
Schadeopgaveformulier 
Misdrijven

Voor schaderegeling en 
voegen in het strafproces

Toelichting op het formulier Schadeopgave 
Misdrijven voor schaderegeling en voegen in het 
strafproces

Wat vult u op het formulier in?
Op dit formulier vult u de schade in die u heeft geleden door 
een misdrijf. Op deel A vult u enkele persoonsgegevens in. Op 
deel B vult u per schadepost in welke schade u heeft geleden 
die nog niet vergoed is en het bedrag van deze schade.

Waarom bestaat het formulier uit een deel A en een deel B?
U vult op deel A uw persoonsgegevens in en op deel B de 
schade die u geleden heeft. Deze splitsing is gemaakt voor 
uw privacy. Het formulier wordt namelijk in het strafdossier 
gevoegd. Dit strafdossier wordt ook naar de advocaat van de 
verdachte gestuurd. Voor uw privacy wordt alleen deel B van 
het formulier in het strafdossier gevoegd. Deel A blijft achter 
bij de administratie van het slachtofferloket. 

Wat gebeurt er daarna met uw formulier?
Nadat u het formulier heeft ingevuld, stuurt u het in de bijge-
voegde retourenvelop terug. 
Uw formulier wordt gecontroleerd op het slachtofferloket en 
indien bepaalde stukken ontbreken of niet duidelijk zijn wordt 
er contact met u opgenomen. U wordt hierna op de hoogte 
gehouden (per brief ) over het verloop van de zaak. 
Het is verstandig om voor uw eigen administratie een kopie 
van het formulier te maken alvorens het formulier op te sturen.

Hulp bij het invullen
Het invullen van het formulier kan lastig zijn. Bij een niet goed 
of onvolledig ingevuld formulier loopt u het risico dat uw scha-
de niet wordt vergoed. Laat u dus goed voorlichten als u vragen 
heeft of twijfelt over wat u moet invullen. Slachtofferhulp 
Nederland kan u helpen met het invullen van het formulier. 
Slachtofferhulp Nederland is te bereiken op telefoonnummer 
0900-0101 en te vinden op www.slachtofferhulp.nl.
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Voor schaderegeling  en voegen in het strafproces
Ministerie van Justitie

Schadeopgaveformulier Misdrijven

Dag   maand   jaar 

Hier worden de gegevens van het slachtoffer 
ingevuld. U dient alle onderdelen in te vullen. 
Heeft u geen Burgerservicenummer, maar 
een BVV-nummer, vult u dit nummer in. 
Indien u gebruik maakt van een buitenlandse 
rekening vult u dan a.u.b. ook het IBAN, BIC 
of nationale banknummer in.

Hier worden gegevens van de ouder, voogd 
of curator ingevuld indien het slachtoffer of 
de benadeelde minderjarig is of indien de 
benadeelde onder curatele staat. U dient alle 
onderdelen in te vullen. De ouder, voogd of 
curator ondertekent het formulier bij vraag 3.

Niet- natuurlijk persoon
Hier vult u, indien u het formulier namens een 
niet-natuurlijk persoon invult, de naam van 
de niet-natuurlijk persoon, het adres en het 
bankrekeningnummer van de niet-natuurlijk 
persoon in. Indien u gebruik maakt van een 
buitenlandse rekening, vult u dan a.u.b. ook 
het IBAN, BIC of nationale banknummer in.

Achterna(a)m(en)

> Als u gehuwd bent of een geregistreerd 
partnerschap heeft, de volledige achter-
naam (dus ook de naam bij geboorte) 
vermelden

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum

Telefoonnummer

Woonplaats

E-mailadres

Burgerservicenummer

Bankrekeningnummer

Datum misdrijf

Achterna(a)m(en)

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum

Telefoonnummer

Woonplaats

E-mailadres

Burgerservicenummer 

Naam niet- natuurlijk persoon

Straat en huisnummer

Postcode en vestingplaats

Bankrekeningnummer

1  Slachtoffer/benadeelde/nabestaande

  (natuurlijk persoon)

2  Gegevens ouder/voogd/curator
  Alleen invullen als slachtoffer of benadeelde minderjarig is of “onder curatele” staat

Gegevens administratie
(deze gegevens vult de administratie in)

Datum binnenkomst parket:

Dossiernummer:

Parketnummer(s):    

SKN (s):

> Als u dit formulier voor uzelf invult, vul uw gegevens 
in bij vraag 1 en ga door naar onderdeel B.

> Als u dit formulier voor een ander natuurlijk per-
soon invult, vul de gegevens van die persoon bij 1 in, 
vul de machtiging bij 3 in en ga door naar onderdeel B.

> Als u dit formulier voor een niet- natuurlijk persoon 
invult (bijv. een bv, nv, vof, cv, vereniging,  stichting), 
vul de gegevens van de rechtspersoon bij 2 in, vul 
indien sprake is van een machtiging vraag 3 in en ga 
dan door naar onderdeel B.

