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Nr Zaak-code Wijziging Versie 

oud 

Versie 

nieuw 

Datum 

1616 Art. 1 Bvr 

Begripsbep

alingen 

Per 1-1-2020 is de BOPZ vervangen door 

WvGGZ/WZD 

 

Verwante strafzaken 

(…) Met verwante strafzaken wordt 

bijvoorbeeld bedoeld een vordering tot 

voortzetting van een inbewaringstelling op 

grond van de WvGGZ/WZD (voorheen: Wet 

bijzondere opnemingen in psychiatrische 

ziekenhuizen (BOPZ). Of een verzoek om 

opheffing vreemdelingenbewaring. 

 

2.10 2.11 1-1-2020 

1617 Art. 28 Bvr 

Vaststelling 

van de 

vergoeding 

Overlegging stukken in civiele- en 

bestuursrechtelijke zaken 

(…) 

In WvGGZ/WZD zaken (voorheen: BOPZ) 

zaken (Z020), waarin de zitting niet wordt 

genoemd kan de advocaat volstaan met een 

verklaring van de Rechtbank, waarin is 

vermeld dat hij de zitting heeft bijgewoond. 

 

2.16 2.17 1-1-2020 

1618 Handboek 

Ambtshalve 

Toevoeging 

/ 

Aanwijzing  

 

6.3 Z020 Bijzondere opname 

psychiatrisch ziekenhuis 

Voor alle zaken met betrekking tot Bijzondere 

opname psychiatrisch ziekenhuis 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. 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.  

 

3.07 3.08 1-1-2020 

1619 O010 

Geschil 

onrechtmat

ige daad 

Cassatie/klacht psychiatrisch 

patiëntenrecht 

De cassatie psychiatrisch patiëntenrecht 

WvGGZ en WZD (voorheen 

BOPZ)/psychiatrisch patiëntenrecht codeer je 

niet op O010, maar op Z020. Zie paragraaf 

6.3 Handboek Ambtshalve 

Toevoeging/Aanwijzing. Ditzelfde geldt voor 

een klacht BOPZ/psychiatrisch patiëntenrecht. 

De advocaat kan in beide gevallen een 

aanvraag toevoeging indienen bij de Raad, 

waarbij de reguliere draagkrachttoets 

plaatsvindt. 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. 

 

3.09 3.10 1-1-2020 
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1620 Z080 

geschillen/ 

klachtzaken 

gedetineerd

en 

Klachten BOPZ psychiatrisch 

patiëntenrecht 

Klachten WvGGZ/WZD (voorheen: BOPZ) 

codeer je onder Z020.  

Er is in deze zaken een dubbele bevoegdheid. 

De advocaat kan een verzoek tot toevoeging 

indienen bij de Raad. Ook kan de rechtbank 

bepalen dat hier een last voor wordt verstrekt 

op grond van artikel 41a lid 6 jo artikel 8 lid 3 

BOPZ. De rechtsbijstandverlener moet als 

specialist psychiatrisch patiëntenrecht zijn 

ingeschreven. Zie werkinstructie specialisatie 

advocaat/niet-ingeschreven advocaat.  

 

Klacht 

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. 

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 (artikelen 10:7 jo 1:7 

lid 1 onder c WVGGZ of artikel 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.” 

 

De rechtsbijstandverlener moet als specialist 

psychiatrisch patiëntenrecht zijn ingeschreven. 

Zie werkinstructie specialisatie advocaat/niet-

ingeschreven advocaat.  

 Als de rechtsbijstandverlener niet als 

specialist psychiatrisch patiëntenrecht is 

ingeschreven wijs je de aanvraag af met 

tekstcode 182 (niet ingeschreven). 

 

3.06 3.07 1-1-2020 

1621 Financiële 

beoordeling 

– Geen 

eigen 

bijdrage 

Per 1-1-2020 is artikel 6 lid 1c Bebr vervallen.  

