Wijzigingenlijst Kenniswijzer per 1 juni 2020

Nr

Zaak-code

Wijziging

Versie
oud

Versie
nieuw

Datum

1632

Art. 2 Bvr
Vergoeding

Bij waarneming moet ook sprake zijn van
inschrijvings- en specialisatievereisten

3.01

3.02

1-6-2020

Werkzaamheden toegevoegd raadsman
Uitgangspunt is dat alleen de toegevoegde advocaat
werkzaamheden kan declareren, tenzij sprake is van
waarneming. Bijvoorbeeld tijdens ziekte, vakantie
en/of andere noodzakelijke afwezigheid.
De advocaat hoeft niet meer te vragen om
toestemming voor in de plaatsstelling. Om die reden
toets je marginaal op werkzaamheden van
meerdere advocaten. Er moet wel worden voldaan
aan de inschrijvings- en specialisatievereisten.
Inschrijving en waarneming
Ook de waarnemende advocaat moet ingeschreven
staan bij de Raad. Als dit niet het geval is, wijs je
bij declaratie voor advies de uren van de nietingeschreven advocaat af.
Bij declaratie voor procedure nemen we aan dat de
toegevoegde advocaat de gemachtigde is in de
procedure. Je stelt de vergoeding forfaitair vast.
Toets bij werkzaamheden waarvoor een toeslag is
aangevraagd, of deze zijn uitgevoerd door de
ingeschreven advocaat. Als dit niet het geval is wijs
je de declaratie van deze vergoeding af en licht je
dit toe in je beslissing.
Gebruik bij je afwijzing de volgende tekst:
“U heeft een aanvraag vergoeding ingediend. U bent
in deze zaak waargenomen door een advocaat die
niet is ingeschreven bij de Raad voor
Rechtsbijstand. Daarom wijst de Raad de
vergoeding voor zijn werkzaamheden af. (Artikel 2
Bvr, Inschrijvingsvoorwaarden).”
Specialisatievereiste en waarneming
Ook de Is sprake van een specialisatievereiste, dan
moet de waarnemende advocaat moet voor de
specialisatie ingeschreven staan bij de Raad. Als dit
niet het geval is, wijs je bij declaratie voor advies
de uren van de niet-gespecialiseerde advocaat af.
met de volgende tekst:
Bij declaratie voor procedure stel je de vergoeding
forfaitair vast., Toets bij werkzaamheden waarvoor
een toeslag is aangevraagd, of deze zijn uitgevoerd
door de ingeschreven advocaat. Als dit niet het
geval is wijs je de declaratie van deze vergoeding af
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en licht je dit toe in je beslissing.
Gebruik bij je afwijzing de volgende tekst:
“U heeft een aanvraag vergoeding ingediend. U bent
waargenomen in een zaak waar speciale
inschrijvingsvoorwaarden voor gelden. De
waarnemend advocaat voldoet niet aan deze
voorwaarden. Daarom wijst de Raad de vergoeding
voor zijn uren werkzaamheden af. (Artikel 2 Bvr,
Inschrijvingsvoorwaarden).”
Bij declaratie voor procedure stel je de vergoeding
forfaitair vast.
Achtergrondinformatie
1633

Art. 8 Bvr
Vergoeding

(Geen) tegenspraak
(…)
Je neemt aan dat de procedure op tegenspraak is
gevoerd:
- als in de beschikking een zinsnede is opgenomen
als ‘in onderlinge overeenstemming’ of ‘partijen
hebben overeenstemming bereikt’ (tenzij uit het
dossier het tegendeel blijkt). Je neemt in dat geval
aan dat Er moet sprake is geweest zijn van
substantiële werkzaamheden om de wederzijdse
geschilpunten te overbruggen. ;
- Ook als er meerdere zittingen hebben
plaatsgevonden neem je aan dat de procedure op
tegenspraak is gevoerd. Je beoordeelt het
verweerschrift niet inhoudelijk.

2.05

2.06

1-6-2020

1634

Art. 5 Bvr
Procedure/
Beëindigd
voor
procedure

Procedure
Is er sprake van een uitspraak, tussenuitspraak of
beslissing dan stel je de vergoeding vast als
procedure. Dit geldt ook wanneer op een
ingetrokken
dagvaarding/oproepingsbericht/verzoekschrift een
beschikking of uitspraak volgt.

2.11

2.12

1-6-2020

Geen gemachtigde, geen procedurevergoeding
Voor een procedure-vergoeding is vereist dat de
declarerende advocaat zich als gemachtigde gesteld
heeft in de procedure. Is dit niet het geval, dan zijn
de werkzaamheden van de toegevoegde advocaat
van adviserende aard en vergoed je deze op basis
van art. 12 Bvr.
Kennelijke ongegrondheid
Als er sprake is van kennelijke ongegrondheid, dan
vindt er weliswaar geen zitting plaats, maar is wel
sprake van een inhoudelijk oordeel. In dat geval stel
je vast voor procedure.
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Mondelinge behandeling of benoeming deskundige
Wordt een civiele procedure beëindigd nadat een
mondelinge behandeling is gelast of een deskundige
is benoemd én de rechter dit heeft vastgelegd in
een tussenuitspraak, dan stel je de vergoeding ook
vast als procedure, ongeacht of uitvoering aan de
comparitie of benoeming is gegeven. (…)
1635

Art. 5a Bvr
A.A/V.A.
procedure

Benodigde stukken / informatie
Zie werkinstructie vaststellen art. 28 Bvr
(…)
• heeft IND geen schriftelijk besluit genomen op de
aanvraag, dan duidelijke toelichting omtrent reden
hiervan en nadere uitleg van de verrichte
werkzaamheden
• Indien van toepassing de v.a.-brief van de IND.
(…)
V.A.-procedure
Is de procedure op enig moment naar de V.A.procedure gegaan, dan verleen je een toeslag van
twee punten als de vaststelcode V061, V062 of
V063 van toepassing is.
Bij declaratie stuurt de advocaat de v.a.-brief mee
van de IND.

2.13

2.14

1-6-2020

1636

Art. 11 Bvr
Samenhang
ende
procedures

Opvolgingstoeslag (artikel 9 en 20 Bvr)
Bij één rechtzoekende met meerdere toevoegingen
Je toetst je per toevoeging of de toeslag voor
opvolging door een andere advocaat van toepassing
is. De toeslagen van alle samenhangende zaken stel
je vast op de hoofdtoevoeging.

2.12

2.13

1-6-2020

1637

Art. 21 Bvr
Samenhang
ende
procedures

Samenhang en verknochtheid verduidelijkt met een
overzicht van vergelijkbare feiten

2.10

2.11

1-6-2020

Verknochtheid van zaken
(…)
Zodra op de afzonderlijke dagvaardingen
vergelijkbare feiten [LINK Overzicht met
vergelijkbare strafbare feiten] voorkomen (in beide
dagvaardingen is bijvoorbeeld een geweldsdelict ten
laste gelegd), is sprake van samenhang.
(…)
Geen samenhang
Bij gevoegde, gelijktijdige of - nagenoeg –
aansluitende behandelde strafzaken is in beginsel
sprake van samenhang. Er is maar één
uitzondering: de zaken op de dagvaardingen zijn
niet naar hun aard verknocht. Dat wil zeggen,
tussen de dagvaardingen is er geen overlap
van vergelijkbare strafbare feiten [LINK PDF
Overzicht met vergelijkbare strafbare feiten].
(…)
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Achtergrondinformatie
PDF Overzicht met vergelijkbare strafbare feiten
Strafzaken – vergelijkbare strafbare feiten
In dit overzicht staan strafbare feiten die
vergelijkbaar zijn met elkaar. Dit is van belang voor
de toetsing op samenhang.
Gewelds- en zedenmisdrijven
Levensdelicten, zoals moord en doodslag, hulp bij
zelfdoding, euthanasie en abortus. Dood en
lichamelijk letsel door schuld, bedreiging,
mishandeling, diefstal met geweld en afpersing. Alle
seksuele misdrijven, waaronder verkrachting,
aanranding en seksuele misdrijven (bijv. ontucht).
Vermogensmisdrijven
Alle vormen van diefstal (fietsen- en winkeldiefstal,
zakkenrollerij e.d.), gekwalificeerde diefstal
(woninginbraak, autodiefstal e.d.). Niet: diefstal
met geweld (art. 312 Sr = geweldsmisdrijf).
Verduistering, bedrog (oplichting, flessentrekkerij,
bouw- en verzekeringsfraude) en heling. Alle
valsheidmisdrijven (vals geld maken/in omloop
brengen, valsheid in geschriften e.d.).
Vernieling en openbare orde
Misdrijven tegen de openbare orde (opruiing, huis-,
computer- en lokaalvredebreuk e.d.), deelneming
aan een criminele of terroristische organisatie,
openlijke geweldpleging, het afgeven van een vals
alarm of een valse bommelding en godslastering.
Discriminatie, belediging van een bevolkingsgroep
en discriminatie bij de uitoefening van een beroep
of ambt. Brandstichting, schennis der eerbaarheid
(‘potloodventen’) en vernieling. Valse aangifte,
mensensmokkel, niet voldoen aan een ambtelijk
bevel, samenscholing, omkopen van een ambtenaar
(alle misdrijven tegen het openbaar gezag).
Overige misdrijven
Alle misdrijven die niet vallen onder de categorieën
geweldsmisdrijven, vermogensmisdrijven en
vernieling en openbare orde (bijv. meineed,
belediging en stroperij).
Wegenverkeerswet
Misdrijven WvW, bijvoorbeeld: rijden onder invloed
(alcohol, drugs, medicijnen e.d.), doorrijden na een
ongeval. Het rijden na een ontzegging, het rijden
met een ongeldig rijbewijs, joyriding, het rijden na
een opgelegd rijverbod, het weigeren van een
blaastest, het weigeren van medewerking aan een
4
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bloedonderzoek.
Wet op de economische delicten
Misdrijven Wet op de economische delicten,
bijvoorbeeld: overtreding mestwetgeving,
milieuwetgeving, Vuurwerkbesluit, Woningwet,
fraude bij een faillissement.
Opiumwet
Misdrijven Opiumwet, bijvoorbeeld: bereiden,
bewerken, verwerken, verkopen, afleveren,
verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van
harddrugs en softdrugs (cocaïne, heroïne,
methadon, morfine, opium, hennep e.d.).
Wet wapens en munitie
Misdrijven Wet Wapens en Munitie.
Wetboek van Militair Strafrecht
Misdrijven Wetboek van Militair Strafrecht,
bijvoorbeeld: ongeoorloofde afwezigheid, het niet
opvolgen van dienstbevel, op wacht in slaap vallen,
dienstweigering.
1638

Art. 16 Bvr
Gevangenh
ouding /
gevangenn
eming

Overleveringswet
Je verstrekt een toeslag voor (verlenging) van de
gevangenhouding, als een vordering tot verlenging
van de termijn van de detentievrijheidsbeneming in
een overleveringszaak (Z011) is behandeld.

