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Toelichting 

De wijzigingen zijn geel gearceerd, toelichtingen staan in cursief. Als sprake is van 

een beleidswijziging dan staat dat vermeld in de toelichting. In de meeste gevallen 

betreft het echter een verduidelijking of aanvulling op staand beleid. 

 

De indeling is zo veel mogelijk op onderwerp: Vaststellen, Alle rechtsterreinen, 

Mediation, Civiel/Bestuur en Strafzaken. 

 

 

Nr Zaak-code 

Werkinstr. 

Wijziging Versie 
oud 

Versie  
nieuw 

Datum 

1816 Art. 05 Bvr 

Procedure/ 

Beëindigd 

voor 

procedure 

Procedure 

(…) 

Geen gemachtigde, geen procedurevergoeding 

Voor een procedure-vergoeding is vereist dat de 

declarerende advocaat die de procedure voert zich 

als gemachtigde heeft 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. 

 

2.12 2.13 1-5-2021 

1817 Art. 05a Bvr 

A.A./V.A.-

procedure 

V061 t/m 

V066 

Met onbekende bestemming vertrokken 

(mob)  

(…) 

Protocol 24 

Bij een afwijzing van een asielaanvraag van een 

EU-onderdaan op grond van protocol 24 [link 

achtergrondinformatie], stel je een vergoeding 

vast van 7 punten, analoog aan de afhandeling van 

spoor 2-zaken. 

 

2.15 2.16 1-5-2021 

1818 Art. 5a Bvr 

A.A./V.A.- 

procedure 

V061 t/m 

V066 

V064 zaak als bedoeld in art. 30 Vw (4 

punten) 

Je stelt de vergoeding vast op zaakcode 

vaststelcode V064, ongeacht de aard en omvang 

van de inhoudelijke werkzaamheden, als de 

procedure wordt beëindigd door: 

- Een besluit o.g.v. artikel 30 Vreemdelingenwet 

(Vw), (Dublin); ongeacht de aard en omvang 

van de inhoudelijke werkzaamheden. Onder 

artikel 30 Vw vallen bijvoorbeeld Dublinzaken 

en zaken waarin een ander (niet Dublin) land 

de asielaanvraag moet behandelen.    
- Een besluit van niet-ontvankelijkheid op grond 

van artikel 30a lid 1 sub a, b, c, of e Vw. 

 

2.15 2.16 1-5-2021 

1819 Art. 11 Bvr 

Samenhangen

de procedures 

Samenhangende procedures  

Voor het bepalen van samenhang is het verloop 

van de procedure van belang. Er is sprake van 

samenhang in de volgende situaties:  

- Als de rechter of een andere instantie zaken 

van een advocaat of zijn kantoorgenoot 

2.14 2.15 1-5-2021 



Wijzigingenlijst Kenniswijzer per 1 mei 2021 

2 

Versie 2.00 

voegt, gelijktijdig of -nagenoeg- aansluitend 

op een (eind)zitting behandelt, neem je aan 

dat er samenhang is. 

Samenhangende procedures: buiten zitting 

- Doet een rechter bij een (hoger) beroep en 

een voorlopige voorziening de voorlopige 

voorziening buiten zitting af, dan geldt de 

samenhangregeling. Ook als onmiddellijk 

uitspraak op beroep wordt gedaan door de 

voorzieningenrechter.  

- De samenhangregeling Dit geldt ook als een 

procedure door een instantie buiten zitting 

wordt afgedaan en de 

rechtsbijstandverlener in de gelegenheid is 

gesteld om het bezwaar mondeling toe te 

lichten, maar hiervan geen gebruik heeft 

gemaakt. 

 

Geen samenhang 

- Ingetrokken procedures, als bedoeld in 

artikel 5, lid 2 Bvr. 

 

Samenhangende procedures: buiten zitting 

Doet een rechter bij een beroep en een voorlopige 

voorziening de voorlopige voorziening buiten 

zitting af, dan geldt de samenhangregeling. Ook 

als onmiddellijk uitspraak op beroep wordt gedaan 

door de voorzieningenrechter. De 

samenhangregeling geldt ook als een procedure 

door een instantie buiten zitting wordt afgedaan en 

de rechtsbijstandverlener in de gelegenheid is 

gesteld om het bezwaar mondeling toe te lichten, 

maar hiervan geen gebruik heeft gemaakt. 

(…) 

Kennelijke afdoening 

[Artikel 5 lid 2 en artikel 19 lid 2Bvr buiten 

toepassing per 15 februari 2014] 

 

1820 Art. 11 Bvr 

Samenhangen

de procedures 

Ingetrokken procedures 

De samenhangregeling is niet van toepassing op 

ingetrokken procedures. Als samenhangende 

procedures worden ingetrokken pas je per 

toevoeging het tweede lid van artikel 5 Bvr toe. 

 

Cassatie ( artikel 11 lid 5 Bvr) 

Aan cassatieprocedures ken je ongeacht het soort 

zaak 15 punten toe. De samenhangregeling is ook 

op cassatieprocedures van toepassing. 

 

2.14 2.15 1-5-2021 

1821 Art. 17 Bvr 

Gerechtelijk 

vooronderzoe

k (GVO)/ 

Beleidswijziging. Op 1-6-2020 is in artikel 23/23a 

opgenomen dat er 1,5 punt wordt toegekend 

wanneer “er behandeling plaatsvindt door de 

rechter-commissaris van de vordering tot 

2.07 2.08 1-5-2021 



Wijzigingenlijst Kenniswijzer per 1 mei 2021 

3 

Versie 2.00 

Onderzoeksha

ndelingen R-C 

voorlopige (hervatting van de) verpleging (art. 

509i Sv) (…)”. Dit kan uit de reguliere vaststelling. 

 

Algemeen 

(…) 

Je kent o.a. ook één punt toe: 

(…) 

•Voor het bijwonen van een (hoger beroep) 

verhoor over observatie in een kliniek; 

•Voor het bijwonen van een verhoor over 

voorlopige verpleging; 

•Voor het bijwonen van een verhoor naar 

aanleiding van een strafrechtelijk financieel 

onderzoek. 

 

1822 Art. 18 Bvr 

Zitting in 

strafzaken 

Lay-out aanpassen om de verschillende begrippen 

te benadrukken. 

 

Voorbeelden 

• Er is een uitnodiging voor een TOM-zitting 

[cursief] (S041), het voorstel van de OvJ wordt 

geaccepteerd. De zaak is buiten rechte [cursief] 

afgedaan (artikel 19 Bvr) en wordt als beëindigde 

procedure vastgesteld op 5 punten. 

• Er is een uitnodiging voor een voornemen tot het 

opleggen van een strafbeschikking [cursief]. Na 

het gesprek met de OvJ wordt de voorgestelde 

sanctie geaccepteerd. De zaak is in rechte [cursief] 

afgedaan (ECLI:NL:RVS:2017:226 [LINK]) en 

wordt als procedure vastgesteld op 5 punten 

(S010/S030) of 6 punten (S040/S041) (artikel 14 

Bvr). 

 

2.17 2.18 1-5-2021 

1823 Art. 28 Bvr 

Vaststelling 

van de 

vergoeding 

Tussentijdse beëindiging van de toevoeging 

Is de toevoeging tussentijds beëindigd, als bedoeld 

in artikel 33 Wrb, dan is de stand van de zaak op 

de datum van de beëindiging bepalend voor het 

soort vergoeding. Bijvoorbeeld advocaat onttrekt 

zich aan een lopende procedure, waarin nog geen 

zitting heeft plaatsgevonden. Je stelt de 

vergoeding dan vast op grond van artikel 5 lid 2 

Bvr. 

Na tussentijdse beëindiging van de toevoeging 

vanwege een vertrouwensbreuk geldt een 

wachttermijn van drie maanden voor declaratie 

zodat de rechtzoekende de tijd heeft om een 

andere advocaat te benaderen. Declareert de 

advocaat voor het verstrijken van de wachttermijn, 

dan wijs je de aanvraag af met de volgende tekst: 

“U heeft een aanvraag voor een vergoeding 

ingediend. De Raad wijst uw aanvraag af omdat uit 

de stukken blijkt dat de wachttermijn van drie 

maanden nog niet is verstreken. Na het verstrijken 

2.19 2.20 1-5-2021 
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van deze termijn kunt u opnieuw om vergoeding 

van uw werkzaamheden verzoeken.” 

 

Zie verder werkinstructie Mutatie van de 

toevoeging i.v.m. opvolging [LINK]. 

