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Toelichting 

Met ingang van 1 september 2022 voert de Raad diverse wijzigingen door in de 

werkinstructies op Kenniswijzer. Dit naar aanleiding van de inwerkingtreding van 

het Besluit tot wijziging van het BVR, het BTM en het Vreemdelingenbesluit 2000. 

Daarmee is uitvoering gegeven aan scenario 1 van de commissie-Van der Meer. 

 

De wijzigingen zijn geel gearceerd, de toelichtingen staan in cursief.  

 

Nr Werkinstructie Wijziging Versie 

oud 

Versie 

nieuw 

Datum 

1 Algemeen 

toevoegbeleid 

 

 

Overgangsregeling Van der Meer per 1-1-2022: 

afgiftedatum 

Voor toepassing van de anticiperende Beleidsregel is 

de afgiftedatum van de toevoeging bepalend voor de 

vaststelling van de vergoeding. 

Let op: Voor de hoogte van de eigen bijdrage is de 

aanvraagdatum van de toevoeging bepalend. 

 

Toepassing AMvB per 1 september 2022: 

aanvraagdatum [uitklappen] 

Voor toepassing van het gewijzigde Besluit 

vergoedingen rechtsbijstand is 

de aanvraagdatum van de toevoeging bepalend voor 

de vaststelling van de vergoeding. Voor de 

aanvraagdatum ga je uit van de ontvangstdatum van 

de aanvraag toevoeging. 

Let op: Voor de hoogte van de eigen bijdrage is 

de aanvraagdatum van de toevoeging bepalend. 

 

1.05 1.06 1-9-

2022 

2 Bereik, 

Hoofdstuk 1 

Algemeen 

Van der Meer II:  

Samenhang advies ook mogelijk bij advieszaken. 

Schaf de toevoeging in asielzaken voor een vovo af 

en vervang die door een toeslag, die wordt 

toegekend als de vovo apart van het beroep of het 

hoger beroep wordt behandeld. 

 

1.5 Adviesdeclaraties van 

proceduretoevoegingen 

(…) 

Let op: voor het beoordelen van samenhangende 

zaken zie werkinstructie artikel 11 Bvr [Link]. 

 

1.5.1 Declaratie voortijdig beëindigde procedure 

(…) 

Let op: voor het beoordelen van samenhangende 

zaken zie werkinstructie artikel 11 Bvr [Link]. 

 

Voor asiel- en vreemdelingenzaken geldt een 

afwijkende regeling, zie 2.3.2 (Hoger) Beroep en/of 

(incl. voorlopige voorzieningen) op nader aan te 

voeren gronden en 2.3.3 2.3.5. declaratie voortijdig 

beëindigde procedures. 

 

2.15 2.16 1-9-

2022 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-295.html


Wijzigingenlijst Kenniswijzer per 1-9-2022  

2 

Versie 2.00   

3 Bereik, 

Hoofdstuk 2 

Bestuursrechteli

jke zaken 

2.2 Meerdere beslissingen/rechtsvragen: één 

rechtsbelang = één toevoeging 

(…) 

Als de afzonderlijke procedures, zoals hierboven 

genoemd, op één zitting worden afgedaan, houd je 

bij Bij declaratie van de werkzaamheden houd je 

rekening met samenhang (zie werkinstructie Artikel 

11 Bvr). 

(…) 

2.3.3 Voorlopige voorziening in asielzaken 

Je verstrekt in asielzaken geen afzonderlijke 

toevoeging voor een voorlopige voorziening. De 

werkzaamheden worden geacht te vallen onder de 

toevoeging voor (hoger) beroep.  

