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Betreft geen beleidswijzigingen maar lay-out en toelichting op intern proces 

Nr Zaak-code Wijziging Versie 
oud 

Versie 
nieuw 

Datum 

1717 Art. 24 Bvr 

Reistijdverg

oeding 

binnenland 

Vaststelbeleid 

 

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 op het moment van declareren 

(artikel 24 lid 4 Bvr). Voor de in art. 24 en 25 Bvr 

bepaalde gestandaardiseerde berekening van de 

reisafstand wordt MijnRvR gebruikt. De reisafstand 

wordt automatisch berekend bij declaratie in 

MijnRvR [LINK achtergrondinformatie] door het 

invoeren van de postcodes (artikel 24 lid 4 Bvr). 

MijnRvR maakt daarbij gebruik van Google Maps. 

Daarbij wordt uitgegaan van de combinatie 

straatnaam, postcode, woonplaats, land. 

 

LINK Achtergrondinformatie bij declaratie in 

MijnRvR: 

Voor de automatische berekening maakt MijnRvR 

gebruik van Google Maps in combinatie met de API 

(Application Programming Interface) Google 

Distance Matrix. Er kunnen daarom verschillen 

zitten in de resultaten van dit geautomatiseerde 

systeem en handmatig ingevoerde postcodes in 

Google Maps. De Raad gaat uit van de 

geautomatiseerd verkregen gegevens in MijnRvR. 

(...) 

 

Declaraties buiten MijnRvR: Google maps 

Voor het berekenen van de reiskosten in de 

gevallen waarbij het onmogelijk is om de declaratie 

via MijnRvR in te voeren maak je gebruik van 

Google Maps. Je gaat bij de berekening altijd uit van 

de snelste route. Je gebruikt daarbij de 

combinatie straatnaam, postcode, woonplaats en 

land van het kantooradres en de 

combinatie straatnaam, postcode, woonplaats en 

land van het bezoekadres. De berekening vindt 

gestandaardiseerd plaats: 

• Je klikt in Google Maps op de button voor het 

berekenen van een autorit; 

• Je selecteert de optie 'vertrekken om'; 

• Je stelt de vertrektijd in op 12.00 uur 's middags. 

N.B. In MijnRvR wordt enkel door de advocaat een 

postcode ingevuld. Op de achtergrond haalt MijnRvR 

de overige informatie op uit een postcodetabel. 

(...) 
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Meerdere zaken op één dag 

Je vergoedt eenmaal reiskosten en/of reistijd, als op 

één dag meerdere zaken zijn behandeld waarvoor 

slechts één keer gereisd is. De advocaat geeft bij 

declaratie bij de vraag ‘Is de reis onder een andere 

toevoeging gedeclareerd?’ ‘Om dubbele declaratie te 

voorkomen: declareert u deze reis ook voor 

bijvoorbeeld een samenhangende zaak, een 

gecombineerde reis of een gevangenhouding op 

dezelfde dag?’ de optie ‘Ja’ op. De kilometers 

worden dan niet meegenomen. 

 

1718 Art. 25 Bvr 

Reiskosten

vergoeding 

Binnenland  

Vaststelbeleid 

 

Algemeen 

Je past de reiskostenregeling in dezelfde situaties 

toe als de vergoedingsregeling voor reistijd en geldt 

voor alle rechtsterreinen. Zie werkinstructie artikel 

24 Bvr reistijdvergoeding Binnenland. 

In de werkinstructie artikel 24 Bvr 

Reistijdvergoeding Binnenland vind je de volgende 

onderwerpen die ook op de reiskostenvergoeding 

van toepassing zijn: 

       • Google Maps 

       • Samenhangende zaken 

       • Meerdere zaken op één dag 

 

4.00 4.01 1-7-2020 

1719 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 Google Maps. Zzie werkinstructie art. 

24 Bvr Reistijdvergoeding binnenland. 

 

4.03 4.04 1-7-2020 
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