
Wet van 31 juli 2020 tot wijziging van het gerechtelijk wetboek teneinde de toegang tot de 

juridische tweedelijnsbijstand en de rechtsbijstand te verbeteren, door de ter zake 

inkomensmaxima te verhogen. 

 

 

1° degene die bedragen ontvangt die worden uitgekeerd als leefloon of als maatschappelijke 

bijstand, minstens op overlegging van de geldige beslissing van het betrokken openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn; 

2° degene die bedragen ontvangt die worden uitgekeerd als gewaarborgd inkomen voor bejaarden, 

minstens op overlegging van het jaarlijks attest van de Rijksdienst voor Pensioenen; 

3° degene die een inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten ontvangt, minstens 

op overlegging van de beslissing van de minister tot wiens bevoegdheid de sociale zekerheid 

behoort of van de door hem afgevaardigde ambtenaar; 

 4° de persoon die een kind ten laste heeft dat gewaarborgde kinderbijslag ontvangt, minstens op 

overlegging van het attest van het gewestelijk organisme voor de kinderbijslag; 

5° de huurder van een sociale woning die in het Vlaams Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest een huur betaalt die overeenkomt met de helft van de basishuurprijs of die in het Waals 

Gewest een minimumhuur betaalt, minstens op overlegging van de laatste huurberekeningsfiche; 

6° de gedetineerde, op overlegging van bewijsstukken met betrekking tot het statuut van 

gedetineerde; 

7° de beklaagde bedoeld in de artikelen 216quinquies tot 216septies van het Wetboek van 

Strafvordering; 

8° de geesteszieke persoon, wat de toepassing van de wet van 26 juni 1990 betreffende de 

bescherming van de persoon van de geesteszieke betreft, op overlegging van bewijsstukken; 

9° de vreemdeling, wat de indiening van het verzoek tot machtiging van verblijf betreft, of van een 

administratief of rechterlijk beroep tegen een beslissing die werd genomen met toepassing van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging 

en de verwijdering van vreemdelingen, op overlegging van bewijsstukken; 

10° de asielaanvrager of de persoon die een aanvraag indient tot verkrijgen van het statuut van 

ontheemde, op overlegging van bewijsstukken; 

11° de persoon belast met overmatige schulden, op overlegging van een verklaring van hem 

waaruit blijkt dat de toekenning van de juridische tweedelijnsbijstand wordt aangevraagd met het 

oog op de inleiding van een procedure van collectieve schuldenregeling. 

 

***** 

 

Voor de minderjarige geldt volledige kosteloosheid, op voorlegging van zijn identiteitskaart of van 

enig ander document waaruit zijn staat blijkt. 


