Voegingsformulier benadeelde partij in het strafproces

Raadpleeg bij het invullen van dit
formulier de bijbehorende
aanwijzingen en de folder met
informatie.
S.v.p. typen of duidelijk schrijven.

In te vullen door het parket
Parketnummer
Osirisnummer
Behandeld door

Voor de gehuwde vrouw de
meisjesnaam vermelden.
Bij rechtspersonen zie de
folder.

1.

Benadeelde

2.

Gemachtigde van benadeelde

3.

Datum en plaats/gemeente voorval

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Telefoonnummer
Bank - of gironummer

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam
Telefoonnummer

Datum
Plaats/gemeente

4a. Welke gevolgen heeft het voorval voor u gehad?

Justitie 2001 220 - 02

4b. Gegevens over de schade
De totale schade bestaat uit de volgende posten:

Denk aan bijlagen zoals
nota’s, rekeningen e.d.
Zie de toelichting bij 4b.

Omschrijving

Bijlagen

Bedrag

1

nr

¤

2

nr

¤

3

nr

¤

4

nr

¤

5

nr

¤

6

nr

¤

7

nr

¤

8

nr

¤

9

nr

¤

10

nr

¤

11

nr

¤

nr

¤

12

Kosten voor rechtsbijstand

Indien u onvoldoende ruimte hebt
kunt u op een apart vel verder
gaan.

Totaal

¤

0,00

5a. Gegevens over eventueel reeds vergoede of elders geclaimde schade
Van de hierboven als totaal (bij vraag 4b)
opgegeven schade is/wordt een gedeelte, groot:
op andere wijze vergoed (bijvoorbeeld door de
verdachte, de verzekering of het Ziekenfonds).

¤

De schade die nog niet is/wordt vergoed en die in
deze procedure wordt gevorderd bedraagt:

Totaal

5b. Kosten tenuitvoerlegging en invordering
Indien deze kosten niet bekend
zijn hoeft u hier geen bedrag in te
vullen. De rechter bepaalt zelf de
hoogte van deze kosten.

Gevorderd worden alle kosten om dit vonnis te executeren

Voor de overige schade worden alle rechten voorbehouden.

Blad 2

¤

0,00

6.

Ondertekening

Benadeelde
Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats

Datum

Handtekening benadeelde
Naam benadeelde

Wettelijk vertegenwoordiger

Indien van toepassing
Dit is van toepassing
indien de benadeelde
minderjarig is of
‘onder curatele’ staat.

Naam
Voornamen
Adres
Postcode en plaatsnaam

Plaats en datum

Handtekening wettelijk
vertegenwoordiger
Naam wettelijk vertegenwoordiger

Machtiging

Indien van toepassing
Ondergetekende

Hier vult u uw
eigen naam en
voornaam in.

Naam
Voornamen
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats

Machtigt bij deze
Naam gemachtigde
Voornamen gemachtigde
Geboortedatum en plaats
Handtekening gemachtigde

Om hem/haar te vertegenwoordigen in de voegingsprocedure tegen
Naam en voorletter
verdachte

Datum

Hier vult u uw
eigen naam in.

Naam

Velden leegmaken

Handtekening

Blad 3

Aanwijzingen bij het voegingsformulier benadeelde partij in het strafproces
De nummering en de kopjes corresponderen met het formulier

1. Benadeelde

-

Hier vult u uw achternaam, al uw voornamen (voluit) en uw
volledige adres en uw bank- of gironummer in.

-

eventueel rekeningen voor de aanschaf van nieuwe
goederen ter vervanging van vernielde of gestolen
goederen.
bewijs van eigen risico van bijvoorbeeld uw inboedel- of
ziektekostenverzekering
(zie uw polis of polisvoorwaarden).

2. Gemachtigde van benadeelde
U kunt zich laten vertegenwoordigen in een procedure.
Dit kan door iemand te machtigen.
Heeft u iemand gemachtigd dan vermeldt u hier naam, voornamen en het volledige adres van de gemachtigde. Als u
iemand machtigt en deze persoon is geen advocaat, dan moet
u een schriftelijke machtiging in uw formulier (zie nummer 6)
invullen en laten ondertekenen. De gemachtigde moet 18 jaar
of ouder zijn.