(…) 

Strafzaken niet-verdachten 

Nihilstelling eigen bijdrage in strafzaken is niet van 

toepassing op strafzaken van niet-verdachten (Z-

zaken). Uitgezonderd: 

• een klaagschrift in een beklagprocedure op grond 

van artikel 552a-552b Sv (Z120) dat leidt tot 

teruggave van de goederen of  

• een met de hoofdzaak samenhangende zaak 

(Z100, Z120, Z230). 

 

1824 Art. 32 Bvr 

Proceskostenv

ergoeding / 

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. Dat geldt voor kostenveroordelingen 

in alle zaken, zowel civielrechtelijk, 

bestuursrechtelijk als strafrechtelijk.  

Dit zijn de kosten van verleende rechtsbijstand 

(het salaris gemachtigde en/of de eigen bijdrage 

die wordt vergoed door de wederpartij). Deze 

vergoeding 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. 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. 

 

Buitengerechtelijke Vergoeding van overige 

(buitengerechtelijke) kosten, niet zijnde kosten 

van verlening van rechtsbijstand, breng je niet in 

mindering op de vaststelling. Bijvoorbeeld 

vergoeding van griffierecht en 

deurwaarderskosten. Zie verder ook ‘Vergoeding 

kosten rechtsbijstand door derden’ verderop in 

deze werkinstructie. 

 

 

 

4.13 4.14 1-5-2021 
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1825 High Trust 

steekproefcon

trole  

De wijzigingen zijn gepubliceerd per 1-4-2021.  

Zie bijlage I. 

 

In verband met de digitale controle in High Trust is 

een lijst met benodigde stukken vermeld. 

 

In de werkinstructie zijn onder meer de Algemene 

voorwaarden HT Steekproef versie 3.0 vermeld en 

de Algemene voorwaarden HT Eén-op-één controle 

versie 3.0.   

 

2.04 

 

2.05 1-4-2021 

1826 High Trust 

steekproefcon

trole - 

Beoordeling 

bevindingen 

15. Administratief doorvoeren van mutaties 

na de steekproef 

Als je na de steekproef de vergoeding op nihil 

moet stellen, dan muteer je de vergoeding met 

een INV-besluit. Als reden mutatie gebruik je HTS 

(mutatie n.a.v. steekproef), waardoor de zaak niet 

meer in de hercontrole (IKC) of volgende 

steekproefperiode komt. 

 

4.62 4.63 1-5-2021 

      

1827 Algemeen 

toevoegbeleid 

Algemeen beleid 

 

Aanvullende omschrijving 

De toevoeging vermeldt een omschrijving van het 

rechtsbelang terzake waarvan de toevoeging is 

verleend (art. 24 lid 5 Wrb). Bij de reguliere 

beoordeling vermeldt de beschikker een nadere 

omschrijving van het rechtsbelang bij ‘aanvullende 

omschrijving’ in GRAS. Bij HT omschrijft de 

advocaat het rechtsbelang in de aanvraag 

toevoeging. 

 

1.01 1.02 1-5-2021 

1828 Algemeen 

toevoegbeleid 

 

Herhaalde aanvraag 

Van een herhaalde aanvraag is sprake als de 

rechtsbijstandverlener na een afwijzing op de 

aanvraag of intrekking van de toevoeging een 

nieuwe aanvraag indient. Voor de beoordeling van 

een herhaalde aanvraag toevoeging is het 

noodzakelijk dat de rechtsbijstand nog niet 

beëindigd is en dat er nieuwe feiten en/of 

omstandigheden (nova) worden aangevoerd 

(artikel 4:6 Awb). 

 

1.01 1.02 1-5-2021 

1829 Algemeen 

toevoegbeleid 

 

Termijn indienen aanvraag 

Op grond van artikel 28 lid 1 sub a Wrb verstrek je 

geen toevoeging als de aanvraag wordt ingediend 

nadat de rechtsbijstand reeds feitelijk is verleend. 

Voorbeeld: Er is geen sprake van substantiële 

juridische werkzaamheden waarvoor achteraf 

wordt toegevoegd als de advocaat alleen nog de 

uitspraak dient na te bespreken. In aantekening 2 

1.01 1.02 1-5-2021 
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onder artikel 28 Wrb staat dat als er door de 

advocaat een verschoonbare reden wordt 

aangegeven bij de aanvraag alsnog een toevoeging 

kan worden verstrekt. 

 

Van een aanvraag straftoevoeging (S-codes) 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. 

 

High Trust 

Na een afgewezen aanvraag HT vanwege het 

ontbreken van de juiste persoonsgegevens kan de 

advocaat binnen zes weken een nieuwe aanvraag 

indienen met de ontbrekende informatie. Je gaat 

bij declaratie uit van de ingangsdatum van de 

eerste aanvraag. Een aanvraag die buiten de zes 

weken wordt ingediend na de HT-afwijzing wordt 

getoetst als een nieuwe aanvraag met nieuwe 

ingangsdatum. De rechtsbijstand moet nog actueel 

zijn.  

 

1830 Algemeen 

toevoegbeleid 

LAT 

Een LAT ziet op een eenvoudig rechtskundig advies 

(art. 24a Wrb) en je toetst deze in het algemeen 

aan dezelfde criteria als een reguliere aanvraag. 

Voor specifieke criteria en voorwaarden voor een 

LAT zie de werkinstructie van de betreffende 

zaakcode. Voor de hoogte van het financieel 

belang, zie werkinstructie Financieel belang [LINK]. 

 

Te late aanvraag 

Als de LAT niet binnen vier weken na het geven 

van het advies is ingediend, dan wijs je de 

aanvraag af (art. 28 lid 3 Wrb).  

 

Bereik LAT 

Zie werkinstructie bereik onder 1.2.2. [LINK]  

Versie 1.01 (01-12-2020) 

 

1.01 1.02 1-5-2021 

1831 Bereik, 

Hoofdstuk 1 

Algemeen 

1.2.2 Na LAT een aanvraag reguliere 

toevoeging Aanvraag toevoeging ná LAT, 

hetzelfde rechtsbelang  

 

Een LAT ziet op een eenvoudig rechtskundig advies 

(art. 24a Wrb). De keuze van het voeren van een 

procedure op een LAT is niet uitgesloten. Hierbij 

pas je het volgende beleid toe. 

 

2.11 2.12 1-5-2021 
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Een LAT kan worden afgewezen op bereik (art. 28 

lid 1 onder b Wrb). Je toetst of er sprake is van 

hetzelfde rechtsbelang (werkinstructie Bereik, 

paragraaf 1.2). 

 

Wordt voor hetzelfde rechtsbelang nà een LAT een 

reguliere (lichte advies) toevoeging aangevraagd 

en is de eerste LAT voor advieswerkzaamheden 

gebruikt, dan is sprake van één zaak en dus één 

toevoeging.  

 

Als de aanvraag Wordt na de LAT een reguliere 

toevoeging aangevraagd die aan alle overige 

inhoudelijke criteria voldoet (bijvoorbeeld 

financieel belang), dan bel je de advocaat om mee 

te delen dat de LAT wordt omgezet in een reguliere 

toevoeging. Je maakt een telefoonnotitie in het 

dossier. Komt het verzoek van een advocaat van 

een ander kantoor, zie werkinstructie Mutatie van 

de toevoeging i.v.m. opvolging [LINK]. 

 

1832 Formulieren/ 

MijnRvR 

 

Voorstel tot aanpassing in MijnRvrR bij het 

onderdeel Resultaatbeoordeling/kosten derden 

onder de infoknop: 

 

Enkel de proceskostenvergoeding, voor wat betreft 

de kosten van verlening van rechtsbijstand c.q. 

salaris gemachtigde dient te worden opgegeven 

(zonder aftrek van de eigen bijdrage). 

Buitengerechtelijke kosten, niet zijnde kosten van 

verlening rechtsbijstand dienen niet te worden 

opgegeven Geef hier de kosten van verleende 

rechtsbijstand op (het salaris gemachtigde en/of 

de eigen bijdrage die wordt vergoed door de 

wederpartij). Vergoeding van overige 

(buitengerechtelijke) kosten geeft u hier niet op. 

 

  1-5-2021 

1833 Financiële 

beoordeling 

algemeen 

Inkomen en of vermogen in het buitenland / 

Belastingvrij inkomen 

Heeft rechtzoekende en/of de eventuele partner 

enig inkomen en/of vermogen in het buitenland in 

het peiljaar, dan moet hij het formulier ‘Opgave 

inkomen en vermogen’ verstrekken met 

specificaties van het inkomen en vermogen in het 

buitenland. Dit formulier moet ook worden 

ingevuld als een belastingvrij inkomen wordt 

genoten, bijvoorbeeld medewerkers van 

internationale organisaties of bedrijven. 

Je berekent het inkomen van rechtzoekende en 

eventuele partner op een wijze die het 

verzamelinkomen zo dicht mogelijk benadert 

(artikel 25 lid 4, artikel 34 Wrb, artikel 34a lid 1 

Wrb). 

