
In te vullen in drukletters in het kader van de bijstand bij het verhoor cat IV, 18+ (bijstand bij verhoor Salduz) 

Ondergetekende: 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Voornaam: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Geboortedatum en –plaats: ……………………………………………………………………………………………………. 

Nationaliteit: Belg EU niet –EU 

verklaart dat zijn gezin is samengesteld als volgt: 

alleenstaande 

gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste 

Naam partner: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Voornaam partner: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Aantal kinderen jonger dan 18 jaar: ……………………………………………………………………………………….. 

Aantal kinderen vanaf 18 jaar: ……………………………………………………………………………………………… 

Anderen (bv. inwonende ouder): …………………………………………………………………………………………… 

Ondergetekende verklaart tevens dat hij/zij 

→  als alleenstaande een netto-inkomen per maand heeft van: 

maximum € 1.326 tussen € 1.326 en € 1.617 meer dan € 1.617, met name €………… 

OF 

→ als gehuwde, samenwonend of alleenstaande met persoon te laste een netto gezinsinkomen per maand heeft van: 

maximum € 1.617 tussen € 1.617 en € 1.907 meer dan € 1.907, met name € ……… 

 

de bedragen worden vermeerderd met € 307,58 euro per persoon ten laste. 

OF 

→  in aanmerking komt voor één van categorieën zoals opgenomen in art. 508/13/1 §2 Ger.W.: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Ondergetekende verklaart dat deze gegevens volledig en correct werden ingevuld. 

Datum en handtekening: 

 

 

 

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, de verwerker Diplad 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 termijn van 

één maand. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek, kan die termijn met twee maanden worden verlengd. Van dergelijke verlenging wordt u 

in kennis gesteld. 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 richten aan de Orde 

van Vlaamse Balies via dpo@ordevanvlaamsebalies.be met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. 

 

Dit formulier is bestemd voor de advocaat die het bij de pro-Deoaanvraag voor zijn cliënt voegt. 

Als deze verklaring leidt tot de juridische tweedelijnsbijstand, dan verbind ik (ondergetekende) er mij toe de 

documenten in verband met de samenstelling van mijn gezin en mijn inkomen binnen de 15 dagen over te maken aan 

mijn advocaat. In het andere geval zal de Belgische Staat alle gemaakte kosten van mij kunnen terugvorderen. 

mailto:dpo@ordevanvlaamsebalies.be

