Verzoeken ex artikel 89 en 591a Sv
Aan de rechtbank Rechtbank Rotterdam, Rekestenkamer
Rechtbank Rotterdam

In te vullen door administratie rechtbank
Datum ontvangst verzoekschrift
Rekestnummer(s)
Parketnummer/ proces-verbaalnummer
Datum naar het parket verzonden

Personalia verzoeker/verzoekster
In te vullen door advocaat verzoeker
Naam
Geboortedatum

Geboorteplaats

Adres

Kiest verzoeker/verzoekster woonplaats op het adres van de advocaat?

□ Ja □ Nee

Personalia advocaat
Naam
Kantooradres
Telefoon
Postvaknummer

Zaakgegevens
Parketnummer 10/
Proces-verbaal nummer en naam
politiebureau (Indien onbekend)

Einde zaak
Deze zaak is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel of met zodanige oplegging,
doch op grond van een feit waarvoor voorlopige hechtenis niet is toegelaten.

□
□
□
□
□
□
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Verzoeker is vrijgesproken op
Het openbaar ministerie is niet ontvankelijk verklaard op
Verzoeker is ontslagen van alle rechtsvervolging op
Kennisgeving van niet verdere vervolging
De zaak is geseponeerd blijkens schriftelijke sepotbeslissing d.d.
De zaak is geseponeerd blijkens telefonische mededeling parket d.d.
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Verzoek ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering
Het verzoek strekt tot toekenning van een vergoeding ten laste van de Staat voor de schade welke
is ontstaan tengevolge van:

□
□
□
□

Ondergane verzekering die duurde van			

tot en met

Voorlopige hechtenis die duurde van 			

tot en met

Uitleveringsdetentie die duurde van 			

tot en met

Klinische observatie die duurde van 			

tot en met

Het aantal dagen
Bij het bepalen van het aantal dagen dat de verzoeker in een politiecel of huis van bewaring heeft doorgebracht,
dientaansluiting te worden gezocht bij artikel 136 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering. Ingevolge deze
bepaling wordt onder één dag verstaan een tijd van vierentwintig uren. Dit brengt mee dat de dag van de
invrijheidstelling niet voor vergoeding in aanmerking komt. De eerste dag van de inverzekeringstelling wordt
naar de maatstaf van een volledige dag vergoed.

Aantal dagen doorgebracht op politiebureau

x € 105,00 = €

0,00

Aantal dagen doorgebracht in een Huis van Bewaring

x € 80,00 = €

0,00

Aantal dagen doorgebracht in beperkingen

x € 25,00 = €

0,00

Aantal dagen doorgebracht in uitleveringsdetentie

x € 80,00 = €

0,00

Aantal dagen doorgebracht in een kliniek

x € 80,00 = €

0,00

0,00

Subtotaal€
Verzoek ex artikel 591a van het Wetboek van Strafvordering

□

Het verzoek strekt tot het toekennen van de vergoeding van de kosten van de advocaat.
0,00

Deze kosten bedragen inclusief BTW: €
De rechtsbijstand is verleend op grond van een toevoeging

□ Ja, hoogte eigen bijdrage: €
□ Nee

0,00

□ Het verzoek strekt tevens tot het toekennen van de standaardvergoeding ten bedrage van
€ 280,00 ten laste van de Staat voor de kosten voor het opstellen en indienen van het verzoekschrift.
Subtotaal€

0,00

Totaal
€

0,00

Totaal 591a Sv = €

0,00

Totaal 89 Sv =

Generaal totaal

€

0,00

(Zegge:)

2 van 5

092018-LDCR-FN

Verzoekt het totaalbedrag over te maken op
Rekeningnummer
Ten name van
Onder vermelding van

Ondertekening verzoeker/verzoekster
Naam
Datum

Bijlagen

□ Afschrift vonnis MK/KNVV/sepotmededeling
□ Declaraties
□ Urenspecificatie(s)
Ondertekening
Handtekening verzoeker/verzoekster

Handtekening advocaat

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger
(Bij minderjarige)

Verzoeker/verzoekster ziet door het indienen van het verzoek af van het horen in raadkamer
tenzij het Openbaar Ministerie zich verzet tegen toekenning van het verzoek.
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Openbaar Ministerie
Controle

□
□
□
□
□
□
□
□

Het verzoek is tijdig gedaan, verzoeker is ontvankelijk
De zaak is geëindigd zonder straf of maatregel
Er is geen hoger beroep ingesteld
Verzoeker heeft tijd in verzekering/voorlopige hechtenis/uitleveringsdetentie/klinische
observatie doorgebracht op de aangegeven data
Er is géén toevoeging verleend
De officier van justitie verzet zich niet tegen toekenning van het gevraagde bedrag
De officier van justitie verzet zich
Het verzoekschrift is retour gestuurd op

Toelichting bij verzet
Naam
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Rechtbank Rotterdam, Rekestenkamer
Beslissing
De rechtbank wijst het verzochte toe tot een bedrag van €
(Zegge:

)

Datum
Rechter
Griffier

De rechtbank te Rotterdam, twaalfde enkelvoudige kamer, beveelt de tenuitvoerlegging
van deze beschikking door overmaking van €
(Zegge:

)

Op rekeningnummer
Ten name van
Datum
Rechter
Tegen deze beslissing staat voor verzoek(st)er hoger beroep open, in te stellen ter griffie van deze rechtbank
binnen een maand na betekening van deze beschikking.
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