1.14 1.15 1-5-2021 

http://www.rvr.org/binaries/content/assets/rvrorg/informatie-over-de-raad/eform---opgave-inkomen-en-vermogen-3-0.pdf
http://www.rvr.org/binaries/content/assets/rvrorg/informatie-over-de-raad/eform---opgave-inkomen-en-vermogen-3-0.pdf
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Heb je een aanvraag met een buitenlands adres én 

een BSN, dan start je eerst berichtenverkeer op. 

Krijg je gegevens terug, dan neem je deze mee bij 

de financiële beoordeling. Je kijkt niet naar de 

status van het inkomen. Na ontvangst van de 

gegevens van de Belastingdienst toets je het 

formulier Opgave inkomen en vermogen en neem 

je een besluit. Zie ook werkinstructie Status van 

het inkomen. 

 

1834 Draagkrachtbe

rekening 

minderjarige 

rechtzoekende 

(artikel 8 

Bebr) 

 

Aanvraag toevoeging minderjarige, geen 

geschil met ouders (art. 8 sub a en b Bebr)  

Een minderjarige die geen geschil heeft met de 

ouder(s)/voogd(en) wordt beoordeeld op het 

inkomen van de ouder(s)/voogd(en), tenzij de 

minderjarige: 

 16 jaar of ouder en uitwonend is (sub a); 

 thuiswonend is en de ouder(s)/voogd(en) geen 

kinderbijslag voor hem ontvangen (sub b).  

 

Je beoordeelt alleen het verzamelinkomen van de 

ouder(s)/voogd(en), en eventuele partners, waar 

de minderjarige een gemeenschappelijke 

huishouding mee voert.  

 

2.04 2.05 1-5-2021 

1835 Financiële 

beoordeling - 

Geen eigen 

bijdrage 

Asielzoekers (artikel 6 lid 1 sub a Bebr) 

(…) 

Geeft de advocaat op de aanvraag aan dat 

rechtzoekende verblijft in een COA-opvang als OC, 

AC en AZC dan vraag je geen eigen verklaring 

asielzoeker op en leg je direct geen eigen bijdrage 

op. Als uit de aanvraag blijkt dat de asielzoeker 

een verblijfsvergunning heeft gekregen, toets je of 

de asielzoeker nog recht heeft op RVA-

verstrekkingen. Als de asielzoeker verblijft op een 

regulier woonadres dan beoordeel je het inkomen 

en vermogen op de gebruikelijke wijze. 

 

2.19 2.20 1-5-2021 

1836 Financiële 

beoordeling - 

Geen eigen 

bijdrage 

Beleidswijziging. Mogelijkheid tot toetsing achteraf 

opgenomen. 

 

Bijdrage verdachte beroep op 

noodweer(exces) 

Als de advocaat een verklaring overlegt van het 

OM waaruit blijkt dat verdachte in redelijkheid een 

beroep kan doen op noodweer(exces), dan leg je 

geen eigen bijdrage op voor de toevoeging in de 

strafzaak. De advocaat kan het OM verzoeken om 

afgifte van de verklaring. Deze verklaring kan ook 

bij declaratie van de toevoeging worden 

overgelegd.  De hoogte van het verzamelinkomen 

of vermogen van rechtzoekende is niet relevant. 

2.19 2.20 1-5-2021 
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1837 Art. 28 Bvr 

Vaststelling 

van de 

vergoeding 

Nihilstelling 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: 

 (…) 

 beleidssepot, als sprake is van de algemene 

voorwaarden (is sprake van een andere grond, 

dan laat je de eigen bijdrage in stand). 

 

Als de advocaat een verklaring overlegt van het 

OM waaruit blijkt dat verdachte in redelijkheid een 

beroep kon doen op noodweer(exces), dan stel je 

de eigen bijdrage op nihil. De advocaat kan het OM 

verzoeken om afgifte van de verklaring.  

 

2.19 2.20 1-5-2021 

1838 Financiële 

beoordeling - 

Laagste eigen 

bijdrage 

Beleidswijziging. Past bij strekking van de Msnp 

regeling. 

 

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 Msnp is van toepassing bij een 

schuldbemiddeling of saneringskrediet(lening). 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 (…).” 

 

2.08 2.09 1-5-2021 

1839 Resultaatsbeo

ordeling 

BIJLAGE Voorbeelden resultaatbeoordeling 

(…) 

5.10 Echtscheiding en overbedeling (onder 

opschortende voorwaarde) 

In het convenant is opgenomen dat de ex-partners 

gebruik maken van de echtelijke woning totdat er 

een andere geschikte woning is gevonden. Dan zal 

de woning worden verkocht en wordt de 

overwaarde van € 80.000 bij helfte verdeeld.  

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

Het door de Raad buiten beschouwing te laten 

vermogen (in 2019) is in dit geval de helft van 

€ 30.360 dus minder dan € 15.180. 

De ex-partners hebben elk een vordering van 

€ 40.000 onder opschortende voorwaarde, 

namelijk totdat een geschikte woning is gevonden. 

Deze vordering is hoger dan 50% van het 

geldende heffingvrij vermogen. Daarom wordt de 

toevoeging ingetrokken. 

 

 

  1-5-2021 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2016:3370
https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies-vaststellen/artikel-28-bvr-technisch-en-beleidssepot.pdf
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1840 Internationale 

instanties 

1. Rechtsgangen bij de Raad van Europa 

Je kunt ten hoogste één toevoeging verstrekken 

voor klachtprocedures in verband met 

internationaal klachtrecht, als het hetzelfde 

rechtsbelang betreft. Die toevoeging omvat alle 

ingediende klachten (bij meerdere internationale 

klachtinstanties) en geldt tevens voor het indienen 

van voorlopige maatregelen (interim measures) 

en/of een intern appel in het kader van die 

klachten. 

 

3.00 3.01 1-5-2021 

1841 Specialisatie 

advocaat/niet-

ingeschreven 

advocaat 

Specialisatie 

Om als advocaat toegevoegd te worden vereist de 

Raad op bepaalde rechtsgebieden inschrijving als 

specialist. Hiervan is sprake op het gebied van: 

• (…) 

• Bijzondere curator in artikel 1:212 BW of 

1:250 BW zaken (per 01-01-2020) 

• Milieurecht (arrangement) 

 

2.10 2.11 1-5-2021 

1842 Specialisatie 

advocaat/niet-

ingeschreven 

advocaat 

 

Specialisatie 

(…) 

Bij de beoordeling van een aanvraag toevoeging ga 

je na of voor de zaak waarvoor de advocaat de 

toevoeging verzoekt een specialisatievereiste 

noodzakelijk is. Het moment van de aanvraag is 

daarbij bepalend. 

 

2.10 2.11 1-5-2021 

1843 Specialisatie 

advocaat / 

niet-

ingeschreven 

advocaat 

Beoordeling aanvraag toevoeging van een 

niet-ingeschreven advocaat 

Je toetst of de niet-ingeschreven advocaat een 

toevoeging verzoekt voor een zaak waarvoor een 

specialisatie is vereist. 

Is daarvan sprake, dan wijs je de aanvraag direct 

af met tekstcode 181. Dit is niet in strijd met het 

recht op vrije advocaatkeuze [LINK 

achtergrondinformatie vrije advocaatkeuze]. 

 

PDF Achtergrondinformatie 

 

Recht op vrije advocaatkeuze 

Het recht op vrije advocaatkeuze vormt in het 

kader van de gesubsidieerde rechtsbijstand geen 

absoluut recht. Aan dit recht mogen beperkingen 

worden gesteld zolang het recht op verdediging 

effectief is. Zie in dit verband de uitspraak van de 

Afdeling van 20 november 2013 

(ECLI:NL:RVS:2013:2007). Daarin wordt 

overwogen dat de onderhavige beperking niet in 

strijd is met artikel 6 van het EVRM. 

Rechtzoekende had zich bij kunnen laten staan 

2.10 2.11 1-5-2021 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2013:2007
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door een bij de Raad met de benodigde 

specialisatie ingeschreven advocaat.  

 

1844 C030 Sociale 

voorzieningen 

– overige 

geschillen 

Inschrijvingsvoorwaarden 

De rechtsbijstandverlener moet als sociaal 

zekerheidsspecialist zijn ingeschreven. Zie 

werkinstructie specialisatie advocaat/niet-

ingeschreven advocaat. 

 

Als de rechtsbijstandverlener niet als specialist is 

ingeschreven wijs je aanvraag af met tekstcode 

182. 

