Verzoekschriften ex artikel 533 Sv en 530 Sv
Aan

Selecteer de rechtbank

In te vullen door administratie rechtbank
Datum ontvangst verzoekschrift
Rekestnummer(s)

In te vullen door verzoeker/diens raadsman/-vrouw
Rechtbank en locatie*

Selecteer rechtbank en locatie

Pleegplaats(vermeend) delict*
(i.v.m. bevoegdheid rechtbank)

*Verplicht veld

Personalia verzoeker/verzoekster
Naam
Geboortedatum en -plaats
Adres incl. huisnummer
Postcode en woonplaats
E-mailadres

Klager kiest als correspondentieadres
het adres van de advocaat

□ Ja □ Nee
Personalia advocaat

Naam
Advocatenkantoor
Adres
Postcode
Telefoonnummer
E-mailadres**
**E-mailadres is verplicht bij verzoeken gericht aan de rechtbanken Midden-Nederland en Rotterdam.

Zaakgegevens
Parketnummer

Indien het parketnummer onbekend is graag onderstaande gegevens invullen:
Proces-verbaalnummer***
Naam politiebureau
***Zonder proces-verbaalnummer kunnen wij het verzoekschrift niet in behandeling nemen.
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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.

□
□
□
□
□

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:
a. schriftelijke sepotbeslissing d.d.
b. telefonische mededeling parket d.d.

Verzoek ex artikel 533 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
dat op het politiebureau is doorgebracht, bedraagt:

x € 105,00 = €

dat in een Huis van Bewaring is doorgebracht, bedraagt:

x € 80,00 = €

dat in beperkingen is doorgebracht, bedraagt:

x € 25,00 = €

dat in uitleveringsdetentie is doorgebracht, bedraagt:

x € 80,00 = €

dat in een kliniek is doorgebracht, bedraagt:

x € 80,00 = €
Subtotaal

€

Verzoek ex artikel 530 van het Wetboek van Strafvordering

□

Het verzoek strekt tot het toekennen van de vergoeding van de kosten van de advocaat.
Deze kosten bedragen inclusief BTW: €

De rechtsbijstand is verleend op grond van een toevoeging:

□ Ja; hoogte eigen bijdrage €

(Gezien het gestelde in 44 wet op de rechtsbijstand komen deze kosten niet voor vergoeding in aanmerking)

□ Nee
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□

Het verzoek strekt tevens tot het toekennen van de standaardvergoeding ten laste van de Staat

voor de kosten van het opstellen en indienen van het verzoekschrift. Deze standaardvergoeding
bedraagt € 280,00. In het geval van een mondelinge behandeling is deze standaardvergoeding te
vermeerderen naar € 550,00.
Mondelinge behandeling

□ Ja □ Nee
Subtotaal €

Totaal
Totaal 533 Sv = €
Totaal 530 Sv = €
Totaal

€

(Zegge: 								

)

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

Ondertekening door verzoeker(ster)/advocaat

Aantal bijlagen (aanvinken)

□ Afschrift vonnis MK/PR/KNVV/sepotmededeling
□ Declaratie(s)
□ Urenspecificatie(s)
□ Overig, te weten

Overige opmerkingen
(indien van toepassing)

Handtekening verzoeker(ster):

Handtekening advocaat:

(Persoon om wie het verzoek gaat)

Datum
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Bij minderjarige verzoeker(ster):

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger:

Datum

Datum

Naam

Naam

Adresgegevens

Adresgegevens

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 en/of tenzij de rechtbank niet zonder nadere toelichting/motivering het verzoek geheel toewijst.
Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

Indieningswijze
Formulier in enkelvoud opsturen naar Rechtbank Amsterdam, t.a.v. Strafgriffie, Postbus 84500,
1080 BN Amsterdam of mailen naar: strafrecht.rb-ams@rechtspraak.nl.
Rechtbank Midden-Nederland: Formulier digitaal aanleveren bij het gerecht; niet per post/fax,
maar handtekening plaatsen, scannen en daarna e-mailen naar:
locatie Utrecht: straf.rb-mnl.utrecht@rechtspraak.nl (telefoon: 088 - 361 17 51)
locatie Lelystad: straf.rb-mnl.lelystad@rechtspraak.nl (telefoon: 088 - 361 17 80)
Rechtbank Noord-Nederland: Sturen aan:
Rechtbank Noord-Nederland, Locatie Assen, Postbus 50036, 9400 LA ASSEN
of afgifte bij de balie van de locatie Assen, Groningen of Leeuwarden.
Rechtbank Limburg: Formulier op de gebruikelijk wijze op de strafgriffie van de rechtbank
Limburg te Maastricht indienen.
Rechtbank Oost-Brabant: Formulier op de gebruikelijk wijze op de griffie van de rechtbank
Oost-Brabant te’s-Hertogenbosch indienen.
Rechtbank Rotterdam: Formulier digitaal aanleveren bij het gerecht; niet per post/fax, maar
handtekening plaatsen, scannen en daarna e-mailen naar
verzoekschriftschadevergoeding.strafrecht.rb-rot@rechtspraak.nl.
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In te vullen door het Openbaar Ministerie

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 vanwege het volgende:

Het verzoekschrift is retour gestuurd op:

Naam officier van justitie:
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In te vullen door de rechtbank

Civiele raadkamer/rekestenkamer
Beslissing:

De rechtbank wijst het verzochte toe tot een bedrag van €
(Zegge:

)

Datum
Rechter
Griffier

De rechter beveelt de tenuitvoerlegging van deze beschikking door overmaking van
€
(Zegge:

)

Op IBAN
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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