
JURIDISCHE TWEEDELIJNSBIJSTAND - BUREAU VOOR JURIDI SCHE BIJSTAND (balie Brugge) - criteria geldig vanaf 01/12/2012 
 

CATEGORIE PERSOON TEN LASTE VOLLEDIGE KOSTELOOSHEID GEDEELTELIJKE KOSTELOOSHEID 
 max.   € 928,00 max. € 1191,00 

 
1. ALLEENSTAANDE (zonder iemand ten 
laste) 
(doc: attest samenstelling gezin)    

 
 

GEEN max. € 1191,00                                        max €1454,00  
  
1 persoon ten laste  max. € 1351,27                  max. € 1614,27 
2 personen ten laste  max. € 1511,54                   max. € 1774,54 
3 personen ten laste  max. € 1671,81                   max. € 1934,81 
Meer + € 160,27 per persoon ten laste 

2. SAMENWONENDE 
- Alleenstaande met iemand ten laste 

- Persoon die samenwoont met zijn 
echtgenoot of met iedere andere 
persoon met wie hij een feitelijk gezin 
vormt 

- Twee of meerdere personen die samen 
onder hetzelfde dak wonen en 
hoofdzakelijk huishoudelijke 
aangelegenheden regelen 

 

 

 
 
LET OP de hiernavolgende categorieën die ALTIJD VOLLEDIGE KOSTELOOSHEID genieten: 
 
3.  UITKERINGSGERECHTIGEDEN: 
     *PERSONEN MET EEN BESTAANSMINIMUM / MAATSCHAPPELIJKE BIJSTAND  
     *PERSONEN MET EEN GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAARDEN  / inkomensgarantie voor ouderen 
     *PERSONEN MET EEN VERVANGINGSINKOMEN VOOR GEHANDICAPTEN  

 
(doc: recentste geldige beslissing OCMW-raad) 
(doc: jaarlijkse en recentste attest R.V.P.) 
(doc: beslissing Ministerie voor Sociale  

Zekerheid) 
4.  PERSONEN MET EEN KIND TEN LASTE DAT GEWAARBORGDE KINDERBIJSL AG GENIET (doc: recentste attest van de R.K.W.) 
5.  DE HUURDER VAN EEN SOCIALE WONING  die een huur betaalt die overeenkomt met de helft van de 

basishuurprijs 
(doc: voorlegging van een laatste 

huurberekeningsfiche) 
6.  DE MINDERJARIGE  (doc: identiteitskaart minderjarige) 
7.  DE VREEMDELING  (enkel voor regularisatie verblijf OF beroep tegen uitwijzing) (doc: op voorlegging van een bewijsstuk) 
8.  ASIELAANVRAGER  - de ontheemde (doc: op voorlegging van een bewijsstuk) 
9. SCHULDENAAR: aanvraag CSR (doc: verzoek tot toelating tot de CSR) 
10.SCHULDENAAR : toegelaten tot de CSR (doc: beschikking van toelaatbaarheid) 
11.  DE PERSOON IN HECHTENIS  (BEHOUDENS TEGENBEWIJS) (doc: attest van gevangenschap) 
12.DE BEKLAAGDE BEDOELD IN DE WET BETREFFENDE DE ONMIDDELLIJKE VERSCHIJNING  (=snelrechtprocedure) (BEHOUDENS TEGENBEWIJS) 
13.DE GEESTESZIEKE  (BEHOUDENS TEGENBEWIJS) 
 