 

Uitzondering Inschrijvingsvoorwaarden  

Voor het aanvragen van toevoegingen met 

zaakcode C030 en tegenpartij COA (zaken die zien 

op de Regeling verstrekking asielzoekers) hoeft de 

rechtsbijstandverlener niet ingeschreven te staan 

voor de specialisatie sociaal zekerheidsrecht als hij 

ingeschreven staat voor de specialisatie asiel- en 

vluchtelingenrecht.  

 
 

3.10 3.11 1-5-2021 

1845 Mutatie 

reguliere 

toevoeging 

naar LAT 

HT 1-op-1 

Zie gebruikersinstructie Mutatie reguliere 

toevoeging naar LAT [LINK] 

 

PDF Gebruikersinstructie Mutatie reguliere 

toevoeging naar LAT 

(…) 

3. Toets of er al een aanvraag vergoeding is 

ingediend op de reguliere toevoeging.  

Verwijder deze uit het proces, of trek de al 

vastgestelde vergoeding in.  

 

HT 1-op-1 omzetting regulier naar LAT is niet 

mogelijk 

Als je in een High Trust 1-op-1 zaak (beoordeling 

achteraf) een reguliere toevoeging niet kunt 

omzetten naar een LAT dan handel je als volgt: 

1. Verwijder het mutatieverzoek. Maak een 

telefoonnotitie waarin je aangeeft dat je de LAT 

niet kunt verlenen en daarom een REGVAS 

proces start om de vergoeding conform de 

werkwijze High Trust op NUL te stellen. 

2. Je start een REGVAS proces op. 

3. De vaststellingen wijs je af met besluit NUL en 

je motiveert waarom je het mutatieverzoek 

afwijst met de volgende tekst:  

“De Raad heeft uw verzoek om omzetting van 

de reguliere toevoeging naar een LAT opgevat 

als een verzoek om declaratie. De LAT kan niet 

verleend worden omdat [vrije tekst]” 

 

  1-5-2021 
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1846 Mutatie van 

de toevoeging 

in verband 

met opvolging 

8. Administratieve verwerking 

Voor de administratieve verwerking van o.a. 

interressortelijke opvolging en opvolging in een 

meer-urenzaak, zie de gebruikersinstructie. 

 

PDF Gebruikersinstructie bij mutatie in 

verband met overname 

(…) 

Overname interressortelijk 

(…) 

OPV  

De administratieve afhandeling van de 

interressortelijke overname wijkt af van de 

reguliere overname, omdat een nieuwe toevoeging 

wordt afgegeven in het ressort van de 

overnemende advocaat. De toevoeging aan de 

eerste advocaat wordt ingetrokken. De werkwijze 

is als volgt:  

1. Je verstrekt een nieuwe toevoeging. Let op: je 

neemt de aanvraagdatum aanvraag/normdatum, 

afgifte/normdatum afgifte en de financiële 

gegevens van de eerste toevoeging over in het 

beoordeelscherm (door aanpassing van de datum 

aanvraag wordt automatisch de normdatum 

aangepast). 

 

  1-5-2021 

1847 Mutatie 

beëindiging/ 

intrekking van 

de toevoeging 

b. Beëindiging in verband met weigering 

medewerking/vertrouwensbreuk 

Je kunt op verzoek van de advocaat de toevoeging 

beëindigen als zijn cliënt weigert om de 

noodzakelijke medewerking aan de zaak te 

verlenen. Je ziet in dit soort gevallen vaak dat de 

advocaat en de cliënt het niet eens kunnen worden 

over de wijze van afhandeling van de zaak, dit 

leidt dan tot een vertrouwensbreuk. 

Als je een dergelijk verzoek ontvangt, ga je in 

eerste instantie de cliënt hierover ‘horen’. Je stuurt 

een voorgenomen beëindigingsbericht met 

tekstcode 263 (onvoldoende meewerking) + ”U 

kunt desgewenst de toevoeging door een andere 

advocaat laten overnemen. Als u vragen heeft, 

neemt u dan telefonisch contact op met de Raad”. 

 

Mogelijkheid opvolging noemen + uitnodigen tot 

bellen. 

 

Als de rechtzoekende niet reageert of als de reactie 

geen reden geeft om af te wijken van het 

voornemen, beëindig je de toevoeging met 

tekstcode 264 (Beëindiging onvoldoende 

Meewerking). De werkzaamheden van de advocaat 

zijn declarabel tot het moment van beëindiging van 

de toevoeging.  

2.16 2.17 1-5-2021 

https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies-toevoegen/civiel-bestuur-bereik/gebruikersinstructie-bij-mutatie-in-verband-met-overname-hoort-bij-versie-3.20-van-de-w.i.-mutatie-ivm-opvolging.pdf
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Als de rechtzoekende het niet eens is met de 

beëindiging omdat hij naar een andere advocaat 

overstapt, wijs je het mutatieverzoek af dan 

beëindig je de toevoeging. Op een later moment 

zal kan de toevoeging worden overgenomen. De 

advocaat houdt een wachttermijn aan van drie 

maanden om te declareren [LINK artikel 28 Bvr].  

 

      

1848 Mediation 

Toevoegen 

Tijdigheid aanvraag 

Je beoordeelt of de mediator de toevoeging heeft 

aangevraagd vóórdat de mediation is beëindigd. 

Bij mediation die eindigt in een overeenkomst 

beschouwen we de datum ondertekening van de 

overeenkomst als de einddatum van de 

mediationwerkzaamheden door de mediator.  

 

Registratie mediation 

Mediation kan op drie wijzen worden opgestart. In 

GRAS codeer je de herkomst en koppel je het 

mediationdossiernummer aan de zaak: 

-         (…) 

 

Meerdere rechtzoekenden: tegelijk aanvragen 

Als de mediator meerdere rechtzoekenden bijstaat 

op basis van toevoeging, dan vraagt hij beide 

mediationtoevoegingen tegelijkertijd aan. Je kent 

aan beide zaken hetzelfde 

mediationdossiernummer toe. 

(…) 

 

Geen Mediationtoevoeging 

(…) 

Mediation in strafzaken 

De Raad verstrekt geen toevoegingen voor 

mediation in strafzaken. Deze zaken vallen niet 

binnen het stelsel. Mediators worden geselecteerd 

en betaald via de rechtspraak. Voor meer 

informatie zie de website van de Rechtspraak. 

[LINK]  

 

Bereik 
Bereik met mediationtoevoeging 

Je verstrekt een nieuwe toevoeging bij een tweede 

aanvraag voor mediation als er sprake is van een 

afzonderlijk rechtsbelang ( artikel 32 Wrb). Als 

deze aanvraag één jaar na afgifte van de eerste 

mediationtoevoeging wordt ontvangen nemen we 

aan dat er sprake is van een afzonderlijk 

rechtsbelang. Deze toets geldt ook voor 

verwijzingen van de rechtbank. 

(…) 

1.07 1.08 1-5-2021 

https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/mediation/Paginas/default.aspx
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006368/2020-01-01#HoofdstukIV_Artikel32
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Als de aanvraag is ingediend door een andere 

mediator gebruik je tekstcode 035. 

 

Als de tweede toevoegingsaanvraag één jaar of 

langer na afgifte van de eerste toevoeging wordt 

ontvangen, zou je in verband met tijdsverloop 

kunnen aannemen dat er sprake is van nieuwe 

feiten en/of omstandigheden en een afzonderlijk 

rechtsbelang. Bij declaratie blijft toetsing op grond 

van artikel 29 lid 4 Bvr mogelijk. In High Trust 

zaken doet deze aanname niet ter zake, omdat uit 

de feitelijke gang van zaken uit het dossier blijkt of 

er sprake is van een afzonderlijk rechtsbelang. 

 

Als uit de reactie niet blijkt dat sprake is van een 

afzonderlijk rechtsbelang wijs je de aanvraag af op 

bereik, met tekstcode 172. 

Zie werkinstructie Bereik, hoofdstuk 3 onder 

‘Aanname afzonderlijk rechtsbelang: algemeen’ 

[LINK] 

(…) 

Rechtsbijstand naast 

mediation/rechtspositionele vragen 

(…) 

Vastleggen mediationafspraken 

Als de toevoeging (LAT of regulier) alleen wordt 

aangevraagd voor het vastleggen van de 

mediationafspraken door de rechter, wijs je de 

rechtsbijstandtoevoegingsaanvraag af op het 

bereik van de mediationtoevoeging. Bijvoorbeeld: 

het echtscheidingsconvenant moet worden 

opgenomen in het de 

echtscheidingsvonnisbeschikking. Voor deze zaken 

bestaat recht op de afhechtingstoeslag (zie 

werkinstructie mediation vaststellen).  

 

Als voor de afhechting geen wettelijke grond [LINK 

achtergrondinformatie] bestaat, wijs je de 

aanvraag af met tekstcode 185 (ongegrond).  

