Wijzigingenlijst Kenniswijzer per 1 december 2020
Toelichting
De wijzigingen zijn geel gearceerd, toelichtingen staan in cursief. De nummering is
niet opvolgend.
Bijlage I: Notitie betalingsregeling en zwaarwegende omstandigheden (wijziging 1755)
Bijlage II: Werkinstructie Z020 Psychiatrisch patiëntenrecht (wijziging 1789)
Bijlage III: Werkinstructie W013 Geschil woon- of huurtoeslag (wijziging 1803)
Nr

Zaak-code
Werkinstr.

Wijziging

Versie
oud

Versie
nieuw

1629

Art. 2 Bvr
Vergoeding

In de inschrijvingsvoorwaarden is bepaald dat
advocaat-stagiairs alleen onder begeleiding van hun
patroon in zaken van hun patroon kunnen werken.

3.02

3.03

1-12-2020

2.04

2.05

1-12-2020

Specialisatievereiste en waarneming door
advocaat
(…)
Specialisatievereiste en waarneming door
advocaat-stagiair
Volgens artikel 1 sub m van de
inschrijvingsvoorwaarden [LINK] kunnen advocaatstagiairs die nog niet bij de Raad staan
ingeschreven als specialist onder begeleiding van
hun patroon werkzaamheden verrichten in zaken
waarvoor een toevoeging is verstrekt aan hun
patroon. Ook de waarnemende advocaat-stagiair die
voldoet aan de voorwaarden van artikel 1 sub m
van de inschrijvingsvoorwaarden hoeft om die reden
niet voor de specialisatie ingeschreven te staan bij
de Raad. Heeft een advocaat-stagiair in een zaak
waargenomen, dan ga je ervan uit dat aan de
voorwaarden zoals genoemd in artikel 1 sub m van
de inschrijvingsvoorwaarden is voldaan, en wijs je
de vergoeding niet af.
Als een advocaat minder dan 3 jaar geleden voor de
eerste maal is beëdigd, dan ga je ervan uit dat deze
advocaat-stagiair is. Raadpleeg hiervoor het
tabblad: Raadplegen RBV-er in RIS.
Artikel 1 sub m is niet van toepassing op de
specialisaties jeugdstrafrecht, civiel jeugdrecht,
piket, ac-diensten en psychiatrisch patiëntenrecht.
1630

Extra UrenEerste
aanvraag
extra uren

4. Rechtsbijstand verleend door de
toegevoegde advocaat
(…)
Waarneming kan alleen gebeuren door een
(gespecialiseerde en bij de Raad ingeschreven)
advocaat, zie werkinstructie specialisatie advocaat.
Werkzaamheden van juridisch medewerkers komen
niet voor vergoeding in aanmerking.
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Rechtsbijstand verleend door niettoegevoegde advocaat-stagiair
Volgens artikel 1 sub m van de
inschrijvingsvoorwaarden [LINK] kunnen advocaatstagiairs die nog niet aan de in de
inschrijvingsvoorwaarden vermelde
deskundigheidseisen voor toelating tot een
specialisatie onder de daar genoemde voorwaarden
werkzaamheden onder begeleiding van hun patroon
werkzaamheden verrichten in zaken waarvoor een
toevoeging is verstrekt aan hun patroon. De
regeling is niet van toepassing op jeugdstrafrecht,
civiel jeugdrecht, piket, ac-diensten en psychiatrisch
patiëntenrecht.
De patroon die werkzaamheden door diens
advocaat-stagiair in een extra urenzaak wil laten
verrichten onder zijn of haar begeleiding moet dit
vooraf melden aan de Raad. De patroon moet
daarbij de naam van de advocaat-stagiair
doorgeven. De patroon kan, na toestemming,
slechts één advocaat-stagiair aan de zaak laten
werken. De medewerker van de Raad toetst of aan
de voorwaarden is voldaan van artikel 1 sub m
inschrijvingsvoorwaarden. De beslissing wordt
vermeld op het extra uren besluit. Is de beslissing
positief, dan moet vanaf dat moment op de
gespecificeerde urenstaten de werkzaamheden van
de patroon en advocaat-stagiair worden uitgesplitst.
Het verrichten van werkzaamheden door een
advocaat-stagiair in een extra uren zaak leidt niet
tot toekenning van meer uren voor werkzaamheden
dan er in het geval van een ervaren advocaat zou
worden toegekend. Bijvoorbeeld tijd die wordt
besteed aan opleiding van de advocaat-stagiair of
tijd die de advocaat-stagiair nodig heeft om zich in
te lezen in een bepaald rechtsgebied wordt door de
Raad niet vergoed.
Zijn er werkzaamheden verricht door een advocaatstagiair in een extra urenzaak van diens patroon,
dan toets je of de patroon dit vooraf heeft gemeld.
De werkinstructie verzoek toestemming tweede
advocaat is op de toetsing van werkzaamheden op
een advocaat-stagiair niet van toepassing.
1631

Extra UrenToestemmi
ng
werkzaamh
eden

Afwijzing tweede advocaat/Geen tweede
toevoeging voor dezelfde zaak
(…)
Je verstrekt geen afzonderlijke toevoeging aan de
tweede advocaat, hoe bijzonder of omvangrijk de

2.00

2.01

1-12-2020
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tweede
advocaat

betreffende zaak ook is.
Advocaat-stagiair
Voor werkzaamheden verricht door advocaatstagiair: zie werkinstructie extra uren eerste
aanvraag [LINK].

1639

Art. 16 Bvr
Gevangenhouding/
gevangenneming

Opheffing schorsing van de voorlopige
hechtenis (artikel 80 Sv e.v.)
Voor Je kent geen toeslag toe én geen vergoeding
voor reiskosten en/of reistijd voor:
- het verzoek tot (opheffing) schorsing van
de voorlopige hechtenis in het kader van de
bewaring c.q. hoger beroep tegen de
schorsing van de voorlopige hechtenis in het
kader van de bewaring ken je geen toeslag
toe. Ook de aan deze zitting verbonden
reiskosten en -tijd worden niet vergoed. ;
- het hoger beroep tegen de beschikking tot
invrijheidsstelling van de verdachte door de
rechter-commissaris in het kader van de
bewaring (artikel 64, lid 3 Sv).

2.10

2.11

1-12-2020

4.03

4.04

1-12-2020

De werkzaamheden vallen onder de forfaitaire
vergoeding hiervan valt onder het forfait. Je wijst
het verzoek af met de volgende tekst: (…)
1642

Art. 24 Bvr
Reistijdverg
oeding
Binnenland

Toetsing op doelmatigheid van reizen opgenomen in
de werkinstructie.
Reizen naar rechtzoekende (art. 24 lid 1 Bvr)
(…)
Reiskosten worden ook vergoed als de
rechtsbijstandverlener (met toestemming van de
Raad) rechtsbijstand verleent aan een vreemdeling
in het kader van de vreemdelingenwet (art. 24 lid 2
Bvr). De vergoeding is overeenkomstig het
Reisbesluit Binnenland.
Je neemt aan dat het reizen naar rechtzoekende
doelmatig is geweest in het kader van de verlening
van rechtsbijstand. Zijn er in relatie tot de aard van
de zaak veel kilometers gedeclareerd, dan kun je
om een toelichting vragen. Bijvoorbeeld in
eenvoudige strafzaak met één zitting of een
beklagzaak gedetineerde, waarbij voor vier
bezoeken aan rechtzoekende 3.000 kilometers zijn
gereisd. Of waarbij voor tien bezoeken 1.500
kilometers zijn gereisd.
Wanneer niet of onvoldoende is gebleken dat de reis
doelmatig was in het belang van een goede
rechtsbijstandverlening, dan kun je de kilometers
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matigen en licht je dit toe met de volgende tekst:
“De Raad heeft de gedeclareerde kilometers
gematigd, omdat de doelmatigheid in het kader van
de verleende rechtsbijstand niet is gebleken.
(Artikel 24 en 25 Bvr, Inschrijvingsvoorwaarden
advocatuur). Het gaat om de gereisde kilometers op
de volgende data: *”.
1649

Art. 28 Bvr
Vaststelling
van de
vergoeding

Overlegging stukken in strafzaken
In strafzaken is, voor de beoordeling van de hoogte
van de vergoeding en de nihilstelling van de eigen
bijdrage in onderstaande situaties de aanwezigheid
van onderstaande stukken noodzakelijk:
(…)
Sepot
• toelichting onder welke voorwaarden sepot is
toegepast

2.18

2.19

1-12-2020

3.10

3.11

1-12-2020

Nihilstelling eigen bijdrage
• Een stuk waaruit blijkt dat nihilstelling van de
eigen bijdrage moet worden toegepast, bijvoorbeeld
sepotbesluit, aantekening mondeling vonnis e.d.
(zie voorwaarden nihilstelling)
(…)
Voorwaarden Nnihilstelling eigen bijdrage in
strafzaken
De rechtzoekende hoeft geen eigen bijdrage te
betalen (artikel 44 lid 2 Wrb) als een strafzaak,
waarbij rechtzoekende verdachte was, eindigt in:
1665

B010
Bestuursrecht

Uitzonderingen (niet toevoegen tenzij)
De uitzonderingen hebben te maken met de
zelfredzaamheid van de rechtzoekende. De Raad
stelt bij een aantal bestuursrechtelijke procedures
dat de rechtzoekende dit zelf kan oplossen, omdat
het een eenvoudig probleem is of omdat de wet
stelt dat hiervoor geen Rechtsbijstand wordt
verstrekt. Voorbeelden van uitzonderingen zijn:
1. Voornemenprocedure;
(…)
12.Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).;
13. Bezwaar verrekenen proceskostenvergoeding
(…)
14. Aan te voeren gronden van feitelijke aard
(…)
14. Aan te voeren gronden van feitelijke aard
in bezwaarprocedure (zelfredzaamheid)
Als uit de toevoegaanvraag blijkt dat een aanvraag
of verzoek is afgewezen of buiten behandeling is
gesteld omdat rechtzoekende niet de gevraagde
stukken/ informatie heeft verstrekt, dan wijs je de
toevoegaanvraag voor het bezwaar af met
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tekstcode 130 (zelfredzaamheid).
Als de advocaat bij de aanvraag gemotiveerd
aangeeft dat sprake is van een inhoudelijk juridisch
verweer kun je een toevoeging verstrekken.
Bijvoorbeeld als het gaat om interpretatie van
begrippen in wetgeving en rechtspraak.
1669

1687

H050
Geschil
(ver)huur
bedrijfsrui
mte

Huur/verhuur bedrijfsruimte op grond van 7:290
BW is zakelijk.

P100
Personenen
familierecht
– overige
geschillen

Toevoegwaardigheid
(…)
Procedure:
• toets bij welke instantie de zaak zal dienen;
• als er geen verplichte procesvertegenwoordiging
is, toets je op zelfredzaamheid en feitelijke en/of
juridische complexiteit.

2.02

2.03

1-12-2020

2.11

2.12

1-12-2020

Toevoegbeleid
Voor een geschil over de huur/verhuur van
bedrijfsruimte (7:290 BW) verstrek je geen
toevoeging (artikel 12 lid 2 sub e Wrb). De reden
waarom de bedrijfsruimte wordt gehuurd/verhuurd
c.q. wordt gebruikt is voor de beoordeling niet
relevant. Voor de toets of sprake is van een
uitzondering en/of zakelijk rechtsbelang is de
werkinstructie bedrijfsmatig handelen van
toepassing.
(…)
Opzegging huurcontract (niet toevoegen)
(…)
Garantstelling/borgstelling (niet toevoegen)
(…)
Samenloop geschil woon- en bedrijfsruimte
(wel toevoegen)

Vervangende toestemming identiteitsbewijs
kind
Een aanvraag toevoeging voor een procedure
vervangende toestemming voor het verkrijgen van
een identiteitsbewijs voor het kind wijs je in
beginsel af met tekstcode 130 (zelfredzaamheid).
Dit geldt ook voor het voeren van verweer in deze
kwestie. Hiervoor is de bijstand van een advocaat
niet noodzakelijk. De rechtzoekende kan dit verzoek
zelf indienen bij de rechtbank [LINK
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Identiteit
sbewijs-kinderen#74fbf2af-cc11-41f0-953a27a0701183bac975baac-683b-4281-bd16b5e6e81fe8ab6]. Er is geen verplichte
procesvertegenwoordiging.
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1688

V010
Vreemdelin
genwet

Algemeen
(…)
Aan te voeren gronden van feitelijke aard in
bezwaarprocedure (zelfredzaamheid)
Als uit de toevoegaanvraag blijkt dat de aanvraag
c.q. verzoek door de IND is afgewezen of buiten
behandeling is gesteld omdat rechtzoekende niet de
gevraagde stukken/ informatie heeft verstrekt, dan
wijs je de toevoegaanvraag voor het bezwaar af
met tekstcode 130 (zelfredzaamheid). Bijvoorbeeld
bij een vergunning tot verblijf, het visum, verzoek
artikel 64 Vw, aanvraag artikel 9 Vw etc.

4.04

4.05

1-12-2020

2.02

2.03

1-12-2020

2.01

2.02

1-12-2020

Als de advocaat bij de aanvraag gemotiveerd
aangeeft dat sprake is van een inhoudelijk juridisch
verweer kun je een toevoeging verstrekken.
Bijvoorbeeld als het gaat om interpretatie van
begrippen in wetgeving en rechtspraak.
Tweede of vervolgaanvraag
(…)
Artikel 64 Vreemdelingenwet, uitstel vertrek
medische situatie
(…) Je kunt bij hoge uitzondering een toevoeging
verstrekken als sprake is van feitelijke en/of
juridische complexiteit. Voor bezwaar / beroep /
hoger beroep verstrek je wel een toevoeging als aan
de overige voorwaarden is voldaan.

1720

Art. 9 Bvr
Opvolging

Betreft analoge toepassing van staand beleid. Geen
vergoeding van werkzaamheden waar niet om is
verzocht
Opvolgingstoeslag
Als een opvolgingstoevoeging is verstrekt, dan
verstrek je de toeslag, ongeacht of de advocaat hier
op het declaratieformulier nadrukkelijk om verzoekt.
Je verstrekt een opvolgingstoeslag als de
toevoeging opvolgend is verstrekt en de advocaat
hierom verzoekt.

1721

Art. 20 Bvr
Opvolging

Algemeen
Als een opvolgingstoevoeging is verstrekt, dan
verstrek je de toeslag, ongeacht of de advocaat hier
op het declaratieformulier nadrukkelijk om verzoekt.
Je verstrekt een opvolgingstoeslag als de
toevoeging opvolgend is verstrekt en de advocaat
hierom verzoekt.
Zie verder werkinstructie artikel 9 Bvr Opvolging.
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1722

Art. 11 Bvr
Samenhang
ende
procedures

Voorbeelden samenhang in verknochte zaken:
(…)
4. Twee zaken zijn gezamenlijk op zitting
behandeld. In zaak 1 volgt direct uitspraak, zaak 2
wordt aangehouden.
- In zaak 2 wordt uitspraak gedaan, zonder extra
zitting: zaak 1 en 2 zijn samen op één eindzitting
behandeld. Je vergoedt de zaken op samenhang.
- In zaak 2 wordt uitspraak gedaan na het houden
van een extra zitting: zaak 1 en 2 zijn niet samen
op één eindzitting behandeld. Je vergoedt de zaken
apart.