 

Beleid 

Je legt bij de beoordeling van een aanvraag 

toevoeging geen eigen bijdrage op in de 

volgende gevallen: 

 (…) 

 Kort geding BOPZ ( artikel 6 lid 1 sub c 

Bebr) 

(…) 

2.17 2.18 1-1-2020 

https://kenniswijzer.rvr.org/wet-en-regelgeving/besluit-eigen-bijdrage-rechtsbijstand/artikel-6-bebr.html
https://kenniswijzer.rvr.org/wet-en-regelgeving/besluit-eigen-bijdrage-rechtsbijstand/artikel-6-bebr.html
https://kenniswijzer.rvr.org/wet-en-regelgeving/besluit-eigen-bijdrage-rechtsbijstand/artikel-6-bebr.html
https://kenniswijzer.rvr.org/wet-en-regelgeving/besluit-eigen-bijdrage-rechtsbijstand/artikel-6-bebr.html
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Kort geding BOPZ (Artikel 6 lid 1 sub c 

Bebr) 

Het gaat hier om personen die een Kort 

Geding instellen tegen een behandelingsplan 

bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis ( 

artikel 38 lid 5 derde volzin Wet BOPZ). 

 

Bijzonder curator (Artikel 6 lid 1 sub d c 

Bebr) 

(…) 

Ambtshalve echtscheiding (Artikel 6 lid 1 

sub e d Bebr) 

1622 P090 bijz.  

curator - 

mediator - 

niet-

advocaat 

 

en 

 

P090 

curatele/ob

s - 

benoeming 

bijz. 

curator 

(géén 

vaderschap

sactie) 

 

Wet- en regelgeving 

(…) 

Artikel 6 lid 1 sub d c Bebr [LINK aanpassen] 

(…) 

Financiële beoordeling 

De eigen bijdrage voor de aanvraag van de 

bijzondere curator voor rechtsbijstand voor de 

minderjarige stel je op nihil ( artikel 6 lid 1 

sub d c Bebr). [LINK aanpassen] 

 

2.03 

 

 

 

 

 

 

 

2.06 

2.04 

 

 

 

 

 

 

 

2.07 

1-1-2020 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-2020 

1623 Financiële 

beoordeling 

- 

Draagkrach

tberekening 

minderj.  

rechtzoeke

nde (art. 8 

Bebr) 

Wet- en regelgeving 

(…) 

Artikel 6 lid 1 sub d c Bebr [LINK aanpassen] 

(…) 

Bijzondere curator  

De eigen bijdrage in verband met de aanvraag 

van de bijzondere curator ( artikel 1:250 BW) 

voor rechtsbijstand ten behoeve van de 

minderjarige wordt op nihil gesteld ( artikel 6 

lid 1 sub d c Bebr). [LINK aanpassen] 

(…) 

Bijzondere curator vaderschapsactie/ 

ontkenning vaderschap 

(…) 

NB. Artikel 6 lid 1 sub d c Bebr [LINK 

aanpassen] is hier niet van toepassing. (…) 

 

2.01 2.02 1-1-2020 

1624 Arbeids-

recht  

A010  

A011 

A012 

A020 

A030 

A031 

A032 

Per 1-1-2020 is de Wnra ingevoerd 

 

De Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren (Wnra) 

De Wnra [LINK https://www.wnra.nl/] geldt 

per 1 januari 2020 voor iedereen die werkt bij 

een overheidswerkgever, op enkele 

uitzonderingen na. Deze wet regelt dat de 

rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk 

hetzelfde wordt als die van werknemers in het 

 

 

3.03 

4.02 

2.03 

4.02 

3.04 

3.02 

3.02 

 

 

3.04 

4.03 

2.04 

4.03 

3.05 

3.03 

3.03 

 

 

1-1-2020 

1-1-2020 

1-1-2020 

1-1-2020 

1-1-2020 

1-1-2020 

1-1-2020 

https://kenniswijzer.rvr.org/wet-en-regelgeving/besluit-eigen-bijdrage-rechtsbijstand/artikel-6-bebr.html
https://kenniswijzer.rvr.org/wet-en-regelgeving/besluit-eigen-bijdrage-rechtsbijstand/artikel-6-bebr.html
https://kenniswijzer.rvr.org/wet-en-regelgeving/besluit-eigen-bijdrage-rechtsbijstand/artikel-6-bebr.html
https://kenniswijzer.rvr.org/wet-en-regelgeving/besluit-eigen-bijdrage-rechtsbijstand/artikel-6-bebr.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/Boek1/Titel14/Afdeling1/Artikel250
https://kenniswijzer.rvr.org/wet-en-regelgeving/besluit-eigen-bijdrage-rechtsbijstand/artikel-6-bebr.html
https://kenniswijzer.rvr.org/wet-en-regelgeving/besluit-eigen-bijdrage-rechtsbijstand/artikel-6-bebr.html
https://kenniswijzer.rvr.org/wet-en-regelgeving/besluit-eigen-bijdrage-rechtsbijstand/artikel-6-bebr.html
https://www.wnra.nl/
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bedrijfsleven. Dit heeft tot gevolg dat 

