Formulier proceskosten
(zie volgend blad voor toelichting)

Zaaknummer
Opgave van kosten die ondergetekende in verband met het onderhavige beroep en/of het verzoek om een
voorlopige voorziening heeft moeten maken:
Voorna(a)m(en)
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam

Kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand (zie toelichting onder punt 1):
Naam gemachtigde
Deze persoon is werkzaam voor
Is deze gemachtigde toegevoegd
ingevolge de Wet op de rechtsbijstand?

Ja
Nee

(specificatie)

Reis- en verblijfkosten (zie toelichting onder punt 2)
Verletkosten (zie toelichting
onder punt 3)

, waarvan
		
(

Verschotten (zie toelichting onder
punt 4)
Kosten van een deskundige/een
getuige/een tolk of van het optreden van een arts gemachtigde
(zie toelichting onder 5, 6 en 7)

uren) en

gemaakt i.v.m. het bijwonen van de zitting
om andere redenen gemaakt, nl. vanwege:

(specificatie)

(specificatie)

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend op:
Plaats
Datum

Handtekening
Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.
Bewijsstukken samen met dit formulier overleggen.
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Toelichting
Betreft: toelichting vergoeding van proceskosten in bestuursrechtelijke procedures bij de rechtbank.
De Algemene wet bestuursrecht geeft de rechtbank de mogelijkheid om een wederpartij te veroordelen in de kosten
die u in verband met het beroep / het verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank redelijkerwijs heeft
moeten maken.
In het Besluit proceskosten bestuursrecht is geregeld welke kosten uitsluitend voor vergoeding in aanmerking
kunnen komen.
Vergoeding van proceskosten wordt doorgaans niet toegekend indien een beroep ongegrond wordt verklaard of het
verzoek wordt afgewezen.
Als proceskosten kunnen uitsluitend worden aangemerkt:
1.

Kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand (advocaten en andere professionele
rechtsbijstandverleners).

2.

Reis- en verblijfkosten van een partij; reiskosten kunnen worden vergoed op basis kosten openbaar vervoer
2e klas; taxikosten uitsluitend bij een schriftelijk aangetoonde medische indicatie.

3.

Verletkosten van een partij; het gaat hierbij om kosten van tijdverzuim voor bijvoorbeeld het bijwonen van een
zitting, niet voor het doorlezen van de stukken e.d. Indien een partij in loondienst werkzaam is, kunnen deze
kosten alleen in aanmerking worden genomen als deze partij verlof voor eigen rekening heeft moeten nemen.
Er dient dan een verklaring van de werkgever overgelegd te worden, waaruit blijkt welk bedrag (gespecificeerd) op het loon wordt ingehouden. Niet-loontrekkenden dienen het derven van inkomsten door het genoemde tijdverzuim met bewijsstukken te onderbouwen.

4.

Verschotten: dit zijn kosten van uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telexen, internationale telefaxen en internationale telefoongesprekken.

5.

Kosten van een deskundige die aan een partij verslag heeft uitgebracht, voorzover dat verslag naar het oordeel
van de rechtbank bij de behandeling van het beroep redelijkerwijs noodzakelijk was. Er dient een urenspecificatie, opgesteld door de deskundige, bijgevoegd te worden.

6.

Kosten van een getuige/ deskundige/ tolk die door een partij ter zitting is meegebracht of opgeroepen, voorzover naar het oordeel van de rechtbank de aanwezigheid van deze getuige/deskundige/tolk ter zitting redelijkerwijs noodzakelijk was.

7.

Kosten van het als gemachtigde optreden van een arts in zaken waarin enig wettelijk voorschrift verplicht tot
tussenkomst van een gemachtigde die arts is.

Let op:
--

--

Met uitzondering van de verletkosten geldt voor de vergoeding van de overige kosten een forfaitair tarievenstelsel. Dat betekent dat de kosten slechts tot een bepaald, gemaximeerd tarief voor vergoeding in aanmerking
kunnen komen.
U dient de gemaakte kosten aan te tonen met bewijsstukken.

Ik verzoek u zo mogelijk vóór de zitting dan wel uiterlijk op de zitting bijgaand “formulier proceskosten” ingevuld aan de rechtbank over te leggen, voorzien van eventuele kopieën van bewijsstukken van de kosten die u hebt
gemaakt.
Na de zitting ingediende opgaven of stukken worden in beginsel niet meer in beschouwing genomen.
De griffier.
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