2.13

2.14

1-12-2020

2.06

2.07

1-12-2020

In beide gevallen moet de rechtsbijstandverlener
wachten op de einduitspraak en de toevoegingen
gelijktijdig declareren.
1723

Art. 12 Bvr
Advieszake
n

Urenstaat
Bij de declaratie van adviestoevoegingen waaraan
zes uur of meer besteed is moet de advocaat
inzichtelijke tijdschrijf-informatie meesturen (art. 28
Bvr). Deze tijdschrijf-informatie moet op datum en
naar aard van de verrichte werkzaamheden
gespecificeerd te worden op een overzichtelijke,
inzichtelijke en leesbare urenstaat. Als er
werkzaamheden zijn verricht door een andere
rechtsbijstandverlener, dan moet uit de urenstaat
blijken welke werkzaamheden per
rechtsbijstandverlener zijn verricht. De Raad
vergoedt de werkzaamheden slechts éénmaal. De
omschrijving van juridische werkzaamheden staat in
de werkinstructie bij artikel 2 Bvr.
Indien een andere rechtsbijstandverlener
werkzaamheden heeft verricht moet dit blijken uit
de urenstaat, bijv. bij waarneming.

1724

Art. 16 Bvr
Gevangenh
ouding/gev
angennemi
ng

Algemeen
(…)
Bovenstaande geldt ook als de zitting in de vorm
van 'telehoren' c.q. 'videoconferentie' heeft
plaatsgevonden [LINK Besluit Videoconferentie].

2.10

2.11

1-12-2020

1725

Art. 17 Bvr
GVO/onder
zoekshande
lingen R-C

Algemeen
(…)
Bovenstaande geldt ook als de zitting in de vorm
van 'telehoren' c.q. 'videoconferentie' heeft
plaatsgevonden (op grond van art. 131a Sv en het
Besluit videoconferentie) [LINK Besluit
Videoconferentie].

2.06

2.07

1-12-2020
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1726

Art. 18 Bvr
Zitting in
strafzaken

Zitting
(…)
Bovenstaande geldt ook als de zitting in de vorm
van 'telehoren' c.q. 'videoconferentie' heeft
plaatsgevonden [LINK Besluit Videoconferentie].

2.16

2.17

1-12-2020

1727

Art. 23/23a
Bvr
Strafpiket

Telehoren / videoverbinding
Als de behandeling van de rechtmatigheidstoets
(artikel 59a Sv) bij de RC heeft plaatsgevonden via
telehoren / videoverbinding, ken je hiervoor de
piketvergoeding toe [LINK Besluit Videoconferentie].

2.15

2.16

1-12-2020

1728

Art. 18 Bvr
Zitting in
strafzaken

Geen zitting
In de volgende gevallen is geen sprake van een
zitting in de zin van artikel 18 Bvr:
 (…)
 Gesprek met Officier van Justitie ter
voorbereiding van een voeging benadeelde
partij in het strafproces.;
 Het slachtoffergesprek met de Officier van
Justitie.

2.16

2.17

1-12-2020

NB. Voor reiskostenvergoeding, zie werkinstructie
artikel 24 Bvr reistijdvergoeding binnenland.
Bijvoorbeeld onder ‘onvoorziene omstandigheden’
en ‘bijwonen zitting door slachtofferadvocaat’.
1729

Handboek
Ambtshalve
Toevoeging
/
Aanwijzing

4.1. S040 Meerderjarige verdachte
(…)
Voorlopige hechtenis (art. 40 lid 1 sub a/b Sv)
Wordt voorlopige hechtenis (bewaring) bevolen en
heeft de verdachte geen gekozen advocaat [2], dan
krijgt hij een advocaat aangewezen (…)

3.08

3.09

1-12-2020

1730

Art. 17 Bvr
Gerechtelij
k
vooronderz
oek (GVO)
/
Onderzoeks
handelinge
n R-C

Algemeen
(…)
Je kent geen toeslag toe als de getuige niet is
verschenen en dus niet is gehoord. Je kent ook
geen toeslag toe voor het bijwonen van een
politieverhoor, tenzij sprake is geweest van een
onderzoekshandeling. NB. Voor
reiskostenvergoeding, zie werkinstructie artikel 24
Bvr reistijdvergoeding binnenland [LINK].

2.06

2.07

1-12-2020

1731

Art. 23/23a
Bvr
Strafpiket

Algemeen
De piketregeling geldt voor aangehouden
verdachten en verdachten die uit andere hoofde zijn
gedetineerd, die verdacht worden van het plegen
van een misdrijf waarvoor inverzekeringstelling is
toegestaan (HR 3-7-2012, LJN BW9264).

2.15

2.16

1-12-2020

De piketfase loopt tot en met de behandeling van de
vordering bewaring. De griffie verstrekt een last tot
8
Versie 2.00

Wijzigingenlijst Kenniswijzer per 1 december 2020

toevoeging wanneer de bewaring wordt bevolen
(art. 40 Sv). Zie Handboek lasten/aanwijzing [LINK]
onder S040 “Voorlopige hechtenis (art. 40 lid 1 sub
a/b Sv)
De rechtsbijstand die wordt verleend na de
inbewaringstelling valt onder die last tot toevoeging.
1732

Art. 23/23a
Bvr
Strafpiket

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/
09/02/verhoging-vergoeding-minderjarigenpiket
stond nog niet vermeld op Kenniswijzer

2.15

2.16

1-12-2020

Vaststelbeleid
(…)
Uitzonderingen
De piketregeling voor consultatiebijstand en (m.i.v.
3 september 2019) verhoorbijstand geldt ook bij
aangehouden kwetsbare verdachten (minderjarigen
en verdachten met een psychische stoornis of
verstandelijke beperking) als sprake is van een
misdrijf waarvoor geen inverzekeringstelling is
toegestaan.
Per 1 juni 2019 geldt de piketregeling ook voor
consultatie- en verhoorbijstand aan aangehouden
minderjarige [LINK achtergrondinformatie]
verdachten die in verband met niet tijdige
beschikbaarheid van een piketadvocaat in de avond
worden heengezonden en de volgende dag worden
verhoord (art. 489 lid 3 Sv).
[Achtergrondinformatie Minderjarige:
Een verdachte die op het moment van de
pleegdatum van het strafbaar feit de leeftijd van
achttien jaar nog niet heeft bereikt. Verdachten
jonger dan 12 jaar kunnen strafrechtelijk niet
worden vervolgd en hebben om die reden geen
recht op gefinancierde piketbijstand.]
(…)
Piketverrichtingen in het kader van het
(jeugd)strafpiket
 consultatiebijstand vóór verhoor
aangehouden verdachte
 bijstand na inverzekeringstelling
aangehouden verdachte
 bijstand tijdens verhoor aangehouden
verdachte van een misdrijf waarvoor
inverzekeringstelling is toegestaan
 (m.i.v. 3 september 2019) bijstand tijdens
verhoor aangehouden minderjarige
verdachte van een misdrijf waarvoor geen
inverzekeringstelling is toegestaan
 (m.i.v. 3 september 2019) vervolgverhoor in
jeugdstrafpiketzaken (B- en C- zaken).
9
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(…)
Bijstand tijdens politieverhoor (vanaf 1 maart
2016)
Je kent drie punten toe voor bijstand tijdens het
verhoor van de aangehouden verdachte bij
verdenking van een:
 misdrijf met een gevangenisstraf van 12 jaar
of meer;
 misdrijf met zwaar lichamelijk letsel of
overlijden van het slachtoffer tot gevolg;
 zedenmisdrijf met een gevangenisstraf van 8
jaar of meer;
 zedenmisdrijf waarbij de
strafverzwaringsgrond van artikel 248 lid 2
Sr van toepassing is.
 Voor verhoorbijstand bij overige misdrijven
waarvoor inverzekeringstelling van de
aangehouden verdachte mogelijk is ken je
1,5 punt toe. M.i.v. 3 september 2019 geldt
een uitzondering voor jeugdstrafpiketzaken,
bij aangehouden minderjarige verdachten
ken je 1,5 punt toe voor verhoorbijstand bij
zaken waarvoor geen inverzekeringstelling
mogelijk is (zogenaamde C-zaken).
De vergoeding voor verhoorbijstand heeft een
forfaitair karakter en is nooit meer dan in totaal 1,5
of 3 punt(en) (art. 23a lid 1 Bvr). Ook als er meer
verhoren of langdurige verhoren plaats hebben
gevonden.
Bijvoorbeeld: De aangehouden verdachte van een
zedenmisdrijf wordt twee keer 2 uur verhoord door
de politie. De advocaat verleent bijstand tijdens
deze verhoren. Je kent maximaal één keer de
punten toe.
Een uitzondering is dat m.i.v. 3 september 2019
voor het vervolgverhoor in jeugdstrafpiketzaken
voor de lichte en middelzware delicten (zogenaamde
B- en C-zaken) een toeslag wordt toegekend van
1,5 punt per vervolgverhoor.
1733

Art. 24 Bvr
Reistijdverg
oeding
binnenland

Reiskosten gesprek voorafgaand aan
verlenging TBS
(…)
Reiskosten gesprek voorafgaand aan verhoor
op het politiebureau
Je vergoedt de reiskosten van het voorbereidende
gesprek met de rechtzoekende voorafgaand aan het
politieverhoor als zijn vrijheid is beperkt of
ontnomen (rechtzoekende zit vast op het
politiebureau of is vanuit de PI overgebracht).

4.03

1-12-2020

4.04
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1734

1735

Art. 24 Bvr
Reistijdverg
oeding
Binnenland

Naar aanleiding van wijziging van het Besluit
vergoedingen rechtsbijstand

Art. 25 Bvr
Reiskosten
vergoeding
Binnenland

Artikel 25 Bvr
1.
Voor de kosten die worden gemaakt voor
reizen naar de zitting, bedoeld in het eerste lid van
artikel 7 en het eerste lid van artikel 18, alsmede
naar rechtzoekenden wier vrijheid is ontnomen of
beperkt, wordt een kilometervergoeding toegekend
overeenkomstig de vergoeding die krachtens artikel
8 van het Reisbesluit binnenland wordt verleend
hetgeen is overeengekomen over de vergoeding van
reiskosten in het binnenland voor het gebruik van
eigen vervoer indien het reizen met openbaar
vervoer praktisch is in de laatstelijk afgesloten
collectieve arbeidsovereenkomst voor ambtenaren
[LINK https://www.caorijk.nl/] die krachtens van
een arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam
zijn. Dezelfde kilometervergoeding wordt toegekend
voor de kosten die worden gemaakt voor reizen in
verband met de behandeling van de
gevangenhouding of gevangenneming, bedoeld in
artikel 16, alsmede in verband met het verhoor,
bedoeld in artikel 17.
(…)
3.
Voor de kosten die in piketzaken worden
gemaakt voor reizen naar de rechtzoekende wordt
een kilometervergoeding toegekend overeenkomstig

4.03

4.04

1-12-2020

4.01

4.02

1-12-2020

Reizen naar zitting (Artikel 24 lid 1 Bvr)
Reiskosten die zijn gemaakt voor het reizen naar de
zitting worden vergoed overeenkomstig het
Reisbesluit Binnenland de CAO Rijk [LINK
https://www.caorijk.nl/].
(…)
Reizen naar rechtzoekende (Artikel 24 lid 1
Bvr)
(…)
Reiskosten worden ook vergoed als de
rechtsbijstandverlener (met toestemming van de
Raad) rechtsbijstand verleent aan een vreemdeling
in het kader van de vreemdelingenwet (Artikel 24
lid 2 Bvr). De vergoeding is overeenkomstig het
Reisbesluit Binnenland de CAO Rijk [LINK
https://www.caorijk.nl/].
(…)
Kilometervergoeding (Artikel 24 lid 1 Bvr)
Je vergoedt voor de reistijd een halve punt per volle
gereisde 60 kilometer. Tot 60 kilometer vergoed je
geen reistijd, omdat deze kosten zijn verdisconteerd
in de forfaitaire vergoeding. Per reis worden de
kilometers afgerond op 1 decimaal. Het totaal wordt
afgerond naar beneden.

11
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de vergoeding die krachtens artikel 7 van het
Reisbesluit binnenland wordt verleend hetgeen is
overeengekomen over de vergoeding van reiskosten
in het binnenland voor het gebruik van eigen
vervoer indien het reizen met openbaar vervoer niet
praktisch is, in de laatstelijk afgesloten collectieve
arbeidsovereenkomst voor ambtenaren [LINK
https://www.caorijk.nl/] die krachtens een
arbeidsovereenkomst met de Staat werkzaam zijn.
Indien de rechtzoekende zich ten tijde van de
piketmelding buiten het ressort van de
rechtsbijstandverlener bevond, is het eerste lid van
overeenkomstige toepassing.
(…)
Piket
In piketzaken geldt een andere
kilometervergoeding. Voor reizen naar
rechtzoekende binnen het hofressort geldt een
vergoeding van € 0,37 (artikel 25 lid 3 Bvr, artikel 7
Reisbesluit binnenland en artikel 2 Reisregeling
binnenland en CAO Rijk [LINK
https://www.caorijk.nl/]).
Voor reizen buiten het hofressort geldt een
vergoeding van € 0,09 (artikel 25 lid 3 en 1 Bvr,
artikel 8 Reisbesluit binnenland en artikel 3
Reisregeling binnenland en CAO Rijk [LINK
https://www.caorijk.nl/]).
1736

