Bijlage bij de dienstnota van 25-03-2009

AANVRAAGFORMULIER
VOOR KOSTELOZE RECHTSHULP

Deze aanvraag wordt gericht aan:
De Voorzitter van het Directiecomité
Ter attentie van de Dienst Juridische Zaken
Cel Geschillen en Juridische Adviezen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: 02/542.69.70
Fax : 02/542.69.32

1. Datum van de aanvraag

2. Gegevens met betrekking tot de aanvrager
Naam en voornaam:
Privé-adres :
Privé-telefoonnummer :
GSM-nummer:
Graad / Klasse:
Titel / Functie:
Directoraat-generaal / Dienst:
Adres werk:
Telefoonnummer werk:
GSM-nummer werk:
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3. Gegevens met betrekking tot de feiten
Datum van de feiten:
Plaats van de feiten:
Volledige identiteit van de derde die vermoedelijk aansprakelijk is (in voorkomend geval):

Omstandige beschrijving van de feiten (geleden schade, dagen
arbeidsongeschiktheid,…): (in voorkomend geval alle relevante stukken bijvoegen)

van

4. De ondergetekende wenst kosteloze rechtshulp te bekomen
Tengevolge van de feiten (aankruisen wat van toepassing is)
wordt hij/zij strafrechtelijk vervolgd en/of wordt er tegen hem/haar een
burgerlijke vordering ingesteld wegens handelingen gesteld in het kader van
zijn /haar ambt
werd hij/zij het slachtoffer bij de uitoefening van zijn functies van een
fysieke of materiële schade
stelt hij/zij een rechtsvordering in of dient klacht in bij de gerechtelijke
instanties wanneer hij/zij aangesproken wordt bij de uitoefening van zijn
functies
5. De ondergetekende voegt hierbij een afschrift van de dagvaarding, van de akte van
rechtsingang of van de klacht
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6.

Volledige identiteit en gegevens van (een) eventuele getuige(n):
Er zijn geen getuigen.
De volgende persoon of personen is / zijn getuige:
Hun verklaring wordt bijgevoegd.
Naam en voornaam: …………………………………..Beroep: ………………….
Woonplaats:………………………………………………………………………..
Naam en voornaam: …………………………………..Beroep: ………………….
Woonplaats:…………………………………………………………………………

7.

Ondergetekende wenst een beroep te doen op (aankruisen wat van toepassing is)
een advocaat aangewezen door de FOD Justitie
een advocaat van zijn/haar keuze, met volgende gegevens:
Identiteit:
Adres:
Telefoon:
Fax:
en erkent dat hem is meegedeeld dat ingeval de staat van kosten en erelonen
van de gekozen advocaat kennelijk buiten verhouding staat tot de aard en de
omvang van de zaak en de gestelde handelingen, de bevoegde overheid de
tenlasteneming ervan kan beperken tot een redelijk bedrag.

Subrogatieovereenkomst
Ondergetekende erkent dat de FOD Justitie gesubrogeerd wordt in zijn/haar rechten wat
betreft de honoraria van de gekozen advocaat en gerechtskosten.
De FOD Justitie kan, krachtens deze overeenkomst, de honoraria van de advocaat
onderzoeken en betwisten op basis van de verrichte prestaties, de gerechtskosten en honoraria
van de advocaat terugeisen van de tegenpartij alsook een eventuele procedurevergoeding.
Datum en handtekening:

" Ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is"
Datum en handtekening van de aanvrager,
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