Verzoek tot Schadevergoeding
Bestemd voor het strafdossier

> Ruimte voor stempel: datum binnenkomst

Heeft u schade door een strafbaar feit en wilt u die schade
vergoed krijgen? Dan kunt u met dit formulier om schadevergoeding verzoeken. Uw verzoek wordt samen met de strafzaak
tegen de verdachte behandeld. Een kopie van dit formulier komt
in het strafdossier.

IBAN Calculator
Print Document
Wis Document

Verzoek in vier stappen
1. Lees eerst de toelichting vanaf bladzijde 7 goed door.
2. Vul daarna dit formulier en het formulier
“Gegevens slachtoffer-verzoeker’’ naar waarheid in.
3. Voeg een kopie van de bewijsstukken bij.
4. Maak voor uw administratie een kopie van de ingevulde
formulieren.
5.	Verzend de formulieren en de kopieën van de bewijsstukken
in de bijgevoegde envelop aan het Openbaar Ministerie.
Hulp nodig bij het invullen?
Slachtofferhulp Nederland helpt u kosteloos en is bereikbaar
op telefoonnummer 0900-0101 of via www.slachtofferhulp.nl.

In te vullen door het Openbaar Ministerie
		
Parketnummer(s)
		

|

	Ten aanzien van de
tenlastegelegde feiten:

|

						1A

|

Slachtoffer/Verzoeker: Natuurlijk persoon

								> Bent u slachtoffer van een strafbaar feit en/of verzoeker van schade vul dan hier uw gegevens in.
Vult u dit formulier in namens een organisatie of bedrijf, vul dan 1C in .
A.1 Voorna(a)m(en)

|

A.2 Achterna(a)m(en)

|

A.3 Geboortedatum

|

						1B

Wettelijk vertegenwoordiger

								> Alleen invullen als het slachtoffer minderjarig is, of onder curatele of bewind staat.
B.1 Relatie tot het slachtoffer

Ouder				

B.2 Voorna(a)m(en)

|

B.3 Achterna(a)m(en)

|

B.4 Geboortedatum

|

Voogd				

(Bijzonder) Curator			

Bewindvoerder

!NogInvullen!
Verzoek tot schadevergoeding: J-22108
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						1C

Slachtoffer: niet-natuurlijk persoon

								> Stuur een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee en een volmacht van de directie/bestuurder, waaruit blijkt
								> dat u de organisatie of het bedrijf mag vertegenwoordigen.
C.1 Naam organisatie of bedrijf

|

C.2 Vestigingsplaats

|

C.3 Naam vertegenwoordiger

|

						2		Machtiging
								> Wilt u iemand machtigen om voor u op te treden in de strafzaak? Vul zijn/haar gegevens dan hier in en zet uw
								> handtekening. Zie Toelichting.		
Hierbij machtig ik:
2.1 Voorna(a)m(en)

|

2.2 Achterna(a)m(en)

|

2.3 Geboortedatum

|

2.4 Plaats

|
om mij te vertegenwoordigen in verband met het verzoek tot schadevergoeding.

2.5 Naam slachtoffer/verzoeker

|

2.6 Datum

|

2.7 Handtekening slachtoffer/verzoeker | Print

het formulier uit en plaats dan hier uw handtekening

						3		Strafbaar feit

								
								> Heeft u extra schrijfruimte nodig? Deze vindt u op bladzijde 6.
3.1 Hoe is uw schade ontstaan?

|

3.2 Datum of periode strafbaar feit

|

3.3 Plaats strafbaar feit

|

						4		Geleden schade
	
Voor het vorderen van materiële schade, waaronder verplaatste schade, zie vraag 4A

Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan gestolen of beschadigde spullen, medische kosten, verlies van inkomen, reiskosten, uitvaartkosten etc.

	
Verplaatste schade zijn kosten die door anderen dan het directe slachtoffer ten behoeve van het slacht
offer zijn gemaakt en die het slachtoffer zelf had kunnen vorderen. Denk bijvoorbeeld aan ouders die
kosten maken voor de medische behandeling en/of verzorging van een kind.
	
Voor het vorderen van immateriële schade zie 4B
Immateriële schade is de pijn, het verdriet en het verlies aan levensvreugde van het slachtoffer zelf door
het strafbaar feit. Denk aan lichamelijke en psychische klachten.
	