 

Voor mogelijkheid toeslag voorlopige voorziening, zie 

w.i. artikel 5a Bvr toeslagen asiel [LINK: w.i. 

toeslagen asiel] 

 

2.3.4. Meerdere voorlopige voorzieningen tegen 

uitzetting 

(…) 

2.3.5 Declaratie voortijdig beëindigde 

procedures 

(…) 

2.3.5. 2.3.6 Second opinion 

2.3.6. 2.3.7 Beroep asiel: eerder geen zienswijze 

ingediend 

 

2.12 2.13 1-9-

2022 

4 Punten- en 

zaakcodelijst 

Omschrijving aanpassen 

 

V073 Voornemen vervolgaanvraag, inwilliging 

V074 Voornemen vervolg, geen inwilliging 

V075 Beroep vervolgaanvraag asiel, gegrond 

V076 Beroep vervolg asiel, niet gegrond 

V077 HB asiel (eis:gegrond)(verw:ongegrond) 

V078 HB asiel (eis:ongegrond)(verw:gegrond) 

V083 Bezwaar vervolgaanvraag regulier, gegrond 

V084 Bezwaar vervolgaanvraag regulier, niet gegrond 

V085 Beroep vervolg regulier, gegrond 

V086 Beroep vervolg regulier, niet gegrond 

V087 HB regulier(eis:gegrond)(verw:ongegrond) 

V088 HB regulier(eis:ongegrond)(verw:gegrond) 

 

- - 1-9-

2022 

5 V042 beroep Van der Meer II: Schaf de toevoeging in asielzaken 

voor een voorlopige voorziening af en vervang die 

door een toeslag, die wordt toegekend als de 

voorlopige voorziening apart van het beroep of het 

hoger beroep wordt behandeld. Zie ook paragraaf 

2.3.3.van de Nota van Toelichting,  

 

Toevoegbeleid 

Algemeen 

 3.16 3.17 1-9-

2022 
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Je verstrekt één toevoeging voor beroep c.q. (incl. 

voorlopige voorziening) tegen de (meeromvattende) 

beschikking als de inhoudelijke gronden worden 

ingediend. 

 

Voorlopige voorziening 

Als uit de beschikking blijkt dat de rechtsgevolgen 

door het beroep niet worden opgeschort (b.v. 

uitzetting) dan kun je een tweede toevoeging in 

samenhang verstrekken, op voorwaarde dat deze 

afzonderlijk wordt aangevraagd. Bij de inhoudelijke 

toelichting neem je de zin op: ‘samenhang met 

toevoeging [toevoegkenmerk ander dossier].’ 

Je verstrekt geen afzonderlijke toevoeging voor een 

voorlopige voorziening. De werkzaamheden worden 

geacht te vallen onder de toevoeging voor beroep. Je 

wijst de aanvraag af met een AFB-besluit met de 

toelichting: ‘De Raad wijst uw aanvraag af, omdat de 

werkzaamheden van de voorlopige voorziening vallen 

onder de toevoeging die is verstrekt voor het (hoger) 

beroep.’ 

Voor mogelijkheid toeslag voorlopige voorziening, zie 

w.i. artikel 5a Bvr toeslagen asiel [LINK: w.i. 

toeslagen asiel] 

 

Tweede voorlopige voorziening in beroep 

Je verstrekt een toevoeging voor een tweede 

voorlopige voorziening als er een uitzettingsdatum 

bekend is. Als deze niet bekend is, is 

spoedeisendheid niet aangetoond en wijs je de 

aanvraag af op prematuur, met tekstcode 131 (te 

vroeg). Zie voor de voorwaarden de werkinstructie 

Bereik, hoofdstuk 2 onder paragraaf 2.3.4. 

(…) 

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging) 

(…) In onderstaand overzicht staan enkele 

voorbeelden van bereik op dit gebied: 

 (…) 

 Asiel- en vreemdelingenrecht: paragraaf 2.3, 

o.a. geen zienswijze ingediend, herleefd 

beroep na gegrond beroep, (hoger) beroep en 

voorlopige voorziening op nader aan te voeren 

gronden, voorlopige voorziening in asielzaken. 

 

7 V043 Hoger 

beroep 

Toevoegbeleid 

Algemeen 

Je verstrekt één toevoeging voor hoger beroep c.q. 

(incl. voorlopige voorziening) als de gronden worden 

ingediend. 

