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Toelichting 

Bijgaand in geel gearceerd de wijzigingen van Kenniswijzer per 1 januari 2022 naar 

aanleiding van scenario 1 Van der Meer. De toelichtingen staan in cursief.  

 

Algemeen voorbehoud: Alle wijzigingsvoorstellen zijn onder voorbehoud van de 

definitieve tekst van de beleidsregel en de AMvB.  

 

 
Nr Werkinstructie Wijziging Versie 

oud 
Versie 
nieuw 

Datum 

1940 Werkinstructies 

Toevoegen 

In de werkinstructies Toevoegen wordt het 

puntenaantal aangepast conform de zaakcodelijst per 

1-1-2022. De punten- en zaakcodelijst staat op 

Kenniswijzer, klik hier voor het overzicht 

 

   

1941 Algemeen 

toevoegbeleid 

 

 

Vereenzelviging… 

(...) 

Overgangsregeling Van der Meer per 1-1-2022 

Voor toepassing van de anticiperende Beleidsregel 

[LINK] is de afgiftedatum van de toevoeging bepalend 

voor de vaststelling van de vergoeding. 

 

1.03 1.04 1-1-2022 

1942 A010 

A011 

A012  

Staand beleid, tekst uit A020 overnemen  

 

Algemeen 

(…)  

Als in een ontslagkwestie niet duidelijk is voor welke 

werkzaamheden de toevoeging wordt aangevraagd 

(A010, A011, A012), dan geef je een  toevoeging af 

met code A020 en de aanvullende omschrijving 

“verweer ontslag c.a.”. Na afloop van de 

werkzaamheden toetst de beschikker bij declaratie 

welke procedure daadwerkelijk is gevoerd en past zo 

nodig de code aan. 

 

3.07 
4.04 
2.06 

3.08 
4.05 
2.07 

1-1-2022 

1943 A011 Staand beleid, de inhoud van het begrip onredelijk 

ontslag is verplaatst   

 

Toevoegbeleid 

De procedure kennelijk onredelijk ontslag ex artikel 

7:681BW is vervallen per 1 juli 2015. De A011 is een 

verouderde zaakcode waarop het onderstaand beleid 

van toepassing is. 

 

Per 1 juli 2015 is in ontslagzaken sprake van een 

verzoekschriftenprocedure. Bij een (kennelijk) 

onredelijk ontslag is/was sprake van een 

dagvaardingsprocedure. 

 

Voor het geschil over (kennelijk) onredelijk ontslag 

[link verwijderen, tekst naar werkinstructie] verleen je 

een toevoeging met code A011. De 

dagvaardingsprocedure over het onredelijk ontslag kan 

4.04 4.05 1-1-2022 

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/alle-rechtsterreinen/punten-zaakcodelijst/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/arbeidsrecht/a010-ver-nietig-ing/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/arbeidsrecht/a011-kennelijk/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/arbeidsrecht/a012/
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volgen na de procedure bij het UWV. Na de 

toestemming en ontslagvergunning van UWV kan een 

ontslag onredelijk uitpakken omdat sprake is van 

“ernstig verwijtbaar handelen of nalaten werkgever” 

(artikel 7:682 BW). De dagvaardingsprocedure bij de 

rechtbank is bedoeld om hetzij de 

arbeidsovereenkomst te herstellen, hetzij de billijke 

vergoeding toe te kennen. 

 
1944 O012 Geschil 

onrechtmatige 

overheidsdaad 

 

Klacht bij EHRM/voorlopige voorziening (geen 

procedure o.g.v. artikel 1 Bvr) 

Je codeert deze zaak op B060. Zie werkinstructie 

Internationale instanties. 

 

3.07 3.08 1-1-2022 

1945 Bereik, 

hoofdstuk 1, 2 

en 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Advies 

Valt een civiel- of bestuursrechtelijke zaak of tuchtzaak 

niet onder het begrip procedure, dan is het een 

advieszaak. Bijvoorbeeld: 

 bodemzaak (klacht) en voorlopige voorziening 

(interim measure) bij het Europese Hof voor de 

Rechten van de Mens; 

 een niet-wettelijk geregelde klachtprocedure. 

In strafzaken kennen we geen adviestoevoeging. De 

werkzaamheden in strafzaken hangen samen met 

gerechtelijke procedures. 

(…) 

2.1.3 Terugverwijzing 

Voor (uitzonderingen bij) terugverwijzing in asiel- 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: 

- herleving van beroep na gegrond hoger beroep, zie 

werkinstructie V071 en V081. 

- hernieuwd voornemen na terugverwijzing bij een 

tweede en volgende aanvraag asiel- en 

vreemdelingenrecht, zie werkinstructie V070 en V080. 

 

2.3.76 Beroep asiel: eerder geen zienswijze 

ingediend 

(…) 

3.2 Personen en familierecht: beëindiging relatie 

De advieswerkzaamheden met betrekking tot de 

verschillende rechtsvragen die ontstaan bij het 

beëindigen van een relatie vallen onder het bereik van 

de toevoeging die wordt verstrekt voor advies en de 

eerste procedure. Dit kan een toevoeging voor de 

echtscheiding (P010) (P015) of voor de beëindiging 

samenwoning (P012) zijn. Zie ook hoofdstuk 1. 

 

2.13 
2.10 
2.11 

2.14 
2.11 
2.12 

1-1-2022 

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/alle-rechtsterreinen/internationale/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/alle-rechtsterreinen/internationale/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/bereik-hoofdstukken/hoofdstuk-1-bereik/
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3.2.5.1 Straat-en/of contactverbod of sociaal 

mediaverbod / vaderschapsactie 

Advieswerkzaamheden voor een straat- en/of 

contactverbod of sociaal mediaverbod (O011) of een 

vaderschapsactie (P070) naast een beëindiging relatie 

vallen onder het bereik van de toevoeging voor de 

beëindiging van de relatie (bijvoorbeeld P010 P015 of 

P012). (…) 

 

3.2.8 Religieuze echtscheiding (O010) naast 

P012 of P010 P015 

Advieswerkzaamheden voor de religieuze 

echtscheiding naast een beëindiging samenwoning of 

echtscheiding met nevenvorderingen vallen onder het 

bereik van de toevoeging voor de beëindiging van de 

relatie (bijvoorbeeld P010 P015 of P012). (…) 

 
1946 Hardheidsclaus

ule personen- 

en familierecht 

Algemeen 

(…) 

Voor zaken met zaakcode P010, P011, P012, P015, 

P020, P021, P030, P040, P041 en P050 betaalt de 

rechtzoekende een hogere eigen bijdrage dan de 

‘reguliere’ eigen bijdrage voor bijvoorbeeld een 

ontslagzaak of een procedure tegen de overheid. 

 

1.01 
 

1.02 1-1-2022 

1947 Specialisatie 

advocaat  niet-

ingeschreven 

advocaat 

In de tabel met overzicht van specialisaties is de kolom 

met het puntenaantal verwijderd, zie hier de tabel 

1.04 1.05 1-1-2022 

1948 V060 AA 

procedure 

Veilig land van herkomst of bescherming EU-

lidstaat (spoor 2) 

Je (RvR Legal Aid) verstrekt een V060 toevoeging met 

vermelding “spoor 2” voor rechtsbijstand aan 

asielzoekers in de procedure veilig land van herkomst 

of bescherming in een andere EU-lidstaat. 

 

Voorzienbare inwilliging (spoor 3) 

Je verstrekt geen toevoeging voor een asielaanvraag 

die behandeld wordt in de procedure voorzienbare 

inwilliging (spoor 3) (Artikel 8 lid 1 sub b Brt).  

Als er sprake is van een spoorwijziging naar de 

algemene asielprocedure (artikel 3.123d e.v.) verstrek 

je (Legal Aid) een V060-toevoeging. 

 

2.18 
 
 

2.19 1-1-2022 

1949 V070 

Voornemen 

vervolgaanvraa

g asiel 

Tweede voornemenprocedure (hernieuwd 

voornemen terugverwijzing) 

Bij wijze van uitzondering verstrek je een nieuwe 

procedure-toevoeging voor een tweede 

voornemenprocedure, als de zaak is terugverwezen 

naar het bestuursorgaan. 

Zie werkinstructie Bereik paragraaf 2.1.3. [LINK] 

 

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging) 

2.18 2.19 1-1-2022 

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/alle-rechtsterreinen/specialisatie/overzicht-specialisaties/
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Werkzaamheden kunnen onder het bereik van een 

eerder verstrekte toevoeging vallen ( artikel 28 lid 1 

sub b Wrb en artikel 32 Wrb. Je verstrekt in dat geval 

geen afzonderlijke toevoeging. Het beleid is 

beschreven in de Werkinstructie Bereik. In 

onderstaand overzicht staan enkele voorbeelden van 

bereik op dit gebied: 

 (…) 

 Bestuursrechtelijke zaken: hoofdstuk 2 

terugverwijzing 

 Asiel- en vreemdelingenrecht: paragraaf 2.3, 

o.a. hernieuwd voornemen 

 
1950 V071 Beroep 

vervolgaanvraa

g asiel 

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. 

Zie werkinstructie Bereik paragraaf 2.1.3. [LINK] 

 

2.16 2.17 1-1-2022 

1951 V080 Bezwaar 

vervolgaanvraa

g regulier 

Tweede bezwaarprocedure (hernieuwd bezwaar 

terugverwijzing) 

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. 

Zie werkinstructie Bereik paragraaf 2.1.3. [LINK] 

 

2.05 2.06 1-1-2022 

1952 V081 Beroep 

vervolgaanvraa

g regulier 

Herleefd beroep na gegrond hoger beroep 

(terugverwijzing) 

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. 

Zie werkinstructie Bereik paragraaf 2.1.3. [LINK] 

 

2.07 2.08 1-1-2022 

1953 P010 

P011 

P020 

P021 

De volgende werkinstructies vervallen: 

P010 Echtscheiding met nevenvorderingen 

P011 Ontbinding (eenzijdig) na scheiding tafel en bed 

P020 Echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek  

P021 Gemeenschappelijk ontbindingsverzoek na 

scheiding van t.e.b.  

 

Er komt één werkinstructie met de nieuwe zaakcode 

P015 echtscheiding of beëindiging geregistreerd 

partnerschap met nevenvorderingen.  

 

De werkinstructies P010, P011, P020 en P021 blijven 

beschikbaar op Kenniswijzer met bovenaan de 

vermelding: Deze werkinstructie is van toepassing op 

toevoegingen afgegeven voor 1 januari 2022. 

 

3.09 
3.02 
3.02 
2.08 

nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

1-1-2022 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006368&hoofdstuk=IV&artikel=28&lid=1
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006368&hoofdstuk=IV&artikel=28&lid=1
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0006368&hoofdstuk=IV&artikel=32
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/alle-rechtsterreinen/bereik/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/bereik-hoofdstukken/hoofdstuk-2-bereik-bestuursrechtelijke/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/bereik-hoofdstukken/hoofdstuk-2-bereik-bestuursrechtelijke/#span-lang--nl--2-3--asiel--en-vreemdelingenzaken--span
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1954 P012 

beëindiging 

samenwoning 

met 

nevenvordering

en 

Beëindiging geregistreerd partnerschap 

Voor een beëindiging geregistreerd partnerschap 

verstrek je een toevoeging onder zaakcode P010 P015 

[LINK]. 

 

3.05 3.06 1-1-2022 

1955 P015 

echtscheiding 

of beëindiging 

geregistreerd 

partnerschap 

met 

nevenvordering

en  

 

[NIEUW] 

Voor de nieuwe werkinstructie P015 wordt de gehele 

werkinstructie P010 overgenomen met de 

onderstaande wijzigingen. Het gaat om staand beleid, 

geen inhoudelijke wijzigingen. 

 

P0105 Echtscheiding of beëindiging 
geregistreerd partnerschap met 

nevenvorderingen  
(…)  

Toevoegbeleid 
Algemeen 
De zaakcode P015 gebruik je voor: 

- echtscheiding eenzijdig met nevenvorderingen; 

- echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek; 

- ontbinding na scheiding van tafel en bed; 

- beëindiging geregistreerd partnerschap. 

 

Voor een ambtshalve echtscheiding ex art. 817 Rv 

(P013): zie het Handboek Ambtshalve Toevoeging / 

Aanwijzing [LINK] 

 

Let op: 

Per 1 oktober 2013 geldt voor deze zaakcode een 

andere eigen bijdrage (artikel 2a Bebr). 

Per 1 januari 2013 geldt een specialisatievereiste voor 

personen- en familierecht. 

 

Voor een echtscheiding / beëindiging geregistreerd 

partnerschap verstrek je een toevoeging onder code 

P010 voor advies c.q. procedure. 

 

Echtscheiding op gemeenschappelijk 

verzoek 
 

Groepstoevoeging 

Een advocaat kan voor beide partners afzonderlijk een 

aanvraag indienen. Je verstrekt de toevoegingen als 

groepstoevoeging. Je zet in GRAS ''ind.groep'' op J en 

je geeft bij inhoudelijke toelichting de code SH 

(samenhang) op met het Graskenmerk van het andere 

dossier. 

 

De echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek 

mislukt 

nvt 1.00 1-1-2022 
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Als een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek 

mislukt, dan kunnen beide partijen zich wenden tot 

een andere advocaat. De nieuwe advocaat kan met 

een mutatieverzoek de toevoeging als opvolgend 

advocaat op zijn naam laten zetten. 

 

Ontbinding huwelijk na scheiding van 

tafel en bed 
Een ontbinding na scheiding van tafel en bed wordt 

altijd voorafgegaan door scheiding van tafel en bed 

[LINK achtergrondinformatie, zie P011]. 

 

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging) 
(…) 

Voorbeelden bereik 

1. Hetzelfde rechtsbelang, geen diversiteit van 

procedures 

De volgende werkzaamheden betreffen hetzelfde 

rechtsbelang als de echtscheiding: 

 

• scheiding van tafel en bed; 

• de behandeling van de voorlopige voorzieningen: 

paragraaf 1.4.1; 

• de wijziging van de voorlopige voorzieningen: 

paragraaf 1.4.1; 

• de behandeling van de nevenvoorzieningen (bijv. 

gezag/alimentatie/boedelscheiding/ 

omgangsregeling); 

• het maritaal beslag: paragraaf 3.2.5.2; 

• het opstellen van een ouderschapsplan ( zie artikel 

32 Wrb aantekening 20 HT) 

• advies ontkenning vaderschap (P070); 

• advies straat- en contactverbod (O011): paragraaf 

3.2.5.1. 

 

Voorbeeld geen bereik 

Voor een aanvraag met als omschrijving ‘ontbinding na 

scheiding van tafel en bed’ verstrek je een toevoeging 

met zaakcode P015 voor advies c.q. procedure, ook al 

is er al eerder een toevoeging voor P015 ‘scheiding 

van tafel en bed’ verstrekt, zie paragraaf 1.3 

werkinstructie Bereik. 

 

Ouderschapsplan (zorg- en contactregeling) 

Het opstellen van een ouderschapsplan is een 

onderdeel van de echtscheidingsprocedure. Voor het 

opstellen van een ouderschapsplan verstrek je een 

toevoeging voor P0105 voor advies c.q. procedure, 

zonder aanvullende omschrijving. (Zie ook het beleid 

voor de Een toeslag voor het ouderschapsplan onder 

art. 8 Bvr kan van toepassing zijn: zie werkinstructie 
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Art. 08 Bvr Toeslag echtscheiding/beëindiging 

samenwoning [LINK nieuw artikel 8 Bvr]). 

