
Justitie 2017 19 - 07 G

Totaal bedrag

€

€

€

€

€

€

€

Declaratie (getuigen / deskundigen)
Model als bedoeld in het Besluit Tarieven in Strafzaken
Model als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Ministeriële regeling tarieven in 
strafzaken 2003

Declarant

t.n.v.

Burgerservicenummer

Kenmerk

Naam en voorletters

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

(bank/giro) rekeningnummer

Geboortedatum

Telefoonnummer

Bent u btw-plichtig? □  Nee  □  Ja Zo ja, btw-identificatienummer

Zaak / opdrachtgever

(Parket) nummer v.d. zaak

Opdrachtgever OvJ / RC mr

Getuige

tot

Uurtarief

Ter zitting verschenen op

van

Aantal uren

Deskundige

tot

Uurtarief

Beroep

Ter zitting verschenen op 

van

Aantal uren

Toeslag zon- feestdagen
Moesten de werkzaamheden worden verricht op een zaterdag of een zondag of een 
algemeen erkende feestdag of op een andere dag, maar dan tussen 0.00 en 08.00 
uur of tussen 20.00 en 24.00 uur?

□ Nee □ Ja, dan toeslag 50%

Reis- en verblijfskosten

Vergoeding per enkele reiskm €

Op datum

Van

Naar

Aantal km enkele reis

is gereisd

Subtotaal

Indien van toepassing BTW percentage invullen (0,21) Btw

Totaal-generaal
De ondergetekende verklaart
- dat deze declaratie naar waarheid is ingevuld;
- dat er voor de verrichte werkzaamheden geen dienstverband met het rijk bestaat;
- voor deze werkzaamheden / tijdverzuim niet eerder een declaratie te hebben ingediend.

Plaats

Handtekening

Datum

Let op! Sla dit formulier eerst 
op uw computer op vóórdat u 
gaat invullen. Als u het in de 
browser invult werken de 
berekeningen niet goed.
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