(…) 

 

Financiële beoordeling 

Zie werkinstructie financiële beoordeling Mediation 

en werkinstructie Financiële beoordeling Algemeen 

[LINK]. 

 

1849 P030 

alimentatie/le

vensonderhou

d 

 

Rechtsbijstand naast mediation 

Zie werkinstructie Mediation Toevoegen [LINK 

werkinstructie] 

LAT 

 

 

3.07 3.08 1-5-2021 

https://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-toevoegen/allerechtsterreinen/financiele-beoordeling.html
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1850 Mediation 

Vaststellen 

Afhechtingstoeslag 

Is de vaststellingsovereenkomst bij wet verplicht 

…’ [LINK Achtergrondinformatie 

afhechtingstoeslag] 

 

LINK Achtergrondinformatie 

afhechtingstoeslag  

In deze gevallen ken je 2,5 punt toe:  

- Echtscheiding of 819 Rv;  

- Scheiding van tafel en bed;  

- Beëindiging geregistreerd partnerschap met 

minderjarige kinderen (gezamenlijk ouderlijk 

gezag).  

 

Bovenstaande is een limitatieve opsomming. In 

alle overige gevallen: geen toeslag. 

 

Voorbeeld: Hoewel het voor samenwonenden met 

kinderen verplicht is om een ouderschapsplan op 

te stellen, is het niet wettelijk verplicht om het 

plan in een gerechtelijke uitspraak vast te leggen. 

Er bestaat daarom geen recht op een 

afhechtingstoeslag of een aparte LAT/toevoeging.  

 

1.09 1.10 1-5-2021 

      

1851 A010 

(ver)nietig(ing

) ontslag  

Voorbeelden bereik 

(…) 

2. Geen bereik, ander rechtsbelang 

Een loonvordering over een meerdere (afgesloten) 

periodes, die niet samenhangt met het ontslag, is 

een ander rechtsbelang dan een eventueel 

daarnaast lopende vordering vernietiging 

ontslag/loondoorbetaling. Zie paragraaf 1.2 en 3.4. 

 

3.06 3.07 1-5-2021 

1852 Arbeidsrecht 

A010 

A020 

A031  

A032 

 

Onder Bereik wordt extra derde voorbeeld 

opgenomen 

 

3. Hetzelfde rechtsbelang, geen diversiteit van 

procedures 

Het arbeidsgeschil is geëindigd in een 

vaststellingsovereenkomst en daarna wordt er een 

procedure gevoerd over de eindafrekening. Er is 

sprake van hetzelfde rechtsbelang. Zie paragraaf 

1.3. 

 

 

3.06 

4.06 

3.04 

3.04 

 

3.07 

4.07 

3.05 

3.05 

1-5-2021 

1853 B010 

Bestuursrecht 

Wijziging gegevens BRP 

Voor een verzoek tot wijziging van de gegevens in 

de Basis Registratie Personen (BRP) [LINK PDF 

Achtergrondinfo] wordt geen toevoeging verstrekt. 

Je wijst de aanvraag toevoeging af op 

zelfredzaamheid.   

Als de advocaat bij de aanvraag deugdelijk 

motiveert waarom de zaak feitelijk en/of juridisch 

3.12 3.13 1-5-2021 

https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies-mediation/achtergrondinformatie-afhechtingsgrondslag-versie-2019-04-01.pdf
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complex is, dan kun je een toevoeging 

verstrekken. 

Is er een aparte procedure bij de rechtbank 

noodzakelijk, bijvoorbeeld voor het vaststellen van 

de gegevens voor de geboorteakte, zie 

werkinstructie P100 [LINK].  

 

PDF Achtergrondinfo BRP 

Iedere persoon in de BRP heeft een eigen, digitale 

persoonslijst. 

Op deze lijst staan de volgende gegevens: 

 naam 

 geboortedatum 

 geslacht 

 geboorteplaats en -land 

 burgerservicenummer (BSN) 

 ouders 

 nationaliteit 

 huwelijkspartner of geregistreerd partner 

 overlijden 

 verblijfplaats 

 kind(eren) 

 verblijfstitel (als rechtzoekende niet de 

Nederlandse nationaliteit heeft) 

 gezagsverhouding en curatele 

 reisdocumenten (paspoort of ID-kaart) 

 kiesrecht 

 

Wijziging van de geslachtsnaam 

 

1854 B010 

Bestuursrecht 

Schadefonds geweldsmisdrijven 

(…) 

Voor bezwaar bij het Schadefonds 

geweldsmisdrijven, en beroep en hoger beroep het 

Gerechtshof met als tegenpartij het Schadefonds 

geweldsmisdrijven kun je een toevoeging 

verstrekken. 

 

3.12 3.13 1-5-2021 

1855 C030 sociale 

voorzieningen 

– overige 

geschillen 

Algemeen 

De zaakcode C030 gebruik je voor geschillen die 

bijvoorbeeld voortvloeien uit: 

• Participatiewet (voorheen Wwb), bijzondere 

bijstand 

• Wet investeren in jongeren (WIJ) Jeugdwet (Jw) 

(…) 

• Regeling verstrekking asielzoekers (RvA) 

uitgevoerd door het COA (bijv. voorlopige 

voorziening beëindiging COA-opvang). Bij civiel 

kort geding, zie werkinstructie R010. Voor beroep 

overplaatsingsbesluit, zie Z140. [LINK] 

• Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 

2015), Jeugdwet, gemeentelijk persoonsgebonden 

budget 

3.10 3.11 1-5-2021 
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• Besluit van de Belastingdienst over huurtoeslag, 

zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag 

 

1856 P010 

echtscheiding 

met 

nevenvorderin

gen 

Rechtsbijstand naast 

mediation/rechtspositionele vragen 

Zie werkinstructie Mediation toevoegen, 

Rechtsbijstand naast mediation/rechtspositionele 

vragen [LINK] 

 

Rechtsbijstand advocaat tijdens of na 

commerciële mediation: LAT 

 

3.07 3.08 1-5-2021 

1857 P012 

beëindiging 

samenwoning 

met 

nevenvorderin

gen 

Toevoegbeleid 

(…) 

Is bij de aanvraag aangegeven dat de advocaat 

een procedure over een nevenvordering gaat 

voeren, dan neem je in de aanvullende 

omschrijving ' c.q. [nevenvordering invullen]' op. 

Bijvoorbeeld ‘c.q. vordering verzoek vaststelling 

kinderalimentatie’. 

 

3.04 3.05 1-5-2021 

1858 P043 

ondertoezichts

telling en 

uithuisplaatsin

g 

De informatie in de achtergrondinformatie is 

verplaatst naar de werkinstructie.  

 

OTS/UHP 

Voor het verweer tegen de (verlenging) 

ondertoezichtstelling [LINK naar website 

https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Onderto

ezichtstelling] of het verzoek van rechtzoekende 

(als ouder of verzorger) voor een 

ondertoezichtstelling verstrek je een toevoeging, 

evenals voor het hoger beroep. Deze toevoeging 

omvat de behandeling van beide belangen 

(ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing), tenzij 

er sprake is van afzonderlijke procedures. De 

toevoeging geldt ook voor alle 

advieswerkzaamheden inclusief de eerst te voeren 

procedure. Dient de gecertificeerde instelling (GI) 

direct na of gelijktijdig met het verzoek van de 

ouder een verzoek in, dan wordt hiervoor één 

toevoeging verstrekt.  

(…) 

Voorbeelden bereik 

(…)  

4. Verlenging OTS, diversiteit van procedures 

Ouder voert verweer tegen verlenging van de OTS. 