 

Voorlopige voorziening 

Als uit de beschikking blijkt dat de rechtsgevolgen 

door het hoger beroep niet worden opgeschort 

3.16 3.17 1-9-

2022 
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(bijvoorbeeld uitzetting) dan kun je een tweede 

toevoeging in samenhang verstrekken, op 

voorwaarde dat deze afzonderlijk wordt aangevraagd. 

Bij de inhoudelijke toelichting neem je de zin op: 

‘samenhang met toevoeging [toevoegkenmerk ander 

dossier].’ 

Zie ook werkinstructie Bereik, hoofdstuk 2 onder 

paragraaf 2.3.4. 

Je verstrekt geen afzonderlijke toevoeging voor een 

voorlopige voorziening. De werkzaamheden worden 

geacht te vallen onder de toevoeging voor hoger 

beroep. Je wijst de aanvraag af met een AFB-besluit 

met de toelichting: ‘De Raad wijst uw aanvraag af, 

omdat de werkzaamheden van de voorlopige 

voorziening vallen onder de toevoeging die is 

verstrekt voor het (hoger) beroep.’ 

 

Voor mogelijkheid toeslag voorlopige voorziening, zie 

w.i. artikel 5a Bvr toeslagen asiel [LINK: w.i. 

toeslagen asiel] 

 

Tweede voorlopige voorziening in hoger beroep 

Je verstrekt een toevoeging voor een tweede 

voorlopige voorziening als de eerdere voorlopige 

voorziening is afgehandeld én als er een 

uitzettingsdatum bekend is. Als de eerdere voorlopige 

voorziening nog in behandeling is, wijs je af op bereik 

van de eerder verstrekte toevoeging. Als de 

uitzettingsdatum nog niet bekend is wijs je de 

aanvraag af met tekstcode 131 (te vroeg). 

Zie ook werkinstructie Bereik, hoofdstuk 2 onder 

paragraaf 2.3.4. 

 

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging) 

(…) In onderstaand overzicht staan enkele 

voorbeelden van bereik op dit gebied: 

 (…) 

 Asiel- en vreemdelingenrecht: paragraaf 2.3, 

o.a. (hoger) beroep (incl. en voorlopige 

voorziening) op nader aan te voeren gronden. 

 

8 V060 A.A.- 

procedure 

Benodigde stukken / informatie 

Zie checklist 

 (digitaal) ondertekend aanvraagformulier 

‘AA/VA procedure V060’ [LINK invoegen; 

Formulieren voor advocaten - rvr.org] met 

duidelijke toelichting waarom de aanvraag 

buiten Legal Aid om bij het regiokantoor de 

Raad wordt ingediend 

 

2.19 2.20 1-9-

2022 

9 V070 

voornemen 

vervolgaanvraa

Benodigde stukken / informatie 

 (digitaal) ondertekend aanvraagformulier 

Vervolgaanvraag Asiel (pdf, 185 kB)  

2.20 2.21 1-9-

2022 

https://www.rvr.org/advocaten/formulieren/
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g asiel ‘Aanvraag toevoeging vervolgaanvraag asiel 

(V070 reeks)’ (MijnRvR) 

 

10 V071 beroep 

vervolgaanvraa

g asiel 

Benodigde stukken / informatie 

 (digitaal) ondertekend aanvraagformulier 

Vervolgaanvraag Asiel (pdf, 185 kB) ‘Aanvraag 

toevoeging vervolgaanvraag asiel (V070 

reeks)’ (Mijn RvR)  

 een kopie van de bestreden beschikking 

 nieuwe feiten en / of omstandigheden (nova) 

(…) 

Algemeen 

Je verstrekt een procedure-toevoeging voor beroep 

vervolgaanvraag asiel c.q. (incl. voorlopige 

voorziening) als de inhoudelijke gronden worden 

ingediend én als uit de aanvraag blijkt dat er sprake 

is van nieuwe feiten en / of omstandigheden (nova). 