(…) 

Hoger beroep echtscheiding 

Voor het hoger beroep tegen de 

echtscheidingsbeschikking verstrek je een toevoeging 

voor P0105 (procedure), ongeacht waarvoor hoger 

beroep wordt ingesteld. 

(…) 

Achtergrondinformatie Ontbinding 

huwelijk na scheiding van tafel en bed 
Scheiding van tafel en bed omvat: 

• de ontbinding van de gemeenschap van goederen; 

• het gezamenlijk ouderlijk gezag blijft in stand, 

echter wordt het feitelijk gezag door één ouder 

uitgeoefend; 

• het ouderdomspensioen kan worden verdeeld; 

• de opbouw van het nabestaandenpensioen loopt 

door. 

 
1956 P030 

alimentatie - 

levensonderhou

d 

Voorbeelden bereik 

(…) Wijzigen van een voorlopige voorziening betreft 

hetzelfde rechtsbelang als de echtscheiding, zie 

werkinstructie P0105 [LINK P015]. 

 

3.08 3.09 1-1-2022 

1957 P040 ouderlijk 

gezag - voogdij 

Voorbeeld bereik 

(…) Wijzigen van een voorlopige voorziening betreft 

hetzelfde rechtsbelang als de echtscheiding, zie 

werkinstructie P0105 [LINK P015]. 

 

3.07 3.08 1-1-2022 

1958 P041 

Omgangsregeli

ng 

Voorbeeld bereik 

(…) Wijzigen van een voorlopige voorziening betreft 

hetzelfde rechtsbelang als de echtscheiding, zie 

werkinstructie P0105 [LINK P015]. 

 

3.05 3.06 1-1-2022 
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1959 P070 

vaderschapsacti

e - ontkenning 

vaderschap 

Het beleid met betrekking tot bijzondere curatoren is 

verplaatst naar de nieuwe zaakcode P091 

 

Inschrijvingsvoorwaarden 

De rechtsbijstandverlener moet als personen- en 

familierechtspecialist zijn ingeschreven.  Zie 

werkinstructie specialisatie advocaat/niet-ingeschreven 

advocaat. 

 

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. 

(…) 

Algemeen 

De vaderschapsactie [LINK vervallen, nieuwe LINK: 

LBIO Wat is een vaderschapsactie? Kijkt u hiervoor op 

deze site.], de gerechtelijke vaststelling van het 

vaderschap of de ontkenning vaderschapsprocedure 

betreft een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank 

(sector familierecht). Voor deze procedure verstrek je 

een toevoeging. 

 

Wordt de aanvraag ingediend door een bijzondere 

curator van een minderjarige op grond van artikel 

1:212 BW: zie werkinstructie P091 [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. 

(…) 

Voorbeelden bereik 

1. Hetzelfde rechtsbelang, geen diversiteit van 

procedures 

Verzoek aan de rechtbank tot benoeming van advocaat 

J tot bijzondere curator voor minderjarige N. Dit 

betreft een zogenoemde voorbereidingshandeling op 

de hoofdzaak, er is sprake van hetzelfde rechtsbelang, 

zie paragraaf 1.4.1 

3.08 nvt 1-1-2022 

https://www.lbio.nl/algemene-informatie/veelgestelde-vragen-scheiding/wat-is-een-vaderschapsactie/
https://www.lbio.nl/algemene-informatie/veelgestelde-vragen-scheiding/wat-is-een-vaderschapsactie/
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2. Meerdere rechtzoekenden, hetzelfde rechtsbelang 

De minderjarige N wordt bijgestaan door advocaat J. 

De moeder van N wordt bijgestaan door kantoorgenoot 

W. Hier is sprake van hetzelfde rechtsbelang, zie 

paragraaf 1.2.1 

 

Bijzondere curator gezag/ vermogen 

minderjarige 

Voor de benoeming bijzondere curator op grond van 

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 

De eigen bijdrage voor de aanvraag van de bijzondere 

curator voor rechtsbijstand voor de minderjarige stel je 

op nihil (artikel 8 sub c Bebr jo artikel 6 lid 2 Bebr). 

 
1960 P090 

Bijzondere 

Curator - 

mediator - niet-

advocaat 

De gehele werkinstructie vervalt. Relevante tekst is 

verplaatst naar de nieuwe P091. De werkinstructie 

blijft beschikbaar op Kenniswijzer met bovenaan de 

vermelding: 

Deze werkinstructie is van toepassing op toevoegingen 

afgegeven voor 1 januari 2022. 

 

2.06 nvt 1-1-2022 

1961 P090 – 

Curatele/ 

bewind–

benoeming bqq 

(geen vader-

schapsactie) 

De gehele werkinstructie vervalt. Relevante tekst is 

verplaatst naar de nieuwe P091. De werkinstructie 

blijft beschikbaar op Kenniswijzer met bovenaan de 

vermelding: 

Deze werkinstructie is van toepassing op toevoegingen 

afgegeven voor 1 januari 2022. 

 

2.08 nvt 1-1-2022 

1962 P091 Bijzonder 

curator 

 

[NIEUW] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de nieuwe werkinstructie P091 wordt de gehele 

werkinstructie P090 curatele/ bewind–

benoeming bqq (geen vaderschapsactie) 

overgenomen met de onderstaande wijzigingen. Het 

gaat om staand beleid, geen inhoudelijke wijzigingen. 

 

P0901 curatele / onderbewindstelling - 
benoeming bijzondere curator (géén 

vaderschapsactie) 
 

Benodigde stukken / informatie 

nvt 1.00 1-1-2022 
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• (digitaal) ondertekend aanvraagformulier Civiel 

• gerechtelijke benoeming tot bijzondere curator  

• motivering wat de aanleiding is voor het 

verzoek tot benoeming van de bijzondere 

curator als er geen gerechtelijke benoeming tot 

bijzondere curator is 

 

Mediator/niet-advocaat maakt gebruik van: 

• aanvraagformulier bijzondere curator - niet-

advocaat [LINK] 

• declaratieformulier bijzondere curator - niet-

advocaat [LINK]  

 

Toevoegbeleid 

Let op: De andere eigen bijdrage (artikel 2a Bebr) 

geldt niet voor zaken die onder de zaakcode P0901 

vallen. 

 

Inschrijvingsvoorwaarden 

De rechtsbijstandverlener moet als bijzondere curator 

in artikel 1:212 BW [Begrip] zaken of artikel 1:250 BW 

[Begrip] zaken zijn ingeschreven.  Zie werkinstructie 

specialisatie advocaat/niet-ingeschreven advocaat 

[LINK]. 

 

Begrip: Bijzondere curator artikel 1:212 BW 

Indien een verzoek wordt ingediend dat betrekking 

heeft op de afstamming van een minderjarig kind, 

wordt door de rechtbank een bijzondere curator 

benoemd op grond van artikel 1:212 BW. Deze 

bijzondere curator is altijd een advocaat. 

 

Begrip: Bijzondere curator artikel 1:250 BW  

De rechter kan, bijvoorbeeld in het kader van de 

echtscheidingsprocedure, op grond van artikel 1:250 

BW ambtshalve een bijzondere curator benoemen die 

de belangen van een of meerdere minderjarige(n) 

behartigt. De minderjarige(n) zelf, of andere personen 

die nauw bij de zaak betrokken zijn (bijvoorbeeld de 

ouders), kunnen om de benoeming van een bijzondere 

curator verzoeken aan de rechter. Deze bijzondere 

curator hoeft geen advocaat te zijn, maar kan 

bijvoorbeeld ook een mediator zijn. 

 

Als de rechtsbijstandverlener niet als bijzondere 

curator in artikel 1:212 BW zaken of artikel 1:250 BW 

zaken is ingeschreven neem je hierover contact op met 

de verwijzende instantie en wijs je de aanvraag af 

met: 

• mediator/niet-advocaat: ‘‘Er is een aanvraag 

ingediend voor vergoeding van de kosten van 

een bijzondere curator. De Raad wijst de 

https://www.rvr.org/mediators/ingeschreven/bijzondere-curatoren/
https://www.rvr.org/mediators/ingeschreven/bijzondere-curatoren/
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aanvraag af, omdat de mediator niet 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 

rechtsbijstandverlener (artikel 13, 15 Wrb)." 

• Advocaat: tekstcode 182 + “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 

rechtsbijstandverlener (artikel 13, 15 Wrb)." 

 

Je neemt een telefoonnotitie op in wfm waarin je 

vermeld wie je bij de verwijzende instantie hebt 

gesproken en op welke datum. 

 

Bereik: algemeen 

Werkzaamheden voorafgaand aan de benoeming zijn 

voorbereidingshandelingen, hiervoor verstrek je geen 

toevoeging. 

 

Vindt de benoeming bijzondere curator niet plaats in 

het kader van een (andere) gerechtelijke procedure, 

dan kun je voor de benoemingsprocedure een 

afzonderlijke toevoeging verstrekken. 

 

Als de (advocaat rechtsbijstandverlener in zijn rol als) 

bijzondere curator van de minderjarige een 

afzonderlijke procedure wil gaan voeren, dan toets je 

de aanvraag toevoeging aan de voor die zaak 

gebruikelijke criteria. 

 

Het beleid is beschreven in de werkinstructie Bereik. In 

onderstaand overzicht staan enkele voorbeelden van 

bereik op dit gebied: 

• Algemeen, hoofdstuk 1, o.a. rechtsbelang, diversiteit 

van procedures 

• Civielrechtelijke zaken: hoofdstuk 3 

• Personen- en familierecht: paragraaf 1.2.4 Bereik 

bijzondere curator. 

 

Voor de benoeming bijzondere curator in artikel 1:212 

BW zaken (afstammingskwesties, erkenning, 

vaderschapsactie), zie werkinstructie P070. 

 

Bereik: Mmeerdere minderjarigen 

Uitgangspunt is dat je één toevoeging verstrekt aan de 

bijzondere curator. De rechtbank die oordeelt over de 

hoofdzaak, benoemt tevens de bijzondere curator ten 
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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. 

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. 

 

Voorbeelden bereik 

1. Hetzelfde rechtsbelang, geen diversiteit van 

procedures 

Verzoek aan de rechtbank tot benoeming van advocaat 

J tot bijzondere curator voor minderjarige N. Dit 

betreft een zogenoemde voorbereidingshandeling op 

de hoofdzaak, er is sprake van hetzelfde rechtsbelang, 

zie paragraaf 1.4.1 [LINK] 

 

2. Meerdere rechtzoekenden, hetzelfde rechtsbelang 

De minderjarige N wordt bijgestaan door advocaat J. 

De moeder van N wordt bijgestaan door kantoorgenoot 

W. Hier is sprake van hetzelfde rechtsbelang, zie 

paragraaf 1.2.1 [LINK] 

 

Financiële beoordeling 

De eigen bijdrage voor de aanvraag van de bijzondere 

curator voor rechtsbijstand voor de minderjarige stel je 

op nihil (artikel 6 lid 1 sub c Bebr). 

 

Bijzondere curator mediator-niet-advocaat 

Zie werkinstructie Bijzondere curator mediator-niet-

advocaat. 

 

Extra uren 

De werkzaamheden van de bijzondere curator 

betreffen in het algemeen geen bijzondere 

rechtsvragen of juridisch relevante factoren die de 

zaak feitelijk of juridisch complex maken. Deze 

werkzaamheden kunnen daarom worden afgewikkeld 

binnen het forfait. Zie voor meer informatie de 

werkinstructie Eerste aanvraag extra uren, paragraaf 

2.2 [LINK]. Indien de rechtbank bij de benoeming van 

de bijzondere curator dat er sprake is van per kind 

uiteenlopende belangen, dan verstrekt de Raad twee 

toevoegingen, ongeacht het aantal kinderen. 

 

LAT 

De rechtsbijstandverlener advocaat kan een LAT 

aanvragen, als hij verwacht dat de zaak binnen 3 uur 

advies kan worden behandeld. Je toetst deze aanvraag 

aan dezelfde inhoudelijke criteria als een reguliere 

aanvraag. Wanneer alsnog blijkt dat de zaak niet 
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binnen 3 uur advies kan worden behandeld kan de 

rechtsbijstandverlener advocaat verzoeken de LAT om 

te zetten naar een reguliere toevoeging. 

Je vraagt niet actief of een rechtsbijstandverlener 

advocaat het met een LAT af zou kunnen als er om een 

reguliere toevoeging wordt verzocht. 

 

Achtergrondinformatie 

Informatie over bijzondere curator bij de rechtspraak. 

 

Bijzondere curator artikel 1:250 BW [LINK uit P090 

Bijzondere Curator - mediator - niet-advocaat] 

 

Leidraad werkwijze en verslag bijzondere curatoren. 

[LINK uit P090 Bijzondere Curator - mediator - niet-

advocaat] 

 

Kamerstukken I 2008/09, 30 145 nr. E, p. 1-2 over rol 

bijzondere curator [LINK uit P090 Bijzondere Curator] 

 

 

LINK Achtergrondinformatie bijzondere curator 

artikel 1:250 BW – mediator – niet-advocaat 

 

Duur benoeming 

De benoeming tot bijzondere curator is éénmalig en 

geldt voor de gehele zaak op grond van artikel 1:250 

BW*. 

 

Toevoeging per procedure 

(…) 

Zaken waarbij een bijzondere curator-mediator-niet-

advocaat wordt benoemd zijn o.a. (v)echtscheiding, 

gezag, hoofdverblijf, omgang, OTS (en UHP). Ook als 

er gedurende de procedure aanverwante procedures 

worden gevoerd waarvoor niet is toegevoegd, - denk 

aan OTS/UHP - en de bijzondere curator wordt 

uitgenodigd om ter zitting te verschijnen, kan er een 

afzonderlijke toevoeging verstrekt worden. 

 

Meerdere minderjarigen 

Is er in een 1:250 BW-zaak sprake van meerdere 

minderjarigen dan kunnen maximaal 2 toevoegingen 

worden verstrekt als de rechter van oordeel is dat er 

sprake is van per kind uiteenlopende belangen. Naast 

opsteller van het rapport is de bijzondere curator-niet-

advocaat ook vertrouwenspersoon van de 

minderjarige(n). 

 

In zijn algemeenheid geldt voor de werkzaamheden 

van de bijzondere curator-mediator-niet advocaat het 

navolgende: 

(…) 

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/personen/p090-bijzondere/achtergrondinformatie-bijzondere-curator/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/personen/p090-bijzondere/achtergrondinformatie-bijzondere-curator/
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/leidraad-werkwijze-en-verslag-bijzondere-curatoren-ex-art-1-250-bw.pdf
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/leidraad-werkwijze-en-verslag-bijzondere-curatoren-ex-art-1-250-bw.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-20082009-30145-E.html
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1963 Werkinstructies 

Vaststellen 

In alle werkinstructies Vaststellen vervangen we de 

wetteksten door een link naar het relevante en recente 

artikel op wetten.overheid.nl.  

 

Ook vermelden we waar nodig bovenaan de 

werkinstructie:  

Per 1-1-2022 geldt de anticiperende beleidsregel. 