2.09

2.10

1-6-2020

1641

Art. 23/23a
Bvr
Strafpiket

Declareren hervatting TBS is door wijziging Sv in
maart 2017 onduidelijker geworden. Voorheen art.
40 Sv, nu analoge toepassing.

2.14

2.15

1-6-2020

WOTS/ Uitleveringswet/ Overleveringswet/
vrijheidsontneming o.g.v. overige bijzondere
wetten (bv. TBS)
De piketwerkzaamheden voor deze bijzondere
wetten beoordeel je zoals gebruikelijk bij piket.
Wordt rechtzoekende voorgeleid aan de rechtercommissaris of de Officier van Justitie (in het
arrondissement Amsterdam) in het kader van de
verdere vrijheidsbeneming (artikel 43a
Overleveringswet of 45a Uitleveringswet jo 39 Sv)
dan wordt analoge toepassing gegeven aan de
vergoeding voor de bijstand bij de vordering tot
bewaring (1,5 punt).
Je geeft analoge toepassing aan de vergoeding voor
de bijstand bij de vordering tot bewaring (1,5 punt)
als:
- rechtzoekende voorgeleid wordt aan de
5
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-

rechter-commissaris of de Officier van
Justitie (in het arrondissement Amsterdam)
in het kader van de verdere
vrijheidsbeneming (artikel 43a
Overleveringswet of 45a Uitleveringswet jo
39 Sv);
er behandeling plaatsvindt door de rechtercommissaris van de vordering tot voorlopige
(hervatting van de) verpleging (art. 509i Sv)
of tot voorlopige voortzetting van de TBS
(art. 509oa Sv).

1643

Art. 24 Bvr
Reistijdverg
oeding
binnenland

Piket
(…)
Mediation bijzondere curator
De reiskosten/reistijdvergoeding voor het reizen
naar zitting is niet van toepassing voor mediators
(art. 9 Btm). Uitzondering hierop is de mediator die
optreedt als bijzondere curator, deze komt wel in
aanmerking voor de volledige
reiskosten/reistijdvergoeding als bepaald in het Bvr.

4.01

4.02

1-6-2020

1644

Art. 26 Bvr
Tolkkosten
in straf- en
piketzaken

Vertaalkosten
De kosten van het schriftelijk vertalen van
verklaringen en/of documenten [LINK PDF
Livewords
https://www.rvr.org/Informatie+voor+advocaten/o
ver-lopende-zaken/aanvragen-vertaaldiensten.html]
zijn geen tolkkosten en worden niet vergoed op
grond van het Bvr.

4.01

4.02

1-2-2020

1.08

1.09

1-6-2020

Achtergrondinformatie
Nota van toelichting
Nieuwsbericht 28 maart 2018 rvr.org tolk- en
vertaaldiensten
Nieuwsbericht 29 januari 2020 vertaalcontract AVB
aandachtspunten [LINK]
Veelgestelde vragen en aanvragen
Klik op Tolkdiensten en vervolgens het PDF bestand
"Veel gestelde vragen".
Hebt u geen antwoord gevonden? Neem dan contact
met ons op via de mail tolkvertaaldiensten@rvr.org.
Klik op Vertaaldiensten en vervolgens het PDF
bestand "Veel gestelde vragen".
Hebt u geen antwoord gevonden? Neem dan contact
met ons op via de mail tolkvertaaldiensten@rvr.org.
1645

Mediation
Vaststellen

Kostenvergoedingen
 Reiskosten en reistijd (zie werkinstructie art. 24
Bvr [LINK]). Uitgangspunt is dat reizen naar de
cliënt niet voor vergoeding in aanmerking
komen, je wijst deze af met tekstcode 481.
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Je verstrekt alleen een kilometer- en
reistijdvergoeding als de mediator:
o reist naar een rechtzoekende die
rechtens zijn vrijheid is ontnomen.
o met toestemming van het regiokantoor
van de Raad buiten zijn arrondissement
reist, omdat de mediation vraagt om
bijzondere expertise.
o optreedt als bijzondere curator.
1646

Art. 26 Bvr
Tolkkosten
in straf- en
piketzaken

Vertaalkosten
De kosten van het schriftelijk vertalen van
verklaringen en/of documenten zijn geen tolkkosten
en worden niet vergoed op grond van het Bvr. De
Raad heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met
een vertaalbureau. De rechtsbijstandverlener kan
daar een gesubsidieerde vertaling aanvragen.

4.02

4.03

1-6-2020

4.02

4.03

1-6-2020

Achtergrondinformatie
Nota van toelichting
Nieuwsbericht 28 maart 2018 rvr.org tolk- en
vertaaldiensten
1647

Art. 26 Bvr
Tolkkosten
in straf- en
piketzaken

Civiel- / bestuursrechtelijke zaken
Tolkkosten in civiele en bestuursrechtelijke zaken
vallen niet onder artikel 26 Bvr, daarover zijn
andere afspraken [LINK PDF achtergrondinformatie]
gemaakt.
PDF Achtergrondinformatie andere afspraken:
Civiele- en bestuursrechtelijke zaken
(…)
Als TVcN 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 toevoeging,
met tolkkosten moeten de volgende gegevens
worden gevoegd:
- kenmerk van de toevoeging;
- een 'niet-leveren-verklaring' van TVcN;
- originele factuur van de ingeschakelde tolk.
De declaratie kan worden gemaild naar het
volgende adres: tolkendeclaraties@rvr.org
(…)
Vergoeding (CA-berekening)
De prijsindicatie als basisbeloning voor een tolk is €
50,- per uur excl. btw, afgezien van
reis- en de bemiddelingskosten
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1648

Art. 28 Bvr
Vaststelling
van de
vergoeding

Verjaring
(…)
Als uit het antwoord van de advocaat blijkt dat er
geen sprake is van verjaring of dat de verjaring is
gestuit, bijvoorbeeld door tussentijds contact met
de Raad over de declaratie, kan de declaratie
worden vastgesteld.

2.17

2.18

1-6-2020

1650

Art. 32 Bvr
Proceskoste
nvergoedin
g/
Voorschot

Proceskostenvergoeding aan advocaat
Op grond van artikel 32 lid 3 Bvr breng je zowel in
civielrechtelijke als in bestuursrechtelijke zaken de
proceskostenvergoeding in mindering op de
vaststelling. De proceskostenvergoeding, voor wat
betreft de kosten van verlening van rechtsbijstand
c.q. salaris gemachtigde, komt altijd de advocaat
toe. Op het aanvraagformulier van de toevoeging
tekent de rechtzoekende voor de overdracht van het
recht op een eventuele vergoeding.

4.11

4.12

1-6-2020

3.10

3.11

1-6-2020

Ook als de proceskostenvergoeding hoger is dan de
toevoegvergoeding moet de toevoeging ter
declaratie worden ingediend. Is de
toevoegvergoeding lager dan de
proceskostenvergoeding dan stel je de
toevoegvergoeding vast en volgt een DEC-besluit
zonder uitbetaling.

1651

S010
Overtreding
dienend
voor sector
kanton

Algemeen
(…)
Voorbeelden van zwaarwegende belangen van de
rechtzoekende kunnen zijn:
 dreigend baanverlies (bijv. invordering rijbewijs
en rechtzoekende heeft het rijbewijs nodig voor
zijn werk);
 asielzoekers of vreemdelingen, waarbij de
uitkomst van de strafprocedure van invloed kan
zijn op de asiel- of vreemdelingenstatus;
 vordering tot onvoorwaardelijke hechtenis
(primair dus niet subsidiair én niet
voorwaardelijk);
 onderbreking maatschappelijk traject (bijv.
rechtzoekende is bezig om zijn/haar leven weer
‘op de rit’ te krijgen).
Het enkel stellen van het bovenstaande is niet
voldoende, maar dient toegelicht en onderbouwd te
worden. Bijvoorbeeld bij dreigende hechtenis met
een toelichting op de strafvorderingsrichtlijn van het
OM in de zaak.
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1652

S010
Overtreding
dienend
voor sector
kanton

Hoger beroep/cassatie
Deze aanvragen toets je aan het (financieel) belang,
conform artikel 12 lid 2 sub b en c Wrb / artikel 4
Brt. Je neemt aan dat er sprake is van een in
verhouding tot het inkomen lage boete als de
hoogte van deze boete lager is dan € 500. Er is
sprake van voldoende belang bij een opgelegde
taakstraf van 20 uur of meer. Aanvragen voor het
Hoger Beroep en Cassatie toets je niet op artikel 5
Brt en/of zelfredzaamheid.

