch kan je ook dan nog altijd mee naar de zitting gaan. Ze is immers openbaar. Iedereen kan ze 

bijwonen.

5. Wie is er tijdens een zitting aanwezig?

In de zaal zie je vijf mensen met een zwarte toga. Het zijn:

De rechters zijn volledig onafhankelijk en beslissen mee met de voorzitter over je zaak. Hun beslissing 

noemt men ook wel een ‘vonnis’. 

De griffier schrijft op wie aanwezig is. Hij of zij kan je ook een attest bezorgen voor je school of voor je 

werk. Hierin staat dat je tijdens de zitting aanwezig was. 

6. Hoe verloopt een zitting?

Eerst komt de rechter binnen. Daarna roept de griffier alle zaken van die dag af om te zien wie aanwezig 

is. Mogelijk vraagt men je al voor de zitting om je naam op te geven. Dan behandelt de rechtbank 

de zaken één voor één. Eerst komen de zaken met een advocaat aan de beurt, dan volgen die zonder 

advocaat. Het OCMW is in je zaak de tegenpartij. Een advocaat of een lid van het personeel verdedigt 

het OCMW.

Als je zaak aan de beurt is, roepen ze je naar voor. Je mag dan uitleggen waarom je niet akkoord gaat 

met de beslissing van het OCMW. Als je een advocaat hebt, doet die dat in jouw plaats. Dit betekent 

echter niet dat je zelf niets mag zeggen. Je mag altijd vragen stellen als er iets niet duidelijk is of als je 

nog wat wil verduidelijken. 

een sociale rechter

Jij en eventueel je advocaat het OCMW

een vertegenwoordiger van
het openbaar ministerie

(arbeidsauditoraat)

de griffier

de voorzitter
(beroepsrechter)

een sociale rechter
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7. Wat gebeurt er verder?

Soms stellen de rechter of de arbeidsauditeur nog bijkomende vragen. Daarom kan je best al wat 

documenten verzamelen voor de zitting. 

• Misschien weigert het OCMW je uitkering omdat het je niet genoeg werkwillig vindt? Breng dan een 

kopie van je sollicitatiebrieven mee. Ook andere bewijzen waarmee je kan aantonen dat je wel wil 

werken, zijn goed. 

• Bij problemen met je gezondheid breng je een attest van de dokter mee. 

• Misschien vindt het OCMW dat je genoeg inkomsten hebt. Breng dan een overzicht van je 

uitgaven voor één of meerdere maanden mee (bijvoorbeeld huur, elektriciteit, water, andere vaste 

uitgaven, eventuele extra uitgaven zoals dokterskosten …). Maak ook een lijstje van je inkomsten 

(loonstrookjes, uittreksels van de bank …).

De rechtbank behandelt je zaak niet altijd onmiddellijk. Ze kan je zaak ook uitstellen. Dit gebeurt als er 

nog documenten ontbreken of als één van de partijen ziek is. Alle partijen kunnen uitstel vragen: het 

OCMW, het arbeidsauditoraat en jijzelf. Als je bijvoorbeeld nog nieuwe stukken aan de rechtbank wil 

bezorgen, kan je uitstel vragen. De rechter neemt hierover dan een beslissing. Als er veel documenten 

ontbreken, kan de rechter je zaak verschillende malen uitstellen tot alle stukken er zijn. Dit kan één, 

twee of zelfs tien keer gebeuren. Voor de nieuwe zitting krijg je telkens een uitnodiging. 

Is het dossier volledig, en zijn er geen verdere vragen, dan sluit de voorzitter de debatten.  

De arbeidsauditeur vertelt dan zijn mening over de zaak aan de rechter. Dit noemt men een advies.  

De arbeidsauditeur kan dit mondeling of schriftelijk doen. 

• Een mondeling advies wordt meestal onmiddellijk gegeven. Hierop kan je steeds antwoorden.  

Dat antwoord noemen we een ‘repliek’. 

• Een schriftelijk advies wordt meestal één tot twee weken later gegeven. Enkele dagen later krijg 

je het toegestuurd. Als je wil, mag je hierop schriftelijk antwoorden. De rechter bepaalt binnen 

welke termijn dit moet gebeuren. Je antwoord stuur je naar de griffie van de arbeidsrechtbank, 

Bolivarplaats 20/5 in 2000 Antwerpen. Je kan het ook zelf brengen tussen 8.30 en 12.30 uur en 

tussen 13.30 en 16 uur.

Meestal volgt de rechter het advies van het arbeidsauditoraat, maar hij is er niet toe verplicht. Het 

is dus belangrijk een brief te schrijven als je niet akkoord gaat. Dan kan de rechter hier rekening mee 

houden.

Na de repliek hebben de rechters één maand de tijd om een beslissing te nemen. Dit ‘vonnis’ krijg je 

thuis toegestuurd.
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8. Moet je naar de zitting gaan?

