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Vul alleen het aantal daadwerkelijk gereisde kilometers in met een maximum van het aantal kilometers van de snelste 
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Aanvraag vergoeding 

Civiel / Bestuur 

 
Kruis aan wat van toepassing is. 

Beantwoord vragen indien van toepassing. 

 
 

1. Gegevens advocaat (aanvrager) 
 

Naam : .......................................................................................................................... Registratienummer : A  .................................................................................... 

Kantoornaam : ......................................................................................................... Toevoegnummer :  .............................................................................................. 

Postcode bezoekadres kantoor : ............................................................................................................................................................................................................... 

 
2. Zaakgegevens (waar mogelijk alles invullen) 

 
 

Procedure, kennelijke afdoening                                                                     
 

Procedure Instantie :  ............................................................................................................... 

Procedure, maar beëindigd voordat een Plaats :  ...................................................................................................................... 

(tussen)uitspraak is gedaan of voordat Rol-/rekest-/registratienummer :  .............................................................. 

een zitting is bijgewoond Datum intrekking/royement :  ...................................................................... 

 Datum einduitspraak :  ..................................................................................... 

 
 Stuur afschrift mee 
 

Cassatie 
 

Cassatie, kennelijke afdoening 
 

(Cassatie-)advies Ga door naar vraag 5 

 

3. Proceduregegevens 
 

Datum(s) :         Postcode naar :                         Aantal km : 

Bijgewoonde zittingen .................................    ......................................................................    ......................... 

Stuur bewijsstukken, zoals (tussen)uitspraken en ................................    ......................................................................    ......................... 

processen-verbaal mee .................................    ......................................................................    ......................... 

 
.................................    ......................................................................    ......................... 

 

Betrof de procedure een echtscheiding? Nee 
 

Stuur bewijsstuk van tegenspraak mee Ja, met tegenspraak 
 

Ja, zonder tegenspraak 
 

Ja, op gemeenschappelijk verzoek 
 

4. Bijzonderheden 
 

Is er een wettelijke verplichte procureur 
 

in een ander arrondissement ingeschakeld? Nee Ja 
 

Alleen van toepassing op zaken vóór 01-09-2008 
 

Is er sprake van samenhangende procedures of advieszaken? Nee Ja 
 

Zo ja, toevoegnummer(s) :  .......................................................................... 
 

5. Overig (altijd invullen) 
 

Is er sprake van opvolging? Nee Ja 
 

Volle uren aan rechtsbijstand besteed : ................................. uren 
 

Urenspecificatie meesturen bij advieszaken of bij procedure beëindigd 

als 6 uur of meer is besteed 

Wordt met deze declaratie een verzoek ingediend 
 

voor meer uren? (art. 13 Bvr 2000) Nee Ja 
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Datum(s) : Postcode naar : Aantal km1: 

Aantal kilometers vanwege vrijheidsontneming .................................    ......................................................................    ......................... 

.................................    ......................................................................    ......................... 

 
.................................    ......................................................................    ......................... 

 
.................................    ......................................................................    ......................... 

 

6. Resultaatsbeoordeling 
 

Stuur kopie uitspraak of schikking mee. Vul bij echt- en boedelscheiding ook de bijlage resultaatsbeoordeling in. Zie voor nadere toelichting 

http://kenniswijzer.rvr.org, werkinstructie toevoegen, resultaatsbeoordeling. 

Bestaat recht op vergoeding van kosten rechtsbijstand 
 

door de wederpartij of door derden? Nee Ja 
 

Zo ja, €  .................................................. 

 

Heeft de zaak tot een financiële opbrengst geleid 
 

of is een bedrag aan cliënt toebedeeld? Nee Ja 
 

Zo ja, €  .................................................. 

 
Bedrag van (te) ontvangen geldsom of hoogte vordering vermelden. 

 

Wilt u bij resultaat de vergoeding ontvangen? Nee Ja 
 

Is/wordt (hoger) beroep of cassatie ingesteld? Nee Ja 
 

7. High Trust (alleen van toepassing op deelnemer High Trust) 
 

Heeft u over deze aanvraag contact gehad 
 

met de helpdesk van de Raad? Nee Ja 
 

8. Ondertekening advocaat (aanvrager) 
 

De aanvrager (ondergetekende) verklaart dat dit verzoek volledig en naar waarheid is ingevuld. 

 

Datum aanvraag : .................................................................................................. 

 

 
Handtekening advocaat : .................................................................................. 


	Registratienummer  A: 
	Toevoegnummer: 
	Postcode bezoekadres kantoor: 
	Procedure kennelijke afdoening: Off
	Procedure: Off
	Procedure maar beëindigd voordat een: Off
	Cassatie: Off
	Cassatie kennelijke afdoening: Off
	Cassatieadvies Ga door naar vraag 5: Off
	Instantie: 
	Plaats: 
	Rolrekestregistratienummer: 
	Datum intrekkingroyement: 
	Datum einduitspraak: 
	Nee: Off
	Ja met tegenspraak: Off
	Ja zonder tegenspraak: Off
	Ja op gemeenschappelijk verzoek: Off
	Nee_2: Off
	Ja: Off
	Nee_3: Off
	Ja_2: Off
	Zo ja toevoegnummers: 
	Nee_4: Off
	Ja_3: Off
	Nee_5: Off
	Ja_4: Off
	Nee_6: Off
	Ja_5: Off
	Zo ja €: 
	Nee_7: Off
	Ja_6: Off
	Zo ja €_2: 
	Nee_8: Off
	Nee_9: Off
	Nee_10: Off
	Ja_7: Off
	Ja_8: Off
	Ja_9: Off
	Datum aanvraag: 
	Naam1: 
	Kantoornaam: 
	Volle uren: 
	Text18: 
	Text29: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 