3.10

3.11

1-6-2020

Nog geen dagvaarding
Eerste aanleg
In strafzaken die dienen bij de kantonrechter
verstrek je vóór het uitbrengen van de dagvaarding
geen toevoeging.
Hoger beroep
De advieswerkzaamheden voor het instellen van
hoger beroep vallen onder bereik van de toevoeging
in eerste aanleg (zie werkinstructie Bereik 4.1.4
[LINK].
Is er nog geen dagvaarding in hoger beroep dan
kun je in een eerder stadium één toevoeging
verstrekken als:
- wordt voldaan aan de hiervoor genoemde criteria
onder Hoger beroep/cassatie en
- op grond van bijzondere omstandigheden
rechtsbijstand van substantiële aard moet worden
verleend in de fase die voorafgaat aan de zitting
(zie werkinstructie S040/S050 hoger beroep
[LINK]).
Eventuele overige aanvragen voor hoger beroep
wijs je af op bereik van de verleende toevoeging
met vermelding “Bij meerdere dagvaardingen in
hoger beroep kunt u alsnog een afzonderlijke
toevoeging(en) aanvragen”.
1653

S010
Overtreding
dienend
voor sector
kanton

Minderjarige
Je beoordeelt een aanvraag voor een straf
kantonzaak ten behoeve van een minderjarige,
bijvoorbeeld leerplichtwetzaken [LINK
ECLI:NL:RVS:2019:3304], inhoudelijk op dezelfde
manier als een aanvraag voor een meerderjarige.

3.10

3.11

1-6-2020

1654

S041 OMafdoening /
strafbeschi
kking

Toevoegen voor verzet tegen strafbeschikking bij
een misdrijf, niet bij een overtreding

3.10

3.11

1-6-2020

S041
(…)
Verzet
Als de aanvraag betrekking heeft op verzet tegen
9

Versie 3.00

Wijzigingenlijst Kenniswijzer per 1 juni 2020

een strafbeschikking verstrek je geen dan kun je
een toevoeging verstrekken. Rechtzoekende kan
zelf verzet aantekenen op het parket of via een
antwoordformulier ( artikel 257e Sv).
In geval van een misdrijf kan een toevoeging voor
verzet tegen een strafbeschikking worden verstrekt
als de advocaat aangeeft dat gemotiveerd verzet
wordt aangetekend.
Als echter verzet wordt aangetekend tegen een
strafbeschikking van een overtreding dan toets je
daarnaast of er ook sprake is van zwaarwegende
belangen van de rechtzoekende. Bijvoorbeeld het
Nederlanderschap komt in het geding als gevolg van
de strafbeschikking vanaf € 470.
De advocaat moet duidelijk motiveren waarom een
toevoeging gerechtvaardigd is.
Bij onvoldoende motivering maak je de aanvraag
onvolledig met de volgende tekst:
“De Raad verstrekt geen toevoeging voor verzet
tegen een strafbeschikking van een overtreding,
tenzij gemotiveerd verzet wordt aangetekend. Bij
overtreding moet tevens sprake zijn van
zwaarwegende belangen van de rechtzoekende die
de afgifte van een toevoeging kunnen
rechtvaardigen. Graag ontvangen wij van u een
toelichting waarom naar uw oordeel sprake is van
voornoemde uitzonderingssituatie?.”.
1655

Z120
Weigering
teruggave
inbeslaggen
omen
zaken/goed
eren

Inschrijvingsvoorwaarden
(…)
Per 1 juli 2013 geldt: Is rechtzoekende minderjarig,
dan moet de rechtsbijstandverlener als
jeugdstrafrechtspecialist staan ingeschreven.
(…)
Toevoegbeleid
Algemeen
(…) Als in de aanvraag slechts een opsomming van
de goederen is opgenomen en het is niet duidelijk
dat het belang tenminste € 500 is, maak je de
aanvraag onvolledig met tekstcode 080.
Een aanvraag op naam van een verdachte in een
strafzaak wordt niet getoetst aan bedrijfsmatig
handelen.

2.05

2.06

1-6-2020

1656

Kenniswijze
r

In het algemeen aanpassen op Kenniswijzer:

-

-

1-6-2020

Is rechtzoekende minderjarig, dan moet de
rechtsbijstandverlener als jeugdstrafrechtspecialist
staan ingeschreven.
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1657

Z160
Schadeverg
oeding na
voorlopige
hechtenis

Verzoek vergoeding proceskosten door
gewezen verdachte o.g.v. art. 591a Sv
(…) Je wijst de aanvraag ook af als de toevoeging
voor de strafzaak al is ingetrokken met één van de
volgende teksten:

3.04

3.05

1-6-2020

3.07

3.08

1-6-2020

Toevoeging strafzaak
"(…) De Raad wijst uw aanvraag af, omdat u de
proceskosten in deze zaak al volledig vergoed krijgt
op basis van toevoeging [GRASNUMMER]. (artikel
44a lid 1 Wet op de rechtsbijstand)”
Toevoeging strafzaak ingetrokken
“(…) Dat u deze toevoeging heeft laten intrekken is
voor de beslissing niet relevant, de keuze op welke
wijze u de proceskosten wilt laten vergoeden maakt
u aan het begin van de zaak. (artikel 44a lid 2 Wet
op de rechtsbijstand)”
1658

Z250
Overige
strafzaken

Bijstand getuige
Hiervoor verstrek je alleen een toevoeging als de
getuige het risico loopt zichzelf door zijn
verklaringen te belasten, bijvoorbeeld als het een
mededader betreft. en daardoor alsnog als
verdachte in de zaak wordt aangemerkt. Is
rechtzoekende al toegevoegd als verdachte, zie
werkinstructie Bereik § 4.1.6 Bijstand getuige:
verdachte [LINK wi Bereik].
Bijstand gijzeling getuige (art. 221 e.v. Sv)
Je kunt een toevoeging verstrekken voor verweer
tegen de vordering tot gijzeling van de getuige
vanwege de aard van de zaak en het ingrijpende
karakter van het dwangmiddel.

1659

A020
Ontbinding
arbeidsover
eenkomst

Wettelijke bedenktermijn
Heeft een werknemer ingestemd met een
beëindigingsovereenkomst, dan krijgt hij een
bedenktermijn. Is er nog geen toevoeging verstrekt
voor deze beëindiging, dan verstrek je een
adviestoevoeging kun je hiervoor een toevoeging
verstrekken.

4.03

4.04

1-6-2020

1660

B010
Bestuursrec
ht

Bezwaar, Beroep en Hoger beroep in
het MBO/HBO/WO
(...)
Voorlopige voorziening
Een verzoek om een voorlopige voorziening valt
onder het bereik van de hoofdzaak. Zie de
werkinstructie bereik onder 1.4.1 Procedurele

3.09

3.10

1-6-2020
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bijzonderheden/ incidenten.
Voorbeeld: Een voorlopige voorziening bij de
voorzitter van het College van beroep voor de
examens valt onder bereik van de hoofdzaak,
omdat de voorlopige voorziening behandeld wordt
bij dezelfde instantie.
Codering B010 of O030 afhankelijk van
procedure-instantie
1661

Bereik

1.4.1 Procedurele bijzonderheden/ incidenten
Onder het bereik van de toevoeging voor de
hoofdzaak vallen bijvoorbeeld ook werkzaamheden
voor:
(...)
•voorlopige voorziening (uitgezonderd: kort geding
en de voorlopige voorziening ex artikel 8:81 Awb
die aangebracht wordt bij de voorzieningenrechter
van de rechtbank);

2.09

2.10

1-6-2020

1662

Bereik

1.4.1 Procedurele bijzonderheden/ incidenten
Onder het bereik van de toevoeging voor de
hoofdzaak vallen bijvoorbeeld ook werkzaamheden
voor:
(…)
• prejudiciële vragen. Bijvoorbeeld bij het Europese
Hof van Justitie (zie paragraaf 3.1.7). Prejudiciële
vragen bij de Hoge Raad (zie paragraaf 3.1.8).;
• het indienen en de behandeling van een
wrakingsverzoek.

2.09

2.10

1-6-2020

1663

Bereik

4.2.3. Terugverwijzing
Is de zaak na beroep of (hoger) beroep of cassatie
terugverwezen naar een instantie waarvoor eerder
een toevoeging is verstrekt, dan voeg je opnieuw
toe.

2.04

2.05

1-6-2020

1664

B010
Bestuursrec
ht

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:
(…)
12.Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).;
13. Bezwaar verrekenen proceskostenvergoeding
(…)
13. Bezwaar verrekenen
proceskostenvergoeding
Een aanvraag toevoeging voor het maken van
bezwaar tegen de verrekening van een eerder

3.09

3.10

1-6-2020
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toegekende proceskostenvergoeding met een
openstaande schuld bij de gemeente wijs je af met
tekstcode 130 (zelfredzaamheid).
Naast zelfredzaamheid kan er ook sprake zijn van
onvoldoende belang. De rechtzoekende heeft recht
op teruggave van de eigen bijdrage in de zaak
waarin proceskosten zijn toegekend. Bij
proceskostenvergoeding is het belang van
rechtzoekende dus de hoogte van de opgelegde
eigen bijdrage. Als die eigen bijdrage minder is dan
€ 500 dan wijs je (ook) af met tekstcode 219
(onvoldoende belang).
1666

B010
bestuursrec
ht

4. Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
(CBR) / EMA
(…) 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.
Voor het toevoegbeleid bij klachten tegen de Staat
bij het EHRM, zie de werkinstructie Internationale
instanties onder § 1.1.