(…) 

Voorlopige voorziening 

Als uit de beschikking blijkt dat de rechtsgevolgen 

door het beroep niet worden opgeschort (bijvoorbeeld 

uitzetting) dan kun je een tweede toevoeging in 

samenhang verstrekken op voorwaarde dat deze 

afzonderlijk wordt aangevraagd. Bij de bij 

inhoudelijke toelichting neem je zin op: 'samenhang 

met toevoeging [toevoegkenmerk ander dossier].' 

Je verstrekt geen afzonderlijke toevoeging voor een 

voorlopige voorziening. De werkzaamheden worden 

geacht te vallen onder de toevoeging voor beroep. Je 

wijst de aanvraag af met een AFB-besluit met de 

toelichting: ‘De Raad wijst uw aanvraag af, omdat de 

werkzaamheden van de voorlopige voorziening vallen 

onder de toevoeging die is verstrekt voor het (hoger) 

beroep.’ 

 

Voor mogelijkheid toeslag voorlopige voorziening, zie 

w.i. artikel 5a Bvr toeslagen asiel [LINK: w.i. 

Toeslagen asiel] 

 

Tweede voorlopige voorziening in beroep 

Je verstrekt een toevoeging voor een tweede 

voorlopige voorziening als er een uitzettingsdatum 

bekend is. Als deze niet bekend is, is 

spoedeisendheid niet aangetoond en wijs je de 

aanvraag af op prematuur, met tekstcode 131. 

(…) 

Bereik (geen afzonderlijke toevoeging) 

(…) In onderstaand overzicht staan enkele 

voorbeelden van bereik op dit gebied: 

 (…) 

 Asiel- en vreemdelingenrecht: paragraaf 2.3, 

o.a. (hoger) beroep (incl. en voorlopige 

voorziening) op nader aan te voeren gronden 

2.17 2.18 1-9-

2022 
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11 V072 hoger 

beroep 

vervolgaanvraa

g asiel 

Benodigde stukken / informatie 

 (digitaal) ondertekend aanvraagformulier 

Vervolgaanvraag Asiel ‘aanvraag toevoeging 

vervolgaanvraag asiel (V070 reeks)’  

(MijnRvR) 

 een kopie van de bestreden beschikking 

 nieuwe feiten en / of omstandigheden (nova) 

 

Algemeen 

Let op: Deze zaakcode gebruik je voor alle 

toevoegaanvragen over hoger beroep 

vervolgaanvraag asiel af te geven op of ná 15 januari 

2014. 

Je verstrekt een toevoeging voor hoger beroep 

vervolgaanvraag asiel c.q. (incl. voorlopige 

voorziening) als de gronden worden ingediend én als 

uit de aanvraag blijkt dat er sprake is van nieuwe 

feiten en / of omstandigheden (nova). 

(…) 

Voorlopige voorziening 

Als uit de beschikking blijkt dat de rechtsgevolgen 

door het hoger beroep niet worden opgeschort 

(bijvoorbeeld uitzetting) dan kun je een tweede 

toevoeging in samenhang verstrekken, op 

voorwaarde dat deze afzonderlijk wordt aangevraagd. 

Bij de inhoudelijke toelichting neem je de zin op: 

'samenhang met toevoeging [toevoegkenmerk ander 

dossier].' 

Je verstrekt geen afzonderlijke toevoeging voor een 

voorlopige voorziening. De werkzaamheden worden 

geacht te vallen onder de toevoeging voor hoger 

beroep. Je wijst de aanvraag af met een AFB-besluit 

met de toelichting: ‘De Raad wijst uw aanvraag af, 

omdat de werkzaamheden van de voorlopige 

voorziening vallen onder de toevoeging die is 

verstrekt voor het (hoger) beroep.’ 

 

Voor mogelijkheid toeslag voorlopige voorziening, zie 

w.i. artikel 5a Bvr toeslagen asiel [LINK: w.i. 

Toeslagen asiel] 

 

Tweede voorlopige voorziening in beroep 

Je verstrekt een toevoeging voor de tweede 

voorlopige voorziening als een uitzettingsdatum 

bekend is. Als deze niet bekend is, is 

spoedeisendheid niet aangetoond en wijs je de 

aanvraag af op prematuur, met tekstcode 131. 