Art. 25 Bvr
Reiskosten
vergoeding
Buitenland

Werkinstructie is geredigeerd, geen inhoudelijke
wijzigingen

3.01

3.02

1-12-2020

Artikel 25 Bvr
1. Voor de kosten die worden gemaakt voor
reizen naar de zitting, bedoeld in het eerste
lid van artikel 7 en het eerste lid van artikel
18, alsmede naar rechtzoekenden wier
vrijheid is ontnomen of beperkt, wordt een
kilometervergoeding toegekend
overeenkomstig de vergoeding die krachtens
artikel 8 van het Reisbesluit binnenland
wordt verleend. Dezelfde
kilometervergoeding wordt toegekend voor
de kosten die worden gemaakt voor reizen in
verband met de behandeling van de
gevangenhouding of gevangenneming,
bedoeld in artikel 16, alsmede in verband
met het verhoor, bedoeld in artikel 17.
2. Een rechtsbijstandverlener die met
toestemming van een stichting aan een
vreemdeling in de zin van de
Vreemdelingenwet 2000 rechtsbijstand
verleent gedurende een spreekuur ontvangt
overeenkomstig het eerste lid een
12
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vergoeding voor de kosten die worden
gemaakt voor reizen naar de vreemdeling.
3. Voor de kosten die in piketzaken worden
gemaakt voor reizen naar de rechtzoekende
wordt een kilometervergoeding toegekend
overeenkomstig de vergoeding die krachtens
artikel 7 van het Reisbesluit binnenland
wordt verleend. Indien de rechtzoekende
zich ten tijde van de piketmelding buiten het
ressort van de rechtsbijstandverlener
bevond, is het eerste lid van
overeenkomstige toepassing.
4. Ten behoeve van de berekening van de
kilometervergoeding, bedoeld in het eerste,
tweede en derde lid, bepaalt het bureau de
reisafstand op gestandaardiseerde wijze.
5. Indien een reis wordt afgelegd ten
behoeve van de verlening van rechtsbijstand
aan meerdere rechtzoekenden op dezelfde
locatie, wordt in verband met deze reis
slechts eenmaal een kilometervergoeding
toegekend.
Benodigde stukken / informatie
Zie werkinstructie vaststellen art. 28 Bvr.
Art. 25 Bvr [LINK wetten.overheid.nl]
Vaststelbeleid
De reistijd- en reiskostenvergoeding buitenland is
beschreven in één werkinstructie. Zie werkinstructie
artikel 24 Bvr Reistijdvergoeding Buitenland /
verzoek toestemming reizen buitenland.
Achtergrondinformatie
Nota van toelichting
Reisbesluit Binnenland
1737

Art. 26 Bvr
Tolkkosten
in straf- en
piketzaken

Benodigde stukken / informatie
- Zie werkinstructie vaststellen art. 28 Bvr
- Originele tolkennota
- 'niet-leveren-verklaring' van Global Talk

4.04

4.05

1-12-2020

Vaststelbeleid
Algemeen
(…)
Tolk via TVcN Global Talk
Heeft de advocaat gebruik gemaakt van de diensten
van Livewords (voorheen Concorde, tot 1 januari
2015) of van Tolk- en Vertaalcentrum Nederland
(TVcN) (vanaf 1 januari 2015) Global Talk [LINK
https://www.globaltalk.nl/], dan wijs je het verzoek
om vergoeding af. Dit tolkencentrum ontvangt een
subsidie voor deze dienstverlening.
Als Global Talk geen tolk kan leveren, dan stuurt de
13
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rechtsbijstandverlener bij de declaratie een nietleveren-verklaring van Global Talk mee en vergoed
je de tolkkosten.
Wat als Global Talk de tolkdienst niet kan leveren?
Zie ‘Veelgestelde vragen tolkdiensten’ [LINK
https://www.rvr.org/binaries/content/assets/rvrorg/
advocaten/over-lopende-zaken/20180227veelgestelde-vragen-en-antwoorden-tolkdienstendef.pdf].
Civiel- / bestuursrechtelijke zaken
Tolkkosten in civiele en bestuursrechtelijke zaken
vallen niet onder artikel 26 Bvr, daarover zijn
andere afspraken gemaakt.
Achtergrondinformatie onder ‘andere afspraken’
Achtergrondinformatie
Civiele- en bestuursrechtelijke zaken
Voor tolken in overige zaken (bestuursrecht, civiel,
vreemdelingenbewaring, bopz, asiel,
mediation etc.) kan de advocaat gebruik maken van
de diensten van Tolk-en Vertaalcentrum Nederland
(TVcN) Global Talk, als voorliggende voorziening.
Als TVcN Global Talk onverhoopt geen tolk kan
leveren, kan de advocaat zelf een beëdigde tolk
zoeken en de kosten hiervan afzonderlijk declareren
bij de Raad. Bij de declaratie van de tolkkosten
moeten de volgende gegevens worden gevoegd:
- kenmerk van de toevoeging
- een 'niet-leveren-verklaring' van TVcN Global
Talk;
- originele factuur van de ingeschakelde tolk.
De declaratie kan worden gemaild naar het
volgende adres: tolkendeclaraties@rvr.org.
Zie voor de voorwaarden en de wijze van declaratie:
[LINK
https://www.rvr.org/binaries/content/assets/rvrorg/
advocaten/over-lopende-zaken/20180227veelgestelde-vragen-en-antwoorden-tolkdienstendef.pdf]
1738

Art. 23/23a
Bvr
Strafpiket

Tolken
Advocaat kan bij Tolk- en Vertaalcentrum Nederland
(TVcN) een tolkdienst aanvragen. Als TVcN
onverhoopt geen tolk kan leveren, kan de advocaat
zelf een tolk zoeken en de kosten hiervan
declareren bij de Raad. Een tolk die is ingeschreven
in het Register beëdigde tolken en vertalers heeft
hierbij voorrang.

2.15

2.16

1-12-2020
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Bij de piketdeclaratie, met tolkkosten moeten de
volgende gegevens worden gevoegd:
• een 'niet-leveren-verklaring' van TVcN;
• originele factuur van de ingeschakelde tolk.
Zie werkinstructie art. 26 Bvr Tolken [LINK]
1739

Art. 23 Bvr
Vreemdelin
genpiket

Tolken
Advocaat kan bij Tolk- en Vertaalcentrum Nederland
(TVcN) een tolkdienst aanvragen. Als TVcN
onverhoopt geen tolk kan leveren, kan de advocaat
zelf een tolk zoeken en de kosten hiervan
declareren bij de Raad. Een tolk die is ingeschreven
in het Register beëdigde tolken en vertalers heeft
hierbij voorrang.

2.04

2.05

1-12-2020

Bij de piketdeclaratie, met tolkkosten moeten de
volgende gegevens worden gevoegd:
•een 'niet-leveren-verklaring' van TVcN;
•originele factuur van de ingeschakelde tolk.
Zie werkinstructie art. 26 Bvr Tolken [LINK]
1740

Art. 32 Bvr
Proceskoste
nvergoedin
g/Voorscho
t

Proceskostenvergoeding aan advocaat
Op grond van artikel 32 Bvr breng je zowel in
civielrechtelijke als bestuursrechtelijke zaken de
proceskostenvergoeding in mindering op de
vaststelling. Dat geldt voor kostenveroordelingen in
alle zaken, zowel civielrechtelijk, bestuursrechtelijk
als strafrechtelijk.

4.12

4.13

1-12-2020

1741

Art. 32 Bvr
Proceskoste
nvergoedin
g/Voorscho
t

Na-kosten/na-salaris
De kosten die zijn begroot als na-kosten of nasalaris zijn alleen inbaar als de veroordeelde partij
de gestelde voorwaarden niet naleeft. De advocaat
geeft bij de declaratie het bedrag op wat
daadwerkelijk is verbeurd.

4.12

4.13

1-12-2020

4.12

4.13

1-12-2020

Uitspraak uitsluitend over proceskosten
Zie werkinstructie artikel 5 Bvr voor de
toepasselijke vergoeding.
1742

Art. 32 Bvr
Proceskoste
nvergoedin
g/Voorscho
t

Zwaarwegende omstandigheden
Blijkt de vordering oninbaar te zijn, dan kun je op
grond van artikel 32 lid 5 Bvr besluiten om de
proceskostenvergoeding niet of gedeeltelijk in
mindering te brengen.
Bijvoorbeeld als:
 (…)
 door de wederpartij verschuldigde
proceskosten door diezelfde
wederpartij worden verrekend met een
vordering op rechtzoekende.
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De oninbaarheid moet door de advocaat worden
aangetoond, bijvoorbeeld met een vonnis,
beschikking of een brief van de deurwaarder.
Als de proceskostenvergoeding op verzoek van de
advocaat of rechtzoekende wordt verrekend, dan
beschouwt de Raad dit niet als een zwaarwegende
omstandigheid. Je brengt de proceskosten alsnog in
mindering op de vergoeding.

1743

Algemeen
toevoegbel
eid

Buiten termijnstelling PJV en nieuwe aanvraag
toevoeging
Als een aanvraag toevoeging financieel is
afgewezen, dan kan men niet met een nieuwe
aanvraag toevoeging alsnog een verzoek PJV
gehonoreerd krijgen.
Na afgifte van de toevoeging op grond van nova kan
een verzoek PJV worden ingediend, waarbij je niet
meer toetst op nova. Deze zijn namelijk getoetst bij
de herhaalde aanvraag toevoeging.

1.00

1.01

1-12-2020

3.05

3.06

1-12-2020

Vereenzelviging rechtsbijstandverlener en
cliënt
Een rechtsbijstandverlener kan geen toevoeging
aanvragen voor een zaak waarin hij zichzelf
bijstaat. Een eventuele aanvraag wijs je af met de
volgende afwijzingstekst:
"U heeft een aanvraag ingediend voor
gesubsidieerde rechtsbijstand om uzelf bij te staan
in een geschil. De systematiek van de Wet op de
rechtsbijstand gaat uit van verlening van
rechtsbijstand aan derden en nadrukkelijk niet van
vereenzelviging van rechtsbijstandverlener en
rechtzoekende. Uw aanvraag toevoeging wordt
daarom afgewezen (artikel 1 jo. 24 Wrb)."
1744

Bedrijfsmat
ig handelen

Vereenzelviging (directeur
grootaandeelhouder: DGA/bestuurder)
(…)
Een aanvraag toevoeging voor een voormalig
DGA/bestuurder van een rechtspersoon die
bestuurlijk aansprakelijk wordt gesteld gedaagde is
op basis van bestuurdersaansprakelijkheid voor
handelingen van de rechtspersoon toets je aan de
criteria voor voormalig bedrijfsmatig handelen.
Faillissement
Verkeert een bedrijf in staat van faillissement, dan
is er (nog) geen sprake van voormalig bedrijfsmatig
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handelen. Het is voor een bedrijf in faillissement
niet mogelijk om uitgeschreven te worden uit de
KvK. Je vraagt dan niet de uitschrijving KvK op.
Geeft de advocaat aan dat er een uitzondering van
toepassing is, dan toets je deze aan de hand van
punt 2, bestaand beroep of bedrijf en voortzetting
onderneming. Dit betekent dat de intentie (en de
reële mogelijkheid) moet bestaan om het bedrijf
voort te zetten. Als het bedrijf om andere redenen
niet meer levensvatbaar is dan wijs je de aanvraag
af met tekstcode 164 (bedrijfsmatig voortzetting
bedrijf).
1745

Diagnose &
Triage

Toevoeging naar aanleiding van advies
(…)
De afgiftedatum van het diagnosedocument moet
voor de datum van de aanvraag van de toevoeging
liggen. Het diagnosedocument kent geen
vervaldatum en blijft onlosmakelijk verbonden en
geldig voor het rechtsprobleem waarvoor het
document is verstrekt. Het Juridisch Loket geeft
geen diagnosedocument af als al een toevoeging is
verstrekt door de Raad. Als dit per ongeluk toch
gebeurt, dan wijs je het verzoek om korting op de
eigen bijdrage af met de volgende tekst: (…)

2.08

2.09

1-12-2020

1746

Financieel
belang

Berekening financieel belang
 (…)
 Rente en buitengerechtelijke kosten: Als de
aanvraag betrekking heeft op een vordering
of verweer is het ‘belang’:
- de hoofdsom vermeerderd met
- de vertragings-/ wettelijke rente en
- buitengerechtelijke (incasso)kosten,
waaronder
 exploot-[LINK Achtergrondinfo
definitie] en executiekosten,
 kosten van betekening en
proces-verbaal.

2.05

2.06

1-12-2020

[Achtergrondinfo definitie: Een exploot is een
schriftelijk document (akte) dat wordt opgesteld
door een gerechtsdeurwaarder. Er staat onder meer
in beschreven wat de ambtelijke handeling van de
gerechtsdeurwaarder is geweest. Bijvoorbeeld een
aanzegging opzegging huurovereenkomst of een
sommatie, maar ook het overhandigen van een
gerechtelijk stuk zoals een dagvaarding.]
De (exploot)kosten van de procedure waarvoor de
toevoeging is aangevraagd, neem je niet mee bij de
bepaling van het belang. Voorbeelden hiervan zijn
de kosten van de dagvaarding (oproepingsbericht),
17
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salaris gemachtigde en informatiekosten.
 (…)
 Voorbeelden berekening financieel belang.
[Achtergrondinfo Voorbeelden berekening financieel
belang:
(…)
4. Explootkosten
Rechtzoekende heeft bij exploot een laatste
sommatie ontvangen om een vordering te betalen.
Hij weigert te betalen. Vervolgens wordt
rechtzoekende middels een exploot gedagvaard in
een civiele procedure om de vordering te betalen.
Wel financieel belang
De kosten die aan rechtzoekende zijn opgelegd voor
het exploot met betrekking tot de sommatie reken
je tot het financieel belang. Deze kosten worden
niet gerekend tot de kosten van de procedure.
Geen financieel belang
De kosten die aan rechtzoekende zijn opgelegd voor
het exploot voor het uitbrengen van de
dagvaarding reken je niet tot het financieel
belang. Dit zijn explootkosten van de procedure
waarvoor de toevoeging wordt aangevraagd.]
1747

Draagkrach
tberekening
minderjarig
e
rechtzoeke
nde (art 8
Bebr)

Draagkracht ouder(s)/voogd(en)
Om de draagkracht van de ouder(s)/voogd(en) te
kunnen bepalen wordt gebruik gemaakt van de
procedure Inkomensverklaring. Het is daarom
noodzakelijk dat de persoonsgegevens van de
ouder(s)/voogd(en) bekend zijn. Hiervoor is, indien
noodzakelijk, het Formulier 'Draagkracht - Verzoek
persoonsgegevens ouder(s)/wettelijk
vertegenwoordigers vanwege toevoegingsaanvraag
minderjarige' beschikbaar. Je maakt de aanvraag
onvolledig met de volgende tekst: tekstcode 036
(minderjarige financiële gegevens ouders).

2.06

2.04

1-12-2020

“U heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage
in de advocaatkosten van een minderjarige
rechtzoekende. Voor de beoordeling van het recht
op toevoeging van een minderjarige rechtzoekende
wordt de draagkracht van de ouder(s)/voogd(en) in
aanmerking genomen. Op kenniswijzer.rvr.org is
een formulier Inkomensverklaring beschikbaar om
de gegevens van de ouders door te geven. U vindt
dit bij de werkinstructie Financiële
beoordeling/draagkrachtberekening minderjarige
rechtzoekende onder de werkinstructies Toevoegen.
Graag ontvangt de Raad deze Inkomensverklaring
volledig ingevuld en ondertekend van u retour.”
18
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1748

Normen
met
betrekking
tot de
samenstelli
ng van de
huishoudin
g

G-norm (gezamenlijke huishouding)
(…)
Woont de partner in het buitenland dan is een
‘opgave inkomen en vermogen’ van de partner
noodzakelijk. Afhankelijk van de situatie in het land
waar de partner woont kun je afzien van een
‘opgave inkomen en vermogen’ van de partner.