geschillen met de werkgever in de meeste 

gevallen niet meer worden behandeld bij de 

bestuursrechter, maar bij de civiele rechter. 

Die zaken codeer je onder Arbeidsrecht (A010, 

A031, et cetera). 

 

1625 M010 

Ambtenare

nrecht  

 

Toevoegbeleid 

Algemeen 

Je verleent een toevoeging met de code M010 

als uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een 

arbeidsgeschil dat wordt behandeld bij de 

bestuursrechter. en De rechtzoekende is dan 

ambtenaar. : 

 defensieambtenaar (zowel militair als 

burgerpersoneel); 

 politieambtenaar (politieagenten, 

rechercheurs en administratief en 

technisch personeel);politieke ambtsdrager 

(bijvoorbeeld minister, staatssecretaris, 

commissaris van de koning, gedeputeerde, 

burgemeester en wethouder); 

 lid van een van de Hoge Colleges van 

Staat (leden van de Eerste en Tweede 

Kamer, de Raad van State, de Algemene 

Rekenkamer en de Nationale 

ombudsman); 

 lid van een adviescollege en zelfstandig 

bestuursorgaan; 

 werkzaam binnen de rechterlijke macht 

(rechters, officieren van justitie en 

procureurs-generaal); 

 notaris; 

 gerechtsdeurwaarder. 

 

Voorbeelden van geschillen zijn: 

 (…) 

 re-integratie. 

Dat sprake is van ambtenarenrecht blijkt 

bijvoorbeeld uit het volgende: 

 de werkgever is een overheidsorgaan 

 er ligt een voornemen tot ontslag 

 er is een ontslagbesluit genomen met 

de mogelijkheid van bezwaar/beroep 

(…) 

Meerdere procedures 

(…) 

Als er meerdere procedures aanhangig zijn 

verstrek je per procedure een aparte 

toevoeging. De eerste toevoeging verstrek je 

voor advies/procedure en de overige 

toevoegingen voor procedure met de 

toelichting “advies onder bereik van ….”. 

Als er meerdere aanvragen worden ingediend 

voor advieswerkzaamheden, dan verstrek je 

één toevoeging voor advies/procedure en wijs 

2.01 3.00 1-1-2020 
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je de andere aanvragen af op bereik van die 

toevoeging. 

Toevoegen voor ander rechtsbelang 

Als er sprake is van een ander rechtsbelang 

verstrek je een nieuwe toevoeging voor 

advies/procedure. 

 

Civiele zaken met zaakcode Arbeidsrecht  

De Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren (Wnra) [LINK 

https://www.wnra.nl/] geldt per 1 januari 

2020 voor iedereen die werkt bij een 

overheidswerkgever, op enkele uitzonderingen 

na. Deze wet regelt dat de rechtspositie van 

ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt 

als die van werknemers in het bedrijfsleven. 

Dit heeft tot gevolg dat geschillen met de 

werkgever in de meeste gevallen niet meer 

worden behandeld bij de bestuursrechter, 

maar bij de civiele rechter. Die zaken codeer 

je onder Arbeidsrecht (A010, A031, et cetera). 

 

1626 Art. 24 Bvr 

Reistijdverg

oeding 

binnenland 

 

Algemeen 

(…) 

De reisafstand is de afstand tussen het 

vertrekadres en het bezoekadres volgens 

Google Maps op het moment van declareren 

(artikel 24 lid 4 Bvr). De reisafstand wordt 

automatisch berekend bij declaratie in 

MijnRvR middels het invoeren van de 

postcodes (artikel 24 lid 4 Bvr). MijnRvR 

maakt daarbij gebruik van Google Maps. Er 

wordt gerekend volgens de snelste route, 

zonder invloed van verkeersdrukte.  