Voor het vorderen van affectieschade zie 4C
Bent u niet zelf slachtoffer, maar nabestaande of naaste van het slachtoffer, dan kunt u met dit formulier
een verzoek tot vergoeding van affectieschade indienen. Affectieschade is de pijn, het verdriet en het
verlies aan levensvreugde ondervonden door een nabestaande van het overleden slachtoffer of een
naaste van het slachtoffer met ernstig en blijvend letsel. In de toelichting leest u wanneer u hiervoor in
aanmerking komt.

Verzoek tot schadevergoeding
				4A

3 van 8

Materiële en/of verplaatste schade

	Geef hier een omschrijving van uw schade of de kosten die u voor een ander heeft gemaakt en voeg
bewijsstukken toe. Zie de toelichting.
						> Heeft u eerder vergoedingen ontvangen voor deze schade? Geeft u deze dan apart op bij vraag 4D.
						> Kosten die u heeft gemaakt om de schade vergoed te krijgen geeft u apart op bij vraag 5. 					
						> Heeft u de kosten voor een ander gemaakt, geef dan hier aan voor wie:
								
Voorna(a)m(en)
|
Achterna(a)m(en)

|
Omschrijving materiële/verplaatste schade

Bedrag

Bijlage

|																				 				
|																			 				
|																					 				
|																					 				
|																					 				
|																					 				
|																					 				
|																					 				
|																					 				
		
|																				 				
Totaal materiele schade/verplaatste schade

				4B

€				
€ 0,00

Immateriële schade (smartengeld)

						
						> Omschrijf hier uw psychische of lichamelijke klachten door het strafbare feit en de gevolgen die deze voor u hebben gehad.
						> Geef ook aan welk bedrag u verzoekt als vergoeding voor deze immateriële schade. Zie toelichting. Voeg stukken toe om
dit te onderbouwen.
					
> Heeft u eerder vergoedingen ontvangen voor deze schade? Geeft u deze dan apart op bij vraag 4D.
Omschrijving immateriële schade

Bijlage

|																					 				
																					 				
																					 				

																					 				

																					 				

																					 				

																					 				
												Totaal immateriële schade		€

€ 0,00

4 van 8

						4C

Affectieschade

	Affectieschade is de pijn, het verdriet en het verlies aan levensvreugde ondervonden door een nabestaande van het
overleden slachtoffer of een naaste van het slachtoffer met ernstig en blijvend letsel.
1. Vul hier de gegevens van het slachtoffer in:
Voorna(a)m(en):

|

Achterna(a)m(en):

|

Geboortedatum:

|
2. Licht hier uw relatie tot het slachtoffer toe en voeg stukken toe om dit te onderbouwen (bijvoorbeeld echtgenoot, ouder of kind).
Zie de toelichting.

Relatie tot het slachtoffer:

|
3. I s het slachtoffer door het strafbare feit overleden en valt u onder de categorie personen die in aanmerking komt voor affectieschade? Vul hieronder het vastgestelde bedrag in dat u vordert. Zie de tabel met bedragen in de toelichting.

Gevorderd bedrag: €

€ 0,00
|		
4. Heeft het slachtoffer door het strafbare feit ernstig en blijvend letsel opgelopen en valt u onder de categorie
personen die in aanmerking komt voor affectieschade? Omschrijf dan hier het letsel en voeg bewijsstukken toe.
Vul ook het vastgestelde bedrag in dat van toepassing is op uw situatie. Zie de tabel met bedragen in de toelichting.
Omschrijving aard en soort letsel slachtoffer en invloed op uw leven

Bijlage

|																									
|																					 				
|																					 				
|																					 				

€ 0,00

Gevorderd bedrag: €

						4D

|

Reeds vergoede schade
> Is de schade die u heeft opgegeven bij 4A, 4B en 4C al (deels) vergoed, bijvoorbeeld door uw verzekering? Geef de vergoeding dan hier op.
> Een eventuele uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, hoeft u niet op te geven. Zie de toelichting.

Omschrijving vergoede schade

Vergoed door

Bedrag

Bijlage

|																									
|																					 				
|																					 				
|																					 				
		

						4E

Verzoek tot schadevergoeding
Bedrag

						

Totaal materiele/verplaatste schade 4A			
€ 0,00
Totaal immateriële schade 4B

€ 0,00 +

Totaal affectieschade 4C

€ 0,00 +

Subtotaal

		
€ 0,00

Totaal vergoede schade 4D

€ 0,00 -

Totaal niet-vergoede schade

						

€

€ 0,00

Ik vorder vergoeding van mijn niet-vergoede schade plus de wettelijke rente vanaf het ontstaan van de schade. Zie de toelichting.
Ik verzoek u de schadevergoedingsmaatregel op te leggen.
Ik behoud mij alle rechten voor om via een gerechtelijke procedure (aanvullende) schadevergoeding te verzoeken.
Ik vorder de hoofdelijke veroordeling van verdachte en de mededader(s) tot vergoeding van mijn schade. Zie de toelichting.