(…) 

Bereik 

(…) 

 Asiel- en vreemdelingenrecht: paragraaf 2.3, 

o.a. (hoger) beroep (incl. en voorlopige 

voorziening) op nader aan te voeren gronden 

2.16 2.17 1-9-

2022 
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12 V080 Bezwaar 

vervolgaanvraa

g regulier 

Algemeen 

Let op: Deze werkinstructie is van toepassing met 

ingang van 1 april 2014. 

(…) 

Tweede of vervolgaanvraag 

Je neemt aan dat sprake is van een tweede of 

volgende aanvraag als eerder een aanvraag 

verblijfsvergunning regulier of asiel is ingediend (na 1 

april 2014). Hiermee wordt bedoeld de 

verblijfsvergunning op grond van artikel 14, eerste 

lid, onder a Vw. Tenzij de advocaat overtuigend 

motiveert dat sprake is van een geheel nieuwe 

aanvraag, in dat geval beoordeel je de aanvraag 

toevoeging aan de hand van werkinstructie V010 of 

V013. 

 

Achtergrondinformatie 

Brief van de Raad aan ministerie van Veiligheid en 

Justitie (pdf, 198 kB) 

Brief van ministerie van Veiligheid en Justitie aan de 

Raad (pdf, 176 kB) 

 

Wet- en regelgeving 

(…) 

Art. 5b Bvr 

 

2.06 2.07 1-9-

2022 

13 V081 Beroep 

vervolgaanvraa

g regulier 

Algemeen 

Let op: Deze werkinstructie is van toepassing met 

ingang van 1 april 2014. 

(…)  

Wet- en regelgeving 

(…) 

Art. 5b Bvr 

 

2.08 2.09 1-9-

2022 

14 V082 Hoger 

beroep 

vervolgaanvraa

g regulier 

Algemeen 

Let op: Deze werkinstructie is van toepassing met 

ingang van 1 april 2014. 

(…)  

Aanvraag toevoeging voor tweede of 

vervolgaanvraag verblijfsvergunning regulier 

(niet toevoegen tenzij) 

Voor een tweede of een vervolgaanvraag voor het 

verkrijgen van een reguliere verblijfsvergunning 

verstrek je geen toevoeging, tenzij de rechtzoekende 

met onmiddellijke uitzetting of inbewaringstelling 

wordt bedreigd (artikel 8 lid 1 sub a Brt). Bij 

uitzondering kun je een toevoeging verstrekken als 

de zaak juridisch en/of feitelijk complex is (artikel 8 

lid 2 Brt). De advocaat moet daar een gemotiveerd 

beroep op doen. Bij onvoldoende motivering vraag je 

dit na bij de advocaat. Hiervoor gebruik je tekstcode 

025. 

(…) 

2.04 2.05 1-9-

2022 



Wijzigingenlijst Kenniswijzer per 1-9-2022  

8 

Versie 2.00   

Wet- en regelgeving 

(…) 

Art. 5b Bvr 

 

      

16 Mediation 

Toevoegen 

Mediation en Verlengde mediation (Vmed) 

Je verstrekt standaard een Vmed (meer dan 4 uur 

mediation). Bij declaratie toets je het aantal aan de 

mediation bestede uren. Zie werkinstructie mediation 

vaststellen. 

 

1.09 1.10 1-9-

2022 

17 Rechtsbijstand.

nl 

Eigen bijdrage - Rechtsbijstand: In de Tabel EB bij 

mediation vervalt de vergoeding tot 4 uur. 

Aanpassen, zie bijlage I. 

 

- - 1-9-

2022 

18 Mediation 

Vaststellen 

Punten 5 

 

Benodigde stukken/ informatie 

(…) 

Controle mediation/verlengde mediation 

(Vmed) 

Er is standaard een Vmed verstrekt. Je controleert 

eerst hoeveel tijd er aan de mediation is besteed. 

Blijkt achteraf dat de mediation binnen de vier uur is 

gebleven, dan wijzig je eventueel de eigen bijdrage. 