2.07

2.08

1-12-2020

2.19

2.20

Aangehou
den

Is de partner gedetineerd of is de vrijheid om
andere redenen ontnomen (art. 6 Bebr), dan
hanteer je tóch de gehuwdennorm (G). Je neemt
dan aan dat geen sprake is van duurzaam
gescheiden leven. Heeft de partner tijdens zijn
vrijheidsontneming geen inkomen en vermogen,
dan zet je het inkomen van de partner op nul (0) en
de status van zijn inkomen op 'handmatig' (H). De
partner verklaart dit met de ingevulde en
ondertekende ‘Eigen verklaring vrijheidsontneming’
[LINK naar formulier].
1749

Financiële
beoordeling
-Geen
eigen
bijdrage

Beleidswijziging (Wggvz) en redigeren
Vrijheidsontneming (artikel 6 lid 1 sub b Bebr)
Het gaat hier om personen die op het moment van
de aanvraag gedetineerd zijn of opgenomen in een
psychiatrische inrichting en geen inkomsten meer
hebben uit loondienst, beroep, bedrijf of uitkering.
Bij de aanvraag moet de eigen verklaring
vrijheidsontneming worden meegestuurd.
Je legt wel een eigen bijdrage op bij rechtzoekenden
die als maatregel een enkelband moeten dragen.
Weliswaar is hem rechtens de vrijheid ontnomen,
maar rechtzoekende kan wel beschikken over
inkomen.
NB. Als het vermogen in het peiljaar boven de grens
ligt, wijs je de aanvraag om die reden af.
Uitzondering: Cassatie Z020
Voor de draagkrachttoets bij cassatie in Z020-zaken
neem je genoegen met een door de advocaat van
naam en handtekening voorziene ‘Eigen verklaring
bij vrijheidsontneming’ [LINK naar formulier]. De
advocaat verklaart daarbij namens rechtzoekende
dat deze:
• geen inkomsten heeft uit dienstbetrekking,
beroep of bedrijf, sociale verzekering of
voorziening;
• geen vermogen heeft dat méér bedraagt dan het
heffingvrij vermogen.
Streept de advocaat onderdelen weg of licht hij toe
dat hij geen (volledige) kennis heeft van het
inkomen/vermogen van rechtzoekende, dan leg je
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een eigen bijdrage op.
Let op: deze uitzondering geldt uitsluitend voor
cassatie en niet voor andere Z020-zaken.
Uitzondering: Enkelband
Je legt wel een eigen bijdrage op bij rechtzoekenden
die als maatregel een enkelband moeten dragen.
Weliswaar is hem rechtens de vrijheid ontnomen,
maar rechtzoekende kan wel beschikken over
inkomen.
1750

Handboek
Ambtshalve
Toevoeging
/
Aanwijzing

6.3 Z020 Psychiatrisch patiëntenrecht
Voor alle zaken met betrekking tot psychiatrisch
patiëntenrecht gebruik je de zaakcode Z020, ook
voor klachten en cassatie. Let op: voor cassatie
verstrek je geen last tot toevoeging. De advocaat
kan een aanvraag toevoeging indienen bij de Raad,
waarbij de reguliere draagkrachttoets plaatsvindt.
Voor bijzonderheden omtrent de draagkrachttoets in
Z020-zaken zie de werkinstructie Geen eigen
bijdrage [LINK]. Een Eigen verklaring bij
vrijheidsontneming kan hierop van toepassing zijn
als rechtzoekende gedurende zijn/haar gedwongen
opname geen inkomen (dit kan bv ook een
Wajonguitkering zijn) en/of vermogen geniet.

3.08

3.09

1-12-2020

1751

Handboek
Ambtshalve
Toevoeging
/
Aanwijzing

4.4 Wijziging advocaat
Overname advocaat
Bij overname van een zaak door een andere
advocaat (art. 44 Sv) wordt de eerdere aanwijzing
gemuteerd door de Raad. Heeft de rechtbank een
last verstrekt, dan beslist de rechtbank op het
verzoek om mutatie. De overnemende advocaat
moet voldoen aan de criteria uit paragraaf 1.1,
specialisatie en inschrijving.
• Waarneming: bijvoorbeeld eerste advocaat is ziek
of op vakantie, een ander neemt waar. Geen
mutatie nodig. Geen opvolgingstoeslag bij
declaratie;
• Indeplaatsstelling: overname door een
kantoorgenoot / iemand van hetzelfde
kantoorverband. Mutatie door de Raad is mogelijk
(zie de werkinstructie ‘Mutatie van de toevoeging
i.v.m. opvolging’ [LINK] onder punt 6). Geen
opvolgingstoeslag bij declaratie.

3.08

3.09

1-12-2020

1752

Mutatie
beëindiging
/ intrekking
van de
toevoeging

De tekst is geredigeerd, geen inhoudelijke
wijzigingen

2.15

2.16

1-12-2020

Algemeen
Bij een verzoek tot mutatie van de toevoeging moet
de rechtsbijstandverlener altijd de reden vermelden,
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óók in HT. Op het intrekkingsbesluit vermeld je
waarom de toevoeging wordt ingetrokken en wat de
gevolgen zijn voor rechtzoekende.
Op grond van artikel 24 lid 4 Wrb is de advocaat
verplicht om rechtsbijstand te verlenen zolang de
toevoeging nog niet is gewijzigd of ingetrokken.
In lid 2 van artikel 33 Wrb staat dat de toegevoegde
rechtsbijstandverlener zich na beëindiging of
intrekking van de toevoeging aan de zaak kan
onttrekken.
(…)
b. Beëindiging in verband met weigering
medewerking/vertrouwensbreuk
(…)
Als de rechtzoekende het niet eens is met de
beëindiging omdat hij naar een andere advocaat
overstapt, wijs je het mutatieverzoek af. Op een
later moment zal de toevoeging worden
overgenomen.
Voor overname van een tussentijds beëindigde
toevoeging door een opvolgende advocaat vanwege
een vertrouwensbreuk, zie werkinstructie Mutatie
van de toevoeging i.v.m. opvolging onder: 4.
Toevoeging al gedeclareerd [LINK].
(…)
Intrekking op verzoek van een rechtzoekende
Vertrouwensbreuk
Het komt ook voor dat een rechtzoekende een
verzoek indient om een toevoeging in te trekken.
Dit is meestal gebaseerd op een vertrouwensbreuk
of met het argument dat de advocaat toch niets
voor de rechtzoekende doet of heeft gedaan. Dat is
geen reden om de toevoeging in te trekken. Je
verwijst de rechtzoekende naar de advocaat om het
probleem te bespreken. Komt men er niet uit, dan
kan de rechtzoekende een klacht indienen bij het
advocatenkantoor. Leidt dit niet tot een oplossing
en de rechtzoekende is niet tevreden over de
verleende rechtsbijstand, dan kan de
rechtzoekende zich wenden tot de Deken. Of omdat
de eigen bijdrage te hoog is of hoger dan
besproken. Dit zijn geen redenen om de toevoeging
zonder meer in te trekken. Je wijst het verzoek om
intrekking af met de volgende tekst: "De Raad wijst
het verzoek tot intrekking af. De advocaat kan
verzoeken om wijziging van de toevoeging. Bij een
klacht over de advocaat kunt u zich wenden tot het
advocatenkantoor of de deken van de Nederlandse
Orde van Advocaten".
De rechtzoekende moet naar de advocaat om het
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probleem te bespreken en zo mogelijk de
toevoeging door de advocaat te laten muteren.
Komt men er niet uit, dan kan de rechtzoekende
een klacht indienen bij het advocatenkantoor. Leidt
dit niet tot een oplossing en de rechtzoekende is
niet tevreden over de verleende rechtsbijstand, dan
kan de rechtzoekende zich wenden tot de deken.
Geen toestemming aanvraag
Als rechtzoekende stelt geen toestemming te
hebben verleend voor het aanvragen van een
toevoeging dan neem je telefonisch contact op met
de advocaat en informeer je de advocaat over het
verzoek van de rechtzoekende. (…)
Tussentijdse intrekking vanwege resultaat
De Raad beoordeelt het resultaat van de zaak ná
definitieve afhandeling van de zaak. Verzoekt de
rechtsbijstandverlener in Mijnrvr namens de
rechtzoekende om intrekking van de toevoeging
vanwege behaald resultaat dat hoger is dan de
norm [LINK wi Resultaatbeoordeling], dan trek je de
toevoeging in met de volgende tekst: ”Op verzoek
van rechtzoekende wordt de toevoeging ingetrokken
zonder dat het mogelijk behaalde resultaat is
getoetst. Gevolg van de intrekking is dat de kosten
van rechtsbijstand voor eigen rekening kunnen
komen.”. Je vraagt geen stukken op waaruit het
behaalde resultaat blijkt. De rechtsbijstandverlener
kan niet zonder overeenstemming met de
rechtzoekende een tussentijds verzoek indienen om
de toevoeging in te trekken vanwege behaald
resultaat.
(…)
f. Intrekking en maximumaantal
toevoegeenheden
Vraagt de rechtsbijstandverlener om intrekking van
de toevoeging in verband met (het naderen van)
het maximumaantal toevoegeenheden, dan wijs je
het verzoek af met de volgende tekst: “Met
uitzondering van de omstandigheden genoemd in
art. 33 Wrb gebeurt intrekking met toestemming
van de cliënt. Intrekking van de toevoeging
vanwege (het naderen van) het maximumaantal
toevoegeenheden is in strijd met art. 15 onder a
Wrb jo art. 5 en 9 Inschrijvingsvoorwaarden. Zie
ook de nieuwsbrief van 27 juni 2018 [LINK
https://www.rvr.org/nieuws/2018/juni/maximumaa
ntal-toevoegingen-aangevraagd.html].”
Resultaatbeoordeling
Om te beoordelen of in de zaak resultaatbeoordeling
van toepassing is, zie werkinstructie
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Resultaatbeoordeling onder 'Tussentijdse
beëindiging toevoeging / overname op betalende
basis'.
1753

Mutatie- cq
herzienings
verzoek
van het
besluit van
de Raad

Herziening High Trust i.v.m.
persoonsgegevens
Ontvang je een verzoek om herziening als de
aanvraag toevoeging inhoudelijk is afgewezen op
grond van het aanleveren van onjuiste
persoonsgegevens (ontbreken BSN, niet opgeven
partner), dan neem je contact op met indiener van
het herzieningsverzoek. Je licht het besluit
toe: Conform de werkwijze High Trust moet de
advocaat in dat geval een nieuwe aanvraag indienen
met de juiste gegevens. Bij de nieuwe aanvraag
hanteert de Raad de datum van de eerst ingediende
aanvraag als ingangsdatum. De nieuwe aanvraag
moet zo spoedig mogelijk worden ingediend, maar
in ieder geval voor beëindiging van de
rechtsbijstand.

2.02

2.03

1-12-2020

Zie nieuwsbrief 25 juli 2018 [LINK
https://www.rvr.org/nieuws/2018/juli/high-trustmet-de-juiste-gegevens-aanvragen.html]
1754

Resultaatbe
oordeling

Berekening resultaat
Algemeen
(…)
2.En er moet sprake zijn van een geldsom of een
vordering met betrekking tot een geldsom.
Het resultaat is onafhankelijk van oorsprong,
rechtstitel of bestemming van de opbrengst. Als
resultaat van de zaak telt onder meer mee:
(…)
•bij echtscheiding: vordering op geldsom en een
betaling/vordering wegens overbedeling (zie
voorbeeld 5.2);

1.17

1.18

1-12-2020

1755

Zwaarwege
nde
omstandigh
eden

Beleidswijziging. De “Notitie betalingsregeling en
zwaarwegende omstandigheden” is aangepast. Zie
bijlage I

Notitie
versie
2.1

Notitie
versie
3.00

1-12-2020

Zwaarwegende omstandigheden: niet binnen
afzienbare termijn beschikbaar
Ook bij de inning van uitbetaalde
rechtsbijstandsubsidie kan er sprake zijn van een
langdurig incassotraject. De zwaarwegende
omstandigheden beoordeel je dan op grond van
artikel 34f Wrb.
Dit kan voorkomen bij:
(…)
b. vordering van de Raad na nieuwe beslissing op
grond van hercontrole.
23
Versie 2.00

Wijzigingenlijst Kenniswijzer per 1 december 2020

In deze situatie hou je rekening met de
(af)betalingscapaciteit van de rechtzoekende
(artikel 34f lid 3 Wrb). Zie voor meer informatie
de 'Notitie betalingsregeling en zwaarwegende
omstandigheden'.
1756

A010
(ver)nietig(
ing) ontslag

Algemeen
Je verleent een toevoeging met code A010 bij:
 ontslag op staande voet;
 ontslag waarbij geen ontslagvergunning is
verleend;
 ontslag waarbij een opzegverbod van
toepassing is;
 kort geding tewerkstelling;
 voorlopige voorziening ex artikel 223 Rv of
254 Rv.
Bij deze zaken neem je aan dat er sprake is van
voldoende belang en de noodzaak van een
advocaat.

3.04

3.05

1-12-2020

Als in een ontslagkwestie niet duidelijk is voor welke
werkzaamheden de toevoeging wordt aangevraagd
( A011, A012 of A020), dan geef je direct een
“brede” toevoeging af met code A010 en de
aanvullende omschrijving “verweer ontslag c.a.”. Na
afloop van de werkzaamheden toetst de vaststeller
bij declaratie welke procedure daadwerkelijk is
gevoerd en past zo nodig de code aan.
1757

A020
ontbinding
arbeidsover
eenkomst

Algemeen
Voor de aanvraag tot of het verweer tegen
ontbinding/beëindiging van de arbeidsovereenkomst
waaronder het advies tijdens de wettelijke
bedenktermijn(en) verstrek je een toevoeging met
code A020.
(…)
Als in een ontslagkwestie niet duidelijk is voor welke
werkzaamheden de toevoeging wordt aangevraagd
(A010, A011, A012), dan geef je een toevoeging af
met code A020 en de aanvullende omschrijving
“verweer ontslag c.a.”. Na afloop van de
werkzaamheden toetst de beschikker bij declaratie
welke procedure daadwerkelijk is gevoerd en past
zo nodig de code aan.

4.04

4.05

1-12-2020

1758

A012
ontslagverg
unning

Extra tekst opnemen:
Algemeen
Voor verweer tegen de aanvraag
ontslagvergunning en/of de (vervolg)procedure
verleen je een toevoeging met code A012.

2.04

2.05

1-12-2020
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1759

B010
bestuursrec
ht

Beleidswijziging.

3.10

3.11

1-12-2020

3.10

3.11

1-12-2020

3.04

3.05

1-12-2020

3.06

3.07

Bezwaar, Beroep en Hoger beroep in het
MBO/HBO/WO
Voor het indienen van bezwaar verstrek je geen
toevoeging. Rechtzoekende kan dit zelf. De
toevoegingsaanvraag wijs je af met tekstcode 130
(zelfredzaamheid).
Je verstrekt een toevoeging voor bezwaar, beroep
en hoger beroep als de negatieve beslissing direct
van invloed is op het terugbetalen van de
studiebeurs of het vervolgen van de opleiding
(studievertraging).
Is hiervan geen sprake, dan wijs je de toevoeging af
met tekstcode 130 (zelfredzaamheid).