Dit wordt bij afzonderlijk verzoekschrift ingediend 

en krijgt een nieuw zaaknummer. Hier is sprake 

van hetzelfde rechtsbelang, diversiteit van 

procedures. Zie paragraaf 1.2 en 1.4. [LINK] 

 

5. Spoed UHP, hetzelfde rechtsbelang 

4.09 4.10 1-5-2021 

https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Ondertoezichtstelling
https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Ondertoezichtstelling
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Ouder voert verweer tegen de spoed UHP. Deze 

zitting vindt plaats binnen twee weken. Vervolgens 

wordt de ‘gewone’ OTS procedure voortgezet. Deze 

wordt voor afloop van de drie maanden termijn 

van de voorlopige OTS/UHP weer op een zitting bij 

de rechtbank behandeld. Hier is sprake van 

hetzelfde rechtsbelang, geen diversiteit van 

procedures. Zie paragraaf 1.2 en 1.4. [LINK] 

 

6. Nadere onderzoekswensen, hetzelfde 

rechtsbelang 

Ouder voert verweer tegen een verzoek tot OTS en 

UHP. De rechtbank houdt de zaak aan omdat er 

onderzoekswensen zijn. Er volgt een nieuwe 

zitting. Hier is sprake van hetzelfde rechtsbelang, 

geen diversiteit van procedures. Zie paragraaf 1.2 

en 1.4. [LINK] 

 

7. Tussenbeslissing uitvoerbaar bij voorraad, zelfde 

rechtsbelang 

De rechter beslist dat de OTS en/of UHP voor een 

bepaalde periode wordt uitgesproken en dat de 

zaak wordt aangehouden en daarna weer op zitting 

komt. De rechter bepaalt dat de tussenbeslissing 

tot OTS en/of UHP uitvoerbaar bij voorraad is, dat 

wil zeggen dat de beschikking ten uitvoer kan 

worden gelegd ongeacht of een rechtsmiddel is 

ingesteld tegen de beschikking. Dit is voor de 

beoordeling of sprake is van een zelfstandige zaak 

niet relevant. Er is sprake van hetzelfde 

rechtsbelang, geen diversiteit van procedures. Zie 

paragraaf 1.2 en 1.4. [LINK] 

 

PDF Achtergrondinformatie 

Ondertoezichtstelling [verwijderen] 

 

1859 Bereik, 

Hoofdstuk 3 

Civielrechtelijk 

zaken 

3.3 Personen- en familierecht: 

ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing 

Meerdere kinderen, verschillende rechtsbelangen  

Worden meerdere minderjarigen uit een gezin 

onder toezicht gesteld en/of uithuisgeplaatst of 

wordt verweer gevoerd tegen de verlenging 

hiervan, dan kan sprake zijn van verschillende 

gronden van verweer. In dat geval is sprake van 

verschillende rechtsbelangen. Bijvoorbeeld: 

Minderjarigen verblijven bij verschillende 

gastgezinnen/instellingen of de problematiek van 

de minderjarigen is niet identiek. is er sprake van 

een samenstel van belangen. Je beoordeelt of deze 

ieder afzonderlijk een zelfstandige betekenis 

hebben. Als de belangen zo nauw met elkaar 

samenhangen dat niet gesproken kan worden van 

2.10 2.11 1-5-2021 
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zelfstandige rechtsbelangen, dan verstrek je één 

toevoeging. Zie ook paragraaf 1.2.1. 

 

1860 P070 

vaderschapsac

tie/ontkenning 

vaderschap 

De link onder “vaderschapsactie” naar de PDF met 

Achtergrond-informatie wordt verwijderd en 

vervangen door de link naar het LBIO 

 

Algemeen 

De vaderschapsactie [LINK 

https://www.lbio.nl/algemene-

informatie/veelgestelde-vragen/wat-is-een-

vaderschapsactie/], de gerechtelijke vaststelling 

van het vaderschap of de ontkenning 

vaderschapsprocedure [LINK: 

https://www.rechtspraak.nl/ 

Onderwerpen/Vaderschap-vaststellen-

ontkennen/Paginas/default.aspx] betreft een 

verzoekschriftprocedure bij de rechtbank (sector 

familierecht). Voor deze procedure verstrek je een 

toevoeging.  

 

Vervangende toestemming erkenning 

Zie werkinstructie P100 [LINK]. 

 

Bijzondere curator 

De rechtbank die oordeelt over de hoofdzaak, 

benoemt tevens de bijzondere curator ten behoeve 

van de minderjarige(n). Aan de benoemde 

bijzondere curator verstrek je één toevoeging, als 

wettelijk vertegenwoordiger van de 

minderjarige(n). Het rechtsbelang is hier het 

gezinsleven. Als er geprocedeerd wordt, dan is dit 

bij dezelfde instantie. 

 

3.07 3.08 1-5-2021 

1861 P100 

personen- en 

familierecht – 

overige 

geschillen 

Toepasselijkheid code 

Deze code gebruik je voor personen- en 

familierechtzaken en geschillen voortvloeiend uit 

een verbreking relatie tussen ex-partners [LINK 

achtergrondinfo O030] die niet vallen onder één 

van de andere P-coderingen. 

ECLI:NL:RVS:2018:2766.  

Voor de bepaling van de zaakcode is niet van 

belang of het rechtsbelang is gelegen in het 

personen- en familierecht zoals neergelegd in boek 

1 van het BW [LINK 

https://kenniswijzer.rvr.org/jurisprudentie/2015/1

2/inschrijving-rechtsbijstandverlener-voor-het-

rechtsgebied-personen--en-familierecht-is-niet-

enkel-vereist-voor-procedures-die-zien-op-boek-1-

bw.html]. 

Bijvoorbeeld: 

 (…) 

 Rechtsvermoeden van overlijden 

2.12 2.13 1-5-2021 

https://www.lbio.nl/algemene-informatie/veelgestelde-vragen/wat-is-een-vaderschapsactie/
https://www.lbio.nl/algemene-informatie/veelgestelde-vragen/wat-is-een-vaderschapsactie/
https://www.lbio.nl/algemene-informatie/veelgestelde-vragen/wat-is-een-vaderschapsactie/
https://www.rechtspraak.nl/%20Onderwerpen/Vaderschap-vaststellen-ontkennen/Paginas/default.aspx
https://www.rechtspraak.nl/%20Onderwerpen/Vaderschap-vaststellen-ontkennen/Paginas/default.aspx
https://www.rechtspraak.nl/%20Onderwerpen/Vaderschap-vaststellen-ontkennen/Paginas/default.aspx
http://www.raadvanstate.nl/@110642/201800010-1-a2/
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 Verzoek meerderjarigheidsverklaring 

 Beheersbeschikking/ gebruiksrecht 

gezamenlijke woning  

 

1862 O030 

verbintenissen

recht 

Deze code gebruik je niet voor goederenrechtelijke 

en verbintenisrechtelijke geschillen voortvloeiend 

uit een verbreking relatie tussen ex-partners [LINK 

PDF achtergrondinformatie], hiervoor gebruik je 

een P-code in verband met het specialisatievereiste 

in personen- en familierecht.  

 

PDF achtergrondinformatie 

Verbreking relatie tussen ex-partners  

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.  

 

Ligt de oorsprong van het geschil ná beëindiging 

van het huwelijk of samenwoning, dan codeer je 

de toevoeging op de betreffende zaakcode (geen 

P-code).  

Voorbeeld: Na verbreking van de relatie 

samenwoning heeft rechtzoekende geld geleend 

van de ex-partner. Een geschil over de teruggave 

hiervan codeer je met een O-code. 

 

3.08 3.09 1-5-2021 

1863 P100 

personen- en 

familierecht – 

overige 

geschillen 

Wijziging hoofdverblijfplaats 

Een aanvraag toevoeging over wijziging 

hoofdverblijfplaats codeer je onder zaakcode P040. 

 

Non binair/genderneutraal 

Een rechtzoekende kan een verzoek indienen bij de 

rechtbank om in het legitimatiebewijs een ‘X’ 

ingevuld te krijgen bij geslacht. Je verstrekt 

hiervoor een toevoeging.  

 

2.12 2.13 1-5-2021 

1864 V010 

vreemdelinge

nwet 

Inbewaringstelling 

(…) 

Inbeslaggenomen paspoort 

Is in het kader van de Vreemdelingenwet het 

paspoort ingenomen, dan kun je voor het bezwaar 

hiertegen een toevoeging verstrekken.  

 

Voor een kort geding procedure in verband met 

een inbeslaggenomen paspoort in het kader van de 

Vreemdelingenwet, zie werkinstructie O012 [LINK]. 

 

4.05 4.06 1-5-2021 

1865 Z120 

weigering 

teruggave 

inbeslaggeno

Algemeen 

Je verstrekt een toevoeging als de advocaat een 

klaagschrift gaat indienen voor de teruggave 

inbeslaggenomen zaken / goederen  en het 

2.06 2.07 1-5-2021 
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men 

zaken/goeder

en 

 

(financieel) belang tenminste € 500 is. Hierbij ga je 

uit van de opgave van de advocaat. (…) 

 

Voor een bestuursrechtelijke procedure in verband 

met een inbeslaggenomen paspoort, zie 

werkinstructie V010 [LINK]. 

 

1866 O012 geschil 

onrechtmatige 

overheidsdaad 

Verzoek schadevergoeding na onrechtmatige 

vreemdelingenbewaring 

Zie werkinstructie Z140. 

 

Kort geding inbeslaggenomen paspoort Vw 

Wordt een kort geding procedure gevoerd in 

verband met een inbeslaggenomen paspoort in het 

kader van de Vreemdelingenwet, dan kun je een 

toevoeging verstrekken met zaakcode O012 als 

aan alle voorwaarden is voldaan (bijv. bereik, 

belang). 