Er wordt gerekend volgens de snelste route, 

zonder invloed van verkeersdrukte. Daarbij 

wordt uitgegaan van de combinatie 

straatnaam, postcode, woonplaats, land.  

 

Afwijkend vertrekadres 

(…) 

 

Combireizen 

Het is op dit moment niet mogelijk om een 

combireis op te geven. Combireizen mogen 

vooralsnog afzonderlijk worden opgegeven.  

 

Bijvoorbeeld combireis A - B – C 

Opgave in MijnRvR: 

Reis 1: Postcode kantoor A – postcode B 

(MijnRvR vermeld retour) 

Reis 2: Postcode kantoor A – postcode C 

(MijnRvR vermeld retour) 

 

Reizen naar zitting (Artikel 24 lid 1 Bvr) 

Reiskosten die zijn gemaakt voor het reizen 

3.01 3.02 1-1-2020 

https://www.wnra.nl/
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naar de zitting worden vergoed 

overeenkomstig het Reisbesluit Binnenland. 

(...) 

Declaraties buiten MijnRvR: Google maps 

Voor het berekenen van de reiskosten in de 

gevallen waarbij het onmogelijk is om de 

declaratie via MijnRvR in te voeren maak je 

gebruik van Google Maps. Je gaat bij de 

berekening altijd uit van de snelste route. Je 

gebruikt daarbij de van de postcode 

combinatie straatnaam, postcode, woonplaats 

en land van het kantooradres naar en de 

postcode combinatie straatnaam, postcode, 

woonplaats en land van het bezoekadres. De 

berekening vindt gestandaardiseerd plaats: 

• Je klikt in Google Maps op de button voor 

het berekenen van een autorit; 

• Je selecteert de optie 'vertrekken om'; 

• Je stelt de vertrektijd in op 12.00 uur 's 

middags. 

N.B. In MijnRvR wordt enkel door de advocaat 

een postcode ingevuld. Op de achtergrond 

haalt MijnRvR de overige informatie op uit een 

postcodetabel.  

 

1627 Art. 26 Bvr 

Tolkkosten 

in straf- en 

piketzaken 

 

Reiskosten 

De reiskostenvergoeding voor tolken bedraagt 

€ 1,54 per retourkilometer (artikel 11 lid 1 

BTiS). Een retourkilometer = twee kilometer. 

Voor het berekenen van de reiskosten maak je 

gebruik van Google Maps. Je gaat bij de 

berekening altijd uit van de enkele reis via de 

snelste route van de postcode van het 

kantooradres naar de postcode van het 

bezoekadres. (zie Zie werkinstructie art. 24 

Bvr Reistijdvergoeding binnenland) 

 

4.00 4.01 1-1-2020 

1628 HT  

Steekproef 

– controle - 

Beoordeling 

van 

bevindinge

n  
 

 

 

 

13. Beoordelen kilometers  

  

Verschil ANWB Google Maps routeplanner bij 

declaratie en steekproef  

Met ingang van 8 oktober 2019 worden de 

gereisde kilometers automatisch berekend bij 

declaratie. Het kan voorkomen dat je toch een 

berekening moet maken van de gereisde 

kilometers in het geval de declaratie buiten 

MijnRvR is ingediend. Je gaat dan bij 

steekproef HT uit van de meest actuele ANWB 

Google Maps routeplanner en berekent de 

kilometers conform de beschreven werkwijze 

op de kenniswijzer onder werkinstructies 

vaststellen, art. 24 Bvr [LINK]. Je kunt hier 

van afwijken als de advocaat de gedeclareerde 

kilometers aantoont met een afschrift van de 

ANWB Google Maps routeplanner. Daaruit 

moet blijken: datum uitdraai (= moment van 

declaratie of datum van de reis), postcodes 

4.5 4.6 1-1-2020 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005912/
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van de reis en kilometers na invoering van de 

vereiste gegevens (straatnaam, postcode, 

woonplaats, land). 

 

Voor de gereisde kilometers tot 8 oktober 

2019 geldt dat je een berekening maakt aan 

de hand van de ANWB routeplanner. Je houdt 

daarbij geen rekening met de actuele 

verkeerssituatie.  

 

Marginale toetsing onder 60 kilometer en 

verslaglegging  

(…) 

 

 

 

 


