AANVRAAGFORMULIER JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND
Voorwerp aanvraag:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ondergetekende
Naam :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Voornaam:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Geboortedatum en –plaats:……………………………………………………………………………................................................
Nationaliteit:

O Belg

O EU

O niet-EU

O verklaart dat hij/zij geen aanspraak kan maken op de tussenkomt van een verzekering rechtsbijstand en
verklaart dat zijn/haar gezin is samengesteld als volgt:
O alleenstaande
O gehuwd met (naam en voornaam partner): ……………………………………………………………………………………………
O samenwonend met (naam en voornaam partner)…………………………………………………………………………………….
O andere personen ten laste : aantal kinderen jonger dan 18 jaar :……………………………………………………………..
aantal kinderen vanaf 18 jaar:……………………………………………………………………..
andere (bv. inwonende ouder):…………………………………………………………………….
Het attest van gezinssamenstelling dient aangevraagd te worden op de dienst bevolking van het domicilieadres.
Ondergetekende verklaart tevens dat hij/zij als:
O alleenstaande een netto-inkomen per maand heeft uit hoofde van:
o maximum € 942

o tussen € 942 en € 1.210

o meer dan € 1.210

O gehuwde/samenwonende/alleenstaande met personen ten laste een nettogezinsinkomen per maand heeft van:
o maximum € 1.210

o tussen € 1.210 en € 1.477

o meer dan € 1.477

Aard van bovenvermelde inkomsten (zowel van aanvrager als eventueel andere gezinsleden)
o loon: privé-tewerkstelling (ook dienstencheques, opleidingsuitkeringen, ….)
o wedde: ambtenaar

o inkomsten uit zelfstandige activiteit

o pensioen

o werkloosheidsvergoeding

o ziektevergoeding

o collectieve schuldenregeling/budgetbegeleiding

o onderhoudsgeld

o inkomsten uit onroerende goederen

o inkomsten uit roerende goederen of geplaatst kapitaal
+ uitbetalingsinstantie(s): …………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Als stavingsstuk dient de attestering gevoegd te worden van het exact bedrag dat de laatste drie volledige maanden
vóór het ogenblik van aanvraag werd ontvangen/uitbetaald.
Voor zelfstandigen: laatste aanslagbiljet + attestering boekhouder laatste kwartaal.
Het attest van de schuldbemiddelaar dient het exact bedrag van het leefgeld te vermelden dat op maandbasis wordt
uitbetaald en tevens het exact bedrag van de vaste maandelijkse kosten (huur, nutsvoorzieningen….) die door de
schuldbemiddelaar bovenop dit leefgeld rechtstreeks worden betaald.

Dit formulier wordt aan de advocaat gegeven die het elektronisch toevoegt aan zijn aanvraag juridische tweedelijnsbijstand

O in aanmerking komt op basis van één van de categorieën zoals opgenomen in het K.B. van 18/12/2003 en
31/08/2011:
gelijkgestelde categorieën (recent attest uitbetalingsinstantie):
o leefloon of maatschappelijk bijstand door OCMW te ……………………………………………………………….
o inkomstengarantie voor ouderen (IGO)
o inkomstenvervangende tegemoetkoming gehandicapten via FOD
o gewaarborgde kinderbijslag (niet verhoogde kinderbijslag) via Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
werknemers
o huurder helft basishuur (momenteel wordt rekening gehouden met de minimum-huurprijs)
o minderjarige (identiteitskaart of attest gezinssamenstelling of oproeping)
gelijkgestelde categorieën behoudens tegenbewijs:
o gedetineerde (recent attest gevangenschap)
o beklaagde bedoeld in de wet betreffende de onmiddellijke verschijning (dagvaarding)
o geesteszieke die het voorwerp uitmaakt van een maatregel voorzien in de wet 26.06.1990
(voor de eerste behandeling van de zaak volstaat oproepingsbrief vredegerecht; voor de eventuele
procedure verder verblijf dient aangetoond te worden dat aanvrager qua gezins- en
inkomstensituatie aan de voorwaarden voldoet)
o vreemdeling – regularisering – uitwijzing
o asielaanvrager – ontheemde
(voor beide categorieën: attestering inkomstensituatie van alle meerderjarige gezinsleden van het
verblijfsadres, eventueel te verduidelijken/te attesteren door OCMW)
o schuldenaar: aanvraag CSR (attest gezinssamenstelling volstaat)
o schuldenaar, toegelaten tot CSR (attest schuldbemiddelaar: zie hoger + eventuele andere
stavingsstukken met betrekking tot de inkomstensituatie van de overige gezinsleden)

O deze aanvraag geen tegenstrijdigheid van belangen uitmaakt met de belangen van de overige gezinsleden.
Als deze verklaring gebeurt met het oog op bijstand bij verhoor in het kader van de Salduz-wetgeving, dan
verbindt ondergetekende er zich toe de documenten in verband met de samenstelling van zijn/haar gezin en
zijn/haar inkomen binnen de 15 dagen over te maken aan de tussengekomen advocaat.
In het andere geval zal de Belgische Staat alle gemaakte kosten van ondergetekende kunnen terugvorderen.
Ondergetekende verklaart dat deze gegevens volledig en correct werden ingevuld.

Datum en handtekening:

Dit formulier wordt aan de advocaat gegeven die het elektronisch toevoegt aan zijn aanvraag juridische tweedelijnsbijstand