3.09

3.10

1-6-2020

1668

E010
Geschillen
m.b.t. het
erfrecht

Vereffenaar
(…)
Executeur
Als de rechtzoekende als natuurlijk persoon is
benoemd tot executeur en een geschil krijgt met
één van de erfgenamen, kun je een toevoeging
verstrekken als aan alle overige voorwaarden is
voldaan. Is de executeur een zelfstandige, dan wijs
je de aanvraag af met zaakcode 165
(bedrijfsmatig). Zie werkinstructie bedrijfsmatig
handelen [LINK].

2.05

2.06

1-6-2020

Als is bepaald dat de kosten van de executeur
moeten worden vergoed uit de erfenis, dan wijs je
de toevoegaanvraag af met de volgende tekst: ‘De
kosten van de executeur in deze kwestie dienen
voldaan te worden uit de boedel (artikel 1 lid 1 Wrb
en artikel 12 lid 1 Wrb).’
Legitieme portie
Een aanvraag toevoeging voor beroep op legitieme
portie wijs je af op zelfredzaamheid (zaakcode 130).
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 uitzondering een
toevoeging verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer de
advocaat aangeeft waarom er sprake is van een
13
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geschil met de executeur en de notaris geen
uitkomst kan bieden.
1670

Mediation
Toevoegen

Eigen acquisitie/doorverwijzing JL
Je beoordeelt of de zaak voor een
mediationtoevoeging in aanmerking komt. Je
verstrekt een mediationtoevoeging als er sprake is
van een (dreigend) juridisch conflict en dit geschil
(mogelijk) kan worden opgelost door mediation. Je
verstrekt geen toevoeging voor relatietherapie of
schuldhulp. Het argument dat met mediation een
echtscheiding, OTS of schuldenproblematiek kan
worden voorkomen is geen reden om uit te gaan
van een dreigend juridisch geschil. Het conflict waar
de toevoeging voor wordt aangevraagd moet
aanleiding geven tot het instellen van een
rechtsvordering.

1.06

1.07

1-6-2020

1671

O013
Geweldsen zedenmisdrijven
met ernstig
letsel

Affectieschade
Naasten en nabestaanden van slachtoffers van
gewelds- en zedenmisdrijven met ernstig letsel
kunnen in aanmerking komen voor affectieschade
[LINK-achtergrondinformatie 3.08, zie O010]. Het
beleid van de werkinstructie O013 is van toepassing
in deze zaken.

4.04

4.05

1-6-2020

4.09

5.00

1-6-2020

3.09

3.10

1-6-2020

Paraplutoevoeging
1672

1673

O033
Schuldsane
ring/betalin
gsregeling

De werkinstructie O033 wordt in zijn geheel
vervangen door de tekst vermeld in bijlage I.

B010
Bestuursrec
ht

Zaken die je codeert onder B010
Je toetst de toevoegwaardigheid aan de
gebruikelijke criteria. Gebruik altijd een aanvullende
omschrijving bij deze zaakcode.
• verklaring omtrent gedrag (VOG);
(…)
• Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) /
Educatieve maatregel alcohol (EMA) / Educatieve
maatregel gedrag (EMG);.
• Bezwaar tussentijdse beëindiging Wgs door

De werkinstructie O033 schuldsanering /
betalingsregeling is gereviseerd. Naast lay-out is
onder meer gewijzigd:
 Toelichting op begrippen;
 Voor de Raad vereiste documenten;
 Wgs/minnelijke traject door Wck partijen
uitgebreid;
 Dwangvoorzieningen uitgebreid;
 Breed moratorium toegevoegd;
 Eigen bijdrage bijgewerkt;
 Achtergrondinformatie gewijzigd.

14
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gemeente [LINK wi O033].
1674

Financiële
beoordeling
- Laagste
eigen
bijdrage

Alleenstaand
Bij het opleggen van de laagste eigen bijdrage Als
rechtzoekende alleenstaand is dan vervang je de ‘N’
van normaalberekening door de ‘L’ van laagste
eigen bijdrage in de volgende gevallen:.
•Als de rechtzoekende beroep aantekent tegen de
weigering om opgenomen te worden in de Wsnp (lid
a).
•Als de rechtzoekende op het moment van de
aanvraag toevoeging failliet is. Dit moet blijken uit
een kopie van een recent vonnis (uitspraak) of een
kopie van een ander bewijsstuk (lid b).
• Als de rechtzoekende op het moment van de
aanvraag toevoeging in de Wsnp zit. Dit moet
blijken uit een kopie van een recent vonnis
(uitspraak) of een kopie van een ander bewijsstuk.
Of iemand nog in de Wsnp zit kun je ook nakijken in
het landelijk register (LSV) op onze website (lid c).
• Als de rechtzoekende op het moment van de
aanvraag toevoeging in de voorfase zit of gebruik
maakt van een buitengerechtelijke schuldsanering
die overeenkomt met de Wsnp (lid d). Zie voor de
voorwaarden artikel 4 lid d Bebr.

2.07

2.08

1-6-2020

Minnelijke schuldregeling (Msnp)
Vanaf het moment dat een Msnp van toepassing is,
geldt de laagste eigen bijdrage (art. 4 lid 1 sub d
Bebr). De rechtzoekende dient de toepassing van de
minnelijke schuldregeling aan te tonen met een
(kopie) van het besluit van de schuldhulpverlener.
Deze beschikking treedt in de plaats van “[…]
ondertekend door alle schuldeisers […].”
De laagste eigen bijdrage geldt ook voor een
bezwaar tegen de tussentijdse beëindiging van de
minnelijke schuldregeling en tegen een bezwaar
voor het niet afgeven van een ‘verklaring 285’.
Zie ook Achtergrondinformatie financiële
beoordeling bij voorfase minnelijke schuldregeling
[LINK PDF].
-------------------------PDF Financiële beoordeling bij voorfase minnelijke
schuldregeling
De Raad past direct artikel 4 sub d Bebr toe zodra
de minnelijke schuldregeling van toepassing is. De
rechtzoekende dient de toepassing van de Wgs aan
te tonen met een (kopie) van het besluit van de
schuldhulpverlener1. Deze beschikking treedt in de
plaats van “… ondertekend door alle schuldeisers…”.
De schuldhulpverlener onderzoekt aan de start van
15
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het traject of alle schuldeisers instemmen met een
minnelijke schuldregeling. Het kan 120 dagen duren
(en soms langer) voordat duidelijk is of alle
schuldeisers willen meewerken.
schuldhulpverlener, lees:
een gemeente, een kredietbank of een door de
gemeente aangewezen instelling (op grond van
art. 48 lid 1 sub b Wck) in het kader van de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs);
of
 een schuldhulpverleningstraject uitgevoerd door
een advocaat, curator,
beschermingsbewindvoerder, notaris,
deurwaarder, registeraccountant of accountantsadministratieconsulenten (op grond van art. 48
lid 1 sub c Wck).
-------------------------1



Toegelaten tot Wsnp
Voor personen die zijn toegelaten tot de Wsnp geldt
standaard de laagste eigen bijdrage (art. 4 lid 1 sub
c Bebr).
Afwijzing toelating Wsnp
Voor een hoger beroep tegen een afwijzing of nietontvankelijkheid van het verzoek tot toepassing van
de Wsnp geldt de laagste eigen bijdrage (art. 4 lid 1
sub a Bebr).
Dwangvoorziening i.h.k.v. het arrangement
Voor een dwangvoorziening (smal moratorium,
dwangakkoord, voorlopige voorziening) uitgevoerd
door een Wsnp-bewindvoerder die deelneemt aan
het arrangement, geldt standaard de laagste eigen
bijdrage (art. 6 lid 3 RtbwII).
Zie ook achtergrondinformatie O033 [LINK].
Hoger beroep /cassatie
Voor hoger beroep of cassatie in de volgende
gevallen:
 afwijzing dwangakkoord (artikel 287a Fw)
 afwijzing voorlopige voorziening
 afwijzing breed moratorium
is de laagste eigen bijdrage van toepassing (art. 4
lid 1 sub a Bebr).
NB. Als de rechtzoekende op grond van artikel
1:431 BW onder (beschermings)bewind is gesteld
beoordeel je het inkomen en/of vermogen op de
gebruikelijke wijze.
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1675

1676

P012
Beëindiging
samenwoni
ng met
nevenvorde
ringen
P030
Alimentatie
/levensond
erhoud

Toevoegbeleid
(…)
Een eerste toevoeging voor een geschil na
verbreking van de relatie/samenwoning verstrek je
met de code P012 (advies/procedure).

3.03

3.04

1-6-2020

Toevoegbeleid
(…)
Uitzondering op de regel kan een vordering
achterstallige alimentatie zijn (zie voorliggende
voorziening).

3.05

3.06

1-6-2020

3.05

3.06

1-6-2020

3.05

3.06

1-6-2020

3. 04

3.05

1-6-2020

NB. Voor een eerste geschil na verbreking van de
relatie/samenwoning verstrek je een toevoeging
met de code P012 (advies/procedure). [LINK wi
P012].
1677

P040
ouderlijk
gezag/voog
dij
P041
omgangsre
geling

1678

1679

Toevoegbeleid
(…)
Je kunt een toevoeging voor […] verstrekken als er
niet eerder een toevoeging voor personen- en
familierecht is verstrekt of aangevraagd. Is dat wel
het geval, dan toets je op bereik.
NB. Voor een eerste geschil na verbreking van de
relatie/samenwoning verstrek je een toevoeging
met de code P012 (advies/procedure). [LINK wi
P012].