Je kan best zelf naar de zitting te gaan. Je kan dan je mening verdedigen. Soms kan je om de een of 

andere reden niet tijdens de zitting aanwezig zijn. Dan stel je een vertegenwoordiger aan. Je kan ook 

per brief of telefoon vragen om je zaak uit te stellen. Als de rechter en het OCMW hiermee akkoord zijn, 

stellen ze je zaak uit. Wanneer je geen uitstel vroeg, kan de rechter toch een vonnis vellen. Dit heet een 

‘vonnis bij verstek’. Tegen dit vonnis kan je binnen de maand ‘verzet aantekenen’. Dit betekent dat je 

er niet mee akkoord gaat. Hiervoor doe je het best een beroep op een advocaat. Je kan ook zelf verzet 

aantekenen, maar dan moet je wel alle wettelijke voorwaarden naleven. Bovendien is het verzet niet 

gratis, want er komt een deurwaarder tussenbeide. 

9. Kosten

Het OCMW betaalt steeds de kosten van de rechtzaak, ook als je verliest. Enkel als je alleen naar de 

rechtbank stapte om het OCMW te pesten, betaal je zelf.

10. Wat na het vonnis?

Als je gelijk krijgt van de rechter moet het OCMW het vonnis uitvoeren en je uitkering betalen. Het 

kan echter ook tegen het vonnis in beroep gaan bij het arbeidshof. Deze rechtbank staat boven de 

arbeidsrechtbank. Zolang het arbeidshof geen nieuwe beslissing nam, krijg je geen uitkering. Geeft ook 

het arbeidshof je gelijk, dan moet het OCMW je uitkering betalen. Je ontvangt dan ook het geld dat je 

ten onrechte niet hebt gekregen. 

Opmerking: Je kan aan de rechter vragen om het vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’ te verklaren. Als hij 

dit toestaat, moet het OCMW het vonnis meteen uitvoeren en je betalen. Wanneer je dan in beroep toch 

ongelijk krijgt, moet je wel alles terugbetalen.

De rechter kan je ook ongelijk geven. Tegen dit vonnis kan je zelf in beroep gaan. Dit is dan je ‘tweede 

beroep’. Je hebt hiervoor één maand de tijd. Het verzoekschrift bezorg je aan het arbeidshof in de 

Cockerillkaai 39 in 2000 Antwerpen.
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11. Voor meer informatie en voor juridische bijstand?

Weet je niet goed hoe je de zaak moet aanpakken? Heb je graag nog wat meer informatie?  

Hieronder vind je enkele adressen waar je terecht kan voor een advocaat of meer uitleg.

Voor juridisch advies:

• Op de website van de Balie van Antwerpen vind je alle locaties en spreekuren: 

www.balieantwerpen.be/pro_deo/eerstelijns_bijstand

• Justitiehuis, Quinten Matsijslei 55, 2018 Antwerpen, tel. 03 206 96 20  

Open op maandag en woensdag van 14 tot 16 uur.  

Op vrijdag van 13.30 tot 15.30 uur.  

Op dinsdagavond van 17 tot 19 uur (op afspraak).

• Advocatenlijn: gsm 0471 40 66 02 

Elke werkdag van 16.30 tot 18 uur, niet in juli en augustus. 

• Rechtsinfo AMOK, Vrijdagmarkt 11, 2000 Antwerpen, tel. 03 232 16 19

• Wetswinkel Antwerpen, Britselei 13, 2000 Antwerpen, tel. 03 644 25 51 of tel. 0800 92114

• Wetswinkel Merksem, Bredabaan 770, 2170 Merksem, tel. 03 644 25 51 of tel. 0800 92114

• Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Diksmuidelaan 36a, 2600 Berchem, tel. 03 366 15 40 

• www.juridat.be

Voor een pro deo (gratis) advocaat:

Het Bureau voor Juridische Bijstand, Bolivarplaats 20/15, 2000 Antwerpen, open elke werkdag van 14.30 

tot 16 uur. 

Hier kan je terecht voor informatie en voor een advocaat die je niet of maar gedeeltelijk betaalt al 

naargelang je inkomen. Neem dan ook een bewijs van je inkomen mee, bijvoorbeeld je aanslagbiljet van 

de belastingen. Indien je aan de voorwaarden voldoet, krijg je een advocaat toegewezen.

Voor praktische informatie in verband met je zaak:

• Arbeidsauditoraat Antwerpen, Bolivarplaats 20/6, 2000 Antwerpen, tel. 03 257 83 14 

• Griffie arbeidsrechtbank, Bolivarplaats 20/5, 2000 Antwerpen, tel. 03 257 82 20

Wat als je geen of niet goed genoeg Nederlands spreekt?

In dat geval neem je het best contact op met de griffie van de arbeidsrechtbank op het nummer 

03 240 61 00. Hier krijg je informatie over hoe je een beroep doet op de Sociale Tolkendienst van de stad 

Antwerpen.
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Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting (Justitie in beweging 2001).