(…) 

Afhechtingstoeslag 

Is de vaststellingsovereenkomst bij wet verplicht in 

een uitspraak van de rechter opgenomen, dan ken je 

éénmaal een toeslag van 2,5 punt toe op de 

mediationtoevoeging (art. 8 lid 4 3 Btm). (…) [lid 4 

wordt 3] 

(…) 

Toeslag minderjarige kinderen 

Is de toevoeging afgegeven op of na 1 januari 2022, 

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

(…) 

Is de toeslag niet van toepassing dan wijs je deze af 

met tekstcode 443 (Geen toeslag minderjarige 

kinderen Mediation). 

 

Voorbeelden toeslag. 

 

Verdeling toeslagen 

(…) 

Teammediation 

Zie artikel 8 Btm. 

 

Zijn 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. 

 

1.11 1.12 1-9-

2022 

https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/hoeveel-betalen/eigen-bijdrage/
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Je stelt de vergoeding vast op 10 punten. 

(…) 

Vergoeding bij resultaat 

Als 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. 

Deze werkwijze geldt ook Als de mediator bij de 

declaratie aangeeft geen vergoeding te willen 

ontvangen, dan wijs je de vergoeding af. Je stelt de 

andere helft van de vergoeding vast op de niet-

ingetrokken toevoeging. Voor verdeling van de 

toeslagen, zie paragraaf ‘Verdeling toeslagen’.  

 

      

19 High Trust 

Steekproefcontr

ole 

Van der Meer II: Samenhang, ook voor 

advies/beëindigde procedures. De WI vermeldt 

‘zaken’, maar bij samenhang zal niet altijd sprake zijn 

van een besluit. 

 

Welke stukken hebben wij zoal nodig? 

(…) 

Arbeidsrecht [LINK] 

• (…) 

• Indien sprake is van samenhang; besluit 

samenhangende zaak plus eventuele 

bewijsstukken toeslagen 

• (…) 

Asiel- Vreemdelingenrecht [LINK] 

• (…) 

• Bewijsstukken van aanwezigheid op extra 

zittingen 

• Bewijsstukken van toeslagen op de vergoeding 

(voor zover niet volgt uit beslissing IND); bijv. 

v.a.-brief 

• (…) 

• Indien sprake is van samenhang; besluit 

samenhangende zaak 

• (…) 

Bestuursrecht [LINK] 

• (…) 

• Indien sprake is van samenhang; besluit 

samenhangende zaak plus eventuele 

bewijsstukken toeslagen 

• (…) 

Civiel overig [LINK] 

• (…) 

• Indien sprake is van samenhang; besluit 

- - 1-9-

2022 
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samenhangende zaak plus eventuele 

bewijsstukken toeslagen 

• (…) 

 

20 High Trust 

Steekproefcontr

ole – 

Beoordeling van 

bevindingen 

3. Asiel/Vreemdelingen en Mediation 

Je beoordeelt aan de hand van de werkinstructies op 

Kenniswijzer. Bij twijfel of discussie over de 

werkinstructie neem je contact op met het 

regiokantoor Arnhem (asiel/vreemdelingen) of 

Amsterdam (mediation) een gespecialiseerde collega. 

 

4.64 4.65 1-9-

2022 

      

21 Art. 05a Bvr 

A.A./V.A.-

procedure V061 

t/m V066 

 

Art. 05 Bvr 

Asielprocedure 

(V060 reeks) 

 

De wi Art. 05a Bvr A.A./V.A.-procedure V061 t/m 

V066 is herschreven naar de wi Art. 05 Bvr 

Asielprocedure (V060 reeks). 

 

Per 1-1-2022 geldt de anticiperende beleidsregel. 

Let op: deze werkinstructie geldt voor toevoegingen 

die zijn aangevraagd op of na 1 september 2022.  