1760

B010
bestuursrec
ht

11. Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
De AVG maakt onderscheid tussen publieke
instellingen en niet-publieke instellingen.
Publieke instellingen (bestuursorganen)
Toevoegingsaanvragen voor een verzoek rechten
betrokkene (bijvoorbeeld inzage of verwijdering) op
grond van de AVG wijs je af op zelfredzaamheid. Je
gebruikt hiervoor tekstcode 130 (zelfredzaamheid).
Reageert het bestuursorgaan niet tijdig, dan kan
rechtzoekende het bestuursorgaan in gebreke
stellen. Voor het beleid over ingebrekestellingen en
het verzoeken van een dwangsom, zie
werkinstructie Wet Dwangsom.
Is sprake van een bezwaarprocedure, dan wijs je de
aanvraag af met tekstcode 130 (zelfredzaamheid).
Als de advocaat bij de aanvraag gemotiveerd
aangeeft dat de zaak zodanig feitelijk en/of juridisch
complex is dat bijstand van een advocaat
noodzakelijk is voor het maken van bezwaar, dan
kun je bij hoge uitzondering een toevoeging
verstrekken.

1761

D010
Werkeloosh
eidswet
D070
Sociale
verzekering
en, overige
zaken

Voorbeelden bereik
(…)
4. Hetzelfde rechtsbelang, geen diversiteit van
instanties
Als aan de wijziging van een WW-uitkering, ZWuitkering en een daaraan gekoppelde toeslag
i.h.k.v. de TW hetzelfde feitencomplex ten
grondslag ligt, dan is sprake van hetzelfde
rechtsbelang.
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1762

K010
Milieurecht

Toevoegbeleid
De aanvraag toevoeging wordt getoetst aan de
gebruikelijke criteria, zoals zelfredzaamheid,
(financieel) belang, enzovoorts.

2.05

2.06

1-12-2020

Een rechtspersoon moet eveneens voldoen aan de
(inhoudelijke) eisen die de wet stelt aan het
verstrekken van gefinancierde rechtsbijstand aan
een rechtspersoon. Bijvoorbeeld het vereiste dat
een rechtspersoon niet mag zijn opgericht met als
doel een gerechtelijke procedure te voeren. Zie
werkinstructie Rechtspersonen [LINK] en de
Beleidsregel draagkrachtbeoordeling rechtspersonen
in het kader van gesubsidieerde
milieurechtsbijstand [LINK].
Een eerste toevoeging voor een geschil over een
milieurechtsbelang kun je toevoegen voor advies
c.q. procedure als voorts aan de volgende criteria is
voldaan:
1764

O010
geschil
onrechtmat
ige daad

Religieuze echtscheiding
Een geschil over de ontbinding van een religieus
huwelijk waarbij de Nederlands rechter bevoegd is,
bijvoorbeeld een Nikaah of een Sharia huwelijk,
voeg je toe onder code O010. Je toetst wel of
sprake is van bereik met een eerder verstrekte
toevoeging voor de verbreking van de relatie (P010
of P012), zie werkinstructie Bereik paragraaf 3.2.8
[LINK].

3.10

3.11

1-12-2020

1765

Bereik
civielrechtel
ijke zaken,
Hoofdstuk
3

3.2.7 Geschil na beëindiging relatie
(…)
3.2.8 Religieuze echtscheiding (O010) naast
P012 of P010
Advieswerkzaamheden voor de religieuze
echtscheiding naast een beëindiging samenwoning
of echtscheiding met nevenvorderingen vallen onder
het bereik van de toevoeging voor de beëindiging
van de relatie (bijvoorbeeld P010 of P012). De
problematiek vloeit voort uit hetzelfde
feitencomplex. Wordt een afzonderlijke procedure
gevoerd, dan verstrek je hiervoor een nieuwe
toevoeging (zie paragraaf 1.3).

2.09

2.10

1-12-2020

1766

O012
geschil
onrechtmat
ige
overheidsd
aad

Analoge toepassing van beleid O010

3.05

3.06

1-12-2020

Aansprakelijkstelling
Voor enkel het aansprakelijk stellen verstrek je in
principe geen toevoeging. Van rechtzoekende mag
verwacht worden dat hij zelf de wederpartij
aansprakelijk stelt. De aanvraag toevoeging wijs je
af met tekstcode 131 (te vroeg).
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Je kunt bij uitzondering wel voor
aansprakelijkstelling toevoegen als er sprake is van
bijvoorbeeld ernstige letselschade vanaf categorie 2
in de letselschadelijst, een zedendelict of
mensenhandel. Bijstand van een advocaat wordt
dan noodzakelijk geacht vanwege het grote belang.
Gewelds- en zedenmisdrijfzaken vallen onder
zaakcode O013.
Schadevergoeding politieoptreden
1767

O010
geschil
onrechtmat
ige daad

Aansprakelijkstelling
(…)
Vorderen van schadevergoeding
Voor een verzoek om schadevergoeding verstrek je
geen toevoeging. Dit kan rechtzoekende zelf doen.
Je wijst de aanvraag af met tekstcode 130
(zelfredzaamheid).

3.10

3.11

1-12-2020

3.13

3.14

1-12-2020

3.05

3.06

1-12-2020

Wanneer het verzoek tot schadevergoeding wordt
afgewezen en de rechtzoekende zich daartegen wil
verweren, kun je een toevoeging verstrekken als
het financieel belang hoger is dan € 500.
Deelgeschillen
1768

Z140
vreemdelin
genbewarin
g

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Voor het beroep tegen een vrijheidsbeperkende
maatregel (artikel 56, 57, 58 Vw) verstrek je een
toevoeging met zaakcode Z140. Deze toevoeging
geldt tevens voor het beroep tegen het daarmee
samenhangende overplaatsingsbesluit van het COA.
Verzoek schadevergoeding na onrechtmatige
vreemdelingenbewaring
Het beroep tegen het opleggen van een
vrijheidsontnemende maatregel strekt tevens tot
een verzoek om toekenning van schadevergoeding.
Een afzonderlijk verzoek om een toekenning van
schadevergoeding na onrechtmatige
vreemdelingenbewaring is niet mogelijk. Je wijst
een aanvraag toevoeging hiervoor af met tekstcode
185 (onvoldoende kans van slagen). (Zie bijv.
ECLI:NL:RVS:2011:BT7424 [LINK]).

1769

O012
geschil
onrechtmat
ige
overheidsd
aad

Schadevergoeding politieoptreden
(…)
Klachten over politieoptreden codeer je onder B060.
Verzoek schadevergoeding na onrechtmatige
vreemdelingenbewaring
Zie werkinstructie Z140 [LINK]
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1770

1771

Z160
schadeverg
oeding na
voorlopige
hechtenis

Verzoek schadevergoeding na onrechtmatige
vreemdelingenbewaring
Zie werkinstructie Z140 [LINK]

O013
geweldsen
zedenmisdr
ijven met
ernstig
letsel

Toevoegbeleid
Algemeen
Als uit de aanvraag blijkt dat sprake is van
noodzakelijke juridische werkzaamheden ter zake
van een ernstig gewelds- en of zedenmisdrijf [LINK
achtergrondinformatie] met een bekende verdachte,
dan verstrek je een paraplutoevoeging met code
O013. Deze toevoeging geldt voor alle
advieswerkzaamheden in de zaak én de eerste
procedure die hieruit voortvloeit.

3.05

3.06

1-12-2020

4.05

4.06

1-12-2020

Financieel belang

Je verstrekt een toevoeging als aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
• rechtzoekende is slachtoffer [LINK] van een
zeden- of geweldsmisdrijf of is nabestaande
van een slachtoffer van een zeden- of
geweldsmisdrijf; én
• Dde verdachte in de zaak is bij Justitie
bekend; én
• Hhet slachtoffer moet komt in aanmerking
komen voor een uitkering op grond van
artikel 3 van de Wet schadefonds
geweldsmisdrijven.
Achtergrondinformatie slachtoffer
De definitie van het slachtoffer is wettelijk
vastgelegd. Slachtoffer is:
• degene die als rechtstreeks gevolg van een
strafbaar feit vermogensschade of ander
nadeel heeft ondervonden.
• nabestaande: familieleden van een persoon
wiens overlijden rechtstreeks veroorzaakt is
door een strafbaar feit.
(Artikel 51a lid 1 onder a sub 1 en 2 Sv [LINK])
Wet schadefonds geweldsmisdrijven
Er moet sprake zijn van een opzettelijk gepleegd
geweldsmisdrijf. Het slachtoffer daarvan moet in
aanmerking komen voor een uitkering
overeenkomstig artikel 3 Wet schadefonds
geweldsmisdrijven. Nabestaanden van het
slachtoffer komen daarnaast ook in aanmerking bij
de dood door schulddelicten van artikel 307 Sr en
artikel 6 Wvw. Het gaat over de ernst van het
letsel: dit kan zowel geestelijk als lichamelijk letsel
zijn als een combinatie van beide.
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(…)
Affectieschade
Naasten en nNabestaanden van slachtoffers [LINK]
van gewelds- en zedenmisdrijven met ernstig letsel
kunnen in aanmerking komen voor affectieschade.
Het beleid van de werkinstructie O013 is van
toepassing in deze zaken.
Ook naasten kunnen in aanmerking komen voor
affectieschade. Naasten zijn echter geen slachtoffer
in de zin van artikel 44 Wrb en 51a Sv.
Werkinstructie O013 is daarom niet van toepassing.
Werkinstructies O010 [LINK] en/of Z110 [LINK]
kunnen wel van toepassing zijn.
Achtergrondinformatie ernstig gewelds- of
zedenmisdrijf
Onder gewelds- en zedenmisdrijven vallen onder
meer:
- levensdelicten zoals
o moord
o doodslag
- hulp bij zelfdoding
- euthanasie
- abortus
- bedreiging
- mishandeling
- diefstal met geweld
- afpersing
- alle seksuele misdrijven, waaronder
o verkrachting
o aanranding
o ontucht
Nabestaanden komen daarnaast ook in aanmerking
bij de dood door schulddelicten van artikel 307 Sr
en artikel 6 Wvw.
Voor een O013-toevoeging komen niet in
aanmerking:
• slachtoffers van andere misdrijven;
• slachtoffers van een ongeluk (ook niet als de
veroorzaker van het ongeluk wordt vervolgd
voor letsel door schuld ex art. 308 Sr);
• andere vorderingen naast de zaak zelf
(bijvoorbeeld: het vorderen van
schadevergoeding van een nietstrafrechtelijk aansprakelijke instantie).
Achtergrondinformatie affectieschade (O013 /
O010)
Voorwaarden vergoeding affectieschade
1. Het slachtoffer is overleden (nabestaanden) of
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heeft ‘ernstig en blijvend (psychisch) letsel
(naasten).
1772

O013
geweldsen
zedenmisdr
ijven met
ernstig
letsel

Toevoegbeleid
Algemeen
(…)
Bij zedenmisdrijven en gewapende overvallen -of
ander direct levensgevaar– gaat de Raad er
doorgaans vanuit dat er sprake is van ernstig
geestelijk letsel.

4.05

4.06

1-12-2020

Als de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden dan
kun je per dagvaarding/procedure een toevoeging
verstrekken. Zie voor het beleid bij meerdere
slachtoffers de werkinstructie bereik, paragraaf
1.2.1. [LINK].
1773

Art. 11 Bvr
Samenhang
ende
procedures

Voorbeelden samenhang in verknochte zaken:
(…)
2. In één strafzaak zijn aan meerdere slachtoffers/
nabestaanden O013 toevoegingen verstrekt. Deze
toevoegingen zijn aan elkaar verknocht omdat het
feitencomplex dat aan de vorderingen ten grondslag
ligt gelijk is. De vorderingen worden behandeld op
één eindzitting. Je vergoedt de zaken op
groepssamenhang.

2.13

2.14

1-12-2020

1774

O030
verbintenis
senrecht

Algemeen
Deze code gebruik je niet voor geschillen
voortvloeiend uit een verbreking relatie tussen expartners [LINK achtergrondinformatie], hiervoor
gebruik je een P-code in verband met het
specialisatievereiste in personen- en familierecht.
Achtergrondinformatie Verbreking relatie tussen expartners
Ligt de oorsprong van het geschil in het huwelijk of
samenwoning, dan codeer je de toevoeging op een
P-code.
Voorbeeld: Een geschil over leningen/schulden die
tijdens de relatie zijn aangegaan.

3.07

3.08

1-12-2020

3.07

3.08

1-12-2020

Ligt de oorsprong van het geschil na beëindiging
van het huwelijk of samenwoning, dan codeer je de
toevoeging op de betreffende zaakcode (geen Pcode).
Voorbeeld: Na verbreking van de relatie heeft
rechtzoekende geld geleend van de ex-partner. Een
geschil over de teruggave hiervan codeer je met
een O-code.
1775

O030
geschil
verbintenis

Geschillencommissie (niet toevoegen)
(…)
Bezwaar Verwijzingsregister (IVR/EVR)
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senrecht

De Interne- en Externe Verwijzingsregisters IVR en
EVR maken deel uit van het
Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële
Instellingen (IFI). In deze registers worden
gedragingen van (rechts)personen geregistreerd die
nadelig (kunnen) zijn voor de bank, haar klanten of
medewerkers. Een aanvraag toevoeging voor het
maken van bezwaar tegen een IVR/EVR-registratie
[LINK] wijs je af met tekstcode 130
(zelfredzaamheid).
Leidt het bezwaar niet tot een oplossing, dan kan de
rechtzoekende zich wenden tot het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (KIFID) of de bevoegde
rechter (zie werkinstructie O010 [LINK]).

1776

P030
alimentatie
/
levensonde
rhoud

Alimentatieberekening
Als de aanvraag slechts ziet op het berekenen van
hoogte van de alimentatie, wijs je de
toevoegingsaanvraag af op zelfredzaamheid (artikel
12 lid 2 sub g Wrb) met tekstcode 130
(zelfredzaamheid). Er zijn hiervoor diverse
rekenhulpen beschikbaar. (LINK:
https://rechtwijzer.nl/uitelkaar/kinderen/kinderalimentatie-berekenen)
Een LAT kan worden afgeven voor een
alimentatieberekening indien eerder al een
alimentatieplicht is opgelegd en deze gewijzigd
moet worden. Daarnaast kun je een LAT
verstrekken als er sprake is van een complexe
berekening, bijvoorbeeld als sprake is van een
samengesteld gezin of schulden. De advocaat moet
dit toelichten in de aanvraag.

