Dit voorstel van model dient aangepast te worden aan de concrete omstandigheden.

Aanvraagformulier juridische tweedelijnsbijstand (NL)
Voorwerp aanvraag: (omschrijf – kort – waarvoor u een aanvraag wil doen)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Ondergetekende
Naam (drukletters):……………………………………………………………………………………………………….…
Voornaam (drukletters):……………………………………………………………………………………………………
Nummer rijksregister/vreemdelingenregister:………………………………………………………………………
Adres (straat, huisnr., postcode, gemeente ):………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..….
e-mailadres: ………………………………………………………………………………………………………………..…
GSM-nummer: 00……………………………………………………………………………………………………….……
Geboortedatum en –plaats:…………………………………………………………………………………………….…
Geslacht:

O man

O vrouw

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/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, broer/zus, …):………………………….…

Ondergetekende verklaart tevens dat hij/zij een netto(gezins)inkomen per maand heeft
van:………………………
Aard van de totale inkomsten én bedrag(en) vermelden van zowel van aanvrager als eventueel
andere gezinsleden
Օ

Loon/wedde (privé-tewerkstelling/overheid) evenals diensten-, opleidings-, maaltijd-, en
ecocheques, …
………………………………………………………………………………………………………………………………

Օ

werkloosheidsvergoeding ………………………………………………………………………………..…………

Օ

pensioen …………………………………………………………………………………………………………………

Օ

ziektevergoeding ………………………………………………………………………………………………………

Օ

inkomsten uit zelfstandige activiteit ……………………………………………………………………….……
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Օ

collectieve schuldenregeling/budgetbegeleiding……………………………………………………..………

Օ

onderhoudsgeld ……………………………………………………………………………………………….………

Օ

inkomsten uit onroerende goederen (vb. huurinkomsten) ………………………………………...………

Օ

inkomsten uit roerende goederen of geplaatst kapitaal ……………………………………………………

Օ

andere: …………….………………………………………………………………………………………………….…

Օ

geen: (indien geen: reden) …………………………………………………………………………………….……

Օ

een buitengewone schuldenlast die u afbetaalt ………………………………………………………………

Te voegen bij deze aanvraag: documenten – niet ouder zijn dan 2 maanden voor de aanvraag –
op naam van de aanvrager en van de personen ten laste (partners, kinderen, andere
inwonenden):
1. attest samenstelling gezin;
2. de recente attestering van het (de) exacte bedrag(en);
3. voor zelfstandigen: laatste aanslagbiljet + attestering boekhouder laatste kwartaal;
4. het attest van de schuldbemiddelaar dient het exacte bedrag van het leefloon te vermelden
dat op maandbasis wordt uitbetaald en tevens het exact bedrage van de vaste maandelijkse
kosten (huur, nutsvoorzieningen …) die door de schuldbemiddelaar bovenop dit leefloon
rechtstreeks worden betaald.
O in aanmerking komt op basis de gelijkgestelde categorieën (art. 1 § 4 KB 18/12/2003):
Օ

de minderjarige, minstens op voorlegging van de identiteitskaart of een document te voegen
bij deze aanvraag waaruit de minderjarigheid blijkt

O in aanmerking komt op basis de gelijkgestelde categorieën behoudens tegenbewijs (art. 1 §
2 KB 18/12/2003)
Օ

u ontvangt een leefloon of een maatschappelijk bijstand van het OCMW te …………………..:
minstens de geldige beslissing van het betrokken OCMW toevoegen;

Օ

gewaarborgd inkomen voor bejaarden: minstens het jaarlijks attest van de Rijksdienst voor
Pensioenen toevoegen;

Օ

u ontvangt een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten: minstens de
beslissing van de minister tot wiens bevoegdheid de sociale zekerheid behoort of van de
door hem afgevaardigde ambtenaar bijbrengen (www.handiweb.be);

Օ

u hebt een kind ten laste dat de gewaarborgde kinderbijslag geniet (niet verhoogde
kinderbijslag): minstens het attest van het Federaal agentschap voor de kinderbijslag
toevoegen (Famifed);

Օ

u bent huurder van een sociale woning in het Vlaams Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest én betaalt een huur die overeenkomt met de helft van de
basishuurprijs: minstens de laatste huurberekeningsfiche toevoegen;

Օ

u bent gedetineerde: minstens een bewijs met betrekking tot het statuut van gedetineerde
toevoegen, bijvoorbeeld een attest gevangenschap;

Օ

u bent beklaagde bedoeld in de artikelen 216quinquies tot 216septies van het wetboek van
Strafvordering: minstens de nodige bewijsstukken toevoegen;
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Օ

u bent geesteszieke voor wat betreft de toepassing van de wet van 26 juni 1990
betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke: minstens de nodige
bewijsstukken toevoegen;