 

Artikel 5a 

 

Benodigde stukken / informatie 

Zie werkinstructie vaststellen art. 28 Bvr en 

 

 (digitaal) ondertekend formulier Aanvraag 

Vergoeding AA/VA-procedure (V-060) ‘Aanvraag 

vergoeding asiel (V060 reeks)’ 

 kopie van het volledige besluit van de IND 

 (…) 

 

Vaststelbeleid 

Bij toevoegingen verstrekt onder code V060 pas je 

voor de vaststelling de code aan. Welke vaststelcode 

van toepassing is bepaal je aan de hand van de fases 

waarin de werkzaamheden zijn geëindigd verricht. De 

vergoeding is altijd een procedurevergoeding en de 

berekensoort is standaard BR. Hieronder wordt per 

zaakcode een beschrijving gegeven. 

 

Fases 

De hele asielprocedure duurt 6 dagen en is opgedeeld 

in 3 fases: 

 

V061 - Fase 1 - Eerste dag (7 punten) 

Alle werkzaamheden voorafgaand aan de aanvraag 

verblijfsvergunning asiel, waaronder het gehoor in de 

aanmeldfase, vallen onder fase één. 

 

Verder valt hieronder het nader gehoor en de 

nabespreking van de inwilligende beslissing. 

 

Je stelt de vergoeding vast op V061 als de 

- 2.00 1-9-

2022 
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werkzaamheden van de advocaat eindigen in fase 1. 

De werkzaamheden in fase 1 zijn: alle 

werkzaamheden voorafgaand aan de aanvraag 

verblijfsvergunning asiel, waaronder het gehoor in de 

aanmeldfase, het nader gehoor en de nabespreking 

van de inwilligende beslissing. 

 

V062 - Fase 2 – Tweede en derde dag (8 punten) 

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. 

 

Je stelt de vergoeding vast op V062 als de 

werkzaamheden van de advocaat eindigen in fase 2. 

De werkzaamheden in fase 2 zijn: 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 vergoeding. 

 

V063 - Fase 3 - Vierde tot en met de zesde dag (10 

punten) 

Onder deze fase vallen het bespreken van het 

voornemen, het indienen van de zienswijze en het 

nabespreken van de beschikking. 

 

Je stelt de vergoeding vast op V063 als de 

werkzaamheden van de advocaat eindigen in fase 3. 

De werkzaamheden in fase 3 zijn: het bespreken van 

het voornemen, het indienen van de zienswijze en 

het nabespreken van de beschikking. 

 

Nb. Ook als de advocaat niet in alle fasen 

werkzaamheden heeft verricht, vergoed je de 

werkzaamheden in de fase waarin de zaak is 

geëindigd.  

 

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 (7 punten) 

V062 Rechtsbijstand in twee fases (8 punten) 

V 063 Rechtsbijstand in drie fases (12 punten) 

 

AA+ 

(…) 

Inwilliging asielaanvraag 

(…) 
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V.A.-procedure 

Zie w.i. artikel 5a Bvr ‘Toeslagen in asielzaken’. 

[LINK] 

 

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

procedure gegaan, dan verleen je een toeslag van 

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 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);  

 Een besluit tot afwijzing van een asielaanvraag 

van een EU-onderdaan op grond van protocol 24. 

Deze zaken zijn te herkennen aan o.a. de 

omschrijving ‘spoor 2’ op de toevoeging. 

 

Spoorwijziging 

(…) 

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). 

(…) 

Verknocht verband: samenhang A.A./V.A.-

procedure 

Werkinstructie artikel 11 Bvr is van toepassing bij 

samenhangende zaken. 

Bij samenhangende zaken kun je éénmaal de V.A.-

toeslag verlenen. De toeslag valt buiten de 

berekening van het basisforfait. 

(…) 

Kennelijke afdoening 

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

toepassing per 15 februari 2014] 

 

Oud beleid 

Voor toevoegingen die zijn verstrekt tot 1 september 

2022 geldt het oude beleid [LINK: oud w.i. art. 5a 

Bvr AA/VA]. 

 

22 Art. 05a Bvr 

toeslagen in 

asielzaken 

 

Van der Meer II: 

- Introduceer een toeslag voor het bijwonen van 

extra gehoren in de aanvraagfase van een 

samenhangende zaak in de asielprocedure.  