3.06

3.07

1-12-2020

1777

P040
ouderlijk
gezag /
voogdij

Gezamenlijk verzoek tot wijziging van het
gezag
Voor een gezamenlijk verzoek tot wijziging van het
gezag kun je aan beide partners (gezaghebbende)
ouders een groepstoevoeging verstrekken. Je geeft
bij de inhoudelijke toelichting de code SH
(samenhang) op met het toevoegkenmerk van het
andere dossier.
In het geval de (gezaghebbende) ouders een
gezamenlijke huishouding voeren, dan verstrek je
één toevoeging. Zie ook de werkinstructie 1.2.1
Bereik: meerdere rechtzoekenden/ partners /
gezinsleden.

3.06

3.07

1-12-2020

1778

Bereik
civielrechtel
ijke zaken,
Hoofdstuk
3

3.3 Personen- en familierecht:
ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
Meerdere kinderen, verschillende rechtsbelangen
(…)
OTS/UHP en gezag/omgang

2.09

2.10

1-12-2020
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Bestaat er een geschil over OTS/UHP met een
voogdijinstelling en daarnaast een geschil over het
gezag of de omgang met een belanghebbende, dan
is er sprake van een samenstel van belangen. De
problematiek rondom het kind hangt in deze zaken
zo nauw met elkaar samen dat niet gesproken kan
worden van zelfstandige rechtsbelangen. In de
adviesfase verstrek je één toevoeging. Is er sprake
van diversiteit van procedures, dan verstrek je twee
toevoegingen op samenhang (zie ook art. 11 Bvr).
1779

P043
ondertoezic
htstelling
en
uithuisplaat
sing

Termijn indienen aanvraag
Zie werkinstructie Algemeen toevoegbeleid.
Van een aanvraag die binnen vier weken na de
zittingsdatum wordt ontvangen neemt de Raad aan
dat er een verschoonbare reden is voor het later
indienen. Als de aanvraag op basis van de overige
criteria voor toevoeging in aanmerking komt
verstrek je zonder opgaaf van een verschoonbare
reden een toevoeging.

4.08

4.09

1-12-2020

1780

P090
Bijzondere
curatormediatorniet
advocaat

Algemeen
(…)
Bereik (geen afzonderlijke toevoeging)
Werkzaamheden kunnen onder het bereik van een
eerder verstrekte toevoeging vallen (artikel 28 lid 1
sub b Wrb en artikel 32 Wrb). Je verstrekt in dat
geval geen afzonderlijke toevoeging. Het beleid is
beschreven in de werkinstructie Bereik [LINK]. In
onderstaand overzicht staan enkele voorbeelden
van bereik op dit gebied:
•Algemeen, hoofdstuk 1, o.a. rechtsbelang,
diversiteit van procedures
•Civielrechtelijke zaken: hoofdstuk 3
•Personen- en familierecht: paragraaf 1.2.4 Bereik
bijzonder curator.

2.05

2.06

1-12-2020

1781

Bereik
algemeen,
Hoofdstuk
1

1.2.4 Bereik bijzondere curator
Uitgangspunt is de taakomschrijving die de
rechtbank formuleert in de beschikking benoeming
bijzondere curator. Per procedure kan opnieuw een
toevoeging worden aangevraagd. Zie
achtergrondinformatie [LINK
https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets
/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies
-toevoegen/civiel-bestuur-bereik/p090achtergrondinformatie-bijzonder-curator-mediatorniet-advocaat-miv-versie-2.02.pdf]

2.10

2.11

1-12-2020

1782

P090
curatele/on
derbewinds
telling

Ondercuratelestelling, onderbewindstelling en
mentorschap
(…)
Voor een feitelijk complexe zaak of het juridisch

2.06

2.07

1-12-2020
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inhoudelijk verweer voeren tegen een verzoek tot
ondercuratelestelling, onderbewindstelling of het
uitspreken van een mentorschap (een verzoek dat
door een ander dan de rechtzoekende is ingediend)
kan wel een toevoeging verstrekt worden. De
advocaat moet in dat geval motiveren waarom er
sprake is van een onderbouwd verweer. Je verstrekt
geen toevoeging als rechtzoekende geen juridisch
inhoudelijk verweer voert of zich refereert aan het
verzoek.
1783

R010 Te
gebruiken
voor alle
civiele
zaken die
niet in een
andere
categorie te
coderen
zijn

Geschil beslagvrije voet
Als de aanvraag slechts ziet op het berekenen van
de hoogte van de beslagvrije voet, wijs je de
toevoegingsaanvraag af op zelfredzaamheid ( artikel
12 lid 2 sub g Wrb) met tekstcode 130
(zelfredzaamheid). Er zijn hiervoor diverse
rekenhulpen (bijvoorbeeld van de Rijksoverheid
[LINK]) beschikbaar en ook de deurwaarder kan
hierbij behulpzaam zijn. Een LAT kan worden
afgegeven als er een geschil is over de hoogte van
de beslagvrije voet (let op bereik paragraaf 3.1.5.),
bijvoorbeeld als de deurwaarder of instantie na
overleg weigert de beslagvrije voet aan te passen.
Je kunt bij uitzondering een reguliere toevoeging
verstrekken als er sprake is van juridische dan wel
feitelijke complexiteit.

3.06

3.07

1-12-2020

1784

S020
Jeugdstrafz
aken

Geen aanwijzing/last raadsman
Er zijn drie uitzonderingen waarin in
jeugdstrafzaken geen raadsman wordt aangewezen.
1.Uit artikel 491 lid 2 Sv (en de werkafspraak in
Stcrt 2017-68077-n1 onder punt 5 'OM-afdoening)
volgt dat er geen aanwijzing raadsman volgt in
strafzaken ter zake van een misdrijf waarvoor de
officier van justitie bij een misdrijf in een
strafbeschikking een taakstraf, als bedoeld in artikel
77f, tweede lid Sr wil opleggen en deze minder dan
20 uren zal belopen van 32 uur of minder wordt
gevorderd door het OM en;
2.Dat er geen aanwijzing raadsman volgt in
strafzaken ter zake van een misdrijf waarvoor in
een strafbeschikking een boete van 115 200 euro of
minder wordt gevorderd door het OM;

3.02

3.03

1-12-2020

1785

Bereik
Hoofdstuk
4,
Strafzaak

Gehele aanleg
Op grond van artikel 42 Wetboek van Strafvordering
(Sv) geldt een toevoeging in strafzaken voor ‘de
gehele aanleg’. Onder het bereik van de toevoeging
voor de hoofdzaak valt:
- (…)
- beroep tegen een gedragsaanwijzing door de
Officier van Justitie (art. 509hh Sv);

2.05

2.06

1-12-2020
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1786

V010
vreemdelin
genrecht

Inschrijvingsvoorwaarden
(…)
Uitzondering Inschrijvingsvoorwaarden
(…)
Uitzondering Inschrijvingsvoorwaarden
mensenhandel
Zie werkinstructie O013 [LINK].

4.04

4.05

1-12-2020

1787

V010
vreemdelin
genrecht

Visumvertegenwoordiging kort verblijf
(Schengen)
(…)
Je kunt als aan de voorwaarden is voldaan een
toevoeging verstrekken als sprake is van
familiebezoek in het kader van artikel 8 EVRM (met
documenten onderbouwde familierelaties tot in de
derde graad: ouders/kinderen,
grootouders/kleinkinderen, broers/zussen en de
kinderen daarvan. Hieronder vallen ook de
familierelaties tot en met de derde graad van de
aangetrouwde familie).

4.04

4.05

1-12-2020

1788

V013
verblijf
gezinsleden

Inschrijvingsvoorwaarden
De rechtsbijstandverlener moet als
vreemdelingenrechtspecialist zijn ingeschreven.
Uitzondering is niet mogelijk. Zie werkinstructie
specialisatie advocaat/niet-ingeschreven advocaat.
Als de rechtsbijstandverlener niet als
vreemdelingenrechtspecialist is ingeschreven wijs je
de aanvraag af met tekstcode 182.

3.04

3.05

1-12-2020

-

2.00

1-12-2020

3.08

3.09

1-12-2020

Uitzondering Inschrijvingsvoorwaarden
De rechtsbijstandverlener die werkzaamheden
verricht voor een bezwaar c.q. beroep tegen de
afwijzing van een vtv nareis of een afwijzing MVV
(op grond van artikel 29 lid 2 Vw), hoeft niet als
specialist vreemdelingenzaken ingeschreven te
staan als hij ingeschreven staat voor de specialisatie
asiel.
1789

1790

Z020
Psychiatrisc
h
patiëntenre
cht

Er is een nieuwe werkinstructie Z020 Psychiatrisch
patiëntenrecht met staand beleid en nieuw beleid
als gevolg van gewijzigde wetgeving.

Z080
geschillen /
klachtzaken
gedetineerd
en

Klachten psychiatrisch patiëntenrecht
Klachten WvGGZ/WZD (voorheen: BOPZ) codeer je
onder Z020.

Zie bijlage II.

De rechtsbijstandverlener moet als specialist
psychiatrisch patiëntenrecht zijn ingeschreven. Zie
werkinstructie specialisatie advocaat/nietingeschreven advocaat. Als de rechtsbijstand34
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verlener niet als specialist psychiatrisch
patiëntenrecht is ingeschreven wijs je de aanvraag
af met tekstcode 182 (niet ingeschreven).
Klacht
Een klacht kan worden ingediend bij een
onafhankelijke klachtencommissie. Voor advies en
bijstand kan rechtzoekende terecht bij de patiëntenof cliëntenvertrouwenspersoon (art. 11:1 WVGGZ
resp. art.57 lid 1 WZD). Voor deze klachten wordt
geen last/aanwijzing verstrekt. Een reguliere
toevoegingsaanvraag wijs je af met tekstcode 130
(zelfredzaamheid).
Beroep klacht
Als betrokkene beroep tegen de beslissing van de
klachtencommissie instelt wordt een last tot
toevoeging verstrekt (artt. 10:7 jo 1:7 lid 1 onder c
WVGGZ of art. 56d WZD). Aanvragen voor reguliere
toevoeging wijs je af met de tekst:
“U verzoekt om een bijdrage in de kosten van een
advocaat. De Raad is niet bevoegd hierover een
beslissing te nemen. U kunt een verzoek om een
last tot toevoeging indienen bij de rechtbank of het
gerechtshof.”
Zie werkinstructie Z020 [LINK]
1791

Handboek
Ambtshalve
Toevoeging
/
Aanwijzing

6.3 Z020 Psychiatrisch patiëntenrecht
(…)
6.3.1 Z020 Zorgmachtiging
De fase waarin een last tot toevoeging wordt
verstrekt bij de zorgmachtiging op grond van de
Wvggz is vervroegd naar de voorbereidingsfase (art.
5:4 Wvggz). Er is geen grondslag voor dubbele
lastgeving. Dient de officier van justitie het verzoek
in bij de rechter, dan verstrek je voor de nieuwe
dagvaarding géén nieuwe toevoeging op last of
aanwijzing. De werkzaamheden vallen onder het
bereik van de eerdere toevoeging.

3.08

3.09

1-12-2020

1792

Handboek
Ambtshalve
Toevoeging
/
Aanwijzing

6.3 Z020 Psychiatrisch patiëntenrecht
Voor alle zaken met betrekking tot psychiatrisch
patiëntenrecht gebruik je de zaakcode Z020, ook
voor klachten en cassatie. Let op: voor cassatie
verstrek je geen last tot toevoeging. De advocaat
kan een aanvraag toevoeging indienen bij de Raad,
waarbij de reguliere draagkrachttoets plaatsvindt.
Voor bijzonderheden omtrent de draagkrachttoets in
Z020-zaken zie de werkinstructie Geen eigen
bijdrage [LINK]. Een Eigen verklaring bij
vrijheidsontneming kan hierop van toepassing zijn
als rechtzoekende gedurende zijn/haar gedwongen

3.08

3.09

Aangehou
den
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opname geen inkomen (dit kan bv ook een
Wajonguitkering zijn) en/of vermogen geniet.
1793

O010
geschil
onrechtmat
ige daad

Cassatie/klacht psychiatrisch patiëntenrecht
De cassatie psychiatrisch patiëntenrecht WvGGZ en
WZD (voorheen BOPZ) codeer je niet op O010,
maar op Z020. Zie paragraaf 6.3 Handboek
Ambtshalve Toevoeging/Aanwijzing. Ditzelfde geldt
voor een klacht psychiatrisch patiëntenrecht. De
advocaat kan in beide gevallen een aanvraag
toevoeging indienen bij de Raad, waarbij de
reguliere draagkrachttoets plaatsvindt. Voor
bijzonderheden omtrent de draagkrachttoets in
Z020-zaken zie de werkinstructie Geen eigen
bijdrage [LINK]. Een Eigen verklaring bij
vrijheidsontneming kan hierop van toepassing zijn
als rechtzoekende gedurende zijn/haar gedwongen
opname geen inkomen (dit kan bv ook een
Wajonguitkering zijn) en/of vermogen geniet.

3.10

3.11

Aangehou
den

1794

Z250
overige
strafzaken

Long Stay Langdurige Forensische
Psychiatrische Zorg (LFPZ) (voorheen
Longstay)
Je verstrekt een toevoeging voor rechtsbijstand bij
een beslissing tot (verlenging van) plaatsing op de
afdeling voor LFPZ [LINK achtergrondinformatie
LFPZ] Long Stay afdeling. Je verstrekt ook een
toevoeging als er bij verlenging van de Long Stay
inhoudelijke (schriftelijke) opmerkingen richting de
Landelijke Adviescommissie Plaatsing (LAP) worden
gemaakt namens de TBS-er. De toevoeging geldt
dan ook voor het eventueel daaropvolgend beroep.

3.08

3.09

1-12-2020

Achtergrondinformatie LFPZ:
Achtergrondinformatie Long Stay Langdurige
Forensische Psychiatrische Zorg (LFPZ)
(voorheen Longstay)
Long Stay Plaatsing op een LFPZ-afdeling is een
beslissing van de Minister op voordracht van de
inrichting. De Landelijke adviescommissie plaatsing
(LAP) geeft advies over de (verlenging tot)
plaatsing, de advocaat krijgt de gelegenheid om
namens de tbs-er opmerkingen te maken ten
behoeve van het advies. De TBS-er wordt niet
gehoord en de advocaat wordt ook niet van te voren
om advies gevraagd. Je kunt van de Long Staybeslissing Tegen de beslissing tot plaatsing op een
LFPZ-afdeling kan binnen 7 dagen in beroep worden
ingesteld bij de Raad voor Jeugd- en
Strafrechttoepassing.
Achtergrondinformatie verlenging Long Stay
Het betreft hier advies van de advocaat aan de
36
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Landelijk Adviescommissie Plaatsing (LAP) met
betrekking tot verlenging van de plaatsing in de
Long Stay. De advocaat wordt in de gelegenheid
gesteld om namens de TBS-er opmerkingen te
maken over het advies aan de Minister.
1795

Z250
overige
strafzaken

Zorgconferenties (Long Care)
Je verstrekt geen toevoeging c.q. vergoeding voor
het bijwonen van een zorgconferentie, bijv. bij Long
Care. Er is een speciaal vergoedingenregime
opgesteld door DIZ (Divisie Individuele Zaken). De
declaratie kan worden ingediend bij de kliniek waar
de patiënt zit bij een centraal punt van het
Ministerie via facturen@dji.minjus.nl.