 

  1-1-2022 

1964 Art. 1 Bvr 

Begripsbepaling

en 

 

Advieszaak 

Valt een civiel- of bestuursrechtelijke zaak of tuchtzaak 

niet onder het begrip procedure, dan is het een 

advieszaak. Bijvoorbeeld Een bodemzaak (klacht) en 

voorlopige voorziening (interim measure) bij het 

Europese Hof voor de Rechten van de Mens worden bij 

toevoegingen afgegeven vanaf 1 januari 2022 

beoordeeld als procedure. 

 

2.11 2.12 1-1-2022 

1965 High Trust 

Steekproefcontr

ole 

Beoordeling van bevindingen 

(…) 

Marginale toetsing onder 60 50 kilometer en 

verslaglegging 

Onder de 60 50 km (totaal gedeclareerd) controleer je 

alleen de kilometers bij een opvallend verschil. 

Bijvoorbeeld een reis binnen Den Haag en in totaal 40 

km gedeclareerd. 

(…) 

Toetsing boven de 60 50 kilometer en 

verslaglegging 

Bij 60 50 km en meer (totaal gedeclareerd) controleer 

je altijd de kilometers. 

 

2.06 2.07 1-1-2022 

1966 Art. 24 Bvr 

Reistijd 

vergoeding 

buitenland/ 

verzoek 

toestemming 

reizen 

buitenland 

 

Per 1 januari 2022 wordt de vergoeding van 0,5 punt 

per gereisde 60 kilometer gewijzigd naar gereisde 50 

kilometer. Dit geldt ook voor mediationzaken. De 

vergoeding voor vliegreizen (art. 24 lid 3 Bvr) blijft 

ongewijzigd.  

 

3.04 3.05 1-1-2022 

1967 Art. 24 Bvr 

Reistijdvergoedi

ng binnenland 

Kilometervergoeding 

Per 1 januari 2022 wordt de vergoeding van 0,5 punt 

per gereisde 60 kilometer gewijzigd naar gereisde 50 

kilometer. Dit geldt ook voor mediationzaken. De 

vergoeding voor vliegreizen (art. 24 lid 3 Bvr) blijft 

ongewijzigd.  

Je vergoedt voor de reistijd een halve punt per volle 

gereisde 60 50 kilometer. Tot 60 50 kilometer vergoed 

je geen reistijd, omdat deze kosten zijn verdisconteerd 

in de forfaitaire vergoeding. Per reis worden de 

4.04 4.05 1-1-2022 
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kilometers afgerond op 1 decimaal. Het totaal wordt 

afgerond naar beneden. Hier gelden de gebruikelijke 

afrondingsregels. 

 

Declaraties buiten MijnRvR: Google maps 

(…) 

Je controleert de kilometers als het totaal aantal 

gedeclareerde kilometers 60 50 of meer is. Je gaat uit 

van twee keer het aantal kilometers van de reis. Als 

het totaal aantal kilometers onder de 60 50 blijft, dan 

toets je marginaal. Voor de berekening van de 

kilometers ga je uit van de volle kilometers. 

 
1968 Art. 05a Bvr 

A.A./V.A.-

procedure V061 

t/m V066 

Per 1-1-2022 geldt de anticiperende beleidsregel. 

(…) 

Vaststelbeleid 

(…) 

Fases 

(…) 

Je beoordeelt in hoeveel fases de advocaat 

werkzaamheden heeft verricht. Aan de hand hiervan 

kies je voor één van onderstaande vaststelcodes: 

 

V061 Rechtsbijstand in één fase (4 7 punten) 

V062 Rechtsbijstand in twee fases (8 punten) 

V063 Rechtsbijstand in drie fases (12 punten) 

 

V.A.-procedure 

Is de procedure op enig moment naar de V.A.-

procedure gegaan, dan verleen je een toeslag van 

twee 2,5 punten als de vaststelcode V061, V062 of 

V063 van toepassing is. Bij declaratie stuurt de 

advocaat de v.a.-brief mee van de IND. 

 

Spoor 1 – Dublinprocedure  

Je stelt de vergoeding vast op vaststelcode V064 (6 

punten), 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); 

 Een besluit van niet-ontvankelijkheid op grond 

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

Deze zaken zijn te herkennen aan o.a. de omschrijving 

‘dublin’ op de toevoeging. 

 

V064 (4 punten) 

Je stelt de vergoeding vast op 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); 

2.18 2.19 1-1-2022 
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 Een besluit van niet-ontvankelijkheid op grond 

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

(…) 

Spoor 2 – Veilig landprocedure 

Je stelt de vergoeding vast op vaststelcode V064 (6 

punten) als de procedure wordt beëindigd door: 

 Een besluit van niet-ontvankelijkheid op grond 

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

 Een besluit van kennelijk ongegrondheid op 

grond van artikel 30b lid 1 sub b Vw als de 

aanvraag is afgedaan in spoor 2 (artikel 

3.109ca Vreemdelingenbesluit) 

Deze zaken zijn te herkennen aan o.a. de 

omschrijving ‘spoor 2’ op de toevoeging. 

 

Spoorwijziging 

Als er sprake is van spoorwijziging en de asielaanvraag 

wordt afgedaan binnen de AA/VA procedure, dan stel 

je de vergoeding vast op grond van artikel 5a Bvr. 

Wordt de zaak afgedaan op grond van spoor 1 

(Dublin), dan stel je de vergoeding vast op V064. 

Wordt de zaak afgehandeld binnen de 

standaardprocedure (spoor 4), dan stel je de 

vergoeding vast aan de hand van de fases die 

doorlopen worden, op V061, V062 of V063. 

 

V060 met omschrijving “spoor 2” 

Bij een V060 toevoeging met aanvullende omschrijving 

“spoor 2” stel je de vergoeding als volgt vast: 

 Bij een afwijzing op grond van artikel 30b lid 1 

sub b Vreemdelingenwet 2000 (Vw) stel je een 

vergoeding vast van 7 punten (artikel 5 Bvr).  

 Bij een niet-ontvankelijkverklaring op grond van 

artikel 30a lid 1 onder c Vw stel je een 

vergoeding vast van 4 punten (artikel 5a lid 4 

Bvr). 

 

Als er sprake is van spoorwijziging en de asielaanvraag 

wordt afgedaan binnen de AA/VA procedure, dan stel 

je de vergoeding vast op grond van artikel 5a Bvr. 

Wordt de zaak afgedaan op grond van spoor 1 

(Dublin), dan stel je de vergoeding vast op V064. 

Wordt de zaak afgehandeld binnen de 

standaardprocedure (spoor 4), dan stel je de 

vergoeding vast aan de hand van de fases die 

doorlopen worden, op V061, V062 of V063. 

 

Protocol 24 

Bij een afwijzing van een asielaanvraag van een EU-

onderdaan op grond van protocol 24, stel je een 

vergoeding vast met een CA-berekening van 9  punten 

(artikel 5 Bvr). 
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Bijzondere vervolgprocedure na spoor 3 

Als een aanvraag asiel toch niet kan worden ingewilligd 

op grond van spoor 3, wordt de aanvraag verder 

behandeld in een bijzondere vervolgprocedure (artikel 

3.123a Vb).  

Op deze procedures zijn de vaststelcodes V061, V062 

en V063 van toepassing. 

 

Deze bijzondere vervolgprocedure komt grotendeels 

overeen met de fases van de A.A.-procedure.  

Fase 1 (V061) 

Onder deze fase valt het nader gehoor. 

 

Fase 2 (V062) 

Onder deze fase vallen de nabespreking van het nader 

gehoor, de correcties en aanvullingen op het verslag 

van het nader gehoor en het voornemen tot afwijzing 

van de aanvraag asiel. Volgt een inwilligende 

beslissing, dan valt de nabespreking hiervan onder 

deze fase. 

 

Fase 3 (V063) 

Onder deze fase vallen het bespreken van het 

voornemen, het indienen van de zienswijze en het 

nabespreken van de beschikking. 

 

Buiten behandeling stelling art. 30c Vw 

Bij een buiten behandeling stelling op grond van artikel 

30c Vw stel je een vergoeding vast van 7 9 punten 

(artikel 5 Bvr). 

 

Protocol 24 

Bij een afwijzing van een asielaanvraag van een EU-

onderdaan op grond van protocol 24, stel je een 

vergoeding vast van 7 punten, analoog aan de 

afhandeling van spoor 2-zaken. 

(…) 

Extra urengrens 

De grens voor extra uren is gelijk aan de grens voor 

een advieszaak: bij 24 20 uur kan om uitbreiding van 

extra uren worden verzocht. Ongeacht het aantal fases 

waarin rechtsbijstand is verleend. 

 
1969 Art. 05a Bvr 

vervolgaanvraa

g asiel (per 15-

01-2014) 

Per 1-1-2022 geldt de anticiperende beleidsregel. 

(…) 

Vaststelbeleid 

(…) 

V073 – voornemen vervolgaanvraag asiel (art. 5a 

lid 5 Bvr, eerste volzin) 

Je codeert de zaak op V073 en kent zeven elf punten 

toe aan een procedure voor een tweede of volgende 

aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel. 

 

1.07 1.08 1-1-2022 
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V074 – voornemen vervolgaanvraag asiel (art. 5a 

lid 5 Bvr, tweede volzin) 

Je codeert de zaak op V074 en stelt twee vijf punten 

vast, als in de beschikking van de IND staat dat de 

tweede of volgende asielprocedure is beëindigd door 

een: 

- afwijzende beslissing 

- beslissing op grond van artikel 30, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet 2000 (bijvoorbeeld Dublin) 

- beslissing op grond van artikel 30a, eerste lid, van de 

Vreemdelingenwet 2000 [LINK: vreemdelingenwet] 

- beslissing op grond van artikel 30b, eerste lid, onder 

b, van de Vreemdelingenwet 2000 [LINK: 

vreemdelingenwet] 

 

V075 – gegrond beroep vervolgaanvraag asiel 

(art. 5 Bvr) 

Wordt het beroep vervolgaanvraag asiel gegrond 

verklaard, dan codeer je de zaak op V075 en stel je de 

aanvraag vast op grond van artikel 5 Bvr. voor 10 

punten. 

 

V076 – beroep vervolgaanvraag asiel (art. 5a lid 

6 Bvr) 

Je codeert de zaak op V076 en stelt twee vijf punten 

vast, als de rechtbank: 

 zich onbevoegd verklaard; 

 het beroep niet-ontvankelijk acht; 

 het beroep ongegrond acht. 

 

V077 - hoger beroep eisend: gegrond of 

verwerend: ongegrond (art. 5 Bvr) 

Je codeert de zaak op V077 en stelt vijf zes punten 

vast, als: 

 de Minister van Veiligheid en Justitie hoger 

beroep heeft ingesteld en dit ongegrond wordt 

verklaard; 

 de vreemdeling hoger beroep heeft ingesteld en 

dit gegrond wordt verklaard. 

 

V078 – hoger beroep vervolgaanvraag asiel (art. 

5a lid 7 sub a, b en c Bvr) 

Je codeert de zaak op V078 en stelt twee vier punten 

vast, als: 

 de uitspraak die strekt tot een 

onbevoegdverklaring van de rechtbank, een 

niet ontvankelijkverklaring dan wel 

ongegrondverklaring van het beroep, wordt 

bevestigd; 

 de Minister van Veiligheid en Justitie hoger 

beroep heeft ingesteld tegen de 

gegrondverklaring van het beroep en deze 

uitspraak wordt vernietigd; 
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 de vreemdeling hoger beroep heeft ingesteld 

tegen de gegrondverklaring van het beroep en 

deze uitspraak wordt bevestigd. 

Verificatie V070 – V078 

(…)  

Herstelbetalingen na gegrond (hoger) beroep 

Bij een gegrond (hoger) beroep, waarbij de 

rechtzoekende alsnog in het gelijk wordt gesteld, 

kunnen de vergoedingen van de eerder verstrekte 

toevoegingen worden gecorrigeerd. Dit kan ongeacht 

de uitkomst van de herlevingsprocedure. De advocaat 

kan via een mutatie verzoeken om een herstelbetaling 

van het aantal punten dat de advocaat door de 

afwijzing in een eerdere aanleg is misgelopen.  

 

Extra urengrens 

Voor het berekenen van de tijdgrens vermenigvuldig je 

het aantal punten dat hoort bij de zaakcode met drie 

twee. Bepalend is dus het aantal punten dat aan de 

toevoegcode is gekoppeld. 

 

Voorbeelden tijdgrens: 

Procedure V070 (vaststelcodes V073-V074): 3 x 7 

punten = 21 uur. 2 x 11 punten = 22 uur 

Procedure V071 (vaststelcode V071-V075-V076): 3 x 8 

punten = 24 uur. 2 x 10 punten = 20 uur 

Procedure V072 (Vaststelcode V072-V077-V078): 3 x 5 

punten = 15 uur. 2 x 6 punten = 12 uur 

 

Je stelt de forfaitaire vergoeding vast op de 

vaststelcode V073, V075, V077. Blijkt bij 

einddeclaratie van de zaak dat de vaststelcode V074, 

V076 of V078 van toepassing is, dan muteer je de 

vergoeding. 

 
1970 Art. 05b Bvr 

vervolgaanvraa

g 

vreemdelingenr

echt regulier 

V081 tm V088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 1-1-2022 geldt de anticiperende beleidsregel. 

(…) 

Vaststelbeleid 

(…) 

V084 – bezwaar vervolgaanvraag regulier (art. 

5b lid 1 Bvr) 

Je codeert de zaak op V084 en stelt twee vier punten 

vast, als in de beschikking van de IND staat dat de 

tweede of volgende aanvraag tot het verlenen van een 

verblijfsvergunning voor bepaalde tijd buiten 

behandeling is gesteld of het bezwaar niet-ontvankelijk 

of ongegrond is verklaard. 

 

V086 – beroep vervolgaanvraag regulier (art. 5b 

lid 2 Bvr) 

Je codeert de zaak op V086 en stelt twee vijf punten 

vast, als de rechtbank: 

 zich onbevoegd verklaard; 

1.01 1.02 1-1-2022 
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 het beroep niet-ontvankelijk acht; 

 het beroep ongegrond acht. 

 

Wijziging zaakcode 

Bij declaratie kan blijken dat de advocaat 

werkzaamheden heeft verricht die onder een andere 

zaakcode vallen dan op de toevoeging staat. In dat 

geval beoordeel je aan de hand van de werkinstructie 

of je de zaakcode kunt aanpassen. Bij het toekennen 

van de zaakcode beoordeel je de aard van het 

rechtsprobleem in combinatie met de verrichte 

werkzaamheden. 

 

Herstelbetalingen na gegrond (hoger) beroep 

Bij een gegrond (hoger) beroep, waarbij de 

rechtzoekende alsnog in het gelijk wordt gesteld, 

kunnen de vergoedingen van de eerder verstrekte 

toevoegingen worden gecorrigeerd. Dit kan ongeacht 

de uitkomst van de herlevingsprocedure. De advocaat 

kan via een mutatie verzoeken om een herstelbetaling 

van het aantal punten dat de advocaat door de 

afwijzing in een eerdere aanleg is misgelopen. 

De advocaat kan via een mutatie verzoeken om een 

herstelbetaling. 

 
1971 Art. 14a Bvr 

Vervolgberoep 

vreemdelingenb

ewaring 

Per 1-1-2022 geldt de anticiperende beleidsregel. 

