
*    Misdrijf met gevangenisstraf ≥ 12 jaar, misdrijf met slachtoffer dat is overleden of zwaar lichamelijk letsel heeft en    
       zedenmisdrijf met gevangenisstraf ≥ 8 jaar dan wel een zedenmisdrijf i.c.m. afhankelijkheidsrelatie. 
**   Overige misdrijven en overtredingen  

Vervolgverhoren in lichte en middelzware zaken (zogenaamde B- en C- zaken) van minderjarigen worden vergoed tegen 1,5 
punt. 

*** Indien niet gelijktijdig met behandeling van vordering tot inbewaringstelling. 
 

 
            Verklaring optreden jeugdstrafpiket  
 

Meldingsverzoeknummer: ………………………………… 

 
Gegevens advocaat  

Achternaam en voorletters: ……………………………………………………………… ………………… 

Kantoornaam:   ……………………………………………………………… 

Rbv-nummer:  ……………………………………………………………… 

Telefoonnummer:   ……………………………………………………………… 
 
󠄀  Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld 

Datum:    …… / …… / …………  (dag/maand/jaar) 

 

Handtekening:   ……………………………………………………………… 

 
Gegevens cliënt 

Achternaam en voorletters: ……………………………………………………………… ………………… 

Geboortedatum:   …… / …… / ………… (dag/maand/jaar) 

 
Verleende Piketbijstand     Punten Kilometers Datum  Handtekening politie 
 
󠄀  Consultatiebijstand vóór verhoor   0,75      ……… …… / …… / ………… …………………………………… 

Plaats/postcode politiepost:     ……………………………………  …………………………… 

󠄀  Na IVS met voorafgaande consultatiebijstand  0,75      ……… …… / …… / ………… …………………………………… 

Plaats/postcode politiepost:     ……………………………………  …………………………… 

󠄀  Na IVS zonder voorafgaande consultatiebijstand  1,5       ……… …… / …… / ………… …………………………………… 

Plaats/postcode politiepost:     ……………………………………  ……………………………    

󠄀  Tijdens verhoor (zware misdrijven*)   3       ……… …… / …… / ………… …………………………………… 

Plaats/postcode politiepost:     ……………………………………  …………………………… 

󠄀  Tijdens verhoor (overige misdrijven **)  1,5       ……… …… / …… / ………… …………………………………… 

Plaats/postcode politiepost:     ……………………………………  …………………………… 

Let op: zet hierboven per verrichte bijstand een handtekening en plaats hieronder uw dienststempel. 

 
 
 
 

 

 
Overige verrichtingen strafpiket    Punten Kilometers Datum  Handtekening griffie r-c 
 
󠄀  Bijstand bij behandeling rechtmatigheidstoets, *** 1,5       ……… …… / …… / ………… …………………………………… 
 inclusief video-bijstand 
Plaats/ postcode kabinet r-c:    ……………………………………  …………………………… 

󠄀  Bijstand bij behandeling vordering tot bewaring  1,5       ……… …… / …… / ………… …………………………………… 
 / vorderingen o.g.v. 6:6:20 Sv 
Plaats/ postcode kabinet r-c:    ……………………………………  …………………………… 

󠄀  Bijstand bij behandeling hoger beroep   1,5       ……… …… / …… / ………… …………………………………… 

Plaats/ postcode kabinet r-c:    ……………………………………  …………………………… 

Let op: zet hierboven per verrichte bijstand een handtekening.  

DIENSTSTEMPEL 
Consultatiebijstand  

DIENSTSTEMPEL 
Inverzekeringstelling 

DIENSTSTEMPEL 
Verhoorbijstand 


