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CHECKLIST RECHTSBIJSTAND - 2018 

 
 
Deze checklist rechtsbijstand is gericht aan verzoekende partijen en hun advocaten om  bij 
de neerlegging van een het verzoek tot kosteloze rechtsbijstand met de hierna opgesomde 
punten rekening te houden en de hierna gevraagde documenten en informatie over te 
maken. 
 
 
1. Bevoegdheid  
 
Het bevoegde bureau is dat van de rechtbank waar het geschil aanhangig wordt gemaakt of 
van de plaats waar de handeling moet worden verricht (artikel 670 Ger. W.).  Het is nodig 
daartoe de stukken mee te delen, opdat de bevoegdheid kan worden nagegaan. 
 
In de rechtbank van eerste aanleg kunnen de volgende personen kunnen oordelen over 
kosteloze rechtsbijstand:  

- het bureau voor rechtsbijstand in de gewone procedure  
- de voorzitter van de rechtbank in de spoedprocedure  
- de rechter voor wie een zaak aanhangig is in de spoedprocedure  
- de voorzitter van de raadkamer of de voorzitter van de correctionele rechtbank voor 

kopieën uit een strafdossier   
 
 
2. Verplichte vermeldingen in het verzoekschrift  
 
Het bureau heeft de volgende informatie nodig  

- naam en adres zowel van de verzoekende partij als van de partijen tegen wie 
verzoekende partij de vordering wenst in te stellen of tegen wie men wenst 
gedwongen uit te voeren 

- precies en nauwkeurig omschrijving van de proceshandelingen en kosten waarvoor 
men rechtsbijstand vraagt  

- indien reeds eerder een verzoekschrift werd ingediend met hetzelfde voorwerp, 
kopie van de beslissing van het bureau, en toelichting van de gewijzigde 
omstandigheden na een afwijzing 

- kopie van vonnis dat men wil betekenen of gedwongen uitvoeren of waartegen men 
hoger beroep wenst in te stellen (in dit geval vermelding van de middelen in beroep)  
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3. Voorwaarden  
 
3.1. Eerste voorwaarde: ontoereikende bestaansmiddelen  
2.1.1. de beslissing van het bureau voor juridische tweedelijnsbijstand  

- neerleggen van ofwel de ondertekende beslissing van het bureau ofwel een 
screenshot van de beslissing via het e-loket van het bureau; 

- de beslissing van het bureau voor juridische bijstand mag max 1 jaar oud zijn.  
2.1.2. indien er geen beslissing is conform 2.1.1. of de beslissing ouder is dan 1 jaar   

- verklaring op eer dat er geen aanvraag werd ingediend bij het bureau voor 
juridische tweedelijnsbijstand;  

- leveren van een voldoende bewijs van ontoereikende bestaansmiddelen door: 
o ingevuld aanvraagformulier zoals voor juridische tweedelijnsbijstand;  
o over te maken stukken;  
te downloaden en opgesomd op de websites van:  

  de Orde van Vlaamse Balies of via www.ordeexpress; het laatste 
Compendium Juridische tweedelijnsbijstand  

 de balie Leuven https://www.balieleuven.be/gratis-juridische-
bijstand,  
- recent attest van gezinssamenstelling van max. 1 maand oud 
- recente bewijzen van bestaansmiddelen en van de inkomsten 

van de aanvrager én van de personen waarmee de aanvragen 
getrouwd is of feitelijk samenwoont, onder meer (niet 
limitatief):   

o loonfiches van de laatste drie maanden, attest van 
uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen/pensioen van de 
laatste drie maanden  

o onderhoudsgeld voor zichzelf of voor kinderen: vonnis 
+ rekeninguittreksels van de drie meest recente 
betalingen  

o zelfstandige: recente verklaring boekhouder over 
inkomsten + jaarlijkse fiche 281.50/ laatste aanslagbiljet 
en laatste twee btw-aangiftes 

o voor gelijkgestelde categorieën: zie websites  
- een bijkomende verklaring op eer van de aanvrager 

betreffende andere bestaansmiddelen (zie bijlage)   
 

3.2. Tweede voorwaarde : rechtmatige aanspraak (artikel 667, eerste lid Ger. W.)  
Verzoekende partij moet voldoende feiten en middelen aanbrengen én stavingstukken 
neerleggen die de vordering lijken te rechtvaardigen.  

 
 
Zie bijlage: de verklaring op eer aangaande de bestaansmiddelen 
 
 
 
 
 

http://www.ordeexpress/
https://www.balieleuven.be/gratis-juridische-bijstand
https://www.balieleuven.be/gratis-juridische-bijstand
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Bijlage  
 
Bijkomende verklaring op eer betreffende bestaansmiddelen 
 

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 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  

 