P040
Ouderlijk
gezag/
voogdij

Toevoegbeleid

P041
Omgangsre
geling

Omgang met grootouders
De meeste geschillen zullen zich afspelen tussen
beide ex-partners. Het is echter ook mogelijk dat
grootouders een verzoek indienen voor omgang met
de kleinkinderen. Deze verzoeken beoordeel je op
dezelfde manier. In dat geval geldt de reguliere
eigen bijdrage tabel. Je past de eigen bijdrage
handmatig aan door in GRAS te kiezen voor de
Hardheidsclausule personen- en familierecht (HHC).

Algemeen
Let op: Voor deze zaakcode geldt een andere eigen
bijdrage (artikel 2a Bebr).
Uitzondering: Als niet de ex-partner maar een
andere persoon, bijvoorbeeld grootouder, verzoekt
om gezag over een minderjarige, dan geldt de
reguliere eigen bijdrage tabel. De advocaat kan dit
toelichten bij de aanvraag toevoeging of in HT een
mutatieverzoek indienen. Je past de eigen bijdrage
handmatig aan door in GRAS te kiezen voor de
Hardheidsclausule personen- en familierecht (HHC).
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1680

P043
Ondertoezichtstelling
en uithuisplaatsing

Inschrijvingsvoorwaarden
De rechtsbijstandverlener moet als personen- en
familierechtspecialist of als civiel
jeugdzakenrechtspecialist zijn ingeschreven. Zie
werkinstructie specialisatie advocaat/nietingeschreven advocaat.

4.07

4.08

1-6-2020

1681

P050
Boedelscheiding

Beëindiging VOF/onderneming
(…)
Algemeen beleid is dat geschillen en vraagstukken
met een zakelijke oorsprong zijn uitgesloten.
Bijvoorbeeld de ontbinding/beëindiging van een
onderneming of een andere zakelijke constructie
binnen de echtscheiding. De waardebepaling en
verdeling sec, zonder bemoeienis van de advocaat
met de zakelijke belangen van de rechtzoekende,
hoort bij de gebruikelijke werkzaamheden in een
echtscheiding.

3.06

3.07

1-6-2020

3.04

3.05

1-6-2020

3.06

3.07

1-6-2020

Ziet het geschil waarvoor de toevoeging wordt
aangevraagd alleen op de waardebepaling en
verdeling van de VOF/onderneming, zonder
bemoeienis van de advocaat met de zakelijke
belangen van de rechtzoekende, dan hoort dit bij de
gebruikelijke werkzaamheden in een
echtscheiding/boedelverdeling. Je beoordeelt dit
niet als bedrijfsmatig handelen.
1682

Bedrijfsmat
ig handelen

Waardebepaling en verdeling onderneming in
verband met echtscheiding/boedelverdeling
Zie werkinstructie P050 [LINK].
Beoordeling financiële positie onderneming

1683

P070
Vaderschap
sactie/ontk
enning
vaderschap

Inschrijvingsvoorwaarden
(…)
Als de rechtsbijstandverlener niet als personen- en
familierechtspecialist is ingeschreven wijs je de
aanvraag af met tekstcode 182.
In het geval dat de rechtsbijstandverlener is
benoemd tot bijzondere curator bij een minderjarige
op grond van artikel 1:212 BW, dan moet deze voor
het aanvragen van toevoegingen als bijzondere
curator voor dergelijke zaken bij de Raad zijn
ingeschreven. Is dat niet het geval, dan wijs je de
aanvraag af met tekstcode 182.
NB. De personen- en familierechtspecialisatie is dan
niet noodzakelijk.
(…)
Bijzondere curator gezag/ vermogen
minderjarige
Voor de benoeming bijzondere curator op grond van
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artikel 1:250 BW, dus niet in afstammingskwesties
(erkenning, vaderschapsactie of ontkenning
vaderschap), wordt verwezen naar werkinstructie
P090.
(…)
Meerdere minderjarigen
Uitgangspunt is dat je één toevoeging verstrekt aan
de bijzondere curator. Oordeelt de rechtbank bij de
benoeming van de bijzondere curator dat er sprake
is van per kind uiteenlopende belangen, dan
verstrek je ongeacht het aantal kinderen twee
toevoegingen.
Financiële beoordeling
(…)
Red.: Beleid LAT onderaan de w.i. plaatsen
1684

P090
Curatele /
onderbewin
dstelling benoeming
bijzondere
curator
(géén
vaderschap
sactie)

Benodigde stukken / informatie
 (digitaal) ondertekend aanvraagformulier
Civiel
 motivering wat de aanleiding is voor het
verzoek tot benoeming van de bijzondere
curator
 beschikking tot benoeming als bijzondere
curator in artikel 1:250 BW zaken

2.07

2.08

1-6-2020

Inschrijvingsvoorwaarden.
De rechtsbijstandverlener moet als bijzondere
curator in artikel 1:250 BW zaken zijn
ingeschreven. Zie werkinstructie specialisatie
advocaat/niet-ingeschreven advocaat.
Als de rechtsbijstandverlener niet als bijzondere
curator in artikel 1:250 BW zaken is ingeschreven
wijs je de aanvraag af met tekstcode 182.
(…)
Bijzondere curator
(…)
Vindt de benoeming bijzondere curator [link
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Bijzonderecurator/Paginas/procedure.aspx#212e7ba1-d0a446c2-afb4-8edae804c9a840248125-4141-494490f8-75ecdaf344cd2] niet plaats in het kader van
een (andere) gerechtelijke procedure, dan kun je
voor de benoemingsprocedure een afzonderlijke
toevoeging verstrekken als sprake is van bijzondere
feitelijke en/of juridische ingewikkeldheid.
(…)
Voor de benoeming bijzondere curator voor de
vaderschapsactie in artikel 1:212 BW zaken
(afstammingskwesties, erkenning,
vaderschapsactie), zie werkinstructie P070.
19
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(…)
Achtergrondinformatie
Informatie over bijzondere curator curatele, bewind
en mentorschap [link
https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Bijzonderecurator/Paginas/procedure.aspx#212e7ba1-d0a446c2-afb4-8edae804c9a840248125-4141-494490f8-75ecdaf344cd2]
1685

P090
Bijzondere
Curatormediator nietadvocaat

Inschrijvingsvoorwaarden
De bijzondere curator mediator-niet-advocaat moet
als personen- en familierechtspecialist
(familiemediator voor de specialisatie bijzondere
curator in artikel 1:250 BW zaken zijn ingeschreven.

2.04

2.05

1-6-2020

2.05

2.06

1-6-2020

Als de bijzondere curator mediator-niet-advocaat
niet als personen- en familierechtspecialist voor de
specialisatie bijzondere curator in artikel 1:250 BW
zaken is ingeschreven neem je hierover contact op
met de verwijzende instantie en wijs je de aanvraag
af met de volgende tekst:
‘‘Er is een aanvraag ingediend voor vergoeding van
de kosten van een bijzondere curator. De Raad wijst
de aanvraag af, omdat de bijzondere curator (op
het rechtsgebied) mediator niet is voor de
specialisatie bijzondere curator in artikel 1:250 BW
zaken is ingeschreven bij de Raad voor
Rechtsbijstand. De Raad heeft de instantie die de
beschikking heeft afgegeven op de hoogte gesteld
en verzocht om een beschikking tot benoeming
bijzondere curator af te geven aan een bij de Raad
ingeschreven advocaat of mediator (artikel 13, 15
Wrb)."
(…)
Achtergrondinformatie
Leidraad werkwijze en verslag bijzondere curatoren
[link
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocument
s/leidraad-werkwijze-en-verslag-bijzonderecuratoren-ex-art-1-250-bw.pdf]
1686

P090
Curatele /
onderbewindstelling

Ondercuratelestelling, onderbewindstelling en
mentorschap
Voor het eigen verzoek tot ondercuratelestelling,
onderbewindstelling of het uitspreken van een
mentorschap wordt geen toevoeging verleend. Voor
een dergelijk verzoek is geen advocaat nodig. Je
wijst de aanvraag af met tekstcode 130
(zelfredzaamheid).
(…)
Deze zaken worden behandeld door de
kantonrechter. Voor een verzoek tot
ondercuratelestelling, onderbewindstelling of
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mentorschap staat informatie op rechtspraak.nl.
Voor het hoger beroep kun je in verband met de
verplichte procesvertegenwoordiging een
toevoeging verstrekken.
1689

V010
Vreemdelin
genwet

Verblijf werknemer/ student (bedrijfsmatig/
rechtspersoon)
Als een bedrijf of onderwijsinstelling als (erkend)
referent een toevoeging aanvraagt, toets je deze
altijd aan bedrijfsmatig handelen. Zie werkinstructie
bedrijfsmatig handelen of werkinstructie
rechtspersonen. Een aanvraag toevoeging op naam
van de werknemer of student is niet bedrijfsmatig
en toets je aan de gebruikelijke criteria.

4.03

4.04

1-6-2020

2.02

2.03

1-6-2020

Zelfstandig ondernemer/starter
Als er sprake is van een geschil dat voortvloeit uit
een zakelijk belang dan wordt een onderscheid
gemaakt tussen een rechtzoekende die een bedrijf
in Nederland wenst op te starten en een
rechtzoekende die zelfstandige is en zakelijk wil
uitbreiden/vestigen in Nederland. Zie werkinstructie
bedrijfsmatig handelen [LINK].

