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Art. 05a Bvr A.A./V.A.-procedure V061 t/m V066
Inhoud
• Artikel 5a >>
• Benodigde stukken / informatie >>
• Vaststelbeleid >>

Artikel 5a
1. In afwijking van artikel 5, eerste en derde tot en met vijfde lid, wordt aan een procedure in het kader van de
aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld inartikel 28, eerste lid, onderdeel
a, van de Vreemdelingenwet 2000 een vergoeding toegekend van:
a. vier punten, voor verleende rechtsbijstand gedurende de in artikel 3.109 van het Vreemdelingenbesluit 2000
bedoelde termijn tot en met het in artikel 3.113, derde lid, van dat besluit bedoelde ter kennis brengen van een
afschrift van het verslag nader gehoor; b. vier punten, voor verleende rechtsbijstand gedurende de in artikel 3.113,
vierde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000 bedoelde verstrekking van nadere gegevens tot en met het in artikel
3.114, eerste lid, van dat besluit bedoelde uitreiken van het schriftelijk voornemen tot afwijzen; c. vier punten, voor
verleende rechtsbijstand gedurende de in artikel 3.114, tweede lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000 bedoelde
zienswijze tot en met de in artikel 3.114, zesde lid, van dat besluit bedoelde bekendmaking van de beschikking.
2. Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 3.116, eerste lid, onderdeel a, van het Vreemdelingenbesluit 2000 is
het eerste lid van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een aanvullende vergoeding wordt toegekend
van twee punten. 3. De vergoeding op grond van het eerste lid wordt telkens met twee punten verlaagd, indien de in
de onderdelen a, b of c van dat lid bedoelde rechtsbijstand geheel of gedeeltelijk is verleend in de vorm van rechtshulp
door een ander dan de toegevoegde rechtsbijstandverlener. 4. Indien de procedure in het kader van de aanvraag tot het
verlenen van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd als bedoeld inartikel 28, eerste lid, onderdeel a, van de
Vreemdelingenwet 2000 wordt beëindigd door een beslissing op grond van artikel 30, eerste lid, van de
Vreemdelingenwet 2000 wordt in afwijking van het eerste en tweede lid een vergoeding van vier punten toegekend.
(red. V064)
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 5, tweede lid, worden in afwijking van het eerste tot en met vierde lid aan een
procedure in het kader van een tweede of volgende aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor
bepaalde tijd als bedoeld in artikel 28, eerste lid, onderdeel a, van de Vreemdelingenwet 2000 zeven punten
toegekend. Indien deze procedure wordt beëindigd door een beslissing op grond vanartikel 30, eerste lid, van de
Vreemdelingenwet 2000, worden hieraan twee punten toegekend. (red. V065)
6. In afwijking van artikel 13 wordt in een procedure als bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid, waarin de
tijdsbesteding aan de verlening van rechtsbijstand uitgaat boven de 24 uur, voor elk uur waarin boven voornoemde
grens rechtsbijstand wordt verleend, één punt toegekend mits het bestuur de begroting van de tijdsbesteding voor de
naar verwachting nog te verrichten werkzaamheden, bedoeld in artikel 31, eerste lid, heeft goedgekeurd.

Benodigde stukken / informatie
Ziechecklist

• origineel en door de advocaat ondertekenddeclaratieformulier(een goed leesbare kopie wordt ook geaccepteerd
en leidt in ieder geval niet tot een onvolledige aanvraag)
• kopie van het volledige besluit van de IND
• heeft IND geen schriftelijk besluit genomen op de aanvraag, dan duidelijke toelichting omtrent reden hiervan
en nadere uitleg van de verrichte werkzaamheden

Vaststelbeleid
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Let op: deze werkinstructie geldt voor toevoegingen waarvan de toevoeging is verstrekt op of na 1 oktober 2013. Voor
toevoegingen waarvan de aanvraag vóór 1 oktober 2013 is verstrekt geldthet oude beleid.
Bij toevoegingen verstrekt onder codeV060 pas je voor de vaststelling de code aan. Welke vaststelcode van
toepassing is bepaal je aan de hand van de fases waarin de werkzaamheden zijn verricht. De vergoeding is altijd een
procedurevergoeding en de berekensoort is standaard BR. Hieronder wordt per zaakcode een beschrijving gegeven.
Fases
De hele asielprocedure duurt 8 dagen en is opgedeeld in 3 fases:
Fase 1 - Eerste tot en met derde dag
Hieronder vallen het 1e gehoor, voorbereiden nader gehoor en het nader gehoor.
Fase 2 - Vierde en vijfde dag
Hieronder vallen de nabespreking, de correcties en aanvullingen op het verslag van het nader gehoor en het
voornemen tot afwijzing van de aanvraag asiel.
Fase 3 - Zesde tot en met achtste dag
Hieronder vallen het indienen van de zienswijze en het bespreken van de beschikking.
Je beoordeelt in hoeveel fases de advocaat werkzaamheden heeft verricht. Aan de hand hiervan kies je voor één van
onderstaande vaststelcodes:
-

V061 Rechtsbijstand in één fase (4 punten)

-

V062 Rechtsbijstand in twee fases (8 punten)