(…) 

Vaststelbeleid 

Blijkt uit de uitspraak dat de last tot toevoeging is 

verstrekt voor een ‘vervolgberoep’ tegen opheffing van 

de vreemdelingenbewaring en: - de zitting is 

bijgewoond door de advocaat dan ken je 3 4 punten 

toe. 

Er is geen zitting geweest, of de advocaat heeft de 

zitting niet bijgewoond, dan ken je 1 2 punten toe door 

in Gras bij ‘bijgewoonde zitting’ de ‘J’ te wijzigen in 

een ‘N’. 

Als de toevoeging is verstrekt met code Z140, dan 

wijzig je deze in Z141. 

 

Extra uren Z141 

De forfaitaire grens ligt op negen acht uur, ook in die 

gevallen waarin het aantal punten wordt verminderd 

(artikel 22 Bvr). 

 

2.03 2.04 1-1-2022 

1972 Art. 05 Bvr 

Procedure-

Beëindigd voor 

procedure 

Vaststelbeleid 

Let op: Voor toevoegingen die én zijn verstrekt op of 

na 1 oktober 2013 én zijn vastgesteld vóór 15 februari 

2014 geldt een ander beleid (pdf, 78 kB). 

(…) 

Toeslagen bij voortijdige beëindiging 

Is de procedure voortijdig beëindigd, dan pas je de 

regeling voor de advieszaken toe [LINK naar artikel 12 

2.13 2.14 1-1-2022 
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is al gemaakt]. Je kunt daarnaast een 

procureurstoeslag bij meer dan 6 uur de 

opvolgingstoeslag toekennen (procureurstoeslag is 

vervallen m.i.v. 1-9-2008). Alle overige toeslagen zijn 

niet van toepassing. 

 
1973 Art. 7 Bvr 

Zittingstoeslag 

Algemeen 

Voor elke tweede en volgende bijgewoonde zitting 

vergoed je een toeslag van twee 2,5 punten. 

(…) 

Bijwonen mondelinge behandeling/zitting 

Europees Hof 

De mondelinge behandeling/zitting bij het Europese 

Hof (bijvoorbeeld prejudiciële vragen) is geen sinds 1-

1-2022 een procedure zoals bedoeld in artikel 1 Bvr. 

De bijgewoonde mondelinge behandeling bij het 

Europese Hof wordt als zitting aangemerkt. 

(…) 

Puntenverhoging voor tweede en volgende 

bijgewoonde zittingen 

In het tweede lid van artikel 7 is geregeld dat 

uitsluitend een tweede en volgende bijgewoonde 

zitting extra punten oplevert. De tijdsbesteding voor 

de eerste zitting is inbegrepen in het forfait. Het 

forfaitair toegekende aantal punten wordt verkregen 

ongeacht of de zitting is bijgewoond of niet. Het al dan 

niet bijwonen heeft wel gevolgen voor het bepalen van 

het moment waarop de zittingstoeslag wordt 

verkregen. 

De eerste bijgewoonde zitting is ijkpunt. De toeslag 

bedraagt per extra bijgewoonde zitting twee 2,5 

punten. Wordt bijvoorbeeld na de eerste bijgewoonde 

zitting de tweede niet bijgewoond en de derde wel, 

dan wordt slechts eenmaal een toeslag van twee 2,5 

punten toegekend. 

 

2.05 2.06 1-1-2022 

1974 Art. 8 Bvr 

Toeslag 

Echtscheiding/ 

beëindiging 

samenwoning 

[NIEUW] 

 

 

 

 

De werkinstructie Art. 8 Bvr Echtscheiding geen 

tegenspraak wordt vervangen door de nieuwe 

werkinstructie Art. 8 Bvr Toeslag 

Echtscheiding/beëindiging samenwoning. De oude 

werkinstructie blijft beschikbaar op Kenniswijzer.  

 

De nieuwe werkinstructie staat in Bijlage I met een 

aantal uitgewerkte voorbeelden.  

 

nvt 1.00 1-1-2022 

1975 Art. 11 Bvr 

Samenhangend

e procedures 

 

 

 

Administratieve verwerking bij meerdere 

rechtzoekenden 

(…) 

4. Je licht je berekening toe op het vaststellingsbesluit. 

 

Voorbeelden administratieve verwerking [LINK lijst 

voorbeelden, zie Bijlage II] 

2.16 2.17 1-1-2022 
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Gemeenschappelijk verzoek echtscheiding: P020 

Gemeenschappelijk verzoek echtscheiding: P020 

P015 

Bij gemeenschappelijke echtscheidingsverzoeken kan 

er per partner één toevoeging zijn verleend. Blijkt uit 

de declaratie of uit andere stukken dat de advocaat 

ook de andere partner bijstaat, dan ga je op zoek naar 

dit dossier. Er zijn twee toevoegingen verstrekt, dit 

valt in de categorie 2 tot 3 toevoegingen = 150%. Het 

basisforfait bedraagt dan 150% x 7 13 punten = 10,5 

19,5 punten. 

 

Zie hierboven voor de administratieve verwerking. 

 

Basisforfait een rechtzoekende met meerdere 

procedures 

(…) 

Voorbeeld: 

Een rechtzoekende procedeert in een zaak over zowel 

het onderhoud van de huurwoning H020 als de 

beëindiging van de huurovereenkomst H010. Voor 

beide zaken is een toevoeging verleend. Aan de 

eerstgenoemde procedure worden 12 22 punten 

toegekend en aan de laatstgenoemde 9 15 punten. De 

rechter voegt beide zaken of behandelt ze gelijktijdig, 

aansluitend of nagenoeg aansluitend. Het basisforfait 

bedraagt dan 12 22 + 50% = 18 33 punten. 

 
1976 Art. 12 Bvr 

Advieszaken 

Afronding en aantal uren bij advies aangepast. 

Procureurstoeslag is al lang niet meer van toepassing, 

verwijderen.   

 

Adviesvergoeding  

 

De afgiftedatum van de toevoeging is bepalend voor 

de vergoeding. 

 

Voor toevoegingen afgegeven in de periode tot 01-01-

22 geldt het volgende: 

 Advies tot zes uur 

Je kent aan een advieszaak waaraan niet meer dan 

zes (volle) declarabele uren is besteed vier punten 

toe, ongeacht het rechtsterrein waarop advies is 

gegeven. 

 Advies zes uur of meer 

Je kent aan een advieszaak waaraan zes of meer 

(volle) declarabele uren rechtsbijstand is verleend 

acht punten toe, ongeacht het rechtsterrein waarop 

advies is gegeven. 

 Afronding 

Je rondt altijd af naar beneden. Bijvoorbeeld 5 uur 

en 59 minuten zijn dus 5 declarabele uren. 

2.07 2.08 1-1-2022 
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Voor toevoegingen afgegeven in de periode 01-01-22 

tot 01-07-22 geldt het volgende: 

 Advies tot zes uur 

Je kent aan een advieszaak waaraan niet meer 

dan zes (volle) declarabele uren is besteed vier 

punten toe, ongeacht het rechtsterrein waarop 

advies is gegeven. 

 Advies zes uur of meer 

Je kent aan een advieszaak waaraan zes of 

meer (volle) declarabele uren rechtsbijstand is 

verleend acht tien punten toe, ongeacht het 

rechtsterrein waarop advies is gegeven. 

 Afronding 

Je rondt altijd af naar beneden. Bijvoorbeeld 5 uur 

en 59 minuten zijn dus 5 declarabele uren. 

Je rondt af als volgt: 0,01 - 0,49 wordt afgerond 

naar beneden. 0,50 - 0,99 wordt afgerond naar 

boven. 

(…) 

Toeslagen bij voortijdige beëindiging 

Is de procedure voortijdig beëindigd, dan pas je de 

regeling voor de advieszaken toe. Je kunt daarnaast 

een procureurstoeslag en bij meer dan 6 uur de 

opvolgingstoeslag toekennen bij zaken waarin 6 uur of 

meer is besteed. (procureurstoeslag is vervallen m.i.v. 

1-9-2008). Alle overige toeslagen zijn niet van 

toepassing. 

 
1977 Art. 14 Bvr Wet 

Verplichte 

GGZ/Wet Zorg 

en Dwang 

‘Beleidsregel vergoeding voor rechtsbijstand binnen de 

Wet Verplichte GGZ’ vervalt per 1-1-22. Dit wordt 

meegenomen in de anticiperende beleidsregel en per 

1-7-22 geformaliseerd door codes Z021-Z022-Z023 in 

de bijlage van het Bvr op te nemen 

 

Z023 Zorgmachtiging Wvggz zonder 

voorafgaande crisismaatregel Wvggz (6 punten) 

Je stelt de vergoeding vast op vaststelcode Z023 als 

de zaak een (voorbereiding van de) zorgmachtiging 

Wvggz betreft, die niet aansluit op een eerdere 

(zorg)machtiging of op een (voortgezette) 

crisismaatregel. 

 

Z022 verlenging (zorg) Zorgmachtiging Wvggz 

na voorafgaande zorgmachtiging 

Je stelt de vergoeding vast op vaststelcode Z022 als 

de procedure een zorgmachtiging betreft die volgt op 

een verlenging van een eerder opgelegde 

(zorg)machtiging betreft. Hieronder vallen onder meer: 

Bijvoorbeeld: 

 Het opnieuw opleggen van een zorgmachtiging 

Wvggz; 

 Het verlengen van een zorgmachtiging Wvggz; 

1.02 1.03 1-1-2022 
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 Een zorgmachtiging Wvggz die volgt op een 

machtiging in het kader van de wet Bopz. 

De machtigingen moeten op elkaar aansluiten. 

 

Z021 Wzd en overige procedures Wvggz en Wzd 

(4 punten)  

Je stelt de vergoeding vast op vaststelcode Z021 voor: 

1. alle overige procedures in het kader van de Wvggz; 

2. alle procedures in het kader van de Wzd. 

 

Voorbeelden hiervan zijn: 

 (voorbereiding) zorgmachtiging Wvggz, waarbij 

voorafgaand een crisismaatregel is opgelegd; 

 procedures rondom de crisismaatregel Wvggz; 

 klachtprocedures; 

 machtiging voortzetting inbewaringstelling Wzd; 

 rechterlijke machtiging opname en verblijf 

Wzd.; 

 cassatie Wvggz en Wzd. 

 

Cassatie 

Je stelt cassatiezaken als volgt vast: 

 met middelen – 9 punten; 

 zonder middelen – 5 punten. 

Artikel 29 lid 4 Bvr (bereik) is van toepassing. 

 

Z020 Wet Verplichte GGZ/Wet Zorg en 

Dwang/Bopz 

Code Z020 is zowel een toevoeg- als een vaststelcode. 

Je stelt de vergoeding vast op code Z020 in de 

volgende gevallen: 

 

- Bopz 

Zzaken waarin de wet Bopz nog van toepassing is. 

 

- Cassatie 

De codes Z021, Z022 en Z023 zijn niet van toepassing 

op cassatiezaken. Artikel 15 Bvr blijft van toepassing. 

Je stelt cassatiezaken vast op code Z020: 

 

met middelen – 6 punten; 

zonder middelen – 3 punten. 

Artikel 29 lid 4 Bvr is van toepassing. 

(…) 

LAT 

Een LAT behoudt altijd code Z020. 

 

NB. Voor toevoegingen aangevraagd vóór 1 januari 

2020: zie onder ‘Overgangsrecht’. 

 

Extra urengrens 

De forfaitaire grens ligt altijd op twaalf uur is 

afhankelijk van, ongeacht de vaststelcode 
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(Artikel 22 Bvr). De vaststelcode kan afwijken van de 

toevoegcode. 

 

Voor cassatiezaken geldt het beleid zoals vastgelegd in 

de werkinstructie Eerste aanvraag extra uren, 

paragraaf 7.8 ‘Extra uren in cassatie’. 

 

Overgangsrecht 

De afgiftedatum van de toevoeging is leidend voor het 

toe te passen vaststelregime. 

Toevoegingen afgegeven voor 1 januari 2020 

behouden vaststelcode Z020 en een vergoeding van 4 

punten. 

(…) 

Wet- en regelgeving 

- Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 

(Wvggz) 

- Wet zorg en dwang (Wzd) 

- Wet forensische zorg (Wfz), artikel 2.3 

- Beleidsregel vergoeding voor rechtsbijstand 

binnen de Wet Verplichte GGZ 

 

Achtergrondinformatie Voorbeelden 

(…) 

3.    Verlenging zZorgmachtiging Wvggz na 

voorafgaande zorgmachtiging 

(…) 

7. Voorbeelden van samenhang 

(…) 

c. Rechtzoekende verweert zich tegen de verlenging 

het opleggen van een zorgmachtiging die aansluit op 

een eerdere zorgmachtiging (Z022). Omdat hij van 

mening is dat de Officier van Justitie de wet niet in 

acht heeft genomen bij het verzoek tot verlenging, 

verzoekt rechtzoekende bij afzonderlijk verzoekschrift 

om een schadevergoeding (Z021). De beide zaken 

wordt gevoegd, gelijktijdig of -nagenoeg- aansluitend 

op een (eind)zitting behandeld. De belangen zijn nauw 

verweven en daarom inhoudelijk verknocht. 

 

Je stelt de vergoeding vast op samenhang. Je gaat 

voor de berekening uit van de vaststelcode met het 

hoogste aantal punten. 

 
1978 Art. 15 Bvr 

Puntenaantal 

Hoge Raad 

Vaststelbeleid 

Puntenaantal 

Als de bij de Hoge Raad aanhangig gemaakte strafzaak 

in eerste aanleg heeft gediend bij de meervoudige 

kamer, dan ken je tien 12 punten toe. Bij enkelvoudige 

en andere strafzaken, ken je zes 9 punten toe. 

 

Geen middelen/niet tijdig indienen 

middelen/intrekking cassatieberoep 

2.06 2.07 1-1-2022 
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Zijn er geen middelen ingediend, dan ken je 5 punten 

toe. dan verlaag je het hierboven vastgestelde 

puntenaantal met de helft. Ook als de middelen niet op 

tijd zijn ingediend, of het cassatieberoep is ingetrokken 

voordat er middelen zijn ingediend, verlaag je het 

puntenaantal met de helft. 

(…) 

Herziening 

Aan een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad (Z250) 

ken je op grond van dit artikel zes 9 punten toe. 

Als er uiteindelijk geen herzieningsverzoek bij de Hoge 

Raad is ingediend óf deze is voortijdig ingetrokken, 

dan is sprake van ‘een strafzaak zonder middelen’ en 

ken je 3 5 punten toe. 

Gebruikersinstructie declaratie Geen 

herzieningsverzoek ingediend 

 

Cassatie ernstige gewelds- en zedenmisdrijven 

(O013) 

Je vergoedt in afwijking van art. 15 Bvr voor de 

vordering van de benadeelde partij met de zaakcode 

O013 in een strafcassatieprocedure 11 15 punten. De 

verplichting een advocaat te raadplegen geldt enkel in 

het geval rechtzoekende, als benadeelde partij, wenst 

te klagen over de beslissing van het gerechtshof op de 

vordering tot schadevergoeding. (…) 

Cassatie voeging benadeelde partij (Z110) 

Een slachtoffer of benadeelde partij kan niet 

zelfstandig beroep in cassatie instellen. Beroep in 

cassatie kan alleen worden ingesteld door de 

verdachte of door het OM. Is beroep in cassatie 

ingesteld en hebben de verdachte of het OM (tijdig) 

klachten ingediend dan is dit cassatieberoep 

ontvankelijk. In dat geval kan de advocaat van de 

benadeelde partij in cassatie enkel klagen t.a.v. de 

vordering benadeelde partij. Je toetst bij de declaratie 

of hiervan sprake is. Is er enkel sprake van ingediende 

middelen door het OM of de verdachte, dan geldt voor 

de voeging een cassatie zonder middelen, 3 5 punten 

(art. 15 lid 3 Bvr). 