1690

Medisch
Haalbaarhei
dsonderzoe
k/MDB

Subsidieaanvraag MHO
(…) Als de aansprakelijkheid niet of deels wordt
betwist, gebruik je tekstcode 340. Als de eerder
gevraagde toevoeging niet is verleend, gebruik je
tekstcode 341.
Niet noodzakelijke dossierstukken
Ontvang je ongevraagd medische stukken van de
advocaat, dan neem je hier telefonisch contact over
op. Je legt uit aan de advocaat dat dit niet de
bedoeling is in het kader van de AVG. Je verzoekt
de advocaat om dit soort stukken in het vervolg niet
meer toe te sturen. Aan Ctac geef je de opdracht
om de desbetreffende pagina’s uit het dossier te
verwijderen.
Ontvang je een nota van een medicus waarop geen
naam van rechtzoekende staat vermeld, dan vraag
je andere bewijsstukken op waaruit blijkt dat het
MHO is uitgevoerd. Je vermeldt dat je niet de
volledige medische stukken wenst te ontvangen,
maar bijvoorbeeld alleen de eerste en laatste pagina
van het rapport, desnoods deels zwart gemaakt.
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1691

Mutatiec.q.
herzienings
verzoek
van het
verzoek
van de
Raad

Mutatie- c.q. herzieningsverzoek ontvangen
binnen 6 weken na dagtekening van het
besluit
 Is sprake van een overduidelijke fout van de
Raad, of geeft nieuwe informatie daartoe
aanleiding, dan herzie je de beslissing;
In alle andere gevallen neem je contact op met
[LINK Achtergrondinfo] de indiener van het
herzieningsverzoek. Je licht het besluit toe en je
vraagt of het herzieningsverzoek moet worden
gezien als bezwaarschrift. Als dit zo is, stuur je het
verzoek door naar de Afdeling bezwaar en beroep
van de Raad. Gebruik hiervoor het format van de
doorzendmail. Het is hierbij niet van belang of met
het mutatie- c.q. herzieningsverzoek ook bedoeld is
om bezwaar te maken.

2.01

2.02

1-6-2020

NB: Je vraagt in geen geval schriftelijk stukken op
en je wijst het mutatie- c.q. herzieningsverzoek ook
niet af.
Achtergrondinfo
Gebruikersinstructie mutatie cq
herzieningsverzoek binnen 6 weken
Je belt altijd om de zaak informeel af te handelen.
Je vraagt in geen geval schriftelijk aanvullende
stukken op. Je wijst het herzieningsverzoek nooit af,
want daarmee verleng je de bezwaartermijn.
Er zijn drie afhandelingsmogelijkheden:
1. Herzien naar aanleiding van je
telefoongesprek
2. Het verzoek door laten zetten als bezwaar
3. Het verzoek als afgehandeld/ingetrokken
beschouwen
Ad 1. Herzien
- Je belt naar aanleiding van het
herzieningsverzoek. Als de nieuwe
telefonische informatie/toelichting daartoe
aanleiding geeft, dan herzie je de beslissing
alsnog.
- Heb je naar aanleiding van de nieuwe
telefonische informatie/toelichting, stukken
nodig om het besluit te herzien, dan spreek
je met de advocaat het volgende af:
o Welke specifieke stukken je nodig
hebt
o Een termijn van 3 dagen om deze
stukken aan te vullen
o Toezending gebeurt uitsluitend via
MijnRvR als aanvulling op het mutatie
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o

o

o

cq herzieningsverzoek. Je maakt het
mutatieverzoek niet onvolledig, maar
spreekt het telefonisch af;
Als binnen 3 dagen geen of niet de
juiste stukken zijn aangevuld, dan zul
je de zaak alsnog doorzetten naar
bezwaar;
Je legt deze informatie vast in een
telefoonnotitie in het dossier (welke
stukken, termijn, via MijnRvR en
afspraak doorzending na deze
termijn)
Je houdt het dossier in je persoonlijke
inbox en bewaakt de termijn

Ad 2. Doorzetten naar bezwaar
- Gebruik het format ‘Doorzendmail naar
Bezwaar en Beroep’. Dit vind je onder het
startmenu linksonder in je scherm of je tikt
op het Windows-logo op je toetsenbord.
- Het ALGMUT proces doe je in de afvalbak
met een telefoonnotitie. Vermeld de dag en
naam van degene die je hebt gesproken.
Beschrijf kort de inhoud van je gesprek en
de afspraak die je hebt gemaakt
(doorzending naar Bezwaar en Beroep).
Ad 3. Informeel afgehandeld/ingetrokken
- Het ALGMUT proces doe je in de afvalbak
met een telefoonnotitie. Vermeld de dag en
naam van degene die je hebt gesproken.
Beschrijf kort de inhoud van je gesprek en
de afspraak die je hebt gemaakt
(beschouwen als afgehandeld/ingetrokken).
Bellen in HT/AFI persoonsgegevens
Bij een afwijzing HT gaat het enkel om de
persoonsgegevens en niet om de inhoudelijke
beoordeling. Je vraagt de advocaat om een nieuwe
aanvraag in te dienen met de juiste
persoonsgegevens. Je licht evt. de achterliggende
gedachte van deze HT-afspraken toe (HT automaat
vs uitval en verwerking door medewerker, het
belang van een volledige aanvraag voor het efficiënt
verwerken door de automaat).
1692

Mutatiec.q.
herzienings
verzoek
van het
verzoek
van de

Herziening High Trust i.v.m.
persoonsgegevens

2.01

2.02

1-6-2020

Je wijst Ontvang je een verzoek om herziening af
als nadat de aanvraag toevoeging inhoudelijk is
afgewezen op grond van het aanleveren van
onjuiste persoonsgegevens (ontbreken BSN, niet
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Raad

opgeven partner)., dan neem je contact op met de
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.
Je wijst het herzieningsverzoek af met de volgende
tekst:
‘‘U verzoekt om herziening van onze beslissing. De
Raad wijst dit verzoek af. Uw primaire aanvraag is
afgewezen, omdat de persoonsgegevens niet of niet
volledig waren ingevuld. U dient met de juiste
gegevens een nieuwe aanvraag in te dienen. Zie
nieuwsbrief 25 juli 2018.’

1693

Mutatie van
de
toevoeging
i.v.m.
opvolging

1. Ambtshalve toevoeging (last tot
toevoeging)
(…)
Tweede en volgende verzoek bij ambtshalve
toevoegingen
Bij ambtshalve toevoegingen is het gerecht bevoegd
om te beslissen over opvolgingsverzoeken. De Raad
voert deze besluiten vervolgens uit. Je legt, net als
in het primaire besluit, geen eigen bijdrage op bij
opvolging.

3.13

3.14

1-6-2020

1694

Mutatie van
de
toevoeging
i.v.m.
opvolging

4. Toevoeging al gedeclareerd
Als blijkt dat de toevoeging waarin opvolging wordt
verzocht al door de eerdere advocaat gedeclareerd
is, moet je onderzoeken of de eerste advocaat de
toevoeging terecht heeft gedeclareerd. Je schrijft de
eerste advocaat met de volgende tekst:

3.13

3.14

1-6-2020

‘Mr. X te Y geeft aan de zaak van u te hebben
overgenomen en verzoekt om de toevoeging op
zijn/haar naam te stellen. U heeft in deze zaak al
gedeclareerd. Als de Raad de toevoeging op mr. X
zijn naam stelt, zal het bedrag dat u ontvangen
heeft voor uw werkzaamheden in debet worden
gesteld. Als u het met de overname niet eens bent,
verzoeken wij u binnen 14 dagen na dagtekening
gemotiveerd te reageren.’
Je maakt het mutatieverzoek onvolledig en je
vraagt aan de opvolgende advocaat:
‘De toevoeging die u wilt overnemen is al
gedeclareerd door mr. [naam eerste advocaat]. Wilt
u een verklaring overleggen van mr. [naam eerste
advocaat] waaruit blijkt dat deze akkoord is met
overname van de toevoeging én intrekking van de
reeds toegekende vergoeding? Als deze niet
akkoord gaat, ontvangen wij graag een toelichting
hierop van de eerste advocaat’.
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Nadat je een reactie hierop hebt ontvangen,
beoordeel je of opvolging kan worden toegekend.
1695

Rechtspers
onen

1. Bedrijfsmatig handelen?
Allereerst beoordeel je of de toevoegingsaanvraag
verband houdt met bedrijfsmatig handelen. Aan een
rechtspersoon wordt geen toevoeging verstrekt als
het geschil voortvloeit uit bedrijfsmatig handelen
(artikel 12 lid 2 sub e onder 1 Wrb). Het doel
waarvoor de rechtspersoon is opgericht
(commercieel of ideëel) doet in zakelijke geschillen
niet ter zake. Bepalend hiervoor is of sprake is van
deelname aan het economisch verkeer. Er hoeft
geen sprake te zijn van winstoogmerk. Je wijst de
aanvraag af met de volgende tekst: (…)

1.04

1.05

1-6-2020

1696

Bedrijfsmat
ig handelen

Rechtspersonen
(…)
Voorbeelden van rechtspersonen zijn: verenigingen,
coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen,
naamloze vennootschappen, besloten
vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
en stichtingen.
Maatschap, en vennootschap onder firma en
commanditaire vennootschap zijn geen
rechtspersonen.