-

V063 Rechtsbijstand in drie fases (12 punten)

Het maakt niet uit op welk moment van de asielprocedure de advocaat met zijn werkzaamheden is begonnen.
Bijvoorbeeld de advocaat start met van het indienen van de zienswijze, dan stel je de vergoeding vast op code V061.
In de praktijk kan het voorkomen dat de advocaat zijn werkzaamheden begint op dag '-1' en de periode tussen dag '-1'
en de aanvraag van de toevoeging langer is dan 4 weken. Dit is een verschoonbare termijnoverschrijding.
V.A. procedure
Is de procedure op enig moment naar de V.A.-procedure gegaan, dan verleen je een toeslag van twee punten.
Rechtshulp door spreekuuradvocaat
Rechtshulp: beoordeling of rechtsbijstand moet worden verleend.
Het is niet nodig om de vergoeding te verminderen in het geval er rechtshulp is verleend door een spreekuuradvocaat.
De spreekuurvoorziening is er voor noodgevallen: als er geen gemachtigde is en er speelt een spoedeisende kwestie
(bijv. asielzoeker wil asielverzoek intrekken). De spreekuuradvocaat geeft een second opinion:
Zijn er geen gronden en heeft de zaak geen kans van slagen, dan ontvangt de spreekuuradvocaat voor zijn
werkzaamheden een spreekuurvergoeding;
-

Heeft de zaak wél kans van slagen, dan zijn er twee mogelijkheden:

o

speelt de second opinion tijdens de A.A.-procedure, dan verrekenen de advocaten onderling;

o

is er een overgang naar beroep dan kan de second opinion advocaat voor het beroep een toevoeging aanvragen.

Rechtsbijstand door spreekuuradvocaat
Rechtsbijstand: daadwerkelijk rechtsbijstand verlenen, notities opstellen (correcties/aanvullingen, zienswijzen,
beroepsschriften enz.).
Het is mogelijk om de vergoeding te verminderen met 2 punten per fase als de spreekuuradvocaat rechtsbijstand
verleent. Vooralsnog zal de Raad dit niet doen, omdat de advocaten waarneming onderling verrekenen.
Als een advocaat waarneemt voor de gemachtigde wordt deze rechtsbijstand niet afzonderlijk door de Raad betaald.
Verricht de advocaat werkzaamheden voor de gemachtigde, dan kan hij deze werkzaamheden bij de gemachtigde
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declareren. De Raad (Legal Aid) kan aan aanwezige advocaten vragen om in een zaak van een andere advocaat
werkzaamheden te verrichten. Ook dan geldt dat advocaten dit onderling moeten verrekenen.
V064 zaak als bedoeld in art. 30 Vw (4 punten)
Onderartikel 30 Vw vallen:
Dublinzaken
Zaken waarin een ander land de asielaanvraag moet behandelen (niet Dublin)
Zaken van asielzoekers die al rechtmatig verblijf hebben in Nederland
Zaken waarin nog een procedure voor de verblijfsvergunning loopt
V065 herhaalde asielaanvraag (7 punten of 2 punten)
Let op: deze zaakcode gebruik je alleen vóór een herhaalde asielaanvraag bij een beslissing op een toevoegaanvraag
vóór 15-1-2014.
Deze categorie is bestemd voor de herhaalde asielaanvragen (7 punten).
Als in de beschikking van de IND staat dat de herhaalde asielprocedure is beëindigd met een beslissing op grond
vanartikel 30 lid 1 Vw, dan stel je de vergoeding vast op 2 punten. Voorbeeld: Wordt een hasa afgedaan als Dublin
dan codeer je de zaak als V065 en ken je 2 punten toe (artikel 5a lid 5 Bvr).
Verificatie V061 – V064
De gedeclareerde werkzaamheden verifieer je aan de hand van de beslissing van de IND. Bevat de beslissing
onvoldoende informatie of heeft de IND geen schriftelijk besluit genomen, dan kun je contact opnemen met de
collega’s van Legal Aid om de declaratie te verifiëren. Het telefoonnummer vind je op de distributiebrief in het
toevoegdossier.
Kennelijke afdoening
[Artikel 5 lid 2 en artikel 19 lid 2 Bvr buiten toepassing per 15 februari 2014]
V066 LAT (2 punten)
Lichte adviestoevoeging stel je standaard vast onder zaakcode V066.
Extra urengrens
De grens voor extra uren is gelijk aan de grens voor een advieszaak: bij 24 uur kan om uitbreiding van extra uren
worden verzocht. Ongeacht het aantal fases waarin rechtsbijstand is verleend.
Administratieve kostenvergoeding
Deze kostenvergoeding is vervallen, omdat de toegevoegde advocaat geen administratieve handelingen hoeft te
verrichten voor de aanvraag van de toevoeging.
Overgangsrecht
De toevoegcode is leidend voor het toe te passen vaststelregime. Bijvoorbeeld: een toevoeging die is verstrekt met
zaakcode V050, stel je vast aan de hand vanwerkinstructie V051 t/m V059.
Achtergrondinformatie
Nota van toelichting bij wijziging Bvr 2000 (Stb 2011, 378).
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