 

Cassatieadvies 

Je kunt geen aparte vergoeding verstrekken voor 

advies in een cassatie voordat beroep in cassatie is 

ingesteld. Dit valt onder het bereik van de toevoeging 

in eerste aanleg of in hoger beroep. Je gebruikt 

hiervoor tekstcode 550. 

Als er geen eerder verstrekte toevoeging is of de 

cassatieadvocaat heeft de zaak niet in eerste 

aanleg/hoger beroep gedaan, verlaag je het aantal toe 

te kennen punten met de helft. 

 

Voortijdige beëindiging 

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/vaststellen/strafrecht/art-15-bvr/#begrip-inhoud-6840
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/vaststellen/strafrecht/art-15-bvr/#begrip-inhoud-6840
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De regeling voor de voortijdige beëindiging, 

opgenomen in artikel 19 Bvr, is niet van toepassing in 

cassatiestrafzaken. 

 
1979 Art. 16 Bvr 

Gevangenhoudi

ng/gevangenne

ming 

Het aantal punten in de voorbeelden is aangepast, 

inhoudelijk ongewijzigd. 

 

Vaststelbeleid 

Algemeen 

Je kent eenmalig een toeslag van twee 2,5 punten toe 

voor het bijwonen van de raadkamer-/pro-formazitting 

waarin over de gevangenhouding of de 

gevangenneming is geoordeeld. Ook als de 

politierechter op de eindzitting oordeelt over de 

gevangenhouding, ken je de toeslag van twee 2,5 

punten toe. Deze toeslag geldt ook bij supersnelrecht. 

Voor de verlenging van de gevangenhouding ken je 

eenmalig een toeslag van één 1,5 punt toe ongeacht 

het aantal verlengingszittingen. 

Bovenstaande geldt ook als de zitting in de vorm van 

'telehoren' c.q. 'videoconferentie' heeft 

plaatsgevonden. 

(…) 

Habeas corpus-toets (2 2,5 + 1 1,5 punt) 

Je kent éénmalig de toeslag van 2 2,5 punten toe 

voor een eerste bijgewoonde zitting over de habeas 

corpus-toets (rechter toetst of de vrijheidsbeneming 

rechtmatig is, artikel 5 lid 4 EVRM), dit zijn zittingen 

over: 

 (Schorsing) Gevangenhouding en 

gevangenneming; 

 De beroepsprocedures tegen de beslissingen 

inzake -de verlenging van- de 

gevangenhouding; 

 De aanhoudingszittingen die feitelijk tot functie 

hebben om de voortgezette gevangenhouding 

van de verdachte mogelijk te maken (pro-

formazitting); 

 Nachtdetentie. 

In vervolg op deze toeslag van 2 2,5 punten ken je 

éénmalig de toeslag van 1 1,5 punt toe voor: 

 het bijwonen van een zitting over (beroep 

tegen) de verlenging van de gevangenhouding; 

 de aanhoudingszittingen die feitelijk tot functie 

hebben om de voortgezette gevangenhouding 

van de verdachte mogelijk te maken (pro-

formazitting). 

 

2.12 2.13 1-1-2022 

1980 Art. 17 Bvr 

Gerechtelijk 

vooronderzoek 

(GVO) / 

Vaststelbeleid 

Algemeen 

Je kent één 1,5 punt toe per gehoorde getuige, 

verdachte, reconstructie en/of per descente 

(schouw) als de advocaat aanwezig is geweest in het 

2.08 2.09 1-1-2022 

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/vaststellen/strafrecht/art-19-19a-bvr/
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019836
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/vaststellen/strafrecht/art-16-bvr/#begrip-inhoud-6841
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/vaststellen/strafrecht/art-16-bvr/#begrip-inhoud-6841
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/vaststellen/strafrecht/art-16-bvr/#begrip-inhoud-6842
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/vaststellen/strafrecht/art-16-bvr/#begrip-inhoud-6841
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/vaststellen/strafrecht/art-16-bvr/#begrip-inhoud-6841
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/vaststellen/strafrecht/art-17-bvr/#begrip-inhoud-6837
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/vaststellen/strafrecht/art-17-bvr/#begrip-inhoud-6837
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Onderzoekshan

delingen R-C 

kader van een onderzoekshandeling RC (vóór 1 januari 

2013 gerechtelijk vooronderzoek of mini-

instructie/getuigenverhoor) of een daarmee 

gelijkgesteld onderzoek. Als een getuige of verdachte 

meerdere keren wordt gehoord ken je telkens één 1,5 

extra punt toe. 

Je kent geen toeslag toe als de getuige niet is 

verschenen en dus niet is gehoord. Je kent ook geen 

toeslag toe voor het bijwonen van een politieverhoor, 

tenzij sprake is geweest van een onderzoekshandeling. 

NB. Voor reiskostenvergoeding, zie werkinstructie 

artikel 24 Bvr reistijdvergoeding binnenland. 

Je kent o.a. ook één 1,5 punt toe: 

 Als de advocaat aanwezig is geweest bij het 

verhoor van een getuige die door anderen is 

opgeroepen; 

 Voor het bijwonen van een verhoor van een 

deskundige; 

 Voor het bijwonen van een Oslo confrontatie; 

 Voor het bijwonen van een (hoger 

beroep) verhoor over observatie in een kliniek; 

 Voor het bijwonen van een verhoor naar 

aanleiding van een strafrechtelijk financieel 

onderzoek. 

Bovenstaande geldt ook als de zitting in de vorm van 

'telehoren' c.q. 'videoconferentie(opent in nieuw 

venster)(verwijst naar een andere website)' heeft 

plaatsgevonden. 

 

Gelijkstelling met een onderzoekshandeling RC 

De toeslagen met betrekking tot het verhoor en de 

descente gelden ook voor onderzoeken die met een 

onderzoekshandeling RC (vóór 1 januari 2013 

gerechtelijk vooronderzoek of mini-

instructie/getuigenverhoor) gelijk kunnen worden 

gesteld. 

(…) 

Benadeelde partij als getuige gehoord 

Als de benadeelde partij (Z110 of O013) bij de rechter-

commissaris wordt gehoord als getuige in de strafzaak 

tegen de verdachte, ken je één 1,5 punt toe voor dit 

bijgewoonde getuigenverhoor. Bij de O013 registreer 

je dit via handmatige berekening, door het aantal 

basispunten te verhogen. 

 
1981 Art. 18 Bvr 

Zitting in 

strafzaken 

Vaststelbeleid 

Algemeen 

Je kent per bijgewoonde zitting een toeslag toe vanaf 

de tweede en daaropvolgende zitting. 

Zitting 

(…) 

Voorbeelden 

2.19 2.20 1-1-2022 

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/vaststellen/alle-rechtsterreinen/art-24-bvr-reistijdvergoeding/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/vaststellen/alle-rechtsterreinen/art-24-bvr-reistijdvergoeding/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/vaststellen/strafrecht/art-17-bvr/#begrip-inhoud-6843
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019836
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019836
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 Er is een uitnodiging voor een TOM-

zitting (S041), het voorstel van de OvJ wordt 

geaccepteerd. De zaak is buiten 

rechte 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.  Na het 

gesprek met de OvJ wordt de voorgestelde 

sanctie geaccepteerd. De zaak is in 

rechte afgedaan (ECLI:NL:RVS:2017:226)(open

t in nieuw venster)(verwijst naar een andere 

website) en wordt als procedure vastgesteld  op 

5 6 punten (S010/S030), of 6 7 punten 

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

Bvr). 

 Er is een uitnodiging voor een TOM-zitting of 

een voornemen tot het opleggen van een 

strafbeschikking (S041). Na het gesprek met de 

OvJ wordt de voorgestelde sanctie niet 

geaccepteerd en er volgt een 

politierechterzitting. Bij de declaratie hercodeer 

je de zaak op S040. Er is dan sprake van twee 

zittingen, waarvoor in totaal 8 9,5 punten wordt 

vergoed: 1. De procedure inclusief de zitting bij 

de politierechter geeft recht op 6 7 punten 

(behandeling in rechte); 2. De zitting bij de OvJ 

geeft recht op een zittingstoeslag van 2 2,5 

punten. 

 
      

 Werkinstructies 

Mediation 

    

1982 Affiniteitscode 

lijst 

Familierecht 

De affiniteitscodes wijzigen niet. Wel wordt de 

kruisverwijzing naar P-codes aangepast. Voor de 

toetsing van de toeslag minderjarige kinderen 

reserveren we vanaf 1-1-2022 code M670 voor P012 

einde samenwoning i.p.v. P100 overig. 

 

Affiniteitscodelijst Familierecht 

(…) 

Echtscheiding, M610 wordt P015/P013 

Gezag en omgang, M620 wordt P040/P041 

Combinatie financieel/ niet-financieel, M670 wordt 

P012/P100 

 

- -  

1983 Mediation extra 

uren (EXU) 

toekennen en 

vaststellen 

De forfaitaire grens gaat van 24 naar 20 uur 

 

EXU-beleid, toekennen 

Je kent bij hoge uitzondering op aanvraag van de 

mediator extra uren mediation toe, als de mediator 

gemotiveerd aangeeft dat aan alle hier onderstaande 

voorwaarden is voldaan (artikel 8 Btm): 

 

1.00 1.01 1-1-2022 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2017:226
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2017:226
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2017:226
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• de voortzetting van de mediation doelmatig is. 

• de mediator 24 20 uren of meer aan de 

mediation moet besteden; 

• er sprake is van een relevant feitencomplex 

en/of bijzondere rechtsvragen; 

 

Tijdige aanvraag 

Je beoordeelt of de mediator de aanvraag om extra 

uren heeft ingediend vóórdat de 24 20 uur (forfait) 

bereikt zijn. 

(…) 

Doelmatigheid 

Je kent extra uren uitsluitend in hele bijzondere 

gevallen toe. Het moet dan gaan om zaken die naar 

hun aard zo complex zijn dat zij in vergelijking met 

soortgelijke zaken niet binnen de declarabele 24 20 

uren kunnen worden afgedaan. 

(…) 

Toekenning extra uren meerdere 

toevoegingen/partijen 

Je geeft per toevoeging toestemming voor het 

besteden van extra uren. Dit betekent dat je in de 

meeste gevallen de totale begrote tijd door twee deelt 

(echtscheiding). Per toevoeging ken je dus de helft van 

de begrote uren toe, ook als slechts één van 

rechtzoekenden is toegevoegd. 

 

Je kent volle uren toe, hierbij rond je naar beneden als 

volgt af: 0,01 - 0,49 wordt afgerond naar beneden. 

0,50 - 0,99 wordt afgerond naar boven. Wordt in een 

mediation van twee partijen om 11 uur extra uren 

gevraagd, dan is dit 5,5 uur per persoon. Je kent aan 

de toegevoegde partij 5 6 extra uren toe. 

 
1984 Mediation 

toevoegen 

€ punten = 5 

(…) 

Mediator treedt op als bijzonder curator 

Zie voor het beleid onder werkinstructie P090 P091 

[LINK] 

(…) 

Vastleggen mediationafspraken 

(…) 

Bij een beëindiging van een geregistreerd partnerschap 

zonder tussenkomst van de rechter, zie werkinstructie 

P010 P015 [LINK]. 

 

Rechtsbijstand naast mediation – zonder 

tussenkomst rechter 

Zie werkinstructie P010 P015 [LINK] onder 

‘rechtsbijstand naast mediation: LAT' 

 

1.08 1.09 1-1-2022 

1985 Mediation 

vaststellen 

Geen onderscheid vergoeding < 4 uur en ≥ 4 uur. 

Vergoeding van 4 naar 5 punten. Toeslag 4 punten bij 

1.10 1.11 1-1-2022 
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aanwezigheid van minderjarige kinderen. ‘Beleidsregel 

Aanvullende vergoedingen in scheidingsprocedures’ 

vervalt  

 

Samenhang Vergoeding 

Zie artikel 8 Btm. 

 

In de zaak waarin aan een of meer rechtzoekenden 

een mediationtoevoeging is verstrekt en waarin minder 

dan vier uur mediation is verleend, ken je per 

rechtzoekende 1,5 punten toe, met een maximum van 

3 10 punten per mediation. 

 

In de zaak waarin aan een of meer rechtzoekenden 

een mediationtoevoeging is verstrekt en waarin vier 

uur of meer mediation is verleend, ken je per 

rechtzoekende 4 punten toe, met een maximum van 8 

punten. 

 

Afhechtingstoeslag 

(…) 

Toeslag ouderschapsplan 

Beleidsregel Aanvullende vergoedingen in 

scheidingsprocedures 

Op declaraties van toevoegingen waarvan de eerste 

afgiftedatum is gelegen op of na 1 juli 2021 is het 

beleid in het kader van de ‘Beleidsregel aanvullende 

vergoedingen inzake echtscheidingsprocedures waarin 

geen tegenspraak is gevoerd en voor het opstellen van 

een ouderschapsplan in scheidingsprocedures’ van 

toepassing. 

 

De beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel 

Aanvullende vergoedingen in scheidingsprocedures’. 

 

Op declaraties van toevoegingen waarvan de eerste 

afgiftedatum is gelegen vóór 1 juli 2021 is het oude 

beleid van toepassing en wordt er geen toeslag in het 

kader van een ouderschapsplan verleend. 

 

Toeslag ouderschapsplan 

Bij de vaststelling van de declaratie wordt een 

aanvullende vergoeding toegekend voor het verlenen 

van rechtsbijstand bij het opstellen van het 

ouderschapsplan voor minderjarige kinderen in een 

scheidingsprocedure. 

 

Toepassing 

De vergoeding is ook van toepassing in gevallen waar 

het opstellen van een ouderschapsplan voor het 

minderjarig kind niet verplicht is. Voorwaarde is wel 

dat de werkzaamheden worden verricht in een 
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‘scheidingsprocedure zoals omschreven in de 

beleidsregel’: 

 

• Procedures inzake een echtscheiding of 

beëindiging geregistreerd partnerschap 

(zaakcode P010, P013, P020, M610), 

• Procedures inzake een beëindiging 

samenwoning (zaakcode P012, M670), 

• Procedures inzake een ontbindingsverzoek na 

scheiding van tafel en bed (zaakcode P011, 

P021, M610); 

De toeslag geldt alléén voor mediation bij een 

volledige scheidingsprocedure in eerste aanleg. 

 

Declaratie 

Als bij de declaratie de vraag “Heeft u mediation 

verleend inzake het opstellen van het ouderschapsplan 

ten behoeve van minderjarige kinderen in het kader 

van een scheidingsprocedure?” met ‘ja’ is beantwoord, 

dan kun je de toeslag toekennen met een CA-

berekening. Uit de meegezonden beschikking moet 

blijken van de werkzaamheden in het kader van het 

ouderschapsplan. 

