FORMULIER

Aan het Bureau voor rechtsbijstand van het Hof van Cassatie krachtens de
artikelen 644 en volgende Gerechtelijk Wetboek.

VERZOEK OM RECHTSBIJSTAND

I.

Identiteit van de verzoeker(s) :
Naam (in hoofdletters) en voornaam :

Nationaliteit van de verzoeker(s):

Geboorteplaats en –datum :

Woonplaats :

Verblijfplaats (indien geen woonplaats) :

Telefoon en/of GSM :
E-mail :

II.

Vermeldingen betreffende de advocaat van de verzoeker(s) :

Naam en voornaam :

Kantooradres :

Telefoon :
E-mail :
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III.

Bewijs van het onvermogen :
1.

de verzoeker(s) bekwam(en) :

- tweedelijnsrechtbijstand

wel – niet (het onnodige schrappen)

(kosteloze bijstand van een advocaat voor de rechter die de beslissing die de
verzoeker wenst aan te vechten, heeft uitgesproken)
( bewijsstuk hierbij gevoegd)
2.

a.

samenstelling van het gezin
(bewijs afgeleverd door de gemeente) :
- alleenstaande
……(aantal) samenwonenden niet ten laste
……(aantal) samenwonenden ten laste

(voor elke samenwonende leeftijd en verwantschap vermelden)
b.

fiscaal aangegeven inkomsten
(meest recent aanslagbiljet personenbelasting):
… … … euros belastbaar inkomen

c.

netto maandelijkse inkomsten van de verzoeker(s) en zo
nodig, van de samenwonende(n)

d.

-

Beroepsinkomen of vervangingsinkomen van :
de verzoeker : … … … euros per maand
de samenwonende : … … … euros per maand

-

Onroerende inkomsten van :
de verzoeker : … … … euros per maand
de samenwonende : … … … euros per maand

-

Inkomsten uit kapitaal van :
de verzoeker : … … … euros per maand
de samenwonende : … … … euros per maand

-

Andere inkomsten (aangeven welke) :
de verzoeker : … … … euros per maand
de samenwonende : … … … euros per maand

Maandelijkse lasten
-
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huur:
afbetaling lening:
onderhoudsgeld :
andere (vermelden welke):

…
…
…
…

… … euros per maand
… euros per maand
… … euros per maand
… euros per maand
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De bewijsstukken van het onvermogen zijn genummerd en hierbij gevoegd.

Inventaris van de neergelegde stukken :
1)
2)
3)
………..
IV.

Beslissing(en) waartegen de verzoeker cassatieberoep
overweegt
Gerecht(en) dat (die) de beslissing(en) heeft (hebben) uitgesproken:

Datum(s) van die beslissing(en):

(Een kopie van die beslissing(en) dient te worden bijgevoegd).

V.

Betekening of kennisgeving van de beslissing(en) waartegen
cassatieberoep wordt overwogen
Voor elke beslissing vermelden of deze betekend is of ter kennis
is gebracht van de verzoeker en, zo ja,
- op welke datum
- aan wie

(Een kopie van die betekening(en of kennisgeving(en) dient bij het verzoek te worden
gevoegd.)

VI. Grieven van de verzoeker tegen de hoger vermelde beslissing(en)
Deze rubriek wordt zonder voorwerp in geval van verzoek ingediend door de
verweerder(s) in cassatie.

Zo nodig een nota voegen betreffende de grieven
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VI.

Overzicht van de lijst van de bij het verzoek te voegen stukken
(andere dan deze betreffende het onvermogen) :
a. De verzoeker dient bij zijn verzoekschrift te voegen :
-

kopie van de beslissing(en) waartegen hij
overweegt ;

cassatieberoep

-

indien deze beslissing betekend is of ter kennis is gebracht,
bewijs van de betekening of van de kennisgeving ;

-

de bij de rechter die de beslissing heeft uitgesproken
neergelegde conclusies en stukken ;

-

de lnleidingsakte voor die rechter (meestal de beroepsakte) ;

-

de conclusies van de tegenpartij in het geding ;

-

zo nodig, de niet bekritiseerde beslissingen van de rechter ;

-

de beslissing uitgesproken in eerste aanleg

-

de in eerst aanleg neergelegd conclusies van de verzoeker en
van de tegenpartij ;

-

de inleidingsakte voor de eerste rechter (deurwaardersexploot,
vrijwillige verschijning of verzoekschrift) ;

b. De verzoeker die verweerder in cassatie is, dient bij
verzoek te voegen :
-

kopie van het cassatieberoep en van de betekening ervan;

-

de beslissing waartegen cassatieberoep is ingesteld;

zijn

(Al die stukken dienen genummerd en geïnventariseerd te worden)

Inventaris van de neergelegde stukken:
1)
2)
3)
……….
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VIII.

Datum van het verzoek:

Handtekening van de verzoeker of van zijn advocaat :
(de advocaat wordt verzocht zijn hoedanigheid van advocaat te vermelden evenals
de balie waarvan hij lid is)
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