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Toelichting 

Bijgaand in geel gearceerd de wijzigingen van Kenniswijzer per 1-1-2022 van enkele 

reguliere wijzigingen. De toelichtingen staan in cursief.  

 
Nr Werkinstructie Wijziging Versie 

oud 
Versie 
nieuw 

Datum 

1994 Art. 2 Bvr 

Vergoeding 

Staand beleid voor de volledigheid hier vermelden. 

Komt uit de werkinstructie Specialisatie advocaat/niet-

ingeschreven advocaat 

 

Specialisatievereiste en waarneming door 

advocaat 

Is sprake van een specialisatievereiste, dan moet de 

waarnemende advocaat voor de specialisatie 

ingeschreven staan bij de Raad. Het moment van de 

aanvraag toevoeging is daarbij bepalend. Als dit niet 

het geval is, wijs je bij declaratie voor advies de uren 

van de niet-gespecialiseerde advocaat af. 

 

3.03 3.04 1-1-2022 

1995 Art. 11 Bvr 

samenhang 

buiten zitting 

 

De genoemde opsomming is niet uitputtend, daarom 

aangevuld met bijvoorbeeld en de gronden  

 

Samenhangende procedures 

Voor het bepalen van samenhang is het verloop van de 

procedure van belang. Er is bijvoorbeeld sprake van 

samenhang in de volgende situaties: 

- (…) 

- Dit geldt ook als een procedure door een 

instantie buiten zitting wordt afgedaan en de 

rechtsbijstandverlener in de gelegenheid is 

gesteld om het bezwaar de gronden mondeling 

toe te lichten, maar hiervan geen gebruik heeft 

gemaakt. 

 

2.16 2.17 1-1-2022 

1996 Art. 15 Bvr 

Puntenaantal 

Hoge Raad 

 

Er kunnen geen middelen worden ingediend, alleen 

klachten 

 

Cassatie ernstige gewelds- en zedenmisdrijven 

(O013) 

(…) 

Het geven van een cassatieadvies valt onder bereik 

van de toevoeging verstrekt voor de eerdere aanleg. Je 

toetst of de advocaat in cassatie middelen klachten 

heeft ingediend. 

 

2.06 2.07 1-1-2022 

1997 Art. 31 Bvr 

Bewerkelijke 

zaken 

De Leidraad is vervangen door de werkinstructie Extra 

Uren 

 

Leidraad extra uren (geldig tot 1 januari 2015) 

Tot 1 januari 2015 stonden de richtlijnen voor het 

beoordelen van een aanvraag extra uren in de Leidraad 

Extra Urenzaken (pdf, 398 kB). 

 

Achtergrondinformatie Leidraad extra urenzaken 

Rapport Werkgroep Bewerkelijke zaken (pdf, 103 kB) 

 

2.02 2.03 1-1-2022 
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1998 B010 

Bestuursrecht 

Schadefonds geweldsmisdrijven 

(…) 

Voor bezwaar, beroep en hoger beroep met als 

tegenpartij het Schadefonds geweldsmisdrijven kun je 

een toevoeging verstrekken.  

Voor de financiële beoordeling, zie werkinstructie Geen 

eigen bijdrage. [LINK] 

 

3.13 3.14 1-1-2022 

1999 O030 Geschil 

verbintenissenr

echt 

Sinds 1 oktober 2021 heeft Kifid de rol van de 

geschillencommissie overgenomen. Nu moet men eerst 

gebruik maken van de interne klachtprocedure. Het 

vervolg bij Kifid is conform beleid toevoegwaardig. 