A

2  Benadeelde niet- natuurlijk persoon 

Dag    maand  jaar

Dag    maand  jaar

Dag    maand  jaar
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Straat                  huisnummer

Postcode        vestigingsplaats
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Indien u niet zelf wilt of kunt optreden in 
de voegingsprocedure, dan kunt u iemand 
machtigen. U kunt hierbij denken aan een 
advocaat of een ander natuurlijk persoon. 
Ook kunt u een organisatie machtigen, zoals 
Slachtofferhulp Nederland. U vult hier dan de 
gegevens van de gemachtigde in.
Het kan zijn dat de gemachtigde een referen-
tie of kenmerk voor uw zaak hanteert. Hier 
kan dan ook de referentie/ kenmerk ingevuld 
worden. 
De gemachtigde dient het formulier te onder-
tekenen. Ook dient u zelf te tekenen voor de 
machtiging.

Dit formulier wordt ingevuld door:
Achterna(a)m(en)

> Als u gehuwd bent of een geregistreerd 
partnerschap heeft, de volledige achter-
naam (dus ook de naam bij geboorte) 
vermelden

Voorna(a)m(en)

Ik ben bevoegd om de niet-natuurlijk 
persoon te vertegenwoordigen, omdat:

Telefoonnummer

E-mailadres

Benadeelde/slachtoffer/nabestaande 
(natuurlijk persoon)

Volledige naam

Handtekening

of

Benadeelde niet- natuurlijk persoon

Naam

Handtekening

Machtigt bij deze

Naam organisatie

> Invullen als een organisatie wordt ge-
machtigd, bijv. Slachtofferhulp Nederland

Achterna(a)m(en) gemachtigde 

Voorna(a)m(en)

Geboortedatum

Straat en huisnummer

Postcode en plaatsnaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Referentie/kenmerk

> Hier vult u (indien u bijvoorbeeld als 
advocaat of medewerker van SHN een 
kenmerk hanteert) het kenmerk in

Handtekening gemachtigde

Om hem/haar te vertegenwoordigen 
in verband met de voeging

Datum

3  Machtiging
  Wilt u of kunt u zelf niet optreden in de procedure, dan kunt u iemand machtigen
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Dag    maand  jaar

Dag    maand  jaar

Postcode        woonplaats
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Hier vult u de volgende gegevens in:

voorna(a)m(en)

achterna(a)m(en)

geboortedatum

adres

datum misdrijf

B Dag   maand   jaar 

Gegevens administratie
(deze gegevens vult de administratie in)

Datum binnenkomst parket:

Dossiernummer:

Parketnummer(s):    

SKN (s):

Hier vult u de schade in die u heeft geleden 
door gestolen en of beschadigde goederen 
door het misdrijf. Te denken valt aan bijvoor-
beeld een gestolen tas, beschadigde kleding. 
Indien u hiervan nog bonnetjes heeft, maakt 
u hiervan een kopie en stuurt u deze met het 
formulier mee. 
Vervolgens geeft u de kopie een nummer en 
vult dat onder ‘nummer bijlage’ in.

Hier vult u de kosten in die u door het misdrijf 
aan medische hulp heeft gemaakt. U kunt 
hierbij denken aan kosten wegens bezoeken 
aan de huisarts, het ziekenhuis, een specialist, 
een psycholoog of een fysiotherapeut. Ook 
kunt u denken aan kosten van medicijnen en 
hulpmiddelen. Indien u hiervan nota’s heeft 
en verzekeringsspecificaties, waaruit blijkt 
dat deze schade nog niet door de verzekeraar 
is vergoed, maakt u hiervan een kopie en 
stuurt u deze met het formulier mee.
Vervolgens geeft u de kopie een nummer en 
vult dat onder ‘nummer bijlage’ in.

Hier vult u de schade wegens vermindering 
van inkomsten door het misdrijf in. Indien 
u door het misdrijf arbeidsongeschikt bent 
geworden en daardoor minder inkomsten 
heeft gehad, geeft u de periode van arbeids-
ongeschiktheid op. Ter onderbouwing dient u 
een kopie van de loonstrookjes mee te sturen 
van voor het misdrijf en erna, waaruit de 
vermindering van inkomsten blijkt. 
Vervolgens geeft u de kopie een nummer en 
vult dat onder ‘nummer bijlage’ in.

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

                    Totaal  € 
 
 
 
 

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |
 
                    Totaal  €
 
 
  
 
 
 
 
 
|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |
 
|                       €    ,   |
 
                    Totaal  €

1  Gestolen en/of beschadigde goederen

> Hier vult u de schade in die u als gevolg van het misdrijf heeft geleden en die nog niet is vergoed, bijvoorbeeld door de verzekering. Bij de schadepost vult u de schade in en indien u bewijsstuk-
ken van de schade heeft (bijvoorbeeld nota’s of loonstrookjes) dient u hiervan een kopie mee te sturen en deze als bijlage te nummeren.