1.04

1.05

1-6-2020

3.04

3.05

1-6-2020

Vennootschap onder firma (Vof)
(…)
Commanditaire vennootschap
De commanditaire vennootschap heeft beherende
en stille (commanditaire) vennoten. De stille
vennoot is financieel betrokken bij de onderneming,
de beherende vennoot voert de dagelijkse
bedrijfsvoering. Toevoegingsaanvragen van zowel
de stille als de beherende vennoot toets je op
bedrijfsmatig handelen.
1697

Bedrijfsmat
ig handelen

Herkennen aanvragen met bedrijfsmatig c.q.
zakelijk karakter
(…)
Oorsprong geschil
De oorsprong van het geschil is bepalend. Komt het
geschil voort uit of hangt het samen met een
zakelijk geschil, dan is sprake van een bedrijfsmatig
geschil. Handvatten ter herkenning zijn (opsomming
niet limitatief, maar indicatief):
(…)
Rechtspersonen
Artikel 12 lid 2 aanhef, onder e en sub 1 Wrb luidt
‘…voorzover het niet in de vorm van een
rechtspersoon wordt gevoerd…’. Met andere
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woorden, geen rechtsbijstand op basis van
toevoeging voor rechtspersonen. Het doel waarvoor
de rechtspersoon is opgericht (commercieel of
ideëel) doet in zakelijke geschillen niet ter zake.
1698

Financiële
beoordeling
Draagkrach
tberekening
minderjarig
e
rechtzoeke
nde (artikel
8 Bebr)

Minderjarige is 16 jaar of ouder en uitwonend
Een minderjarige die 16 jaar of ouder is en
uitwonend is, of thuiswonend én eigen inkomsten
heeft waarmee hij zichzelf in het levensonderhoud
voorziet, beoordeel je op het eigen inkomen en
vermogen. Let op, een zeer laag inkomen
(krantenwijk of een vakantiebaan) is geen reden om
de minderjarige op eigen inkomen te beoordelen.

2.02

2.03

1-6-2020

1699

Financiële
beoordeling
- Geen
eigen
bijdrage

Have nots (Artikel 6 lid 2 Bebr)
(…)
In de volgende gevallen is (onder meer) geen
sprake van have not:
• Alleen de verklaring dat rechtzoekende zwerft is
niet voldoende, want hij kan bijvoorbeeld recht op
een bijstandsuitkering hebben.

2.18

2.19

1-6-2020

1700

Financiële
beoordeling
- Normen
met
betrekking
tot de
samenstelli
ng van de
huishoudin
g

G-norm (gezamenlijke huishouding)
(…)
Als de advocaat aangeeft dat rechtzoekende
gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft,
maar de partner woont niet op hetzelfde adres dan
hanteer je de gehuwdennorm (G). op basis van een
kopie van de huwelijksakte. We nemen dan aan dat
de partners financieel bijdragen aan elkaar en niet
duurzaam gescheiden leven. Als de advocaat in de
aanvraag motiveert dat de partners duurzaam
gescheiden leven en in de toekomst niet meer als
gehuwde of geregistreerde partners wil samenleven
dan kun je de alleenstaandennorm (A) of
alleenstaande oudernorm (O) toepassen.

2.06

2.07

1-6-2020

1701

Financiële
beoordeling

Toelichting op intern proces/werkwijze.

1.12

1.13

1-6-2020

Meerderjarigheidsverklaring
Een minderjarige moeder kan op 16- of 17-jarige
leeftijd bij de kinderrechter vragen om een
meerderjarigheidsverklaring. Vanwege het doel van
deze procedure (om onafhankelijk van de ouders te
worden) laat je het inkomen en vermogen van de
ouders/wettelijk vertegenwoordigers buiten
beschouwing. De minderjarige moeder beoordeel je
op haar eigen inkomen en vermogen.

Financiële beoordeling aanvragen uit het
buitenland
Zie Gebruikersinstructie aanvragen uit het
buitenland
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Inhoudelijke beoordeling bij een financiële
afwijzing
Je toetst bij een reguliere aanvraag (niet HT) altijd
de inhoud van de zaak, ook als duidelijk is dat er
een financiële afwijzing volgt. Als je meer informatie
nodig hebt om de inhoud te toetsen, dan maak je
de aanvraag alléén onvolledig als je daarnaast ook
vragen hebt over de personalia en/of draagkracht
van rechtzoekende. Is dit niet het geval dan zet je
de zaak in GRAS op “inhoudelijk niet beoordeeld” en
maak je een financiële afwijzing.
Wordt vervolgens een peiljaarverlegging
aangevraagd, dan stuurt de beschikker van het FKC
het dossier terug naar één van de reguliere teams.
Daar beoordeelt een andere beschikker de aanvraag
eerst inhoudelijk en neemt een besluit met
tekstcode 399. Na beoordeling stuurt hij de zaak
weer door naar het FKC voor beoordeling van de
aanvraag peiljaarverlegging. Bij een inhoudelijke
afwijzing van de aanvraag toevoeging wijst FKC het
verzoek peiljaarverlegging af (zie de werkinstructie
Peiljaarverlegging [LINK], inhoudelijke beoordeling).
1702

Financiële
beoordeling

Financiële beoordeling aanvragen uit het
buitenland
Zie Gebruikersinstructie aanvragen uit het
buitenland

1.12

1.13

1-6-2020

-

-

1-6-2020

Inkomensverklaring
In een inkomensverklaring wordt het inkomen en
het vermogen van de aanvrager en eventuele
partner vermeld. Wordt er een inkomensverklaring
aangevraagd bij de Raad, dan verstrekt de
Belastingdienst de financiële gegevens aan de Raad.
[LINK] Meer informatie over de inkomensverklaring
op www.rechtsbijstand.nl
https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-enrechtsbijstand/wat-is-gesubsidieerderechtsbijstand/inkomensverklaring
1703

www.rechts
bijstand.nl
/
Inkomensv
erklaring

Lagere kosten bij de rechtbank
(griffierechten)
(...)
Toewijzing notaris die tegen verminderd tarief
werkzaamheden verricht
Bepaalde werkzaamheden van de notaris komen in
aanmerking voor verrichting tegen een verminderd
tarief (artikel 56 van de Wet op het notarisambt
[LINK naar wetten.overheid.nl])
U stuurt hiervoor de inkomensverklaring naar de
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voorzitter van de Kamer voor het notariaat met het
verzoek een notaris aan te wijzen.
Kamers voor het notariaat:
Kamer voor het notariaat in het ressort
Amsterdam
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam
Telefoon: 088 – 361 1434
E-mailadres: kamer.notariaat.rbams@rechtspraak.nl
Kamer voor het notariaat in het ressort
Arnhem-Leeuwarden
Postbus 9030
6800 EM Arnhem
Telefoon: 088 – 361 1521
E-mailadres: kvhn.arnhemleeuwarden@rechtspraak.nl
Kamer voor het notariaat in het ressort Den
Haag
Postbus 20302
2500 EH Den Haag
Telefoon: 088 – 362 2208
E-mailadres: kamer.notariaat.rb-sgr@rechtspraak.nl
Kamer voor het notariaat in het ressort Den
Bosch
Postbus 70584
5201 CZ Den Bosch
Telefoon: 088 – 362 0904
E-mailadres: m.braspenning@rechtspraak.nl
1704

Peiljaarverl
egging

Inhoudelijke beoordeling
(…)
• Was de aanvraag regulier (niet HT) inhoudelijk
niet beoordeeld, dan afvalbak je het PJV-proces en
start je via mutatie (TOE-HZV) het proces voor de
inhoudelijke beoordeling op. Je vermeldt in het
werkbriefje dat, als de zaak inhoudelijk akkoord is,
alsnog met voorrang het PJV-proces moet worden
opgestart.

2.13

2.14

1-6-2020

1705

Peiljaarverl
egging

Daling aannemelijk
Om in aanmerking te komen voor PJV zal de
rechtzoekende aannemelijk moeten maken dat
sprake is van een terugval in het inkomen en of
vermogen (artikel 34c lid 1 Wrb). Het gaat om
daling van fiscale inkomens- en/of
vermogensbestanddelen die niet het gevolg is van
een wijziging van fiscale tarieven.

2.13

2.14

1-6-2020

Je houdt Bbij de beoordeling van die daling geen
rekening maak je een schatting die het verwachte
verzamelinkomen in het verlegde peiljaar zo dicht
mogelijk benadert met toekomstige feiten, tenzij
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die zich hebben voorgedaan binnen 6 weken na
bekendmaking van de beslissing op de aanvraag
toevoeging. Ook hou jJe houdt in beginsel geen
rekening met (onzekere) toekomstige
gebeurtenissen c.q. verwachtingen. of tijdelijke
dalingen die binnen de gekozen beroepsuitoefening
gangbaar zijn, bijvoorbeeld seizoensinvloeden.
Als de daling van het inkomen en/of vermogen
onvoldoende aannemelijk is, dan wijs je het verzoek
af.
Voorbeeld 1: Rechtzoekende is van plan een woning
te kopen met eigen spaargeld. De toevoeging is
afgewezen op de hoogte van dit spaargeld. Bij het
verzoek PJV houd je geen rekening met deze
toekomstige gebeurtenis. (De peildatum voor het
vermogen is 1 januari van het verlegde peiljaar).
Voorbeeld 2: De toevoeging wordt afgewezen of
verstrekt met een hoge eigen bijdrage in
september. Rechtzoekende wordt in november 65
en heeft hierdoor minder inkomsten vanaf
november. Bij het verzoek PJV houd je geen
rekening met deze toekomstige gebeurtenis
Rechtzoekende ontvangt een WW-uitkering en de
einddatum daarvan is bekend. Bij het verzoek PJV
houd je geen rekening met een mogelijk lager
inkomen na de einddatum omdat een daling van het
inkomen na einde WW-uitkering onzeker is.
1706

Peiljaarverl
egging

De vaststelling van het inkomen en vermogen
(….)
Conservatoir beslag in strafzaken
Zie werkinstructie financiële beoordeling [LINK]

2.13

2.14

1-6-2020

1707

Resultaatbeoordeling

Toevoegbeleid
Algemeen
(…) Van de advocaat mag worden verwacht dat hij
het eindbesluit op de resultaatbeoordeling afwacht
voordat hij bij rechtzoekende zijn normale tarief in
rekening brengt. Zie de uitspraak van het Hof van
Discipline.

