
 

OVERZICHT AANSTELLINGSSTUKKEN 

 

Minderjarigen 

- Fixatie jeugdrechtbank / oproep verhoor 

- Attestering geboortedatum 

Vreemdelingen 

- Ondertekend verzoek tot aanstelling 

- Bewijs illegaliteit 

- Attest materiële opvang  of attest samenstelling en inkomsten in het gezin indien aanwezig 

- Procedurestuk 

Geesteszieke 

- Dagstelling 

Gedetineerden 

- Verzoek tot aanstelling 

- Attest van gevangenschap 

- Procedurestuk 

Aanvraag CSR 

- Ondertekend verzoek tot aanstelling 

- Attest samenstelling gezin 

Personen met onvoldoende inkomsten 

- Ondertekend verzoek tot aanstelling 

- Attest samenstelling gezin 

- Attestering van de inkomsten van alle meerderjarige personen voor de laatste 3 maanden 

- Indien onderhoudsgeld wordt betaald / ontvangen, attestering van de ontvangen/ betaalde 

onderhoudsgelden voor de laatste 3 maanden (rekeningafschrift) 

- Indien buitengewone schuldenlast: attestering van de aard van de schuld, betalingsbewijs 

laatste 3 maanden en openstaande saldo 

 

• Personen zonder inkomsten 

- Attest werkloosheid met bevestiging geen uitkering 

- Attest ziekenfonds met bevestiging geen uitkering 

- Attest OCMW met bevestiging geen uitkering 

- Verklaring op eer geen inkomsten uit tewerkstelling noch uit een uitkering 

 

• Personen met uitkering ziekenfonds  

- Attestering van het maandelijks nettobedrag 

- Attestering van het aantal dagen waarvoor zij een uitkering genieten 

- Indien opleg FOD: attestering van het maandelijks ontvangen nettobedrag 

- Indien geen opleg FOD: bevestiging geen opleg via het contactformulier 

www.handicap.belgium.be met vermelding van het rijksregisternummer 

 

http://www.handicap.belgium.be/


 

• Personen met een uitkering FOD 

- Attestering maandelijks nettobedrag 

- Indien opleg ziekenfonds: attestering maandelijks nettobedrag + aantal dagen 

- Indien geen opleg ziekenfonds: bevestiging geen opleg via attest ziekenfonds 

 

• Personen met een werkloosheidsuitkering 

- Attestering maandelijks nettobedrag 

- Attestering van het aantal dagen waarvoor zij een uitkering geniet 

 

• Personen met een leefloon 

- Attest leefloon van het OCMW  

 

• Personen in CSR 

- Het standaardattest CSR  laten invullen door de schuldbemiddelaar 

 

• Personen met een deeltijdse tewerkstelling 

- Attest werkloosheid al dan niet opleg 

 

• Personen tewerkgesteld via een interimkantoor 

- Attestering op maandbasis en niet op weekbasis (individuele fiche) 

 

• Pensioen 

- Stortingsbewijs 

 

• Zelfstandigen 

- Laatste BTW aangifte 

- Laatste aanslagbiljet 

- Attest boekhouder met voordelen in natura 

 

Wat u nooit dient te voegen 

- Attestering van de kinderbijslag 

- Aanslagbiljet (m.u.v. zelfstandigen) 

 

Dit is een algemeen overzicht. Afhankelijk van de situatie kunnen er steeds bijkomende stukken 

opgevraagd worden door het BJB.  


