
« Packages » uren bestemd voor verenigingen - aanvraagvoorwaarden
 

Altea stelt, door middel van de advocaten van het kabinet, per gerechtelijk jaar – de eerste 
keer in 2012-2013 – vijf  maal  twintig uren juridische dienstprestaties ter beschikking van 
verenigingen  (vzw’s  of  feitelijke  erkende  verenigingen)  actief  in  de  verdediging  van 
mensenrechten, in de opbouw van een duurzame samenleving en die respect hebben voor 
het milieu. 

De basisvoorwaarden van de werking van dit  project  dat  deel  uitmaakt  van een actieve 
opvatting van de sociale verantwoordelijkheid van Altea zijn de volgende:

− Een gemotiveerde aanvraag, die de precieze inhoud aangeeft van de inhoud van de 
verzochte juridische dienst, het beoogde doel, het verband met de verdediging van 
mensenrechten,  burgerrechten  of  de  rechten  van  vreemdelingen,  evenals  de 
activiteiten en gegevens van de verzoekende vereniging, wordt schriftelijk verstuurd 
naar het adres van het kabinet (info@altea.be).

− Altea beschikt over de vrijheid om al dan niet in te gaan op de aanvraag en behoudt 
zich het  recht  voor de advoca(a)t(en)  te  kiezen die  betrokken zullen zijn met  het 
project. De voorkeur gaat uit naar aanvragen die verband houden met de praktijk van 
de  beschikbare  advocaten  en  die  geen  dringende  tussenkomst  vergen  (juridisch 
advies,  onderzoek van een ontwerpreglementering, hulp bij  het opstellen van een 
beroep bij het Grondwettelijk Hof). 

- Het kabinet verzekert een dienstenkwaliteit die gelijkwaardig is met deze die 
geleverd wordt in om het even welk ander dossier. 

- De tussenkomst van Altea wordt strikt beperkt tot 20 uur werk per project. Wanneer 
het  quotum  uren  overschreden  wordt,  kan  de  betrokken  vereniging  ervoor 
uitdrukkelijk opteren om haar medewerking met het kabinet verder te zetten, aan de 
gebruikelijke  voorwaarden  van  tussenkomst,  die  haar  dan  zullen  worden 
verduidelijkt.  

- Een  enkele  package  van  20  uren  is  mogelijk  per  verzoekende  vereniging  en  per 
gerechtelijk jaar. 

- De  vereniging  die  van  een  “package”  geniet  aanvaardt,  behoudens  bijzondere 
omstandigheden,  dat  in  voorkomend  geval,  zijn  naam  vermeld  wordt  als 
partnervereniging van het kabinet. 
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