3. Datum en plaats/gemeente voorval
Bij de datum vult u de dag in waarop het voorval plaatsvond
en waardoor de schade is ontstaan. Het kan zijn dat u de
datum niet precies weet (bijvoorbeeld bij een inbraak tijdens
uw vakantie of dat het voorval zich over en langere periode
heeft afgespeeld), u vult dan een periode in (bijvoorbeeld: in
de periode 11 t/m 24 juni 1992).
Bij de plaats/gemeente vult zo nauwkeurig mogelijk in waar
het voorval werd gepleegd. Dus plaats, adres etc.
Soms heeft de officier van justitie deze vraag al voor u
ingevuld. Controleert u de gegevens dan op juistheid.

Hierboven zijn alleen maar enkele voorbeelden genoemd.
Van alle andere papieren met gegevens die kunnen dienen als
bewijs van uw schade kunt u een kopie meesturen. U geeft ze
een nummer en vermeldt ze in de kolom.
Met bijlagen wordt bedoeld, alles wat u met het formulier
meestuurt. Bijvoorbeeld een toelichting op de geleden schade.
Ook de bewijsstukken (rekeningen e.d.) zijn bijlagen.
Heeft u bij vraag 4b onvoldoende ruimte voor al uw
schadeposten dan kunt u verder gaan op een apart vel papier.
U nummert dan verder vanaf 12. Ook als u de schade en het
bedrag nader wilt toelichten dan kunt u dat doen op een een
apart vel papier. Schrijf er dan wel telkens duidelijk bij om
welke schadepost het gaat (bijvoorbeeld toelichting bij
schadepost 1).
Dit apart vel papier met toelichting moet u ondertekenen.

5a. Gegevens over eventueel reeds vergoede of
elders geclaimde schade
Er wordt u gevraagd of u via andere kanalen aanspraak heeft
gemaakt op (gedeeltelijke) vergoeding van de door u geleden
schade. Wordt een gedeelte van de schade nl. vergoed via
andere wegen, dan kunt u dat gedeelte niet meer vergoed
krijgen door de verdachte. Dat zou immers dubbel op zijn.

4a Welke gevolgen heeft het voorval voor u gehad?
Bij 4a kunt u aangeven welke gevolgen u van belang vindt om
te melden aan de officier van justitie en de rechter.

4b. Gegevens over de schade
Hier vult u in wat voor soort schade u heeft geleden
(omschrijving) en om welk bedrag het gaat. U kunt hier zowel
materiële- als immateriële schade opnemen. Wat dat precies
is kunt u lezen in de folder bij dit formulier.
U kunt ook de kosten opgeven die u heeft moeten maken in
verband met uw vordering, zoals de kosten van een advocaat
en reiskosten.

Van het totaal dat u heeft ingevuld bij vraag 4b (geleden
schade), trekt u het bedrag dat u vergoed heeft gekregen of
krijgt, af. Het schade-bedrag dat overblijft is het bedrag dat u
van de verdachte kunt vorderen.
Ook bij deze vraag kunt u eventueel een toelichting schrijven
op een apart vel papier. Ook dit vel papier moet u
ondertekenen. Houdt uw verhaal wel zo kort mogelijk.

5b. Kosten tenuitvoerlegging en invordering
Hier hoeft u verder niets in te vullen

6. Ondertekening
Van alle schadeposten dient u zoveel mogelijk bewijsstukken
(in kopie) mee te sturen, bijvoorbeeld:
- oude rekeningen of prijsopgaven van spullen die zijn
vernield/beschadigd/gestolen maar die nog niet zijn
vervangen.
Als u oude rekeningen niet heeft dan moet u de leeftijd
van de goederen vermelden.
- rekeningen voor het repareren van vernielde/beschadigde
spullen (bijvoorbeeld sloten, raam e.d.).

Het formulier moet door u, als benadeelde, ondertekend
worden. Als u iemand machtigt om voor u op te treden in de
procedure, dan moet ook die persoon het formulier
ondertekenen. Voor rechtspersonen zie toelichting in de
folder.
Bent u jonger dan 18 jaar dan moet uw wettelijk
vertegenwoordiger (ouder of voogd) het formulier medeondertekenen.

Het is verstandig om van alle stukken die u indient zelf
een kopie te bewaren.

