
Anticumulatiebepaling (artikel 5 Bebr)  
Voor toepassing van de anticumulatiebepaling op toevoegaanvragen per 1 juli 2011, zie werkinstructie Diagnose & 
Triage .  

Anticumulatie is alleen van toepassing op toevoegingen verstrekt aan natuurlijke personen met een volledige eigen 
bijdrage (met of zonder korting). Voor toevoegingsaanvragen voor 1 juli 2011 zie hier.  

Hoofdregel: 3 maal verlaging eigen bijdrage met 50%  
Bij de tweede, derde en vierde toevoeging die wordt verstrekt binnen zes maanden na verstrekking van de eerste 
toevoeging kan de eigen bijdrage worden verlaagd tot vijftig procent van de eerst opgelegde eigen bijdrage, als is 
voldaan aan de voorwaarden uit de werkinstructie Diagnose & Triage. 

Anticumulatie partners en minderjarige kinderen  
Anticumulatie geldt ook voor toevoegingen die je verstrekt aan de partner met wie rechtzoekende een gezamenlijke 
huishouding voert. Dit gebeurt niet automatisch, de rechtzoekende moet hierom verzoeken. De partner moet in het 
systeem gekoppeld worden. 

Anticumulatie geldt ook voor toevoegingen die je verstrekt aan minderjarige kinderen die tot het huishouden van 
rechtzoekende behoren. De rechtzoekende moet hierom verzoeken. Het koppelen van minderjarige kinderen aan de 
rechtzoekende is niet toegestaan. Je past in dit geval handmatig de eigen bijdrage aan. Bij inhoudelijke toelichting noteer 
je “ACB o.b.v. 0XX0000”. 

Toevoeging afgegeven in een ander ressort  
Als de eerste toevoeging is verstrekt in een ander ressort kan de anticumulatiebepaling ook worden toegepast. De 
rechtzoekende moet wel verzoeken om anticumulatie in deze gevallen, omdat het systeem van de Raad niet de 
mogelijkheid biedt dit zelf te constateren. Je neemt contact op met een collega van het betreffende regiokantoor voor de 
uitwisseling van gegevens. 

Overige aanvragen binnen de genoemde periode van 6 maanden  
De vijfde en volgende toevoegingen binnen zes maanden krijgen weer een volledige eigen bijdrage (100%).  
Pas ná de periode van 6 maanden na afgifte van de eerste toevoeging start een nieuwe cyclus. 

Geen toepassing anticumulatie  
Anticumulatie is niet van toepassing op 

l Toevoegingen met nihilstelling eigen bijdrage (G);  
l lichte adviestoevoegingen (LAT);  
l mediationtoevoegingen;  
l toevoegingen aan een rechtspersoon (H);  
l toevoegingen waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen tussen rechtzoekende en partner (bijvoorbeeld bij 

echtscheiding);  
l toevoegingen waarbij 50% van de eerst opgelegde eigen bijdrage hoger is dan 100% van de nieuw op te leggen 

eigen bijdrage (bijvoorbeeld bij ander peiljaar).  

Meerdere aanvragen tegelijkertijd afhandelen  
Als er meerdere aanvragen tegelijkertijd worden afgehandeld wordt anticumulatie niet automatisch toegepast. Om de 
anticumulatie goed te laten verlopen moet je elke zaak volledig behandelen en door de eindcontrole (ek) halen voordat je 
de volgende behandeld. 
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