 

Geschillencommissie (niet toevoegen) 

De geschillencommissie is een voorliggende 

voorziening waarnaar het Juridisch Loket kan 

doorverwijzen. Klachtzaken bij een 

geschillencommissie zijn, ondanks het bindend advies, 

over het algemeen laagdrempelig. Je verstrekt 

hiervoor geen toevoeging. De aanvraag wijs je af met 

tekstcode 130 (zelfredzaamheid). Als de advocaat bij 

de aanvraag gemotiveerd aangeeft dat de zaak zodanig 

feitelijk en/of juridisch complex is dat bijstand van een 

advocaat noodzakelijk is, kun je bij hoge uitzondering 

een toevoeging verstrekken. Voorbeelden 

zelfredzaamheid: 

 -  (…) 

 -  O030, geschillencommissie verwijdering BKR 

registratie interne klachtprocedure bij de 

kredietaanbieder 

 -  (…) 

 

3.10 3.11 1-1-2022 

2000 O033 

Minnelijke 

schuldregeling/

Wsnp 

Enkele wijzigingen waarmee het beleid verruimd wordt 

 

3. Wet schuldsanering natuurlijke personen 

(Wsnp) 

Aanvraag toelating tot de Wsnp (art. 284 Fw, 

geen toevoeging) 

Je verstrekt geen toevoeging voor de aanvraag Wsnp 

(art. 284 Fw). Rechtsbijstand door een 

rechtsbijstandverlener is niet vereist. Rechtzoekende 

kan zelf een verzoek (pdf, 74 kB) voor toelating tot de 

Wsnp opstellen en indienen bij de rechtbank. Je wijst 

de aanvraag toevoeging af met tekstcode 130 

(zelfredzaamheid). 

 

Uitzondering: aanvragen van deelnemers aan de 

Regeling pilot toevoeging verzoek toelating Wsnp. 

(…) 

Hoger beroep beschikking rechter-commissaris 

(toevoeging, tenzij…) 

(…) 

Let op! Een verzoek van de schuldenaar aan de 

rechter-commissaris om verhoging van de beslagvrije 

voet (het nominaal deel zoals bedoeld in 

art. 295, lid 3 Fw), moet worden beschouwd als een 

verzoek ex art. 317 Fw. Tegen deze beschikking van de 

5.01 5.02 1-1-2022 

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/alle-rechtsterreinen/diagnose-triage/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/verbintenissenrecht/o030-geschil/
http://www.bkr.nl/
http://www.bkr.nl/
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001860&titeldeel=III&afdeling=Eerste&artikel=284
https://www.rvr.org/publish/pages/2134/wi-o033-achtergrondinformatie-aanvraag-toelating-tot-de-wsnp.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-19863.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-19863.html
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/#TiteldeelIII_AfdelingTweede_Artikel295
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/#TiteldeelIII_AfdelingDerde_Artikel317
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rechter-commissaris is hoger beroep mogelijk. De 

uitsluiting op grond van art. 315, lid 2 Fw is niet van 

toepassing. 

(…) 

Achtergrondinformatie 

(…) 

Algemene toelichting Wgs én Wsnp 

(…) 

3.12 Vaststellen nominaal deel van het vrij te 

laten bedrag (vtlb) 

De rechter-commissaris kan het (wettelijke deel van 

het) vtlb (lees: de beslagvrije voet) verhogen met een 

‘nominaal bedrag’. Aan deze verhoging kan de rechter-

commissaris voorwaarden verbinden en terugwerkende 

kracht verlenen. Tegen deze beschikking is geen hoger 

beroep mogelijk (art. 295 lid 3 Fw jo. art. 315 Fw).  

 

3.12 Hoger beroep tegen het vaststellen van het 

(nominaal deel van het) vrij te laten bedrag 

(vtlb) 

De uitsluiting op grond van art. 315, lid 2 Fw is niet 

van toepassing. Het verzoek om verhoging van (het 

nominaal deel zoals bedoeld in art. 295, lid 3 Fw) het 

vtlb moet worden beschouwd als een verzoek ex 

art. 317 Fw (zie ECLI:NL:HR:2009:BJ7537). Tegen een 

beschikking ex art. 317 Fw van de rechter-commissaris 

is hoger beroep mogelijk.  

