ORDE VAN ADVOCATEN TE LEUVEN
Bureau voor juridische bijstand
VERZOEK TOT AANSTELLING VAN EEN ADVOCAAT

De ondergetekende (voornaam en naam invullen) ..........................................................................
wonende te (volledige woon- of verblijfplaats invullen)...................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
verzoekt hierbij om mr. (voornaam en naam van de advocaat invullen) .........................................
die dit verzoek mede-ondertekent, aan te stellen als mijn raadsman met betrekking tot volgende
aangelegenheid: (bondige omschrijving van het voorwerp van de procedure / advies, één
formulier per zaak a.u.b.) :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

VRAGENLIJST I.V.M. INKOMEN EN VERMOGEN
(volledig en duidelijk invullen aub.)

I. GEGEVENS RECHTZOEKENDE
geboortedatum:

geslacht:

man
vrouw

nationaliteit: ……………………………………….
beroep rechtzoekende: .............................................. beroep gezinsleden: ……………………….

II. GEZINSSAMENSTELLING
alleenstaande
gehuwd
samenwonend
aantal personen ten laste …….. wie ………………………………………………………………..

III. VOORWAARDEN VAN DE KOSTELOOSHEID
De volledige/gedeeltelijke kosteloosheid wordt gevraagd op grond van:

A. ONVOLDOENDE INKOMSTEN
1.

Maandelijkse netto-inkomsten van de rechtzoekende
(exclusief gezinsbijslagen)

,

+

euro

Aard van de inkomsten: …………………………………………………………………….
2.

Maandelijkse inkomsten van de andere personen met
wie de rechtzoekende samenwoont:

,

+

euro

Aard van de inkomsten: ……………………………………………………………………
3.

Inkomsten uit onroerende goederen, andere dan de eigen
woning van de rechtzoekende of zijn samenwonende
partner, die men betrekt

+

,

euro

4. Inkomsten uit roerende kapitalen (spaarboekje, aandelen,…)

+

,

euro

5. Buitengewone maandelijkse schuldenlast (hierbij kan geen
rekening worden gehouden met lopende huur, normale aflossing
hypothecaire leningen, nutsvoorzieningen en autolening) :
Aard van de schulden:

Maandelijks te betalen:
euro

+

,
,
,
,

6. Vermindering voor personen ten laste
(x 10% van het bestaansminimum per persoon ten laste)

-

,

euro

In aanmerking te nemen inkomsten

+

,

euro

* …………………………………………………….

+

* …………………………………………………….

+

* …………………………………………………….

+

* …………………………………………………….

euro
euro
euro

B. GELIJKGESTELDE CATEGORIEEN
art. 1 §1 3° (bestaansminimum/maatschappelijke bijstand)
art. 1 §1 4° (gewaarborgd inkomen bejaarden)
art. 1 §1 5° (vervangingsinkomen gehandicapten)
art. 1 §1 6° (gewaarborgde kinderbijslag)
art. 1 §1 7° (huurder helft basishuur)
art. 1 §1 8° (minderjarige)
art. 1 §1 9° (vreemdeling – regularisering – uitwijzing)
art. 1 §1 10° (asielaanvrager – ontheemde)
art. 1§1 11° a (schuldenaar: aanvraag collectieve schuldenregeling)
art. 1§1 11° b (schuldenaar: toegelaten tot collectieve schuldenregeling)

C. GELIJKGESTELDE CATEGORIEEN BEHOUDENS TEGENBEWIJS
art. 2 § 2 (gedetineerde)
art. 2 § 2 (beklaagde bedoeld in de wet betreffende de onmiddellijke verschijning)
art. 2 § 2 (de geesteszieke, die het voorwerp uitmaakt van een maatregel
(wet 26.06.1990))

Ik verklaar dat ik deze vragenlijst nauwkeurig, volledig en correct heb ingevuld, en voeg
hierbij volgende documenten (bijvoorbeeld: attesten van het O.C.M.W., fiscale attesten of
aanslagbiljetten, loonstrookjes, enz.):
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Ik zal het Bureau voor juridische bijstand en mijn raadsman op de hoogte houden
van elke wijziging van mijn inkomsten of mijn vermogenstoestand.

(handtekening van de rechtzoekende én van de geraadpleegde advocaat, datum)
..................................... ......................................

BESLISSING VAN HET BUREAU
Nummer dossier:
Naam aanvrager:

Naam advocaat:

Beslissing (onder voorbehoud van wijziging van de verstrekte inlichtingen)
de aanstelling van de advocaat is kosteloos.
de aanstelling van de advocaat is gedeeltelijk kosteloos.
Een voorschot kan, na begroting door de voorzitter, worden gevraagd van
……………………euro.
de aanstelling is voorlopig, in afwachting van de bewijsstukken die binnen de 15
kalenderdagen op het secretariaat van het BJB worden ingediend.
het verzoek wordt afgewezen, de aanvrager heeft voldoende inkomsten of bewijst niet te
behoren totde gelijkgestelde categorieën (artikel 508/13 Ger.W.).
het verzoek wordt afgewezen, de zaak is kennelijk ongegrond (artikel 508/14 Ger.W.).
aanvullende motivatie:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….
datum, naam en handtekening voorzitter BJB (of zijn plaatsvervanger)
Beslissing na voorlopige aanstelling (onder voorbehoud van wijziging van de verstrekte
inlichtingen)
de aanstelling van de advocaat is kosteloos.
de aanstelling van de advocaat is gedeeltelijk kosteloos.
Een voorschot kan, na begroting door de voorzitter, worden gevraagd van ………………. ……euro.
het verzoek wordt afgewezen, de aanvrager heeft voldoende inkomsten of bewijst niet te behoren tot
de gelijkgestelde categorieën (artikel 508/13 Ger.W.).
het verzoek wordt afgewezen, de zaak is kennelijk ongegrond (artikel 508/14 Ger.W.).
aanvullende motivatie:
……………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
datum, naam en handtekening voorzitter BJB (of zijn plaatsvervanger)
De aanvrager kan tegen de beslissing tot weigering binnen een maand na de datum van
kennisgeving van deze beslissing beroep instellen bij de arbeidsrechtbank te
………………………………………….
Deze beslissing wordt opgesteld in drie exemplaren (één voor het BJB, één voor de aangestelde
advocaat en één voor de rechtzoekende).