3.08

3.09

1-12-2020

1796

Bereik
bestuursrec
htelijke
zaken,
Hoofdstuk
2

2.3.1 Verknocht verband / Meegereisden/
verknocht verband
Per verknocht verband wordt verstrek je één
toevoeging verstrekt op naam van de hoofdcliënt.
Tot een verknocht verband rekenen we bijvoorbeeld
een gezin bestaande uit: moeder, vader en
minderjarige kinderen. Minderjarig wil zeggen
jonger dan 18 jaar. Aan meerderjarige meegereisde
kinderen verstrek je een afzonderlijke toevoeging.
Ook een grootouder of meerderjarig kind zonder de
ouders die samen reist met de minderjarige
(klein)kinderen zien we als verknocht verband.
Andere voorbeelden van verknocht verband.

2.07

2.08

1-12-2020

Je verstrekt voor een verknocht verband één
toevoeging op naam van de hoofdcliënt. Is bij de
aanvraag van de meegereisde het afzonderlijk
asielmotief niet Je kunt een afzonderlijke
toevoeging voor advies c.q. procedure verstrekken
voor een meegereisde partner als deze een
afzonderlijk asielmotief heeft. Je geeft aan dat er
sprake is van een groepstoevoeging en neemt bij de
inhoudelijke toelichting de zin op: ‘samenhang met
toevoeging [toevoegkenmerk ander dossier]’.
Als de aanvraag niet gemotiveerd is dan wijs je
deze af op bereik met de toevoeging op naam van
de hoofdcliënt. Is voor de hoofdcliënt nog geen
toevoeging afgegeven dan maak je de aanvraag
onvolledig en vraag je om nadere uitleg.
Je verstrekt in geen geval een toevoeging op naam
van een meegereisde in plaats van op naam van de
hoofdcliënt.
Verstrek je aan een meerderjarig meegereisde een
toevoeging, dan geef je aan dat er sprake is van
een groepstoevoeging en neem je bij inhoudelijke
toelichting de zin op: ‘samenhang met toevoeging
[kenmerk].’ De vaststeller beoordeelt achteraf of er
daadwerkelijk sprake was van samenhang.
37
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1797

V041
voornemen
V042
beroep
V043 hoger
beroep

Meegereisden: afzonderlijk asielmotief
Je kunt op een gemotiveerd verzoek een
afzonderlijke toevoeging voor advies c.q. procedure
verstrekken voor een meerderjarig meegereisde als
deze een afzonderlijk asielmotief heeft. Is de
aanvraag niet gemotiveerd, zie werkinstructie
bereik paragraaf 2.3.1.
Verstrek je aan een meerderjarig meegereisde een
toevoeging, dan geef je aan dat er sprake is van
een groepstoevoeging en neem je bij inhoudelijke
toelichting de zin op: 'samenhang met toevoeging
[Toevoegkenmerk ander dossier].' De vaststeller
beoordeelt achteraf of er daadwerkelijk sprake was
van samenhang.

3.04

3.05

3.13

3.14

3.13

3.14

2.15

2.16

1-12-2020

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging)
(…) In onderstaand overzicht staan enkele
voorbeelden van bereik op dit gebied:
•Algemeen: hoofdstuk 1, o.a. rechtsbelang,
diversiteit van procedures
•Bereik:Meerdere
rechtzoekenden/partners/gezinsleden/verknocht
verband, paragraaf 1.2.1 & paragraaf 2.3.1
•Bestuursrechtelijke zaken: hoofdstuk 2
•Asiel- en vreemdelingenrecht: paragraaf 2.3, o.a.
herleving voornemenprocedure, meegereisden:
verknocht verband
1798

V060 A.A.procedure

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging)
(…) In onderstaand overzicht staan enkele
voorbeelden van bereik op dit gebied:
- Algemeen: hoofdstuk 1, o.a. rechtsbelang,
diversiteit van procedures
- Bereik:Meerdere rechtzoekenden/partners/
gezinsleden/verknocht verband, paragraaf 1.2.1 &
paragraaf 2.3.1
- Bestuursrechtelijke zaken: hoofdstuk 2
- Asiel- en vreemdelingenrecht: paragraaf 2.3, o.a.
meegereisden: verknocht verband, herleving
A.A./V.A. procedure
(…)
Meegereisden: afzonderlijk asielmotief
Je kunt op een gemotiveerd verzoek een afzonderlijke toevoeging voor advies c.q. procedure
verstrekken voor een meerderjarig meegereisde als
deze een afzonderlijk asielmotief heeft. Is de aanvraag niet gemotiveerd, zie werkinstructie bereik
paragraaf 2.3.1. Verstrek je aan een meerderjarig
meegereisde een toevoeging, dan geef je aan dat er
sprake is van een groepstoevoeging en neem je bij
inhoudelijke toelichting de zin op: 'samenhang met
toevoeging [kenmerk].' De vaststeller beoordeelt
achteraf of er daadwerkelijk sprake was van sh.

1-12-2020
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1799

V070
voornemen
vervolgaan
vraag asiel

Meegereisden: afzonderlijk asielmotief

2.16

2.17

1-12-2020

2.15

2.16

1-12-2020

Je kunt op een gemotiveerd verzoek een
afzonderlijke toevoeging voor advies c.q. procedure
verstrekken voor een meerderjarig meegereisde als
deze een afzonderlijk asielmotief heeft. Is de
aanvraag niet gemotiveerd, zie werkinstructie
bereik paragraaf 2.3.1.
Verstrek je aan een meerderjarig meegereisde een
toevoeging, dan geef je aan dat er sprake is van
een groepstoevoeging en neem je bij inhoudelijke
toelichting de zin op: 'samenhang met toevoeging
[Toevoegkenmerk ander dossier].' De vaststeller
beoordeelt achteraf of er daadwerkelijk sprake was
van samenhang.
(…)
Bereik (geen afzonderlijke toevoeging)
(…) In onderstaand overzicht staan enkele
voorbeelden van bereik op dit gebied:
- Algemeen: hoofdstuk 1, o.a. rechtsbelang,
diversiteit van procedures
- Bereik:Meerdere
rechtzoekenden/partners/gezinsleden/verknocht
verband, paragraaf 1.2.1 & paragraaf 2.3.1
- Bestuursrechtelijke zaken: hoofdstuk 2
- Asiel- en vreemdelingenrecht: paragraaf 2.3, o.a.
meegereisden: verknocht verband, hernieuwd
voornemen

1800

V071
beroep
vervolgaan
vraag asiel
V072 hoger
beroep
vervolgaan
vraag asiel

Meegereisden: afzonderlijk asielmotief
Je kunt op een gemotiveerd verzoek een
afzonderlijke toevoeging voor advies c.q. procedure
verstrekken voor een meerderjarig meegereisde als
deze een afzonderlijk asielmotief heeft. Is de
aanvraag niet gemotiveerd, zie werkinstructie
bereik paragraaf 2.3.1.
Verstrek je aan een meerderjarig meegereisde een
toevoeging, dan geef je aan dat er sprake is van
een groepstoevoeging en neem je bij inhoudelijke
toelichting de zin op: 'samenhang met toevoeging
[Toevoegkenmerk ander dossier].' De vaststeller
beoordeelt achteraf of er daadwerkelijk sprake was
van samenhang.
Bereik (geen afzonderlijke toevoeging)
(…) In onderstaand overzicht staan enkele
voorbeelden van bereik op dit gebied:
Algemeen: hoofdstuk 1, o.a. rechtsbelang,
diversiteit van procedures
Bereik:Meerdere
rechtzoekenden/partners/gezinsleden/verknocht
verband, paragraaf 1.2.1 & paragraaf 2.3.1
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Bestuursrechtelijke zaken: hoofdstuk 2, o.a.
terugverwijzing, aanvragen voor partners, verzoek
herziening
Asiel- en vreemdelingenrecht: paragraaf 2.3,
o.a. meegereisden: verknocht verband, (hoger)
beroep en voorlopige voorziening op nader aan te
voeren gronden
1801

V010
vreemdelin
genrecht

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging)
(…)
Voorbeelden bereik
(…)
3. Hetzelfde rechtsbelang: meerdere beslissingen,
geen diversiteit van procedures
Meneer Z ontvangt een voornemen tot intrekking
van zijn reguliere verblijfsvergunning. Er wordt een
toevoeging verstrekt voor het indienen van een
zienswijze. Vervolgens komt er een beslissing van
de IND waarbij de verblijfsvergunning wordt
ingetrokken. Ook volgt er een afzonderlijke
beslissing waarbij het verzoek om verlenging van de
verblijfsvergunning wordt afgewezen en een
afzonderlijke beslissing waarbij het verzoek om
wijziging van de verblijfsgrond wordt afgewezen. Er
is hier sprake van hetzelfde rechtsbelang, geen
diversiteit van procedures.

4.04

4.05

1-12-2020

1802

Art. 05a
Bvr
A.A./V.A.procedure
V061 t/m
V066

V060 met omschrijving “spoor 2”
(…)

2.14

2.15

1-12-2020

Buiten behandeling stelling art. 30c Vw
Bij een buiten behandeling stelling op grond van
artikel 30c Vw stel je een vergoeding vast van 7
punten (artikel 5 Bvr).
Met onbekende bestemming vertrokken (mob)
De advocaat treedt slechts op als gemachtigde als
hij hiertoe een opdracht heeft gekregen van de
cliënt. Met het aanvragen van de toevoeging
verklaart de advocaat gemachtigd te zijn om de
procedure te voeren waarvoor de toevoeging is
verleend. Blijkt bij declaratie dat ten tijde van het
instellen van het rechtsmiddel waarvoor de
toevoeging was aangevraagd rechtzoekende reeds
mob was en de advocaat niet in contact stond met
rechtzoekende, dan kun je de vergoeding alsnog
weigeren op grond van art. 29 lid 3 Bvr
(onjuiste/onvolledige informatie). De advocaat dient
vooraf, danwel bij declaratie toe te lichten wat het
procesbelang is.
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1803

W013
geschil
woon- of
huurtoeslag

Het beleid met betrekking tot huurtoeslag,
zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden
budget is, zonder inhoudelijke wijziging, verplaatst
van de werkinstructie C030 (8 punten) naar de
nieuwe werkinstructie W013 (8 punten).