 
      

2001 Financiële 

beoordeling - 

Normen met 

betrekking tot 

de 

samenstelling 

van de 

huishouding 

Bij gedetineerde geen rekening houden met inkomen 

partner  

 

G-norm (gezamenlijke huishouding) 

(…) 

Is de partner gedetineerd of is de vrijheid om andere 

redenen ontnomen (art. 6 Bebr), dan hanteer je tóch 

de gehuwdennorm (G). Je neemt dan aan dat geen 

sprake is van duurzaam gescheiden leven. Heeft de 

partner tijdens zijn vrijheidsontneming geen inkomen 

en vermogen, dan zet je het inkomen van de partner 

op nul (0) en de status van zijn inkomen op 

'handmatig' (H). De partner verklaart dit met de 

ingevulde en ondertekende ‘Eigen verklaring 

vrijheidsontneming’. 

Als de aanvrager gedetineerd is en deze heeft een 

partner, dan neem je de draagkracht van de partner 

níet mee. We gaan niet uit van een duurzame 

gezamenlijke huishouding. Je stelt de eigen bijdrage op 

nihil.  

 

2.08 2.09 1-1-2022 

2002 Mutatie van de 

toevoeging 

i.v.m. 

opvolging  

In werkinstructie opnemen dat verzoeken overname 

buiten ressort per post moeten worden ingediend. 

 

Overname door advocaat van ander kantoor 

(OPV) 

Een verzoek tot overname van de toevoeging kan op 

twee manieren worden ingediend: met een 

3.16 3.17 1-1-2022 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/#TiteldeelIII_AfdelingDerde_Artikel315
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/#TiteldeelIII_AfdelingDerde_Artikel315
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/#TiteldeelIII_AfdelingTweede_Artikel295
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001860/#TiteldeelIII_AfdelingDerde_Artikel317
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2009:BJ7537
https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/geen-eigen-bijdrage
https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/geen-eigen-bijdrage


Wijzigingenlijst Kenniswijzer 1-1-2022 regulier   

4 

Versie 2.00 

mutatieformulier door de overnemende advocaat of in 

MijnRvR door de toegevoegde advocaat. In beide 

gevallen moet dat in onderling overleg tussen de 

advocaten, zie Akkoordverklaring overname. 

 

N.B. Een verzoek tot overname buiten ressort kan 

alleen per post worden ingediend, niet in MijnRvR.  

 
2003 Peiljaarverleggi

ng 

Een expliciete verklaring over ongewijzigde 

omstandigheden is niet nodig en hoeft niet opgevraagd 

te worden als deze ontbreekt.  

 

Geldigheid formulier bij meerdere aanvragen 

(…) 

Het PJV-formulier is binnen één kalenderjaar zes 

maanden geldig bij ongewijzigde omstandigheden. Het 

is voldoende als de advocaat of rechtzoekende dit 

verklaart. 

 

2.15 2.16 1-1-2022 

2004 Registratievoor

schriften 

Klantnaam 

In het veld klantnaam voer je uitsluitend de 

achternaam van de rechtzoekende in. 

Neem altijd de achternaam over van het 

brondocument, bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs of W-

document. 

Voor het invoeren van de achternaam gelden de 

volgende richtlijnen: 

 (…) 

 Bij een vrouwelijke gehuwde rechtzoekende 

registreer je alleen de meisjesgeboortenaam. Een 

vrouwelijk cliënt met de naam ‘J. Keizer-Prins’ 

registreer je met achternaam ‘Prins’. (…) 

 

2.05 2.06 1-1-2022 

2005 Formulieren – 

Aanvraag LAT 

 

Op het formulier LAT wordt niet gevraagd naar detentie 

of asiel. Formulier uitbreiden i.v.m. mogelijke 

nihilstelling eigen bijdrage.  

 

Aanvraagformulier LAT 

(…) 

8. Is een of meer van de volgende omstandigheden 

van toepassing :  

a. Is cliënt rechtens zijn vrijheid ontnomen? Nee Ja*  

b. Is cliënt asielzoeker en kan hij (en de partner indien 

van toepassing) alleen over inkomen beschikken dat 

door de overheid aan asielzoekers beschikbaar is 

gesteld? Nee Ja*  

  

* Indien van toepassing de betreffende eigen 

verklaring bijvoegen. 

 

8 9. Verklaring cliënt (aanvrager) 

 

   

 