Verzoek tot schadevergoeding
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						5		Verzoek vergoeding proceskosten
								> Geef hier op welke kosten u heeft gemaakt om uw schade vergoed te krijgen. Zie de toelichting.
Omschrijving proceskosten

Bedrag

Bijlage

|																							
|																			 				
|																			 				
|																			 				
|																			 				
|																			 				
|																			 				
											Totaal proceskosten		€

€ 0,00

Ik verzoek vergoeding van mijn proceskosten. Ook verzoek ik vergoeding van alle overige nog (voor de tenuitvoerlegging)
te maken kosten.

						6		Ondertekening
								> Als het slachtoffer/de verzoeker minderjarig is of onder curatele of bewind staat, dan ondertekent de wettelijk vertegenwoordiger.
								> Als het slachtoffer een organisatie of bedrijf is, dan ondertekent de vertegenwoordiger.
								> Als u iemand heeft gemachtigd, dan ondertekent de gemachtigde.
								
						Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld.
6.1 Naam

|

6.2 Datum

|

6.3 Handtekening

|

Print het formulier uit en plaats dan hier uw handtekening
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Verzoek tot schadevergoeding
Aanvullingen
Nummer vraag

Aanvullingen
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Toelichting bij het formulier Verzoek tot schadevergoeding
Algemene informatie
Bent u slachtoffer van een strafbaar feit en heeft u als gevolg daarvan schade? Of
heeft u, anders dan het slachtoffer, zelf schade geleden ten gevolge van een strafbaar
feit dat heeft plaatsgevonden? Dan kunt u met dit formulier om vergoeding van die
schade vragen.
In de strafzaak heet uw verzoek om schadevergoeding ‘vordering benadeelde partij’.
De rechter of officier van justitie beslist of uw verzoek (deels) kan worden toegewezen.
Wat gebeurt er met dit formulier?
Dit formulier komt in het strafdossier van de verdachte. De verdachte en zijn advocaat krijgen het formulier dus ook te zien.
Bescherming van uw privacy
In dit formulier wordt alleen gevraagd naar uw naam en geboortedatum. Andere
gegevens vult u in op het formulier ‘gegevens slachtoffer-verzoeker’ dat niet in het
strafdossier komt. De verdachte en zijn advocaat krijgen dit niet te zien.
Let op! Als u kopieën van bewijsstukken bijvoegt met daarop uw persoonsgegevens, denk er dan aan deze onleesbaar te maken. Uw naam moet wel te lezen zijn.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Slachtofferhulp Nederland kan
u kosteloos helpen. U kunt Slachtofferhulp Nederland telefonisch bereiken via
0900-0101 of via de website www.slachtofferhulp.nl.
Toelichting per vraag
1A en 1C. Slachtoffer/Verzoeker
Als slachtoffer van een strafbaar feit en/of iemand anders dan het slachtoffer zelf
die schade heeft geleden ten gevolge van een strafbaar feit, vult u hier uw eigen
gegevens in. Als het slachtoffer geen persoon is, maar bijvoorbeeld een bedrijf of
organisatie, vul dan niet vraag 1A, maar vraag 1C in.
1B. Wettelijk vertegenwoordiger
Als het slachtoffer/verzoeker minderjarig is, onder curatele of bewind staat, vult de
wettelijk vertegenwoordiger zijn/haar gegevens hier in. Een wettelijk vertegenwoordiger is de ouder, voogd, (bijzonder) curator of bewindvoerder van het slachtoffer.
2. Machtiging
U kunt als slachtoffer/verzoeker of wettelijk vertegenwoordiger iemand machtigen
die voor u optreedt in de strafzaak. Bijvoorbeeld een advocaat of medewerker van
Slachtofferhulp Nederland. Alle correspondentie over uw verzoek tot vergoeding
van de schade gaat dan via deze persoon. Uw gemachtigde kan het formulier voor u
invullen.
Let op! U machtigt iemand door uw handtekening bij vraag 2 te plaatsen.
De gemachtigde ondertekent vervolgens het formulier bij vraag 6. Een gemachtigde
moet ten minste 18 jaar oud zijn.
3. Strafbaar feit
Hier beschrijft u hoe, wanneer en waar de schade is ontstaan.
4. Geleden schade
Er bestaan verschillende soorten schades die u in een strafzaak vergoed kunt krijgen.
De juridische termen hiervoor zijn: materiële schade, verplaatste schade, immateriële
schade en affectieschade.
4A. Materiële schade/ Verplaatste schade
Hier geeft u schade op die direct in geld is uit te drukken. Als u niet zelf slachtoffer
bent, maar kosten heeft gemaakt die het slachtoffer als gevolg van het strafbare feit
had kunnen vorderen, dan wordt dit verplaatste schade genoemd.
Toon de schade zoveel mogelijk aan met bewijsstukken en geef deze een nummer.
Dit nummer vult u ook in bij 4A onder Bijlage. Heeft uw bedrijf of organisatie schade?
Geef de schadebedragen dan exclusief BTW op tenzij u de desbetreffende BTW niet
heeft kunnen verrekenen.
Enkele voorbeelden van materiële schade:
Gestolen of beschadigde spullen
Dit is schade door diefstal of beschadiging van spullen, zoals een gestolen tas of
kapotte kleding. Geef aan hoe oud de spullen waren en voor welk bedrag u ze heeft
gekocht. Of geef aan wat de kosten van reparatie of vervanging zijn geweest. Bewijs
de schade zoveel mogelijk met kopieën van bonnen.
Medische kosten
Dit zijn kosten voor medische hulp, bijvoorbeeld voor een behandeling door een arts,
tandarts, fysiotherapeut of psycholoog. U kunt ook denken aan de kosten van het