 

Hoogte van de toeslag 

1 toevoeging = 3 punten 

De hoogte van de toeslag voor het ouderschapsplan is 

3 punten als de mediator één van de partijen op basis 

van een toevoeging bij staat. Bijvoorbeeld als de 

andere partij door de mediator op betalende basis 

wordt bijgestaan. 

 

2 toevoegingen = éénmaal 4,5 punt (= 2,25 per 

toevoeging in samenhang) 

De hoogte van de toeslag voor het ouderschapsplan is 

éénmaal 4,5 punt als de mediator beide partijen op 

basis van een toevoeging bij staat. Bij de vaststelling 

wordt aangesloten bij de samenhangregeling (artikel 

11 Bvr). Dit betekent dat de vergoeding van 4,5 punt 

wordt verdeeld over de twee toevoegingen van 

partijen. Wat resulteert in een vergoeding van 2,25 

punt per toevoeging. 

 

Toeslag minderjarige kinderen 

Is de toevoeging afgegeven op of na 1 januari 2022, 

dan ken je éénmaal een toeslag van 4 punten toe als: 

• de toevoeging is verleend voor de eerste 

mediation ten behoeve van 

echtscheiding/beëindiging samenwoning met 

affiniteitcode M610 respectievelijk M670; 

én 

• sprake is van de aanwezigheid van minderjarige 

kinderen. 
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De uitkomst van de mediation (wel of geen 

overeenstemming) heeft geen invloed op het 

toekennen van de toeslag.  

 

Er is ook sprake van een eerste mediationtoevoeging 

als partijen in eerste aanleg zijn gescheiden zonder dat 

aan één of beide partijen een mediationtoevoeging is 

verstrekt. Partijen ontvangen dan voor het eerst (een) 

mediationtoevoeging(en) in het hoger beroep tegen de 

scheiding. 

 

Wordt slechts één van de rechtzoekenden op basis van 

een mediationtoevoeging bijgestaan, dan vergoed je 

de volledige toeslag op die toevoeging met een CA-

berekening. 

 

Voorbeelden toeslag [LINK ‘Voorbeelden toeslag 

echtscheiding/beëindiging samenwoning’] (apart 

document) 

 

Verdeling toeslagen 

Meerdere toevoegingen: Worden meerdere 

rechtzoekenden door dezelfde mediator op basis van 

een toevoeging bijgestaan en zijn toeslagen van 

toepassing, dan verdeel je deze over de toevoegingen. 

Je licht je berekening toe op het vaststellingsbesluit. 

 

Eén toevoeging: Wordt één rechtzoekende op basis 

van een toevoeging bijgestaan en de ander(en) op 

betalende basis, dan ken je de volledige toeslagen toe 

op die toevoeging. 

 

In de voorbeelden zie je hoe dit is uitgewerkt [LINK 

achtergrondinformatie] 

 

Teammediation 

Zie artikel 8 Btm. 

 

Zijn er zeven of méér rechtzoekenden of anderen 

betrokken bij dezelfde mediation, dan kan op 

uitdrukkelijk verzoek van de mediator een tweede 

mediator gekoppeld worden aan de zaak. 

 

Als in de zaak minder dan 4 uur aan de mediation is 

besteed, stel je de vergoeding vast op basis van 4,5 

punt. 

 

Is in de zaak meer dan 4 uur aan de mediation is 

besteed, dan Je stelt je de vergoeding vast op 10 

punten. 

 

Vergoeding bij resultaat 
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Als er voor beide partijen een toevoeging voor 

mediation is verstrekt en één van de toevoegingen 

wordt ingetrokken in verband met resultaat, dan 

verdeel je de vergoeding altijd over beide 

mediationtoevoegingen. Dit doe je met een CA-

berekening. 

De uitbetaalde vergoeding op de, wegens resultaat, 

ingetrokken toevoeging wordt ingevorderd bij de 

rechtzoekende. Als de afhechtingstoeslag van 

toepassing is, dan pas je die toe op de toevoeging die 

in stand blijft. 

 

 

LINK achtergrondinformatie: Voorbeelden 

administratieve verwerking 

 

Voorbeeld 1:  

Echtscheiding, minderjarige kinderen, twee 

toevoegingen (M610), echtscheiding uitgesproken.  

 

Beoordeling: 

1. Basisforfait: 5 punten per toevoeging = 10 

punten 

2. Toeslag minderjarige kinderen = eenmalig 4 

punten 

3. Afhechtingstoeslag = eenmalig 2,5 punt 

 

Vaststelling: 

Toevoeging A: 5 + 2 (verdeeld) + 1,25 (verdeeld) 

Toevoeging B: 5 + 2 (verdeeld) + 1,25 (verdeeld) 

 

 

Voorbeeld 2: 

Beëindiging samenwoning, minderjarige kinderen, 

twee toevoegingen (M670, geen overeenstemming 

tussen partijen.  

 

Beoordeling: 

1. Basisforfait: 5 punten per toevoeging = 10 

punten 

2. Toeslag minderjarige kinderen = eenmalig 4 

punten 

 

Vaststelling: 

Toevoeging A: 5 + 2 (verdeeld) 

Toevoeging B: 5 + 2 (verdeeld) 

 

Voorbeeld 3: 

Echtscheiding, minderjarige kinderen, één toevoeging 

(M610), echtscheiding uitgesproken.  

 

Beoordeling: 
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1. Basisforfait: 5 punten per toevoeging = 5 

punten 

2. Toeslag minderjarige kinderen = eenmalig 4 

punten 

3. Afhechtingstoeslag = eenmalig 2,5 punt 

 

Vaststelling: 

Toevoeging: 5 + 4 (onverdeeld) + 2,5 (onverdeeld) 

 
      

1986 Werkinstructies 

Extra Uren 

De aanbeveling van Van der Meer wordt anders 

ingericht: tweemaal het forfait en de percentages van 

het forfait wordt verdisconteerd door de punten van de 

toeslagen te verhogen met een half punt. De EXU-

grens van tweemaal het forfait geldt ook voor 

advieszaken en mediation. 

 

   

1987 Eerste 

aanvraag extra 

uren 

 

 

 

 

 

 

Met ingang van 1 januari 2022 wordt in afwijking van 

artikel 13 en 22 Bvr de tijdsgrens voor extra uren: 

tweemaal het forfait (in plaats van driemaal). Dit is 

van toepassing op toevoegingen die zijn afgegeven per 

1-1-2022.  

 

Onderstaande werkinstructie is gebaseerd op de 

beleidsregel 1-1-2022. De tekst van de beleidsregel 

[LINK] gaat voor op de tekst van het Bvr 2000. 

 

1. Tijdige aanvraag extra uren 

De advocaat moet voorafgaand aan het bereiken van 

de tijdgrens toestemming vragen om extra uren te 

mogen besteden (artikel 31 lid 1 Bvr /Beleidsregel en 

ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ9049). Uitgangspunt is dat de 

advocaat een aanvraag indient als hij tenminste 2,5 x 

het aantal punten dat hoort bij de zaakcode aan uren 

heeft besteed. 

 

Om te beoordelen of de aanvraag tijdig is ingediend, 

stel je de forfaitaire tijdgrens van de zaak vast en het 

aantal gewerkte uren. 

 

a. forfaitaire tijdgrens 

(…) 

Advies 

In advieszaken (civiel/bestuur) is de tijdgrens altijd 24 

20 uur, ongeacht het aantal punten van de zaakcode. 

 

Procedure 

Voor het berekenen van de tijdgrens vermenigvuldig je 

het aantal punten dat hoort bij de zaakcode met drie 

twee. Bijvoorbeeld O010 = 11 19 punten x 3 2 = 

tijdgrens 33 38 uur. 

 

2.05 2.06 1-1-2022 
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Uitzonderingen: Samenhangende zaken civiel, 

Samenhangende zaken straf, Cassatie civiele zaken, 

Cassatie strafzaken, A.A./V.A.-procedure V061 t/m 

V066, Z140/Z141 

vreemdelingenbewaring/vervolgberoep en Wet 

Verplichte GGZ/Wet Zorg en Dwang Z021 t/m Z023. 

(…) 

1.1 Aanvraag te vroeg 

Je constateert dat de aanvraag te vroeg is ingediend, 

als de advocaat niet meer dan 2 1,5 x het aantal 

punten dat hoort bij de zaakcode aan uren heeft 

besteed. Je wijst de aanvraag af met tekstcode 605 

[tekst aanpassen]. 

(…) 

1.6 Zaakcode komt niet overeen met inhoud van 

de zaak 

De advocaat moet de toevoeging bij ontvangst 

controleren op de juiste zaakcode. Een verkeerde 

zaakcode kan een verkeerde tijdgrens opleveren voor 

de EXU-aanvraag. Een eventueel probleem dat hieruit 

voortvloeit, komt voor rekening van de advocaat. 

 

Bijvoorbeeld: advocaat heeft een toevoeging op last 

ontvangen voor S040 (6 7 punten), maar de zaak is 

een Z230 (3 6 punten). De tijdgrens ligt bij deze zaak 

op 9 12 uur. Wordt de EXU later aangevraagd dan 

komt de tijdsoverschrijding voor rekening van de 

advocaat. 

(…) 

7.2 Minder uren toegekend dan gevraagd 

Vraagt de advocaat meer uren dan je kunt toekennen, 

dan licht je je besluit toe: 

 

‘Voor deze zaak geldt een tijdgrens van [3 2 x 

puntenaantal] uur. U vraagt toestemming om [aantal] 

extra uren aan de zaak te mogen besteden. Uit de 

aanvraag blijkt voldoende dat sprake is van een 

bewerkelijke zaak. De Raad is echter van mening dat, 

voor de door u genoemde extra werkzaamheden in 

vergelijking tot een soortgelijke zaak, ten hoogste 

toestemming kan worden verleend voor [aantal] 

meeruren.’ 

 

7.8 Extra uren in cassatie 

Het gaat bij cassatie om schending van het recht of 

vormverzuim. De extra urenaanvraag beoordeel je op 

de gebruikelijke wijze, ook als in eerste aanleg/hoger 

beroep extra uren zijn toegekend. Het instellen van 

cassatie wil niet zondermeer zeggen dat sprake is van 

een bijzondere rechtsvraag. 

Je berekent de forfaitaire tijdgrens bij cassatie aan de 

hand van de werkinstructie artikel 6 Bvr en 15 Bvr. 
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1988 Art. 13 Bvr 

Art. 22 Bvr 

Art. 31 Bvr 

 

Tijdsgrens in Bvr artikelen klopt niet meer. Verwijzen 

naar beleidsregel. 

 

Per 1-1-2022 geldt de anticiperende beleidsregel. De 

tekst van de beleidsregel [LINK] gaat voor op de tekst 

van het Bvr 2000. 

 

2.02 
2.03 
2.02 

2.03 
2.04 
2.03 

1-1-2022 

1989 Extra uren in 

bestuursrechteli

jke zaken 

Procedure internationaal college 

(adviesvergoeding, geen procedure art. 1 Bvr) 

Zie werkinstructie toekennen EXU civielrechtelijke 

zaken. 

 

2.00 2.01 1-1-2022 

1990 Extra uren in 

civielrechtelijke 

zaken 

In echtscheidingszaken is de korting “geen 

tegenspraak” vervangen door extra toeslagen. De 

werkzaamheden worden vergoed binnen het forfait. 

 

In 2019 is er aanvullend exu beleid in 

echtscheidingszaken ontwikkeld omdat de 

vergoedingen in familierechtzaken achter bleven. Met 

de toeslagen en het verhogen van vergoedingen in die 

zaken door de aanbevelingen van Van der Meer kan 

het aanvullend beleid vervallen. 

 

3. Echtscheidingsprocedure 

(…) 

Echtscheiding forfait 

In het Besluit vergoedingen rechtsbijstand (Bvr) is 

aAan de echtscheiding met nevenvoorzieningen wordt 

in totaal 10 13 punten toegekend. Dat wil zeggen dat 

een gemiddelde echtscheiding ongeveer 10 13 uur aan 

werkzaamheden vereist voor de advocaat. 

(…) 

Is in de voorlopige voorziening al sprake is van 

geschillen waarbij partijen principieel aan hun 

standpunt vasthouden, dan zal de echtscheiding snel 

langer dan 10 13 uur werk kosten. 

(…) 

Omstandigheden bij een 

echtscheidingsprocedure die de zaak feitelijk 

complex kunnen maken zijn bijvoorbeeld 

 er is sprake van een eigen bedrijf; 

 er zijn internationale aspecten; 

 er is onenigheid over alle aspecten van de 

echtscheiding; 

 uitgebreide boedelverdeling; 

 boedelbeschrijving staande huwelijk (artikel 

164 Boek I BW); 

 ingewikkelde huwelijkse voorwaarden; 

 tweede deskundige naast de Raad voor de 

Kinderbescherming inzake de omgang; 

 er is sprake van kinderontvoering/stalking en 

daarop volgend noodzakelijk politieoptreden; 

2.03 2.04 1-1-2022 
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 psychische gesteldheid van de rechtzoekende 

(psychiatrisch patient, borderline syndroom); 

 de procedure duurt meer dan twee jaar; 

 er is sprake van begeleide omgang (dit duidt op 

meerdere zittingen). 

 

Omstandigheden die normaal als feitelijk complex 

worden beoordeeld, maar waarvoor een afzonderlijke 

toevoeging is verstrekt, tellen uiteraard niet mee voor 

de beoordeling van de bewerkelijkheid in de zaak. 

 

Veelvuldige contacten met rechtzoekende en mediation 

binnen de procedure maken de zaak niet complex. 

 

Een echtscheidingszaak is in ieder geval feitelijk 

complex indien aantoonbaar sprake is van: 

 een viergesprek (voor deze voorwaarde kan een 

uitzondering gemaakt worden indien er sprake 

is van zwaarwegende omstandigheden aan de 

zijde van (een van de) partijen die een 

viergesprek verhinderen, zoals huiselijk geweld, 

detentie, psychiatrisch patiënt e.d.); 

 én minderjarige kinderen waarover geschillen 

zijn die geregeld moeten worden 

(ouderschapsplan, omgang e.d.). Voor zover 

van toepassing, zie de beleidsregel aanvullende 

vergoeding in scheidingsprocedures onder art. 8 

Bvr); 

 én er dient een financiële afwikkeling te worden 

overeengekomen (kinder- en/of 

partneralimentatie, pensioen, fiscale perikelen 

e.d.); 

 én er spelen vermogensrechtelijke kwesties 

(boedelscheiding, schulden, huwelijkse 

voorwaarden, e.d.). 

 
1991 Extra uren in 

strafrechtzaken 

De punten in de voorbeelden zijn aangepast, 

inhoudelijk ongewijzigd. 

 

Enkelvoudige strafkamer (S040) 

(…) 

Binnen het forfait van 6 7 punten (18 14 uur) passen 

bijvoorbeeld 

(…) 

Meervoudige strafkamer (S050) 

De meervoudige strafkamer behandelt strafzaken die 

zich niet lenen voor enkelvoudige behandeling. 

Binnen het forfait van 8 14 punten (24 28 uur) passen 

bijvoorbeeld 

(…) 

 

2.00 2.01 1-1-2022 

1992 Extra uren 

vaststellen  

2. Forfaitair vastgesteld als advies, bij 

einddeclaratie blijkt procedure 

2.05 2.06 1-1-2022 
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Als er extra uren zijn toegekend voor advies en bij 

einddeclaratie blijkt dat toch sprake is geweest van 

een procedure, dan pas je de forfaitaire vergoeding 

aan naar een procedurevergoeding, inclusief toeslagen 

e.d. 