 

3.06 3.07 1-5-2021 

1867 V010 

vreemdelinge

nwet 

Mondelinge beslissing / feitelijke handeling 

Voor een procedure tegen een feitelijke handeling 

of mondelinge beslissing van een bestuursorgaan 

kan een toevoeging worden verstrekt. De aanvraag 

moet wel voldoende zijn toegelicht. Je beoordeelt 

deze aanvragen op dezelfde wijze als die waarin 

een schriftelijk besluit is genomen. De feitelijke 

handeling moet niet het gevolg zijn van een eerder 

genomen besluit waartegen rechtsmiddelen zijn 

ingediend. 

Daarnaast beoordeel je of de feitelijke handeling 

een gevolg is van een eerder genomen besluit 

waartegen rechtsmiddelen zijn ingediend of 

waartegen nog rechtsmiddelen ingediend kunnen 

worden. De procedure is dan nog niet afgerond, de 

zaak is nog niet onherroepelijk. Is de zaak nog niet 

onherroepelijk, dan wijs je de aanvraag toevoeging 

af met tekst 185 (onvoldoende kans van slagen).  

 

Is de feitelijke handeling een gevolg van een 

eerder genomen besluit dat onherroepelijk is, dan 

beoordeel je of er sprake is van nieuwe feiten 

en/of omstandigheden die zijn ontstaan na het 

onherroepelijke besluit. In dat geval kun je een 

toevoeging verstrekken. Een aanvraag toevoeging 

moet door de advocaat deugdelijk gemotiveerd 

zijn. 

 

Is de feitelijke handeling of het mondelinge besluit 

géén gevolg van een eerder genomen besluit, dan 

kun je een toevoeging verstrekken als aan de 

overige voorwaarden is voldaan. 

 

4.05 4.06 1-5-2021 
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Voorbeeld 

Een feitelijke uitzetting is een voorbeeld van een 

feitelijke handeling. Volgens vaste jurisprudentie is 

bezwaar alleen mogelijk indien de situatie ten tijde 

van de feitelijk uitzetting dusdanig verschilt van 

die ten tijde van het besluit dat eraan ten 

grondslag ligt, dat niet langer onverkort van de 

rechtmatigheid van de feitelijke uitzetting kan 

worden uitgegaan. 

 

1868 V010 

vreemdelinge

nwet 

Mondelinge beslissing / feitelijke handeling 

(…) 

Voorlopig oordeel (artikel 3.1 Vb) / feitelijke 

uitzetting 

De besluiten over de feitelijke uitzetting van zowel 

de minister als van DT&V betreffen hetzelfde 

rechtsbelang. Je kunt één toevoeging verstrekken 

voor bezwaar tegen de feitelijke uitzetting c.q. 

voorlopig oordeel en één toevoeging voor de 

voorlopige voorziening.  

 

Opvolgende asielaanvraag na een voorlopig 

oordeel 

Zie werkinstructie V070 [LINK]. 

 

4.05 4.06 1-5-2021 

1869 V070 

voornemen 

vervolgaanvra

ag asiel 

Opvolgende asielaanvraag na een voorlopig 

oordeel 

Je kunt voor een opvolgende asielaanvraag bij een 

voorlopig oordeel een afzonderlijke toevoeging met 

zaakcode V070 verstrekken, op voorwaarde dat de 

asielaanvraag afzonderlijk wordt ingediend en als 

uit de aanvraag toevoeging voldoende blijkt dat 

sprake is van nova.   

Nova 

 

2.17 2.18 1-5-2021 

1870 V010 

vreemdelinge

nwet 

Weigering W- en W2 document 

Je kunt een toevoeging verstrekken voor het 

indienen van een rechtsmiddel tegen de afwijzing 

van een W- of W2 document, als deze voldoet aan 

de gebruikelijke criteria. De advocaat moet in de 

aanvraag een duidelijke toelichting te geven op de 

noodzaak voor rechtsbijstand, de gronden en het 

zwaarwegend belang. 

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning 

regulier mensenhandel  

 

4.05 4.06 1-5-2021 

1871 V042 beroep Tweede voorlopige voorziening in beroep 

Je verstrekt een toevoeging voor een tweede 

voorlopige voorziening als er een uitzettingsdatum 

bekend is. Als deze niet bekend is, is 

spoedeisendheid niet aangetoond en wijs je de 

aanvraag af op prematuur, met tekstcode 131 (te 

3.14 3.15 1-5-2021 
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vroeg). Zie voor de voorwaarden de werkinstructie 

Bereik onder 2.3.4 [LINK]. 

 

1872 V043 hoger 

beroep 

Voorlopige voorziening 

Als uit de beschikking blijkt dat de rechtsgevolgen 

door het hoger beroep niet worden opgeschort 

(bijvoorbeeld uitzetting) dan kun je een tweede 

toevoeging in samenhang verstrekken, op 

voorwaarde dat deze afzonderlijk wordt 

aangevraagd. Bij de inhoudelijke toelichting neem 

je de zin op: ‘samenhang met toevoeging 

[toevoegkenmerk ander dossier].’ Zie ook 

werkinstructie Bereik onder 2.3.4 [LINK]. 

 

Tweede voorlopige voorziening in hoger 

beroep 

Je verstrekt een toevoeging voor een tweede 

voorlopige voorziening als de eerdere voorlopige 

voorziening is afgehandeld én als er een 

uitzettingsdatum bekend is. Als de eerdere 

voorlopige voorziening nog in behandeling is, wijs 

je af op bereik van de eerder verstrekte 

toevoeging. Als de uitzettingsdatum nog niet 

bekend is wijs je de aanvraag af met tekstcode 

131 (te vroeg). Zie ook werkinstructie Bereik onder 

2.3.4 [LINK]. 

 

3.14 3.15 1-5-2021 

1873 V080 bezwaar 

vervolgaanvra

ag regulier 

Tweede bezwaarprocedure (hernieuwd 

bezwaar) 

Bij wijze van uitzondering verstrek je een nieuwe 

procedure-toevoeging voor een tweede 

bezwaarprocedure, als de zaak is terugverwezen 

naar het bestuursorgaan en er opnieuw een 

beslissing is genomen waartegen bezwaar wordt 

ingediend. 

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging) 

 

2.03 

 

2.04 1-5-2021 

1874 V081 beroep 

vervolgaanvra

ag regulier 

Herleefd beroep na gegrond hoger beroep 

Bij wijze van uitzondering verstrek je een nieuwe 

procedure-toevoeging, als de zaak is 

terugverwezen naar de rechtbank om opnieuw een 

beslissing te nemen in beroep. 

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging) 

 

2.05 2.06 1-5-2021 

1875 Bereik, 

Hoofdstuk 2 

bestuursrecht

elijke zaken 

2.1.3 Terugverwijzing  

Voor (uitzonderingen bij) terugverwijzing in 

asielzaken- en vreemdelingenzaken, zie paragraaf 

2.3.6. 

(…) 

2.3.6 Uitzonderingen bij terugverwijzing 

In uitzondering op paragraaf 2.1.3 over 

terugverwijzing geldt voor asiel- en 

vreemdelingenzaken: 

2.08 2.09 1-5-2021 
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- herleving van beroep na gegrond hoger beroep, 

zie werkinstructie V071 en V081 [LINK]. 

- hernieuwd voornemen na terugverwijzing bij een 

tweede en volgende aanvraag asiel- en 

vreemdelingenrecht zie werkinstructie V070 en 

V080 [LINK]. 

 

1876 W013 Geschil 

woon- of 

huurtoeslag 

Toevoegbeleid 

Deze code wordt gebruikt voor zaken met 

betrekking tot bestuursrechtelijke kwesties over 

woonrecht. 

 

Urgentieverklaring 

Voor bezwaar en beroep na weigering van een 

urgentieverklaring verstrek je een toevoeging kun 

je een toevoeging verstrekken.  

 

2.00 2.01 1-5-2021 

1877 W013 Geschil 

woon- 

of 

huurto

eslag 

Beleidswijziging. Toevoeging voor hhc Wet Awir 

met inhoudelijke toets. 

 

Huurtoeslag, zorgtoeslag en 

kinderopvangtoeslag 

(…) 

Wet Awir 

Voor zaken (bezwaar/beroep/hoger beroep) die 

betrekking hebben op de hardheidsclausule en 

hardheidsregeling in het kader van de Algemene 

wet inkomensafhankelijke regelingen (Wet Awir) 

[LINK] verstrek je een toevoeging als aan alle 

overige voorwaarden is voldaan.  