2  Medische kosten

3  Inkomstenderving (schade door vermindering van
 
  inkomsten)

Omschrijving                    bedrag      nummer bijlage

Omschrijving                    bedrag      nummer bijlage

Omschrijving                    bedrag      nummer bijlage

 

 
  Dag   maand   jaar 

Dag   maand   jaar 
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Hier vult u de reiskosten in die u door het 
misdrijf gemaakt heeft. U kunt hierbij denken 
aan reiskosten in verband met vervoer naar 
het politiebureau, de huisarts, het ziekenhuis 
of de rechtbank. U kunt de gemaakte kilome-
ters of de kosten van benzine, treinkaartjes en 
buskaarten opgeven. Indien u hiervan nota’s 
heeft, dient u hiervan een kopie met het 
formulier mee te sturen.
Vervolgens geeft u de kopie een nummer en 
vult dat onder ‘nummer bijlage’ in.

Hier vult u de kosten in die u ten gevolge van 
het overlijden van het slachtoffer van een 
misdrijf heeft gemaakt. U kunt hierbij denken 
aan de begrafeniskosten en reiskosten. 
Indien u hiervan nota’s heeft, dient u hiervan 
een kopie mee te sturen. 
Vervolgens geeft u de kopie een nummer en 
vult dat onder ‘nummer bijlage’ in.

Hier vult u in wat voor een impact het misdrijf 
op u heeft (gehad). Dit kan zowel lichamelijk 
als psychisch van aard zijn. U kunt hierbij 
denken aan de pijn, de angst en het verdriet 
die u aan het misdrijf heeft overgehouden.
Het is erg moeilijk om hieraan een schade-
bedrag te koppelen. U kunt u laten adviseren 
door een medewerker van Slachtofferhulp 
Nederland. De gegevens van Slachtofferhulp 
Nederland vindt u op pagina 1 van het 
formulier.

Hier vult u de kosten in die u niet bij de 
andere schadeposten kon invullen. U kunt 
hierbij denken aan telefoonkosten, kosten 
wegens rechtsbijstand, verhuiskosten en an-
dere kosten die u ten gevolge van het misdrijf 
gemaakt heeft. Indien u hiervan nota’s heeft, 
dient u hiervan een kopie met het formulier 
mee te sturen.
Vervolgens geeft u de kopie een nummer en 
vult dat onder ‘nummer bijlage’ in.

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |
 
                    Totaal  € 
 
 
 
 
 
 

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |
 
                    Totaal  €
 
 
 
 
 
 
 
|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |
 
|                       €    ,   |
 
                    Totaal  € 
 
 
 
 
 
 
 
|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |

|                       €    ,   |
 
                    Totaal  €

4  Reiskosten

5  Kosten uitvaart (begrafenis, crematie)

6  Smartengeld (immateriële schade)

7  Overig

Omschrijving                    bedrag      nummer bijlage

Omschrijving                    bedrag      nummer bijlage

Omschrijving                    bedrag      nummer bijlage

Omschrijving                    bedrag      nummer bijlage
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Hier vult u als benadeelde of slachtoffer of 
nabestaande de plaats, de datum en uw 
naam in en zet u uw handtekening. Indien 
het slachtoffer minderjarig is of onder cura-
tele staat, wordt tevens de plaats, de datum, 
de naam en de handtekening van de ouder, 
voogd of curator ingevuld. Indien er sprake 
is van een gemachtigde wordt de plaats, da-
tum, de naam, organisatie en handtekening 
van de gemachtigde ingevuld.

Tevens vorder ik:

> Aankruisen wat van toepassing is

 

 

Slachtoffer/benadeelde/nabestaande

Plaats

Datum

Naam

Handtekening

Ouder/voogd/curator

> Indien sprake is van een minderjarige of 
onder curatele gestelde, ondertekent de 
ouder/voogd of curator het formulier

Plaats

Datum

Naam

Handtekening

Gemachtigde

> Indien sprake is van een gemachtigde, 
ondertekent de gemachtigde ook het 
formulier

Plaats

Datum

Naam

Organisatie

Handtekening

           

8  Ondertekening
  Ik verklaar dat dit formulier volledig en naar waarheid is ingevuld en dat de kopieën 
  ter onderbouwing van de schadeposten als bijlage zijn toegevoegd

n De veroordeling van de verdachte in de proceskosten (de kosten ten
behoeve van de tenuitvoerlegging daaronder begrepen).

n Alle kosten om het vonnis te executeren.

n De wettelijke rente over de hierboven gevorderde schadevergoeding
(vanaf de datum dat de schade is ontstaan).

Ten aanzien van eventuele overige schade en kosten worden alle rechten voorbehou-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|
 
 

|

 
|
 
 
 
 
 
 
 

|
 
 
|
 
|

 
|
 
 
 
 
 
 
 

|
 

|

|
 

|

Dag    maand  jaar

Dag    maand  jaar

Dag    maand  jaar
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