-

2.00

1-12-2020

3.08

3.09

1-12-2020

Zie bijlage III.
1804

C030
sociale
voorziening
en –
overige
geschillen

Algemeen
De zaakcode C030 gebruik je voor geschillen die
bijvoorbeeld voortvloeien uit:
(…)
•Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo
2015), Jeugdwet, gemeentelijk persoonsgebonden
budget
•Besluit van de Belastingdienst over huurtoeslag,
zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag
(…)
Huurtoeslag, zorgtoeslag, en
kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget
Voor het aanvragen van een toeslag of bezwaar
tegen een beslissing op het verzoek verstrek je
geen toevoeging, rechtzoekende kan dit zelf (
artikel 8 lid 1 sub b Brt , artikel 12 lid 2 sub g Wrb).
Dit geldt ook voor bezwaar tegen een beslissing van
een bestuursorgaan waar rechtzoekende niet om
heeft verzocht (ambtshalve beslissing). De
toevoegingsaanvraag wijs je af met tekstcode 130
(zelfredzaamheid). .
Als de advocaat bij de aanvraag gemotiveerd
aangeeft dat de zaak zodanig feitelijk en/of juridisch
complex is dat bijstand van een advocaat
noodzakelijk is kun je bij hoge uitzondering een
toevoeging verstrekken. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij een geschil over kinderopvangtoeslag
waarbij het gastouderbureau/ bemiddelingsbureau
een wanordelijke boekhouding heeft gevoerd.
Geschillen met betrekking tot huurtoeslag,
zorgtoeslag, kinderopvang-toeslag en kindgebonden
budget worden gecodeerd onder W013 [LINK].
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Bijlage I, wijziging 1755
Zwaarwegende omstandigheden
Notitie betalingsregeling en zwaarwegende omstandigheden
Inleiding
Deze notitie is geschreven om verdere invulling aan c.q. verduidelijking van het
beleid ten aanzien van artikel 34f lid 2 en 3 Wet op de rechtsbijstand (Wrb) te
geven. Op grond van deze bepalingen houdt het bestuur van de Raad (hierna: de
Raad) bij de terugvordering van subsidie voor de verleende rechtsbijstand, rekening
met de draagkracht van de rechtzoekende (hierna: de debiteur). Daarnaast kan de
Raad op grond van zwaarwegende omstandigheden gedeeltelijk of geheel afzien van
zijn vordering.
1. Draagkrachttoets en zwaarwegende omstandigheden (Zwo)
Bij de terugvordering houdt de Raad rekening met de draagkracht in het inkomen en
vermogen van zijn debiteur. Afhankelijk van de draagkracht bepaalt de Raad de
maandelijkse termijnen (van maximaal 36) en de maandelijkse termijnbedragen.
Zwaarwegende omstandigheden doen zich voor als de debiteur als gevolg van
langdurige betalingsonmacht niet in staat is om de vordering van de Raad te
voldoen. De debiteur moet van deze omstandigheden een bewijsstuk bij de Raad
indienen. De langdurige betalingsonmacht kan een gevolg zijn van persoonlijke
danwel feitelijke omstandigheden of een combinatie van beide.
2. Peiljaarverlegging
Als na de beslissing tot terugvordering blijkt dat het inkomen en/of vermogen in het
verlegde peiljaar aanmerkelijk is gedaald, kan de debiteur binnen zes weken na
voornoemde beslissing een verzoek tot peiljaarverlegging indienen.
3. Zwo en faillissement
a. De debiteur is ten tijde van de aanvraag tot toevoeging, dan wel gedurende de
rechtsbijstandverlening op basis van de toevoeging, opgenomen in de wettelijke
schuldsanering (hierna: Wsnp) of een daarmee te vergelijken minnelijke regeling
(hierna: Msnp).
Op grond van artikel 4 Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand (hierna: Bebr) wordt in
bovenstaande gevallen bij de afgifte van de toevoeging, ongeacht de hoogte van het
inkomen en vermogen, de laagste eigen bijdrage opgelegd. Op grond van deze
fixatie van het inkomen en vermogen is een eventuele terugvordering van de kosten
van rechtsbijstand in strijd met voornoemd artikel. In een voorkomend geval moet
de Raad afzien van zijn vordering.
Het voorgaande is niet van toepassing in het geval de ingangsdatum van de Wsnp of
Msnp ontstaat na het einde van de rechtsbijstandverlening op de verleende
toevoeging.
Het voorgaande is evenmin van toepassing indien slechts de eventuele partner van
de debiteur ten tijde van de aanvraag tot toevoeging is opgenomen in de Wsnp of
Msnp. In dit geval dient het inkomen van de partner bij de Inkomenscontrole,
overeenkomstig als bij de aanvraag, buiten beschouwing te worden gelaten.
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b. Ten tijde van de terugvordering is de debiteur opgenomen in de Wsnp of een
Msnp.
De terugvordering van de Raad op zijn debiteur wordt niet ingevorderd als de
debiteur op het moment van het ontstaan van de terugvordering aantoonbaar is
opgenomen in de Wsnp. De Raad dient de vordering in bij de bewindvoerder die de
Wsnp uitvoert en gaat akkoord met diens eventuele voorstel tot uitkering vanuit de
boedel.
Het voorgaande geldt eveneens voor de debiteur die op het moment van het
ontstaan van de terugvordering aantoonbaar is opgenomen in een Msnp, mits die
regeling het NVVK (Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) keurmerk heeft.
4. Zwo en detentie
Indien de debiteur als gevolg van langdurige detentie niet in staat is om de vordering
van de Raad te voldoen vanuit zijn inkomen, dan kan de Raad besluiten om van
terugvordering gedeeltelijk of geheel af te zien. De Raad kan ook besluiten om de
vordering aan te houden tot het moment dat de debiteur in vrijheid wordt gesteld.
Het voorgaande geldt ook indien, na onderzoek van de Raad, blijkt dat de debiteur
de vordering niet kan voldoen vanuit zijn vermogen.
5. Zwo en proceskostenveroordeling
De Raad ziet af van zijn vordering als aan de debiteur in de procedure waarvoor de
betreffende toevoeging is verleend een proceskostenvergoeding is toegekend en de
primair opgelegde kosten (eigen bijdrage) volledig zijn vergoed.
De vergoeding voor de kosten van rechtsbijstand is vastgesteld op grond van de op
dat moment bekende financiële gegevens en kan niet meer worden
herzien/herroepen.
6. Zwo en vrijspraak, ontslag van alle rechtsvervolging en sepot
De Raad ziet af van zijn vordering als de debiteur is vrijgesproken of ontslagen van
alle rechtsvervolging in de strafzaak waarvoor de betreffende toevoeging is verleend.
Dit geldt eveneens voor een onvoorwaardelijk geseponeerde strafzaak.
7. Draagkrachttoets (art. 34f lid 3 Wrb)
Bij de terugvordering houdt de Raad rekening met de huidige draagkracht in het
inkomen en vermogen van zijn debiteur. Afhankelijk van de draagkracht bepaalt de
Raad de maandelijkse termijnen (van maximaal 36) en de maandelijkse
termijnbedragen. Een toekomstige betalingsregeling valt ook onder de
mogelijkheden.
Vordering (gedeeltelijk) ‘niet binnen afzienbare tijd beschikbaar’:
Een afbetalingstermijn van 36 termijnen is hierbij het uitgangspunt. Is na afloop van
deze termijn het verschuldigde bedrag nog niet volledig voldaan, dan neemt het
hoofd van de afdeling Inning & Restitutie een beslissing of het resterende deel kan
worden kwijtgescholden.
Voorwaarde voor kwijtschelding is dat de schuldenaar zich gedurende de
betalingstermijn aan zijn betaalverplichtingen heeft gehouden en zich niet schuldig
heeft gemaakt aan wanbetaling.
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Bijlage II, wijziging 1789 (nieuwe werkinstructie)
Z020 Psychiatrisch patiëntenrecht (Wvggz/Wzd)
Wet- en regelgeving
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) [LINK]
Wet zorg en dwang (Wzd) [LINK]
Wet forensische zorg (Wfz), artikel 2.3 [LINK]
Artikel 12 lid 2 sub g Wrb (zelfredzaamheid) [LINK]
Artikel 28 lid 1 sub c Wrb (eenvoudige afhandeling) [LINK]
Benodigde stukken / informatie
• (digitaal) ondertekend aanvraagformulier Straf
• een duidelijke toelichting op het rechtsprobleem en de noodzaak van een
advocaat
Inschrijvingsvoorwaarden
De rechtsbijstandverlener moet als psychiatrisch patiëntenrechtspecialist zijn
ingeschreven. Zie werkinstructie specialisatie advocaat/niet-ingeschreven advocaat
[LINK].
Als de rechtsbijstandverlener niet als specialist is ingeschreven wijs je de aanvraag
af met tekstcode 182 (geen specialisatie).
Uitzondering inschrijvingsvoorwaarden
Alleen in cassatiezaken geldt het vereiste van specialisatie niet.
Toevoegbeleid
Algemeen
Je gebruikt zaakcode Z020 voor alle zaken met betrekking tot het psychiatrisch
patiëntenrecht.
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) regelt de bevoegdheid tot
verplichte zorg aan cliënten met een psychische stoornis die een gevaar zijn voor
zichzelf, voor anderen dan wel een bedreiging vormen voor de algemene veiligheid
van personen en/of goederen. De verplichte zorg kan behalve in een GGZ-instelling
ook buiten de instelling worden opgelegd.
De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de bevoegdheid tot onvrijwillige zorg en
onvrijwillige opname voor cliënten met een verstandelijke beperking en cliënten met
een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).
Overgangsrecht Wet BOPZ
In 2020 blijven voor machtigingen die voor 1 januari 2020 zijn aangevraagd of
afgegeven de regels van de Wet BOPZ van toepassing.
Overgang Wzd
De overgangsperiode betreft maximaal 6 maanden.
Voor rechtzoekenden die onder de Wzd vallen, zijn alle besluiten en machtigingen op
grond van de Wet BOPZ van rechtswege omgezet naar de Wzd. Er hoeft geen nieuw
besluit of machtiging te worden aangevraagd als de termijn nog niet verlopen is.
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Overgang Wvggz
De overgangsperiode betreft maximaal 12 maanden.
Machtigingen voor betrokkenen die onder de Wvggz vallen, moeten voor 1 januari
2021 worden omgezet naar een zorgmachtiging op grond van de Wvggz.
Aanwijzing/last
Voor zaken die in aanmerking komen voor aanwijzing/last verstrek je geen reguliere
toevoeging. Aanvragen voor toevoeging wijs je af met tekstcode 218 (Raad niet
bevoegd/Last). Zie Handboek Ambtshalve Toevoeging / Aanwijzing [LINK].
Geen aanwijzing/last
In zaken waarvoor geen aanwijzing/last wordt verstrekt, kan de advocaat een
reguliere aanvraag toevoeging indienen. Met uitzondering van cassatie (zie
hieronder) geldt voor deze zaken de gebruikelijke financiële beoordeling.
Cassatie
Voor cassatie wordt geen last/aanwijzing verstrekt. De advocaat kan een aanvraag
toevoeging indienen. Voor bijzonderheden omtrent de draagkrachttoets zie de
werkinstructie Geen eigen bijdrage. [LINK]
Overplaatsing, verlof en beëindiging
Een verzoek moet worden gericht aan de geneesheer-directeur van de inrichting
resp. de zorgaanbieder. Binnen de instelling zijn personen aanwezig die daarbij
behulpzaam kunnen zijn (patiëntvertrouwenspersoon resp.
cliëntenvertrouwenspersoon, familievertrouwenspersoon). Je wijst de
toevoegingsaanvraag af met tekstcode 130 (zelfredzaamheid).
Als men het niet eens is met de beslissing kan een klacht worden ingediend (artikel
8:16 lid 5 Wvggz resp. artikel 47 lid 6 Wzd). Zie verder onder ‘Klachten psychiatrisch
patiëntenrecht’.
Klachten psychiatrisch patiëntenrecht
Een klacht kan worden ingediend bij een onafhankelijke klachtencommissie. Voor
advies en bijstand kan rechtzoekende terecht bij de patiënten- of
cliëntenvertrouwenspersoon (art. 11:1 Wvggz resp. art.57 lid 1 Wzd). Voor deze
klachten wordt geen last/aanwijzing verstrekt. De toevoegingsaanvraag wijs je af
met tekstcode 130 (zelfredzaamheid). Je kunt bij uitzondering een toevoeging
verstrekken als er sprake is van feitelijke dan wel juridische complexiteit.
Beroep klacht
Als betrokkene beroep tegen de beslissing van de klachtencommissie instelt wordt
een last tot toevoeging verstrekt (artt. 10:7 jo 1:7 lid 1 onder c Wvggz of art. 56d
Wzd). Aanvragen voor reguliere toevoeging wijs je af met de tekst:
“U verzoekt om een bijdrage in de kosten van een advocaat. De Raad is niet bevoegd
hierover een beslissing te nemen. U kunt een verzoek om een last tot toevoeging
indienen bij de rechtbank of het gerechtshof.”
Schadevergoeding
Tegelijk met de klachtenprocedure bij de klachtencommissie of rechter kan een
verzoek om schadevergoeding worden ingediend. Een verzoek schadevergoeding is
ook mogelijk tijdens of na een beroep crisismaatregel.
(Artikelen 10:11 en 10:12 Wvggz en 56g Wzd.)
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Een verzoek schadevergoeding valt onder de (last tot) toevoeging voor de
hoofdzaak.
Voor het indienen van een verzoekschrift bij de rechter kan een reguliere toevoeging
worden aangevraagd als sprake is van een afzonderlijk verzoekschrift en het
financiële belang voldoende is.
Artikel 2.3 Wfz
Artikel 2.3 van de Wet forensische zorg (Wfz) maakt het mogelijk voor de
strafrechter om onder bepaalde voorwaarden op verschillende momenten in het
strafproces een civiele machtiging voor gedwongen zorg af te geven.
Naast de toevoeging in de strafzaak kun je een tweede toevoeging verstrekken voor
het verlenen van rechtsbijstand voor de machtiging op grond van de Wvggz of Wzd.
De rechtsbijstand kan worden verleend door de advocaat die rechtzoekende al
bijstaat in de strafzaak, of door een andere advocaat. In beide gevallen dient de
advocaat ingeschreven te staan voor de specialisatie psychiatrisch patiëntenrecht.
Artikel 2.3 Wfz verplicht het gerecht niet een tweede last af te geven. Als het gerecht
geen last afgeeft, dan kan de advocaat een reguliere toevoeging aanvragen. Je zet
de eigen bijdrage op nihil.
Bereik (geen afzonderlijke toevoeging)
Werkzaamheden kunnen onder het bereik van een eerder verstrekte toevoeging
vallen (artikel 28 lid 1 sub b Wrb en artikel 32 Wrb). Je verstrekt in dat geval geen
afzonderlijke toevoeging. Het beleid is beschreven in de werkinstructie Bereik. In
onderstaand overzicht staan enkele voorbeelden van bereik op dit gebied:
• Algemeen: hoofdstuk 1, o.a. rechtsbelang, diversiteit van procedures.
• Strafzaken: hoofdstuk 4.
Achtergrondinformatie
Voor meer informatie zie:
• www.dwangindezorg.nl.
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Bijlage III, wijziging 1803 (nieuwe werkinstructie)
W013 Geschil woon- of huurtoeslag
Wet- en regelgeving
Artikel 12 Wrb [LINK]
Artikel 4 Brt [LINK]
Artikel 28 Wrb [LINK]
Artikel 32 Wrb aantekening 1 – 4 en 19 HT
Benodigde stukken/ informatie
• (digitaal) ondertekend aanvraagformulier Civiel (MijnRvR)
• een kopie van de bestreden beslissing
• een toelichting op de aan te voeren gronden en de te verrichten
werkzaamheden
• het (financieel) belang
Toevoegbeleid
Algemeen
De zaakcode W013 gebruik je voor geschillen die voortvloeien uit een besluit van de
Belastingdienst over huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.
De wederpartij in deze zaken is altijd de Belastingdienst.
NB. De woontoeslag bestaat niet meer. Betreft het een geschil met betrekking tot de
woonkostentoeslag, dan is de wederpartij de gemeente en is code C030 van
toepassing.
Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget
Voor het aanvragen van een toeslag of bezwaar tegen een beslissing op het verzoek
verstrek je geen toevoeging, rechtzoekende kan dit zelf (artikel 8 lid 1 sub b Brt,
artikel 12 lid 2 sub g Wrb). Dit geldt ook voor bezwaar tegen een beslissing van een
bestuursorgaan waar rechtzoekende niet om heeft verzocht (ambtshalve beslissing).
De toevoegingsaanvraag wijs je af met tekstcode 130 (zelfredzaamheid).
Als de advocaat bij de aanvraag gemotiveerd aangeeft dat de zaak zodanig feitelijk
en/of juridisch complex is dat bijstand van een advocaat noodzakelijk is kun je bij
hoge uitzondering een toevoeging verstrekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een
geschil over kinderopvangtoeslag waarbij het gastouderbureau/ bemiddelingsbureau
een wanordelijke boekhouding heeft gevoerd.
Bereik (geen afzonderlijke toevoeging)
Werkzaamheden kunnen onder het bereik van een eerder verstrekte toevoeging
vallen ( artikel 28 lid 1 sub b Wrb en artikel 32 Wrb. Je verstrekt in dat geval geen
afzonderlijke toevoeging. Het beleid is beschreven in de Werkinstructie Bereik. In
onderstaand overzicht staan enkele voorbeelden van bereik op dit gebied:
• Algemeen, hoofdstuk 1, o.a. rechtsbelang, diversiteit van procedures
• Bestuursrechtelijke zaken: hoofdstuk 2, o.a. terugverwijzing, aanvragen voor
partners, verzoek herziening
Mogelijke rechtsgangen
• bezwaar bij de Belastingdienst;
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•
•
•

beroep bij de rechtbank;
hoger beroep bij de Raad van State;
voorlopige voorziening.

Termijn rechtsmiddel
Je neemt bij een aanvraag altijd aan dat de advocaat de termijn heeft gesauveerd.
Als een beslissing ouder is dan zes maanden en uit de aanvraag blijkt niet dat de
zaak nog loopt dan maak je de aanvraag onvolledig met de volgende tekst:
“De Raad voor Rechtsbijstand kan de toevoeging weigeren indien de rechtsbijstand
reeds feitelijk verleend is. Omdat de bestreden beslissing al 6 maanden oud is,
verzoekt de Raad u mee te delen of u op het moment van de toevoegingaanvraag
nog rechtsbijstand verleende. Als dit niet het geval is, wilt u dan een nadere
toelichting geven welke omstandigheden tot de late aanvraag hebben geleid? (Artikel
28 lid 1 sub a Wrb)”
Niet tijdig beslissen/Wet dwangsom
Werkinstructie Wet Dwangsom [LINK]
LAT
De rechtsbijstandverlener kan een LAT aanvragen, als hij verwacht dat de zaak
binnen 3 uur advies kan worden behandeld. Je toetst deze aanvraag aan dezelfde
inhoudelijke criteria als een reguliere aanvraag. Wanneer alsnog blijkt dat de zaak
niet binnen 3 uur advies kan worden behandeld kan de rechtsbijstandverlener
verzoeken de LAT om te zetten naar een reguliere toevoeging.
Je vraagt niet actief of een rechtsbijstandverlener het met een LAT af zou kunnen als
er om een reguliere toevoeging wordt verzocht.
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