 

2.00 2.01 1-5-2021 

1878 O033 

Minnelijke 

schuldregeling

/Wsnp 

Afbetalingsregeling/kwijtschelding van 

schuld (geen toevoeging) 

Je verstrekt geen toevoeging voor het treffen van 

een (af)betalingsregeling, een verzoek tot 

kwijtschelden schuld of bezwaar/(hoger)beroep 

tegen de weigering. Hiervoor is geen 

rechtsbijstand mogelijk op grond van art. 28 Wrb / 

art. 7 Brt. Je wijst de aanvraag toevoeging af met 

tekstcode 137 (kwijtschelding). 

 

Voor het beleid bij de hardheidsclausule en 

hardheidsregeling in het kader van de Algemene 

wet inkomensafhankelijke regelingen (Wet Awir), 

zie werkinstructie W013 [LINK]. 

 

5.00 5.01 1-5-2021 

1879 B010 

Bestuursrecht 

Afbetalingsregeling / kwijtschelding (geen 

toevoeging) 

Voor bezwaar c.q. (hoger) beroep over een geschil 

afbetaling of kwijtschelding, zie   werkinstructie 

O033. 

Voor het beleid bij verzoek kwijtschelding 

belastingschuld, zie werkinstructie F010. 

3.12 3.13 1-5-2021 

https://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-toevoegen/asielenvreemdelingenrecht/v071-beroep-vervolgaanvraag-asiel.html
https://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-toevoegen/asielenvreemdelingenrecht/v070-voornemen-vervolgaanvraag-asiel.html
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Voor het beleid bij de hardheidsclausule en 

hardheidsregeling in het kader van de Algemene 

wet inkomensafhankelijke regelingen (Wet Awir), 

zie werkinstructie W013 [LINK]. 

 

      

1880 Z020 

Psychiatrisch 

patiëntenrecht 

(Wvggz/Wzd) 

Benodigde stukken / informatie 

• (digitaal) ondertekend aanvraagformulier Straf 

• een duidelijke toelichting op het rechtsprobleem 

en de noodzaak van een advocaat 

 Bij cassatie: kopie bestreden beschikking 

(…) 

Cassatie  

Voor cassatie wordt geen last/aanwijzing verstrekt. 

De advocaat kan onder overlegging van de 

bestreden beschikking een aanvraag toevoeging 

indienen. Voor bijzonderheden omtrent de 

draagkrachttoets zie de werkinstructie Geen eigen 

bijdrage. 

 

2.00 2.01 1-5-2021 

1881 Z140 / Z141 

vreemdelinge

nbewaring / 

vervolgberoep 

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. 

Wordt een toevoeging aangevraagd enkel voor het 

beroep en/of vovo tegen het overplaatsingsbesluit 

van het COA dan blijft de zaakcode Z140. 

Een samenhangende toevoeging voor de 

voorlopige voorziening wordt ook gecodeerd op 

Z140. 

 

3.14 3.15 1-5-2021 

1882 Z250 overige 

strafzaken 

Beleidswijziging. Ook zonder opmerkingen LAP is 

toevoeging mogelijk.    

 

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 als er inhoudelijke (schriftelijke) 

opmerkingen richting de Landelijke 

Adviescommissie Plaatsing (LAP) worden gemaakt 

namens de TBS-er. De toevoeging geldt dan ook 

voor het maken van inhoudelijke (schriftelijke) 

opmerkingen richting de Landelijke 

Adviescommissie Plaatsing (LAP) en het eventueele 

daaropvolgend beroep.  

3.09 

 

3.10 1-5-2021 

 

 

https://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-toevoegen/allerechtsterreinen/financiele-beoordelingen/geen-eigen-bijdrage-artikel-6-bebr.html
https://kenniswijzer.rvr.org/werkinstructies-toevoegen/allerechtsterreinen/financiele-beoordelingen/geen-eigen-bijdrage-artikel-6-bebr.html
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Bijlage I: Wijziging 1825   

 
High Trust Steekproefcontrole 
Daar waar wordt gesproken over advocaat wordt tevens bedoeld mediator.  

 

Informatie rechtsbijstandverleners 

Daar waar wordt gesproken over advocaat wordt tevens bedoeld mediator. 

 

Digitale controle 

Voorlopig zal de Raad digitaal moeten blijven controleren. Dit betekent dat wij de 

benodigde gegevens graag per email van u krijgen. Wij adviseren u om beveiligd 

met ons te mailen. 

 

Welke stukken hebben wij zoal nodig? 

Als u al ervaring heeft met de steekproef dan weet u welke stukken wij nodig 

hebben. De aanvraag toevoeging, aanvraag vergoeding en de besluiten daarop zijn 

al in ons eigen systeem aanwezig en hoeft u niet naar ons toe te zenden. 

Hieronder kunt u per categorie de link aanklikken om te bekijken wat de 

gebruikelijke stukken per rechtsterrein zijn. 

Arbeidsrecht 

Asiel- en Vreemdelingenrecht 

Bestuursrecht 

Civiel 

Mediation 

Personen & Familierecht 

Piket 

Strafrecht 

 

Graag ontvangen wij per dossier de benodigde stukken in een PDF-format. Tip: geef 

als bestandsnaam het kenmerk van de toevoeging aan. Elk te controleren dossier 

kunt u sturen naar: organisatiebureau@rvr.org 

 

Informatie beschikkers 
 

Voorbereiding steekproef 

(…) 

Gesprek 

(…) 

Steekproeven  

De steekproefcontrole toevoegingen en vergoedingen en de steekproefcontrole 

piketvergoedingen vinden tegelijk plaats, maar hebben elk een eigen 

steekproefbestand, verslag en foutscore. 

 

Steekproefcontrole 

(…) 

Je legt alle bevindingen vast in het steekproefbestand en je berekent de zwaarte van 

de fout. Zie ook ‘Beoordeling van bevindingen’ en 'Algemene voorwaarden High Trust 

en uitvoering van de steekproef' [Vervangen door versie 3.0]. 

(…) 

Eindgesprek 

Je bespreekt altijd: 

- de bevindingen in de afzonderlijke dossiers; 

https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies-vaststellen/high-trust-steekproefcontrole/hts_benodigdestukken_arbeidsrecht.pdf
https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies-vaststellen/high-trust-steekproefcontrole/hts_benodigdestukken_asiel-en-vreemdelingenrecht.pdf
https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies-vaststellen/high-trust-steekproefcontrole/hts_benodigdestukken_bestuursrecht.pdf
https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies-vaststellen/high-trust-steekproefcontrole/hts_benodigdestukken_civiel-overig.pdf
https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies-vaststellen/high-trust-steekproefcontrole/hts_benodigdestukken_mediation.pdf
https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies-vaststellen/high-trust-steekproefcontrole/hts_benodigdestukken_personen--en-familierecht.pdf
https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies-vaststellen/high-trust-steekproefcontrole/hts_benodigdestukken_piket.pdf
https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies-vaststellen/high-trust-steekproefcontrole/hts_benodigdestukken_strafzaken.pdf
mailto:organisatiebureau@rvr.org
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- de wijze waarop de dossiers zijn aangeleverd; 

- het foutpercentage. Is het foutpercentage nog niet bekend of is deze hoger dan 

5%, geef dan algemene informatie over uitbreiding steekproef. Dit staat onder 

andere beschreven in het convenant en de algemene voorwaarden. 

 

Indien van toepassing bespreek je deelname van de advocaat/het kantoor aan 

compliance-assistancescholingsbijeenkomsten. 

 

Verslag 

In het verslag [Achtergrondinformatie verslag] leg je beknopt vast: 

 

[Achtergrondinformatie verslag:  

Daar waar wordt gesproken over advocaat wordt tevens bedoeld mediator.  

Inhoud en vorm verslag  

(…) 

• Welke punten zijn besproken en hoe? Heeft het advocatenkantoor voldoende gehad 

aan de uitleg of is herhaling nodig?  

(…)  

• Welke punten zijn besproken en hoe? Heeft het advocatenkantoor voldoende gehad 

aan de uitleg of is herhaling nodig? Ook van belang bij verbeterpunten. Bij volgende 

steekproef moet verloop eerdere steekproeven duidelijk zijn. (…)] 

 

(…) 

Kolom ‘Teveel ontvangen’ 

De bedragen die in deze kolom worden ingevuld leiden tot een foutscore. De hoogte 

van de foutscore bepaalt of de steekproef akkoord is, of dat er een vervolgactie 

komt. Bij een foutscore van meer dan 5% kan de Raad besluiten een tweede 

steekproef uit te voeren, zie 'Algemene voorwaarden High Trust en uitvoering van de 

steekproef' [Vervangen door versie 3.0]. 

 

Achtergrondinformatie 

Algemene voorwaarden High Trust Steekproef en uitvoering van de steekproef 

[Vervangen door versie 3.0] 

Algemene voorwaarden High Trust Eén-op-één controle [Vervangen door versie 3.0] 


