
Formulier kosteloze rechtsbijstand 
 
Ik, ondergetekende, ………………….. ………………….. (voornaam en naam), heb (via mijn advocaat) 
kosteloze rechtsbijstand aangevraagd. Hieronder vul ik mijn recente inkomsten en 
bestaansmiddelen in. Ik hoef dit formulier niet in te vullen als het bureau voor juridische bijstand 
mij na 1 september 2016 een pro-Deoadvocaat toewees. 
 
 
mijn beroepsinkomsten 
 
maandelijkse netto – wedde: 
 
 
inkomsten van mijn echtgenoot of persoon met wie ik feitelijk samen woon 
 
bedrag van maandelijkse inkomsten:  
 
Ik hoef dit niet in te vullen als ik een procedure wil instellen tegen mijn echtgenoot of persoon met 
wie ik feitelijk samen woon. 
 
 
inkomsten van onroerende goederen 
 
Ik heb de volgende onroerende goederen (in vruchtgebruik, volle eigendom, opstalrecht, 
erfpachtrecht, …): 
 
Mijn enige en eigen woning hoef ik niet aan te geven. 
 
 
inkomsten van roerende goederen 
 
Mijn inkomsten uit roerende goederen zijn: 
 
 
diverse inkomsten 
 
Mijn diverse inkomsten zijn: 
 
De kinderbijslag hoef ik niet aan te geven. 
 
kapitalen 
 
 Bedrag 

geld op spaarrekening(en):  

geld op zichtrekening(en):  

kasbons:  

aandelen:  

obligaties:  
 



 
Rechtsbijstandsverzekering 
 
 ik heb een rechtsbijstandverzekering 
 ik heb geen rechtsbijstandsverzekering 
 
 
Ik bezorg (via mijn advocaat) de rechtbank de volgende bewijzen: 
 
 attest van gezinssamenstelling 
 bewijs van mijn inkomsten en bestaansmiddelen (beroepsinkomsten, inkomsten uit roerende 
en onroerende goederen, diverse inkomsten, kapitalen, …) 
 bewijs van de inkomsten van mijn echtgenoot of persoon met wie ik feitelijk samen woon 
 belangrijkste bewijsstukken die u zal gebruiken in de procedure waarvoor u kosteloze 
rechtsbijstand vraagt. Wie bijvoorbeeld een beslissing wil laten betekenen of uitvoeren, moet een 
kopie van de beslissing voorleggen. Wie een wijziging van het omgangsrecht en onderhoudsgeld 
vraagt, legt een kopie voor van de beslissing die hij wil laten wijzigen 
 als de zaak spoedeisend is: bewijsstukken waaruit blijkt dat de zaak spoedeisend is 
 

Ik verklaar hierbij op eer dat ik aan de rechtbank alle gegevens bezorgd heb 

over mijn inkomsten en bestaansmiddelen en dat ik geen andere inkomsten en 

bestaansmiddelen heb. 

 
Ik ben op de hoogte van de volgende wetsartikelen: 
 
 Hij die door bewust onjuiste verklaringen of door andere bedrieglijke middelen rechtsbijstand verkrijgt 
of tracht te verkrijgen zonder recht erop te hebben, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot 
een jaar en met geldboete van 100 F tot 5 000 F, of met een van die straffen alleen. 
 
(artikel 699 van het Gerechtelijk Wetboek) 
 
 Het bureau voor juridische bijstand of naargelang het geval, het bureau voor rechtsbijstand of de 
rechter, kan hetzij aan de rechtzoekende hetzij aan derden, inclusief overheidsinstanties alle informatie 
opvragen die nuttig wordt geacht, waaronder het laatste aanslagbiljet, om zich ervan te vergewissen dat de 
voorwaarden van de juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand vervuld zijn. 
 
(artikel 1 § 3 en artikel 2 Koninklijk besluit 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de 
volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand) 

 
 
Datum:  
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 