 

Bijvoorbeeld 

Zaak heeft 11 punten. Er zijn 10 extra uren toegekend 

in de adviesfase, De forfaitaire vergoeding is uitbetaald 

voor advies (24 20 uur). Advocaat heeft toestemming 

gekregen om in totaal 34 uur aan de zaak te besteden. 

Bij declaratie van de extra uren blijkt alsnog een 

procedure te zijn gevoerd. De tijdgrens bij procedure 

ligt op 33 22 uur. Je past de forfaitaire vergoeding aan 

naar procedurevergoeding, en let daarbij op eventuele 

toeslagen. Totale toestemming 34 uur, minus forfaitair 

33 22 uur, resteert 1 12 uur te vergoeden als EXU. 

Als door het verschil in tijdgrens tussen advies en 

procedure de advocaat achteraf gezien te laat is met 

zijn aanvraag extra uren, dan werp je dat de advocaat 

niet tegen. 

 

Bijvoorbeeld 

Zaak heeft 7 punten. Er zijn 10 extra uren toegekend 

in de adviesfase, De forfaitaire vergoeding is uitbetaald 

voor advies (24 20 uur). Advocaat heeft toestemming 

gekregen om in totaal 34 uur aan de zaak te besteden. 

Bij declaratie van deze 34 uur blijkt alsnog een 

procedure te zijn gevoerd. De tijdgrens bij procedure 

ligt op 21 14 uur. Advocaat heeft theoretisch nu een 

gat van 3 6 uur in zijn urenstaat. Dit wordt niet in 

mindering gebracht. 

Je past de forfaitaire vergoeding aan naar 

procedurevergoeding, en let daarbij op eventuele 

toeslagen. Totale toestemming 34 uur, minus forfaitair 

21 14 uur: resteert 13 20 te vergoeden extra uren. 

 

3. Forfaitair vastgesteld als procedure, bij 

declaratie extra uren blijkt advies of procedure 

niet gediend. 

Als er extra uren zijn toegekend voor procedure en bij 

(eind)declaratie blijkt dat toch sprake is geweest van 

advies of de zaak heeft niet gediend, Dan beoordeel je 

opnieuw of de werkzaamheden doelmatig zijn verricht. 

 

A.  Alle uren zijn doelmatig besteed. 

Je past  de forfaitaire vergoeding aan naar een advies- 

c.q. procedure-niet-gediend-vergoeding en betaalt de 

toegekende extra uren uit. 

Bijvoorbeeld: O011 O010 heeft 11 19 punten, de 

tijdgrens voor EXU is dus 33 38 uur. Er zijn 20 extra 

uren toegekend in de veronderstelling dat er een 
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procedure zou volgen. In totaal mag de advocaat dus 

53 58 uur aan de zaak besteden. 

Bij declaratie van de extra uren blijkt dat de zaak is 

geschikt. Nu wordt de tijdgrens verlaagd naar 24 20 

uur. Advocaat is dan formeel te laat met zijn verzoek 

extra uren, maar dit werp je de advocaat niet tegen. 

Na toestemming extra uren zijn nog 19 declarabele 

uren besteed. Het totaal aantal gewerkte, declarabele 

uren komt hiermee op 52 57. De advocaat heeft dus 

nog recht op vergoeding van 28 37 extra uren (52 57 

totaal – 24 20 forfaitair). 

(…) 

4. Vergoeding extra uren en samenhang 

Zie subpagina samenhang. [zie Extra uren vaststellen 

– subpagina samenhang] 

 

(…) 

Achtergrondinformatie 

Jurisprudentie extra uren 

Tabel basisbedragen [algemene wijziging per 1-1-2022 

en 1-7-2022]  

 
1993 Extra uren 

vaststellen – 

subpagina 

samenhang 

Meerdere advocaten met meerdere klanten 

Wanneer je een zaak tegenkomt met meerdere 

advocaten met meerdere klanten neem je contact op 

met de advocaat om de hieronder beschreven 

werkwijze van de Raad toe te lichten. 

 

Na vaststelling van het forfait op samenhang ken je 

per advocaat op één toevoeging extra uren toe. 

Ongeacht het aantal klanten in de samenhangende 

zaak. 

 

Bijvoorbeeld: 

Drie advocaten uit één samenwerkingsverband staan 

negen klanten bij in één samenhangende strafzaak bij 

de meervoudige kamer. Ieder van hen staat drie 

klanten bij. 

 

De extra urenaanvraag toets je per advocaat. Elke 

advocaat vraagt voor zijn eigen klanten extra uren 

aan, met één aanvraagformulier, urenspecificatie en 

begroting. Hij krijgt vervolgens één besluit EXU voor 

zijn drie klanten. 

 

De samenhang in het forfait stel je vast op negen 

klanten. De zaak wordt dan bewerkelijk op 3 2 x 8 14 

punten x 300% = 72 84 uur. De forfaitaire tijdgrens 

per advocaat is dan 24 28 uur (voor zijn drie klanten). 

 

2.00 2.01 1-1-2022 

 

 

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/extra-uren/extra-uren-vaststellen/extra-uren-samenhang/
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Bijlage I. Artikel 8 Bvr [nieuw] 
 

Inhoudsopgave 
1. Werkinstructie  

2. Administratieve verwerking RvR 

3. Voorbeelden toeslagen in de praktijk  

 

 

1. Werkinstructie  
 

Art. 8 Bvr Toeslag Echtscheiding/beëindiging samenwoning 
 

[1 januari 2022: tekst/artikel beleidsregel opnemen] 

[1 juli 2022: verwijzing naar nieuwe artikel 8 Bvr opnemen] 

 

Benodigde stukken/informatie 
Zie werkinstructie vaststellen art. 28 Bvr. 

 

Vaststelbeleid 
 

Algemeen 
In een (echt)scheidingsprocedure of procedure beëindiging samenwoning kunnen 

drie toeslagen van elk 4 punten van toepassing zijn als: 

a. eens of meermalen op tegenspraak een voorlopige voorziening is verkregen, 

anders dan in het kader van partneralimentatie, een gezags- of omgangsregeling 

of financiële bijdragen voor minderjarige kinderen;  

b. bij rechterlijke uitspraak eens of meermalen partneralimentatie is toegekend;  

c. rechtsbijstand is verleend in het kader van een gezags- of omgangsregeling, dan 

wel financiële bijdragen voor minderjarige kinderen. 

 

De toeslagen zijn alleen van toepassing op toevoegingen: 

• voor de hoofdprocedure in eerste aanleg; 

• met zaakcode P013, P015 of P012; 

• afgegeven op of na 1 januari 2022. 

 

De toeslagen zijn niet van toepassing op: 

• advieszaken en voortijdig beëindigde procedures; 

• vervolgprocedures of naast de hoofdzaak lopende procedures. 

Bijvoorbeeld hoger beroep of een kort geding naast de bodemprocedure. 

 

Elk van de drie toeslagen kan slechts éénmaal worden toegekend, dus met een 

maximum van 12 punten. Werkzaamheden die vallen onder (bijvoorbeeld) toeslag a, 

kunnen niet ook vallen onder toeslag b of c. 

 

a. Toeslag voorlopige voorziening op tegenspraak  
Je kent een toeslag van 4 punten toe voor een op tegenspraak verkregen voorlopige 

voorziening in een echtscheidingsprocedure, die niet gaat om partneralimentatie of 

een gezags- of omgangsregeling of financiële bijdragen voor minderjarige kinderen. 

De toeslag wordt éénmalig toegekend, ongeacht het aantal voorlopige voorzieningen. 

 

Er is sprake van een op tegenspraak verkregen voorlopige voorziening als 
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• de rechter uitspraak heeft gedaan in de voorlopige voorziening; 

én; 

• er inhoudelijk verweer is gevoerd tegen de verzochte voorlopige voorziening. 

 

Is aan deze voorwaarden voldaan, dan geldt de toeslag voor zowel de verzoekende 

als de verwerende partij. 

 

b. Toeslag toegekende partneralimentatie 
Je kent eenmalig een toeslag van 4 punten toe als de rechter meer dan € 0,- 

partneralimentatie toekent bij uitspraak in de voorlopige voorziening of in de 

echtscheidingsbeschikking. 

 

Als partijen gezamenlijke afspraken maken en de rechter uitspraak doet ‘conform 

convenant’, dan bestaat er ook recht op de toeslag. 

 

Als recht bestaat op de toeslag en partijen worden elk bijgestaan door een andere 

advocaat, dan ken je de toeslag toe aan zowel de advocaat van de verzoekende als 

aan die van de verwerende partij. 

 

Geen toeslag 

Je verstrekt geen toeslag als de gevraagde partneralimentatie door de rechter wordt 

afgewezen.  

 

c. Toeslag minderjarige kinderen 
Je kent eenmalig een toeslag van 4 punten toe als de advocaat rechtsbijstand heeft 

verleend in het kader van een gezags- of omgangsregeling, of financiële bijdragen 

voor minderjarige kinderen. [Begrip: Hieronder vallen ook voorlopige voorzieningen 

die zien op gezag, omgang of kinderalimentatie en voorlopige voorzieningen 

vervangende toestemming] 

 

De aanwezigheid van minderjarige kinderen is voldoende om de toeslag toe te 

kennen. 

 

Verdeling toeslagen  
Als in een procedure twee advocaten zijn toegevoegd, komen de toevoegingen van 

beiden in aanmerking voor de toeslagen. Bij een gemeenschappelijk verzoek ken je 

de relevante toeslagen per procedure toe, niet per rechtzoekende. Je licht je 

berekening toe op het vaststellingsbesluit. 

 

In de voorbeelden zie je hoe dit is uitgewerkt [LINK achtergrondinformatie 

administratieve verwerking] 

 

Voorbeelden 
Lijst met voorbeelden [LINK ‘Voorbeelden toeslag echtscheiding/beëindiging 

samenwoning’] [zie aansluitend op de werkinstructie] 

 

Rechtsbijstand advocaat tijdens of na commerciële mediation: 

LAT (…) 
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2. Administratieve verwerking RvR 
 

Achtergrondinformatie: Voorbeelden administratieve verwerking 

 

Voorbeeld 1:  

Echtscheiding eenzijdig verzoek, minderjarige kinderen, twee toevoegingen (P015), 

geen samenhang 

 

Beoordeling: 

1. Basisforfait = 13 punten per toevoeging 

2. Toeslag minderjarige kinderen = 4 punten per toevoeging 

 

Vaststelling: 

Toevoeging A: 13 + 4 (onverdeeld)  

Toevoeging B: 13 + 4 (onverdeeld)  

 

 

Voorbeeld 2:  

Echtscheiding gemeenschappelijk verzoek, minderjarige kinderen, twee 

toevoegingen (P015), samenhang 

 

Beoordeling: 

1. Basisforfait in samenhang: 13 + 6,5 (150%) = 19,5 / 2 = 9,75 punten per 

toevoeging 

2. Toeslag minderjarige kinderen = 4 punten totaal 

 

Vaststelling: 

Toevoeging A: 9,75 + 2 (verdeeld)  

Toevoeging B: 9,75 + 2 (verdeeld)  

 

Voorbeeld 3:  

Echtscheiding, minderjarige kinderen, één toevoeging (P015) 

 

Beoordeling: 

1. Basisforfait = 13 punten 

2. Toeslag minderjarige kinderen = 4 punten totaal 

 

Vaststelling: 

Toevoeging A: 13 + 4 (onverdeeld)  

 

 

 

3. Voorbeelden toeslagen in de praktijk  
 

Achtergrondinformatie: Voorbeelden Art. 8 Bvr en Art. 8 Btm 

 

Voorbeelden toeslag echtscheiding/beëindiging samenwoning: reguliere en 

mediationtoevoegingen 

 

Onderstaande voorbeelden horen bij de werkinstructie Art. 08 Bvr Toeslag 

echtscheiding/beëindiging samenwoning en de werkinstructie Mediation vaststellen. 
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Korte samenvatting toeslagen 

 

Toeslagen reguliere toevoegingen 

a. Toeslag op tegenspraak verkregen voorlopige voorziening in een 

echtscheidingsprocedure (niet voor partneralimentatie, gezags- of 

omgangsregeling of financiële bijdragen voor minderjarige kinderen)  

b. Toeslag toegekende partneralimentatie  

c. Toeslag minderjarige kinderen  

(hierna: ‘toeslag onder a’, ‘toeslag onder b’ en ‘toeslag onder c’) 

 

Toeslag mediationtoevoegingen 

• Toeslag minderjarige kinderen 

 

Klik op de V of op het voorbeeld om de tekst te laten uitklappen en de inhoud van 

het voorbeeld te lezen. 

 

1. Voorlopige voorziening woning 

 

1.1. Eerste voorlopige voorziening 

 

Partijen A en B zijn verwikkeld in een echtscheidingsprocedure (P015). Partij A wordt 

bijgestaan door advocaat 1; partij B wordt bijgestaan door advocaat 2.  

 

Partij B heeft de gezamenlijke huurwoning verlaten en woont tijdelijk in bij zijn 

ouders. Partij B verzoekt in voorlopige voorziening dat hij het gebruik van de 

gezamenlijke huurwoning krijgt toegewezen.  

 

Partij A dient een verweerschrift in, omdat zij de dagelijkse zorg voor de kinderen 

heeft en daarom meer belang bij de woning heeft.  

 

De rechter doet uitspraak en wijst het verzoek van partij B af. 

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

Er is sprake van een op tegenspraak verkregen voorlopige voorziening die niet ziet 

op een regeling voor minderjarige kinderen. De toeslag onder a is van toepassing. Je 

kent aan zowel advocaat 1 als aan advocaat 2 een toeslag van 4 punten toe.  

 

1.2. Vervolg: zelfde procedure, tweede voorlopige voorziening 

 

Na de uitspraak in voorlopige voorziening over de huurwoning, dient partij B een 

nieuw verzoekschrift voorlopige voorziening in, met het verzoek om gelden van de 

gezamenlijke spaarrekening te mogen aanwenden voor het aflossen van een schuld. 

Partij A voert verweer.  

 

De rechter kent het verzoek toe. 

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

Er is sprake van een op tegenspraak verkregen voorlopige voorziening die niet ziet 

op een regeling voor minderjarige kinderen. De toeslag onder a wordt echter slechts 

eenmaal verstrekt. De werkzaamheden vallen niet onder de toeslagen b en c. Je kent 

daarom niet nogmaals 4 punten toe. 
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2. Voorlopige voorziening gebruiksvergoeding 

 

Partijen A en B zijn verwikkeld in een echtscheidingsprocedure (P015). Partij A wordt 

bijgestaan door advocaat 1; partij B wordt bijgestaan door advocaat 2.  

 

Partijen hebben een gezamenlijke koopwoning. Partij B heeft de woning verlaten en 

vordert in voorlopige voorziening dat partij A een gebruiksvergoeding moet betalen 

voor het gebruik en genot van de woning. Voordat de rechter uitspraak doet, trekt 

partij A het verzoek in. 

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

Er is sprake van een voorlopige voorziening die niet ziet op een regeling voor 

minderjarige kinderen. De rechter heeft echter geen uitspraak gedaan; er is daarom 

geen sprake van een verkregen voorziening. De toeslag onder a is niet van 

toepassing. Je kent aan geen van de advocaten een toeslag toe. 