1.16

1.17

1-6-2020

Bij behaald resultaat moet bij declaratie het
formulier Resultaatbeoordeling worden
meegestuurd. Het formulier moet altijd worden
meegestuurd bij Personen- en Familierechtzaken
waarbij resultaat behaald kan worden (bijvoorbeeld
echtscheiding, boedelscheiding, alimentatie, enz. en
mediation in deze zaken).
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1708

Resultaatsb
eoordeling

Zaak geëindigd
(…)
Een civiel-/ bestuursrechtelijke zaak is in beginsel
beëindigd als:
 er een schikking is bereikt of;
 er in laatste instantie definitief uitspraak is
gedaan.

1.16

1.17

1-6-2020

Zijn echter na de schikking of uitspraak nog
werkzaamheden door de advocaat verricht voor het
rechtsbelang waarvoor de toevoeging is verleend,
dan omvat de resultaatsbeoordeling ook deze
werkzaamheden. Er is dan namelijk een directe
relatie tussen de verleende rechtsbijstand en de
opbrengst (zie ook onder Berekening resultaat,
Algemeen).
1709

Resultaatbeoordeling

Berekening resultaat
Algemeen
(…)
• bij echtscheiding: spaartegoeden van de
minderjarige kinderen, die zijn opgenomen in de
afspraken (het convenant) of de beschikking.
Omdat dit tot het gezinsvermogen behoort en de
ouders over die tegoeden kunnen beschikken.
(tenzij sprake is van een Belegging Erfenis en
andere gelden Minderjarigen, de zgn. BEMclausule);

1.16

1.17

1-6-2020

1710

HT
steekproef
controle –
beoordeling
van
bevindinge
n

6. Bereik
Je kijkt in hypergras of er in de controleperiode nog
andere dossiers zijn. Als blijkt dat een
steekproefdossier valt onder het bereik van een
ander dossier uit dezelfde of eerdere
controleperiode, dan betrek je dat andere dossier
altijd bij de steekproef: aan het steekproefbestand
voeg je een regel toe met daarin alle gegevens van
het andere dossier, inclusief de vergoeding. Het
voorgaande geldt ook als een ander dossier valt
onder het bereik van het steekproefdossier.
Constateer je dat er sprake is van bereik, dan is de
toevoeging onrechtmatig aangevraagd. Je corrigeert
de vergoeding. Het foutbedrag bereken je als volgt:

4.61

4.62

1-6-2020

1711

HT
steekproef
beoordeling
bevindinge
n

13. Beoordelen kilometers
Verschil Google Maps routeplanner bij declaratie en
steekproef
(…)
Voor de gereisde kilometers gedeclareerd 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.

4.6

4.61

30-1-2020
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1712

V060 A.A.procedure

Tweede of volgende aanvragen asiel
Voor alle tweede of volgende asielaanvragen is
m.i.v. 15 januari 2014 de werkinstructie V070 van
toepassing.

2.14

2.15

15-1-2020

2.14

2.15

15-1-2020

2.15

2.16

1-6-2020

Uitzondering: tweede V060 toevoeging (m.i.v.
15 januari 2020)
Je (RvR Legal Aid) verstrekt een tweede toevoeging
met zaakcode V060 als een asielzaak na een
onherroepelijke Dublinbeschikking van de IND
alsnog en voor de eerste keer inhoudelijk
behandeld wordt in de A.A.-procedure. Dit gaat om
een opvolgende aanvraag. We zien deze
aanvraag niet als een tweede of volgende
(herhaalde) aanvraag asiel (artikel 5a lid 5 Bvr).
Voor eventuele uitzonderingen en varianten in de
praktijk, zie de bijlage [LINK].
1713

V070
Voornemen
vervolgaan
vraag asiel

(…) artikel 12 lid 2 sub a Wrb jo artikel 3 sub f Brt)”
Uitzondering: tweede V060 toevoeging (m.i.v.
15 januari 2020)
Je (RvR Legal Aid) verstrekt een tweede toevoeging
met zaakcode V060 als een asielzaak na een
onherroepelijke Dublinbeschikking van de IND
alsnog en voor de eerste keer inhoudelijk
behandeld wordt in de A.A.-procedure. Dit gaat om
een opvolgende aanvraag. We zien deze
aanvraag niet als een tweede of volgende
(herhaalde) aanvraag asiel (artikel 5a lid 5 Bvr).
Voor eventuele uitzonderingen en varianten in de
praktijk, zie de bijlage [LINK].
Vervolgaanvraag asiel vanuit
vreemdelingenbewaring/ VRIS (zgn. 6wekenzaken)

1714

V070
Voornemen
vervolgaan
vraag asiel

Benodigde stukken / informatie
- (digitaal) ondertekend aanvraagformulier
Vervolgaanvraag Asiel (MijnRvR)
- distributiebrief (indien aanwezig)
- een kopie van het voornemen (indien
aanwezig)
- toelichting over nieuwe feiten en
omstandigheden (nova)
Inschrijvingsvoorwaarden
(…) Als de rechtsbijstandverlener niet als
asielrechtspecialist is ingeschreven wijs je aanvraag
af met tekstcode 182 (niet ingeschreven advocaat
op het rechtsgebied).
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Toevoegbeleid
Buiten behandeling stelling
Voornemen buiten behandelingstelling
(…)
Algemeen
Voornemen inhoudelijke afwijzing zonder met
horen
Je (regiokantoor RvR) verstrekt een toevoeging
voor het indienen van een zienswijze tegen een
voorgenomen inhoudelijke afwijzing van een tweede
of volgende aanvraag asiel als de IND afziet van
horen. Legal Aid verstrekt de toevoeging als er wel
wordt gehoord. kunt een toevoeging met zaakcode
V070 voor de voornemenprocedure verstrekken bij
een tweede of volgende aanvraag asiel als uit de
aanvraag blijkt dat er sprake is van nieuwe feiten
en/of omstandigheden (nova). De advocaat stuurt
de door Legal Aid afgegeven ‘distributiebrief V070’
mee bij de aanvraag toevoeging.
Voornemen inhoudelijke afwijzing zonder
horen
Je (RvR Legal Aid) verstrekt een toevoeging met
zaakcode V070 op naam van de hoofdcliënt.
Je verstrekt een toevoeging voor de
voornemenprocedure bij een tweede of volgende
aanvraag asiel als uit de aanvraag blijkt dat er
sprake is van nieuwe feiten en/of omstandigheden
(nova).
Je (regiokantoor RvR) kunt een toevoeging met
zaakcode V070 voor voornemenprocedure
verstrekken bij een tweede of volgende aanvraag
asiel als uit de aanvraag blijkt dat er sprake is van
nieuwe feiten en /of omstandigheden (nova). Legal
Aid verstrekt geen distributiebrief als de IND afziet
van horen. De advocaat stuurt een kopie van het
voornemen mee bij de aanvraag.
Nova
Er is sprake van nova als deze niet in de eerdere
(asiel)procedure ingebracht hadden kunnen worden.
Voorbeelden van nova kunnen zijn:
• een wijziging van het categoriaal
beschermingsbeleid het land gebonden beleid,
wijzigingen in het land van herkomst;
• een nieuw asiel gerelateerd document gedateerd
na het onherroepelijke besluit met datum van na
het onherroepelijke besluit in de eerdere procedure.
Als uit de aanvraag onvoldoende blijkt of er sprake
is van nova dan maak je de aanvraag onvolledig
met de volgende tekst:
“U heeft een aanvraag ingediend om rechtsbijstand
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te verlenen bij een vervolgaanvraag asiel herhaald
asielverzoek. Graag verneemt de Raad wat de nova
zijn in deze zaak om bij uitzondering voor een
toevoeging in aanmerking te komen en waarom
deze niet in de eerdere asielprocedure naar voren
worden gebracht. (Artikel 12 Wrb, Handboek
Toevoegen aantekening 16)”
(…)
LAT
Je verstrekt geen LAT voor advies (onderzoek door
de advocaat of sprake is van nova) of voor het
invullen van de kennisgeving tweede of volgende
asielaanvraag (M35-0 formulier). Je wijst de
aanvraag af met de tekstcode 131 (prematuur).
1715

Wet
dwangsom

Fictieve weigering
(…)
Als een advocaat aanvraagt voor bezwaar of beroep
fictieve weigering, wijs je de aanvraag af op grond
van recente rechtspraak met tekstcode 188 (van
elke grond ontbloot). Deze tekst vul je aan met:
‘Bedoeld wordt de uitspraak van de Raad van State
met nummer LJN: BK8223’.

3.04

3.05

1-6-2020

1716

Wet
dwangsom

Direct beroep bij de rechtbank
(…)
Is er wel sprake van een inhoudelijke behandeling
op een zitting of wordt er een toelichting gegeven
op de complexiteit van de zaak, dan kun je direct
een reguliere toevoeging verstrekken.
Als hangende het besluit over het direct beroep het
bestuursorgaan alsnog een inhoudelijke beslissing
neemt en hiertegen beroep wordt ingesteld, dan
wordt dit van rechtswege meegenomen in het
beroep niet tijdig beslissen. Is er een LAT verstrekt
voor het direct beroep, dan kun je deze op verzoek
muteren naar een reguliere toevoeging.

3.04

3.05

1-6-2020

Bijlage(n)
1. Gereviseerde werkinstructie O033 schuldsanering/betalingsregeling
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