Օ

de vreemdeling, voor wat betreft de indiening van het verzoek tot machtiging van verblijf,
of van een administratief of rechterlijk beroep tegen een beslissing die genomen werd met
toepassing van de wetten betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen: minstens de nodige bewijsstukken toevoegen;

Օ

de asielaanvrager of de persoon die een aanvraag indient van het statuut van ontheemde:
minstens de nodige bewijsstukken toevoegen;

Օ

de persoon belast met overmatige schulden met het oog op de inleiding van een procedure
collectieve schuldenregeling;

O de aanvraag geen tegenstrijdigheid van belangen uitmaakt met de belangen van de overige
gezinsleden.
Extra vragen door de rechtzoekende in te vullen (behalve voor de minderjarigen).
1.Onroerend vermogen (ongeacht in welk land): ik beschik over
O geen woning
O één eigen woning
O twee of meer woningen
2.Gelden (ongeacht in welk land):: het totale bedrag aan gelden in mijn bezit is
O lager dan 5.000 euro
O hoger dan 5.000 euro maar lager dan 20.000 euro
O hoger dan 20.000 euro maar lager dan 50.000 euro
O hoger dan 50.000 euro
3. Rollend materiaal (ongeacht in welk land): (brommers, motorfietsen, auto’s) mijn gezin heeft
gebruik van
O geen gemotoriseerde voertuig
O één gemotoriseerd voertuig
O twee gemotoriseerde voertuigen
O drie gemotoriseerde voertuigen
O meer dan drie gemotoriseerde voertuigen
4.Krijgt u hulp van vrienden of familieleden (vb. gratis wonen bij vrienden of familie betaalt uw
huur of, …)
O nee
O ja

Indien u in aanmerking komt voor gedeeltelijk kosteloze juridische bijstand, betaalt u eveneens
een bedrag tussen de 25 euro en de 125 euro. De voorzitter van het Bureau voor Juridische
Bijstand begroot het bedrag van de provisie. (art. 508/17 § 2 Ger.W.)
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Indien de voorwaarden die u toestaan om een beroep te doen op de gedeeltelijke of volledige
kosteloze juridische tweedelijnsbijstand wijzigen, meldt u dat onmiddellijk aan uw advocaat en
aan het Bureau voor Juridische Bijstand (art. 508/13 vierde lid Ger.W.).
Indien u door het optreden van de advocaat geldsommen ontvangt die, indien zij voorhanden
waren op de dag van de aanvraag tot juridische bijstand tot gevolg zouden hebben dat u niet in
aanmerking zou zijn gekomen voor een pro-Deoadvocaat, zal de advocaat u met toestemming van
het Bureau voor Juridische Bijstand onder bepaalde voorwaarden een vergoeding aanrekenen (art.
508/19 Ger.W.).
O Ondergetekende verklaart dat de gegevens volledig en correct werden ingevuld.
Datum en handtekening rechtzoekende voorafgegaan door de vermelding ‘gelezen en
goedgekeurd’:

De advocaat of het BJB dient de aanvraag te voegen bij de stukken in de BJB-module en geeft een
kopie aan de rechtzoekende.
Privacyverklaring: Het bureau voor juridische bijstand verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke taken uit
te voeren zoals vermeld in art. 508/7 en volgende Gerechtelijk Wetboek. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die
informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Uitwisseling
van gegevens: De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat het bureau voor juridische
bijstand gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met de Orde van Vlaamse Balies en de eventueel door ons
aangestelde advocaat. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag dan wel een samenwerkingsakkoord.
Beveiliging persoonsgegevens: Het bureau voor juridische bijstand zorgt voor passende beveiliging van de
persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Bewaartermijn persoonsgegevens: Het bureau voor juridische bijstand bewaart persoonsgegevens die zij
verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. De gegevens worden niet
langer dan zeven jaar na uitbetaling door de Staat van de door ons aangestelde advocaat of in geval van
weigering tot 7 jaar na weigering van het dossier, bewaard. Uw privacyrechten: U heeft recht op inzage in uw
persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG). Als u wilt weten welke persoonsgegevens het bureau voor juridische
bijstand van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Het bureau voor juridische bijstand
behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant
zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16
AVG). U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing. Ook kunt u verzoeken om beperking
van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG)U kunt uw schriftelijke
verzoeken sturen aan het bureau voor juridische bijstand. Adressen van bureaus voor juridische bijstand vindt
u op www.advocaat.be of vraagt u aan uw advocaat.
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