 

3. Voorlopige voorziening omgangsregeling en afspraken kinderalimentatie 

 

Partijen A en B zijn verwikkeld in een echtscheidingsprocedure (P015). Zij hebben 

één minderjarig kind. Partij A wordt bijgestaan door advocaat 1; partij B wordt 

bijgestaan door advocaat 2.  

 

Partij A vordert in voorlopige voorziening een omgangsregeling. Partij B dient 

inhoudelijk verweer in.  

 

De rechter kent de tijdelijke omgangsregeling conform verzoek toe. Partijen leggen 

onderling afspraken over de kinderalimentatie vast in het echtscheidingsconvenant. 

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

• Er is sprake van een op tegenspraak verkregen voorlopige voorziening. Omdat 

het rechtsbijstand betreft in het kader van een gezags- of omgangsregeling, of 

financiële bijdragen voor minderjarige kinderen, vallen de werkzaamheden van 

de advocaat niet onder de toeslag onder a, maar onder de toeslag onder c. Je 

kent aan beide advocaten de toeslag onder c van 4 punten toe. 

• Toeslag onder c geldt onder meer voor rechtsbijstand betreffende 

kinderalimentatie. Omdat je de toeslag onder c al hebt toegekend, leveren deze 

werkzaamheden geen extra punten op. 

 

4. Partneralimentatie alsnog toegekend in hoger beroep 

 

Partijen A en B zijn verwikkeld in een echtscheidingsprocedure (P015). Partij A wordt 

bijgestaan door advocaat 1; partij B wordt bijgestaan door advocaat 2.  

 

Partij B verzoekt om partneralimentatie, maar de rechter kent dit niet toe. Partij B 

gaat in hoger beroep.  

 

Het Hof kent alsnog een bedrag aan partneralimentatie toe. Advocaat 2 declareert 4 

punten toeslag. 

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

De toeslag onder b geldt alleen voor de hoofdprocedure in eerste aanleg. Je wijst het 

verzoek om toeslag af. 
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5. Partneralimentatie toegekend in vovo/afgewezen 

echtscheidingsbeschikking 

 

Partijen A en B zijn verwikkeld in een echtscheidingsprocedure (P015). Partij A wordt 

bijgestaan door advocaat 1; partij B wordt bijgestaan door advocaat 2.  

 

Partij B maakt een voorlopige voorziening aanhangig over partneralimentatie. Partij 

A dient een inhoudelijk verweer in.  

 

De rechter kent de voorlopige voorziening toe en stelt een bedrag aan 

partneralimentatie vast van €500,- per maand. Na verdere behandeling van de 

echtscheidingsprocedure spreekt de rechter de eindbeschikking uit. Daarin wijst de 

rechter verdere toekomstige partneralimentatie af. 

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

Er is sprake van een op tegenspraak verkregen voorlopige voorziening. Omdat de 

toeslag onder a niet geldt voor partneralimentatie, is deze niet van toepassing.  

Voor toegekende partneralimentatie is de toeslag onder b van toepassing. Hoewel de 

rechter de alimentatie uiteindelijk heeft afgewezen, is eerder bij rechterlijke 

uitspraak (namelijk de vovo) wel partneralimentatie toegekend. Je kent aan beide 

advocaten de toeslag onder b toe. 

 

6. Verzoening 

 

Partijen A en B zijn verwikkeld in een echtscheidingsprocedure (P015). Zij hebben 

twee minderjarige kinderen. Partij A wordt bijgestaan door advocaat 1; partij B 

wordt bijgestaan door advocaat 2.  

 

Voor of na het aanhangig maken van de procedure, onderhandelen partijen in 

viergesprekken over partneralimentatie en voorzieningen voor de kinderen. Ze 

verzoenen zich voordat de zaak op zitting komt. 

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

Er is sprake van een voortijdig beëindigde procedure. Je kent aan geen van de 

advocaten een toeslag toe. 

 

7. Beëindiging samenwoning en kort geding vervangende toestemming 

 

Partijen A en B beëindigen de samenwoning. Zij hebben twee minderjarige kinderen. 

Partij A wordt bijgestaan door advocaat 1; partij B wordt bijgestaan door advocaat 2.  

 

Partij B start een procedure over gezag en omgang. Beide partijen ontvangen een 

toevoeging (P012). Lopende de procedure maakt partij A een kort geding over 

vervangende toestemming met betrekking tot de minderjarigen aanhangig. Partijen 

ontvangen hiervoor een aparte proceduretoevoeging (P100). 

 

De rechter doet in beide zaken uitspraak. Partij B gaat van beide zaken in hoger 

beroep. Partijen ontvangen hier aparte proceduretoevoegingen voor. 

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

• De P012-toevoegingen zijn verstrekt voor de hoofdprocedure in eerste aanleg. 

Beide advocaten hebben rechtsbijstand verleend in het kader van een gezags- of 
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omgangsregeling, of financiële bijdragen voor minderjarige kinderen. Je kent aan 

beide advocaten de toeslag onder c van 4 punten toe. 

• Hoewel de advocaten ook in de P100-toevoeging rechtsbijstand hebben verleend 

in het kader van een gezags- of omgangsregeling, of financiële bijdragen voor 

minderjarige kinderen, is geen toeslag van toepassing. Het betreft een procedure 

naast de bodemprocedure/hoofdprocedure. 

• Het hoger beroep is een vervolgprocedure. Ook hiervoor geldt geen toeslag. 

 

8. Mediation beëindiging samenwoning 

 

Partijen A en B beëindigen de samenwoning. Zij hebben drie minderjarige kinderen.  

Beide partijen ontvangen een mediationtoevoeging met affiniteitcode M670.  

 

Onder begeleiding van de mediator maken partijen afspraken over de 

boedelverdeling en sluiten zij een ouderschapsplan. Partijen willen deze graag 

vastleggen in een rechterlijke uitspraak. De mediator schakelt een advocaat in om de 

zaak af te laten hechten bij de rechtbank. 

 

De mediator declareert de toevoeging, stuurt de beschikking van de rechtbank mee 

en maakt aanspraak op de toeslag minderjarige kinderen en de afhechtingstoeslag. 

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

• De mediation had mede betrekking op het maken van afspraken over de 

minderjarige kinderen. De toeslag minderjarige kinderen is van toepassing.  

• Hoewel de afspraken in een gerechtelijk beschikking zijn opgenomen was dat niet 

wettelijk verplicht. Er bestaat daarom geen recht op een afhechtingstoeslag. 

Je kent de toeslag minderjarige kinderen van 4 punten toe en verdeelt deze over de 

mediationtoevoegingen. Je wijst de afhechtingstoeslag af.  

 

9. Mediation echtscheiding en hoger beroep (1) 

 

9.1. Mediation in eerste aanleg 

Partijen A en B zijn verwikkeld in een echtscheidingsprocedure. Zij hebben een 

minderjarig kind. Beide partijen ontvangen een mediationtoevoeging met 

affiniteitcode M610.  

 

Onder begeleiding van de mediator sluiten partijen een echtscheidingsconvenant en 

ouderschapsplan. De rechter spreekt de echtscheiding uit. 

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

Je kent de toeslag minderjarige kinderen van 4 punten en de afhechtingstoeslag van 

2,5 punt toe. Je verdeelt de toeslag over de mediationtoevoegingen. 

 

9.2. Vervolg: hoger beroep 

Partij A verandert van gedachten en stelt toch hoger beroep in. Het Hof verwijst 

partijen naar een andere mediator voor het maken van afspraken over de 

omgangsregeling.  

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

De tweede mediator heeft geen recht op de toeslag minderjarige kinderen; het 

betreft niet de eerste mediation binnen de scheiding. 

 

10. Mediation echtscheiding en hoger beroep (2) 
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10.1. Geen mediation in eerste aanleg 

Partijen A en B zijn verwikkeld in een echtscheidingsprocedure. Zij hebben een 

minderjarig kind. Beide partijen ontvangen een toevoeging met zaakcode P015. 

Partij A wordt bijgestaan door advocaat 1; partij B wordt bijgestaan door advocaat 2.  

 

De echtscheiding wordt uitgesproken. Beide advocaten hebben (op de toevoegingen 

voor de procedure in eerste aanleg) recht op de toeslag onder c van 4 punten. 

 

10.2. Vervolg: mediation tijdens hoger beroep 

 

Partij A stelt hoger beroep in. Beide partijen worden bijgestaan door andere 

advocaten als in de eerste aanleg. Het Hof verwijst partijen naar een mediator voor 

het maken van afspraken over de omgangsregeling. Partijen ontvangen elk een 

mediationtoevoeging met affiniteitcode M610. 

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

 De advocaten hebben op de toevoegingen voor het hoger beroep geen recht 

op de toeslag onder c. Er is geen sprake van een hoofdprocedure in eerste 

aanleg. Je kent aan geen van de advocaten een toeslag toe. 

 

 De mediator heeft wel recht op de toeslag minderjarige kinderen. Hoewel het 

om hoger beroep gaat, betreft het de eerste mediation. Je kent aan de 

mediator de toeslag minderjarige kinderen van 4 punten toe. Je verdeelt de 

toeslag over de mediationtoevoegingen. 

 

11. Mediation geschil nakoming omgangsregeling 

 

Partijen A en B zijn al enige jaren geleden via advocaten uit elkaar gegaan. Zij 

hebben een minderjarig kind.  

 

De destijds afgesproken omgangsregeling wordt niet goed nageleefd. Partijen 

benaderen daarom een mediator om opnieuw afspraken te maken voor de 

omgangsregeling. De mediator vraagt twee toevoegingen aan; deze worden 

verstrekt met affiniteitcode M620.  

 

De mediaton eindigt in een overeenkomst. 

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

Er is wel sprake van een eerste mediation, maar niet ten behoeve van een 

(volledige) echtscheiding/beëindiging samenwoning. De toeslag minderjarige 

kinderen is niet van toepassing.  

 

12.Mediation naast reguliere toevoeging 

 

Partijen A en B zijn verwikkeld in een echtscheidingsprocedure. Zij hebben één 

minderjarig kind. Partij A wordt bijgestaan door advocaat 1; partij B wordt 

bijgestaan door advocaat 2. Beide partijen ontvangen een toevoeging (P015).  

 

Partijen worden door de rechtbank verwezen naar mediation. Zij ontvangen hiervoor 

aparte mediationtoevoegingen (M610). De mediation slaagt.  
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Advocaat 1 dient het in mediation opgestelde convenant in bij het gerecht. De 

rechter spreekt de echtscheiding uit. 

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

• De mediator heeft bijstand verleend in de eerste mediation ten behoeve van 

echtscheiding. Je kent de toeslag minderjarige kinderen van totaal 4 punten 

toe. Je verdeelt de toeslag over de mediationtoevoegingen. 

• De beide advocaten hebben rechtsbijstand verleend in het kader van een 

gezags- of omgangsregeling, of financiële bijdragen voor minderjarige 

kinderen. Je kent aan beide advocaten de toeslag onder c van 4 punten toe. 
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Bijlage II. Artikel 11 Bvr Samenhangende procedures 
 

Toelichting: In de voorbeelden zijn de punten aangepast aan de zaakcode die in het 

voorbeeld staat genoemd. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen. 

 

Voorbeelden administratieve verwerking bij meerdere rechtzoekenden 

 

Voorbeeld 1: Zittingstoeslag zaakspecifiek, opvolging, km 

Casus: 

Toevoeging A: S040, zitting op 05/10, géén opvolging, 40 km gedetineerde 

Toevoeging B: S040, zitting op 01/09 en 05/10 en opvolging, 50 km zitting, 30 km 

gedetineerde 

 

Beoordeling: 

Basisforfait in samenhang: 6 7 + 3,5 (150%) = 9 10,5 / 2 = 4,5 5,25 forfait per 

zaak 

Zittingstoeslag 2,5 punten en opvolging 2 punten zijn beiden zaakspecifiek 

Totaal aantal km = 50 + 30 + 40 = 120 kms. Totale reistijdvergoeding 1 punt. 

 

Vaststelling: 

Toevoeging A: 4,5 5,25 + 0,5 reistijd (verdeeld) = 5 punt + 60 km (verdeeld) 

Toevoeging B: 4,5 5,25 + 2,5 + 2 + 0,5 reistijd (verdeeld) = 9,5 punten + 60 km 

(verdeeld) 

 

Voorbeeld 2: Zittingstoeslag verdeelbaar, gevangenhouding, verlenging 

Casus: 

Toevoeging A: S040, zitting op 30/03 en 21/04, gevangenhouding 

Toevoeging B: S040, zitting op 30/03 en 21/04, gevangenhouding, verlenging 

 

Beoordeling: 

Basisforfait in samenhang: 6 7 + 3,5 (150%) = 9 10,5 / 2 = 4,5 5,25 forfait per 

zaak 

Zittingstoeslag betreft éénmaal 2,5 punten verdeelbaar = 1,25 punt per toevoeging 

Tweemaal 2,5 punten toeslag gevangenhouding, eenmaal 1,5 punt verlenging zijn 

beide zaakspecifiek. 

 

Vaststelling: 

Toevoeging A: 4,5 5,25 + 1,25 zittingstoeslag (verdeeld), 2,5 gevangenhouding = 

7,5 9 punt 

Toevoeging B: 4,5 5,25 + 1,25 zittingstoeslag (verdeeld), 2,5 gevangenhouding + 

1,5 verlenging = 8,5 10,5 punt 

 

Voorbeeld 3: Gehoorde getuigen 

Casus: 

Toevoeging A: S040, zitting op 05/08, 5 gehoorde getuigen 

Toevoeging B: S040, zitting op 05/08, zelfde 5 getuigenverhoor 

 

Beoordeling: 

Basisforfait in samenhang: 6 7 + 3,5 (150%) = 9 10,5 / 2 = 4,5 5,25 forfait per 

zaak 

De getuigentoeslag geldt per getuige en is dus totaal 5 7,5 punten. De 

getuigenverhoren hebben plaatsgevonden ten behoeve van beide zaken en zijn 

daarom verdeelbaar = 5 7,5 punten / 2 = 2,5 3,75 punt per toevoeging 
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Vaststelling: 

Toevoeging A: 4,5 5,25 punt + 2,5 3,75 getuigenverhoor (verdeeld) = 7 9 punten 

Toevoeging B: 4,5 5,25 punt + 2,5 3,75 getuigenverhoor (verdeeld) = 7 9 punten 

 

Voorbeeld 4: Kantoorgenoten, gehoorde getuigen 

Casus: 

Toevoeging A, kantoorgenoot X: S040, 1 zitting en 1 getuigenverhoor met 1 getuige 

Toevoeging B, kantoorgenoot Y: S040, zelfde zitting en zelfde getuigenverhoor 

 

Beoordeling: 

Basisforfait in samenhang: 6 7 + 3,5 (150%) = 9 10,5 / 2 = 4,5 5,25 forfait per 

zaak 

De getuigentoeslag geldt per gehoorde getuige en blijft dus op totaal 1,5 punt. 

 

Vaststelling: 

Toevoeging A: 4,5 5,25 punt + 0,75 punt getuigentoeslag = 5 6 punt 

Toevoeging B: 4,5 5,25 punt + 0,75 punt getuigentoeslag = 5 6 punt 

 


