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Nr

Zaak-code

Wijziging

Versie
oud

Versie
nieuw

Datum

1612

Art. 24 Bvr
ReistijdVergoeding
Binnenland

De wijzigingen 1612 t/m 1614 zijn
uitwerkingen van wijziging 1549.

3.01

4.00

8-102019

Algemeen
De reiskostenregeling pas je in dezelfde
situaties toe als de vergoedingsregeling voor
reistijd en geldt voor alle rechtsterreinen, met
uitzondering van piket. Het maakt niet uit met
welk vervoersmiddel daadwerkelijk gereisd is.
De reisafstand is de afstand tussen het
vertrekadres en het bezoekadres volgens
Google Maps op het moment van declareren
(artikel 24 lid 4 Bvr). De reisafstand wordt
automatisch berekend bij declaratie in
MijnRvR. Er wordt gerekend volgens de
snelste route, zonder invloed van
verkeersdrukte.
Afwijkend vertrekadres
Het standaard vertrekadres is het
kantooradres.
Er kan een afwijkend vertrekadres worden
opgegeven bij opvolging of verhuizing
gedurende de looptijd van de toevoeging. Of
bij vertrek vanaf het woonadres. Uitgangspunt
is hierbij dat je alleen kilometers worden
vergoedt die daadwerkelijk gereisd zijn, met
een maximum van de snelste route van het
kantooradres naar het bezoekadres.
Voorbeeld
Advocaat heeft zijn kantooradres te A, hij
woont in B. Hij bezoekt zijn klant in C.
1. De enkele reisafstand van A naar C is 150
kilometer. En van B naar C 15 kilometer.
Advocaat reist van woonadres naar
bezoekadres. De daadwerkelijke reisafstand is
30 kilometer en mag gedeclareerd worden;
2. De enkele reisafstand van A naar C is 150
kilometer. En van B naar C 180 kilometer.
Advocaat reist van woonadres naar
bezoekadres. De daadwerkelijke reisafstand is
360 kilometer, maar er mag 300 kilometer
gedeclareerd worden (het maximum van
kantoor- naar bezoekadres).
(…)
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Kilometervergoeding (Artikel 24 lid 1
Bvr)
Je vergoedt voor de reistijd een halve punt per
volle gereisde 60 kilometer. Tot 60 kilometer
vergoed je geen reistijd, omdat deze kosten
zijn verdisconteerd in de forfaitaire
vergoeding. Voor de berekening van de
kilometers ga je uit van volle retourkilometers.
Bijvoorbeeld: heeft advocaat van punt A naar
B 59,6 kilometer gereden, dan vergoed je 2 x
59,6 = 119,2 = 119 volle kilometers. Bij
meerdere reizen rond je af na het totaal aantal
kilometers te hebben opgeteld, bijvoorbeeld 2
x 119,2 = 238,4 = 238 volle kilometers.
Per reis worden de kilometers afgerond op 1
decimaal. Het totaal wordt afgerond naar
beneden.
Routeplanner Declaraties buiten Mijn
RvR: Google Maps
Voor het berekenen van de reiskosten maak je
gebruik van de ANWB routeplanner Google
Maps. Je gaat bij de berekening altijd uit van
de snelste route van de postcode van het
kantooradres naar de postcode van het
bezoekadres. De berekening vindt
gestandaardiseerd plaats:
• Je klikt in Google Maps op de button voor
het berekenen van een autorit;
• Je vinkt de optie 'vertrek' aan; Je selecteert
de optie ‘vertrekken om’;
• Je stelt de vertrektijd in op 12.00 uur 's
middags;
• Je zet de optie ‘Routekeuze op basis van
actueel verkeer’ uit.
Je houdt nooit rekening met fouten in de
routeplanner Google Maps en incidenten zoals
bijvoorbeeld wegomleidingen. Als de advocaat
een fout in de routeplanner constateert, kan
hij dit melden op de website van de ANWB.
Je controleert de kilometers, als het totaal
aantal gedeclareerde kilometers 60 of meer is.
Je gaat uit van twee keer het aantal
kilometers van de reis. Als het totaal aantal
kilometers onder de 60 blijft, dan toets je
marginaal. Voor de berekening van de
kilometers ga je uit van de volle kilometers.
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1613

Art. 25 Bvr
Reiskostenvergoeding
Binnenland

Algemeen
(…)
In de werkinstructie artikel 24 Bvr
Reistijdvergoeding Binnenland vind je de
volgende onderwerpen die ook op de
reiskostenvergoeding van toepassing zijn:
• Routeplanner Google Maps
• Samenhangende zaken
• Meerdere zaken op één dag

3.01

4.00

8-102019

1614

Art. 26 Bvr
Tolkkosten
in straf- en
piketzaken

Reiskosten
De reiskostenvergoeding voor tolken bedraagt
€ 1,54 per retourkilometer (artikel 11 lid 1
BTiS). Een retourkilometer = twee kilometer.
Voor het berekenen van de reiskosten maak je
gebruik van de ANWB routeplanner Google
Maps. Je gaat bij de berekening altijd uit van
de enkele reis via de snelste route van de
postcode van het kantooradres naar de
postcode van het bezoekadres. (Zie
werkinstructie art. 24 Bvr Reistijdvergoeding
binnenland [LINK])
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4.00

8-102019

1615

Extra Uren

Extra uren in civielrechtelijke zaken
(…)
3. Echtscheidingsprocedure
(…)
Omstandigheden bij een volle
echtscheidingsprocedure die de zaak feitelijk
complex kunnen maken zijn bijvoorbeeld
 (…)

2.01

2.02

8-102019

Veelvuldige contacten met rechtzoekende, het
voeren van een viergesprek en mediation
binnen de procedure maken de zaak niet
complex.
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