eigen risico van uw verzekering of de kosten voor medicijnen. Vermeld hierbij in hoeverre het eigen risico was verbruikt op het moment dat de schade ontstond. Bewijs
de kosten met kopieën van nota’s en verzekeringsspecificaties.
Verlies van inkomen
Dit is schade doordat u minder inkomsten heeft gehad door het strafbare feit, bijvoorbeeld omdat u tijdelijk niet kon werken. Bewijs de schade met kopieën van loonstroken of uitkeringsspecificaties van uw gewone inkomen en uw lagere inkomen.
Reiskosten
Dit zijn reiskosten die u heeft moeten maken door het strafbare feit, bijvoorbeeld
om naar het politiebureau, de huisarts of het ziekenhuis te gaan. Vermeld de datum,
het reisdoel en de afgelegde afstand. Ook kosten voor de trein, bus of taxi kunt u
opgeven. Bewijs deze zoveel mogelijk met kaartjes of bonnen.
Let op! Reiskosten voor het bijwonen van de behandeling van de strafzaak kunnen
ook voor vergoeding in aanmerking komen. Deze geeft u echter op bij vraag 5.
Uitvaartkosten
Dit zijn begrafenis- of crematiekosten, bijvoorbeeld de aanschaf van de kist of rouwboeketten. Toon de kosten zoveel mogelijk aan met nota’s.
Verplaatste schade
Verplaatste schade is schade die een ander lijdt in plaats van het slachtoffer zelf.
Zou het slachtoffer deze schade zelf hebben geleden, dan had hij/zij deze kunnen verhalen op de veroordeelde. Een voorbeeld van verplaatste schade zijn de kosten van
verzorging van een ernstig gewond kind na een verkeersongeval. Nemen de ouders
deze verzorging op zich in plaats van een professionele hulpverlener, dan hebben zij
aanspraak op de kosten die met de door hun verleende zorg zijn uitgespaard aan de
professionele hulpverlener.
Andere materiële schade?
Deze kunt u ook opgeven bij vraag 4A. Denk aan telefoonkosten, schade door het
wegvallen van de inkomsten van de overledene, of kosten door studievertraging.
4B. Immateriële schade
Immateriële schade is de pijn, het verdriet en het verlies aan levensvreugde door
een strafbaar feit. Denk aan fysieke klachten, zoals bloeduitstortingen, kneuzingen,
botbreuken, of kapotte tanden. En denk aan psychisch letsel, zoals langdurige slaapproblemen of (grote) angsten. Heeft u geen letsel dan zal in beginsel sprake moeten
zijn van ernstige psychische klachten. U kunt aangeven welke gevolgen de klachten
voor u hebben gehad. Heeft u extra schrijfruimte nodig? Deze vindt u op pagina 6.
Toon uw immateriële schade voor zover mogelijk aan met bewijsstukken, zoals een
kopie van een medische verklaring of als u in behandeling bent een verklaring van
een psycholoog of psychiater of foto’s van bijvoorbeeld een wond of litteken. Maak
van de bewijsstukken een kopie en geef deze een nummer. Dit nummer vult u ook in
bij 4B onder Bijlage.
De vergoeding voor immateriële schade heet ‘smartengeld’. Geef op hoeveel
smartengeld u verzoekt. Slachtofferhulp Nederland of een advocaat kan u helpen de
hoogte hiervan in kaart te brengen.
4C. Affectieschade
Vergoeding van affectieschade kan worden gevorderd in strafzaken met betrekking tot strafbare feiten die zijn gepleegd op of na 1 januari 2019. Affectieschade
is schade, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden
van een naaste of doordat een naaste ernstig en blijvend letsel heeft opgelopen als
gevolg van een gepleegd strafbaar feit.
1. Als u naaste of nabestaande bent van een slachtoffer van een strafbaar feit en het
slachtoffer als gevolg van dat feit is komen te overlijden of ernstig en blijvend letsel
heeft, vult u hier de gegevens in van het slachtoffer.
2. Wanneer bent u een naaste of nabestaande van het slachtoffer zoals in de wet is
bedoeld (artikel 6:107 lid 2 en artikel 6:108 lid 3 Burgerlijk Wetboek)?
De volgende naasten kunnen schadevergoeding verzoeken:
• de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of geregistreerde partner van het
slachtoffer, ten tijde van de gebeurtenis,
• de levensgezel, die ten tijde van de gebeurtenis een duurzaam gemeenschappelijk
huishouding voert met het slachtoffer,
• de (pleeg)ouder van het slachtoffer,
• het (pleeg)kind van het slachtoffer,
• degene die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband voor het
slachtoffer zorgde,
• degene voor wie het slachtoffer zorgde ten tijde van de gebeurtenis in gezinsverband,
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• een ander persoon die in een zodanige nauwe persoonlijke relatie tot het slachtoffer staat, dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij als
naaste aanspraak heeft op de vergoeding.
Onderbouw zoveel mogelijk met stukken dat u naaste bent. Dit kan bijvoorbeeld
met o.a. een geboortebewijs, trouwakte, samenlevingscontract, uittreksel BRP, verzekeringspolissen, huurcontract of een printscreen van www.mijnoverheid.nl (u logt
als naaste zelf met DigiD in op mijn.overheid.nl en gaat vanuit de inlogpagina naar
persoonlijke gegevens > basisregistratie personen > familie en maakt een printscreen
van deze pagina).
3/4. Wanneer kunt u schade verzoeken als naaste van het slachtoffer met zeer ernstig
en blijvend letsel? De omvang van dat letsel bij het slachtoffer moet worden beoordeeld door een arts. Voeg deze beoordeling toe.
Daarnaast dient u bij deze vraag te beschrijven welke gevolgen dit letsel bij het
slachtoffer heeft op uw leven.
De vergoeding van affectieschade is alleen mogelijk in situaties van uitzonderlijk ernstig letsel. In de toelichting op de wet die de vergoeding van affectieschade mogelijk
maakt, is omschreven wanneer er sprake is van ernstig en blijvend letsel.
Er is in ieder geval sprake van letsel van dergelijke aard, indien dit leidt tot een blijvende functiestoornis van het lichaam van 70% of meer. Er kan ook sprake zijn van
ernstig en blijvend letsel, als de lichamelijke component van het letsel minder ernstig
is. Zo kan bijvoorbeeld hersenletsel dat leidt tot ernstige karakter- en gedragsveranderingen van het slachtoffer grote gevolgen hebben voor de naasten. Dit geldt ook
voor letsel dat leidt tot het verlies of een ernstige verstoring van lichamelijk contact,
zoals derdegraadsbrandwonden over grote delen van het lichaam of (mentaal) letsel
dat ertoe leidt dat iemand onmogelijk nog voor zichzelf kan zorgen.
Voor de vergoeding van affectieschade gelden als uitgangspunt de volgende
vaste bedragen.
Ernstig en
blijvend letsel

Overlijden

Echtgenoten en geregistreerde partners

€ 17.500

€ 20.000

Levensgezellen

€ 17.500

€ 20.000

Minderjarige kinderen en ouders

€ 17.500

€ 20.000

Meerderjarige thuiswonende kinderen en
ouders

€ 17.500

€ 20.000

Pleegkinderen en ouders

€ 17.500

€ 20.000

Meerderjarige niet-thuiswonende kinderen
en ouders

€ 15.000

Zorg in gezinsverband

€ 17.500

€ 20.000

Overige nauwe persoonlijke relaties

€ 15.000

€ 17.500

Let op!
1. De vergoedingen kunnen lager zijn, als er bijvoorbeeld sprake is van eigen schuld
van het slachtoffer.
2. Bij overtredingen gelden (lagere) bedragen. Slachtofferhulp Nederland of een
advocaat kan u hierover meer informatie verstrekken.

4D. Vergoede schade
Heeft u al een vergoeding gekregen voor de schade die u bij de vragen 4A, 4B en 4C
heeft opgegeven? Vul deze vergoeding dan in bij 4D. Geef ook aan wie de schade
heeft vergoed, bijvoorbeeld uw verzekeraar of de verdachte. Toon de vergoede
schade aan met bewijsstukken, zoals kopieën van verzekeringsspecificaties of bankafschriften. Geef de kopieën van de bewijsstukken een nummer. Dit nummer vult u
ook in bij 4D onder Bijlage. Een eventuele uitkering uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven hoeft u niet te vermelden omdat deze bedragen tussen het CJIB en het Schadefonds worden verrekend. Het Schadefonds geeft financiële tegemoetkomingen
aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, nabestaanden en naasten van slachtoffers.
Zie voor meer informatie www.schadefonds.nl.
4E. Verzoek tot schadevergoeding
Hier vult u het bedrag van de schadevergoeding in dat u verzoekt. U telt hiervoor uw
totale materiële/verplaatste schade (4A) en/of immateriële schade (4B) en/of affectieschade (4C) bij elkaar op. Daar trekt u de ontvangen vergoedingen (4D) van af.
Met dit formulier vordert u ook de wettelijke rente over de schadevergoeding.
De wettelijke rente is een vergoeding voor de vertraging in de betaling van uw
schadevergoeding. Ook verzoekt u dat er een schadevergoedingsmaatregel wordt
opgelegd. Lees hieronder onder het kopje ‘hoe helpt de overheid’ hier meer over.
Als er meer verdachten aansprakelijk zijn voor uw schade, kunt u aankruisen dat u
vordert dat de rechter de verplichting tot vergoeding van uw schade hoofdelijk oplegt
aan de verdachte die terechtstaat. Dit betekent dat de dader die veroordeeld wordt
gedwongen wordt de verplichting tot vergoeding van uw schade na te komen, ook al
zijn anderen ook aansprakelijk.
5. Proceskosten
Hier vult u de kosten in die u heeft gemaakt om uw schade vergoed te krijgen. Bijvoorbeeld verlofuren of reiskosten om de strafzaak bij te wonen, of kosten voor uw
advocaat. Toon de kosten zoveel mogelijk aan met bewijsstukken. Maak hiervan een
kopie en geef deze een nummer. Dit nummer vult u ook in bij vraag 5 onder Bijlage.
6. Ondertekening
Volg de instructies in het formulier voor een juiste ondertekening.

Heeft u na het invullen van dit formulier extra schade of kosten?
Dan kunt u de extra schade of kosten nog tot het begin van de zitting bij de rechtbank
(schriftelijk) doorgeven aan de officier van justitie. U kunt deze schade of kosten ook
nog mondeling op de zitting kenbaar maken.
Hoe helpt de overheid u om uw schadevergoeding te verhalen?
Als de officier van justitie of de strafrechter een schadevergoedingsmaatregel oplegt
aan de dader, probeert het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de schade voor u
bij de dader te innen. Dit is kosteloos. Als dit niet binnen acht maanden na het definitief worden van de beslissing van de rechter of de officier van justitie is gelukt, dan
schiet het CJIB dit bedrag of een deel hiervan aan u voor. Dit wordt de Voorschotregeling genoemd. De Voorschotregeling geldt alleen voor personen en eenmanszaken,
niet voor bedrijven of instellingen. Zie voor de voorwaarden
www.cjib.nl/voorschotregeling.
Ook kan de officier van justitie soms beslag leggen op spullen van de verdachte.
Dit kan helpen om uw schadevergoeding te innen.