- 2.00 1-9-

2022 
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[nieuwe 

werkinstructie] 

- Vervang de standaard toeslag voor verwijzing naar 

de VA-procedure door een toeslag voor aantoonbare 

extra werkzaamheden in de vorm van een extra 

gehoor na zending naar de VA-procedure. 

- Schaf de toevoeging in asielzaken voor een vovo af 

en vervang die door een toeslag, die wordt 

toegekend als de vovo apart van het beroep of het 

hoger beroep wordt behandeld. 

- Ken een toeslag toe in het geval er een nieuwe 

zienswijze moet worden ingediend bij de zogenaamde 

herleving van de aanvraagprocedure bij een 

gewonnen beroep. 

 

Let op: deze werkinstructie geldt voor toevoegingen 

die zijn aangevraagd op of na 1 september 2022.  

 

Benodigde stukken / informatie 

Zie werkinstructie vaststellen art. 28 Bvr 

 

 kopie van het volledige besluit van de IND en 

indien van toepassing de beslissing gezinsleden 

 indien van toepassing uitspraak (hoger) beroep, 

voorlopige voorziening 

 indien van toepassing de v.a.-brief van de IND 

 indien van toepassing stukken van de IND ter 

onderbouwing van de verrichte werkzaamheden 

of proceshandelingen 

 

Vaststelbeleid 

 

Toeslag verlengde asielprocedure (artikel 5a lid 

2 Bvr) 

Je kent een toeslag van 2,5 punt toe als een van de 

volgende situaties van toepassing is én die situatie 

heeft plaatsgevonden in de verlengde asielprocedure. 

 De vreemdeling is onderworpen aan een 

aanvullend nader gehoor; 

 Er is na een eerder voornemen een nieuw 

voornemen uitgebracht; 

 Er is op verzoek van de Minister van Justitie en 

Veiligheid aanvullend medisch onderzoek verricht 

of er is een individueel ambtsbericht door de 

Minister van Buitenlandse zaken uitgebracht. 

Deze toeslag kan worden uitbetaald als de 

vaststelcode V061, V062 of V063 van toepassing is.  

Bij declaratie stuurt de advocaat de VA-brief mee en 

aanvullende stukken ter onderbouwing van één van 

de hierboven genoemde situaties als dit niet blijkt uit 

de beschikking van de IND. 

 

In samenhangende zaken verstrek je de V.A.-toeslag 

per toevoeging, als aan de hierboven genoemde 

voorwaarden is voldaan.  
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Toeslag extra nader gehoor (artikel 5a lid 3 

Bvr) 

Je kent éénmalig een toeslag van 2,5 punt toe als 

een of meer gezinsleden van de hoofdcliënt 

onderworpen zijn aan een afzonderlijk nader gehoor. 

Is er al een extra toevoeging verleend aan het 

gezinslid dat is onderworpen aan het nader gehoor, 

dan ken je de toeslag niet toe. Je wijst het verzoek 

om toeslag af met tekstcode 447. 

De toeslag kan worden uitbetaald als de vaststelcode 

V061, V062, V063 of V064 van toepassing is. 

 

Voorbeeld 1: extra toevoeging afgegeven, geen 

toeslag  

Gezinssituatie: man en vrouw. Er zijn bij uitzondering 

twee toevoegingen verstrekt aan een man en een 

vrouw omdat zij beide een afzonderlijk asielmotief 

hebben. De vrouw wordt onderworpen aan een 

afzonderlijk nader gehoor.  

Nu er voor de vrouw al een afzonderlijke toevoeging 

is verstrekt, bestaat er geen recht op een extra 

toeslag. De werkzaamheden vallen onder het bereik 

van de verstrekte toevoeging.  

 

Voorbeeld 2: geen extra toevoeging, wel toeslag 

Gezinssituatie: man, vrouw en 1 minderjarige kind 

van 15 jaar. Er zijn bij uitzondering twee 

toevoegingen verstrekt aan een man en een vrouw 

omdat zij beide een afzonderlijk asielmotief hebben. 

De vrouw en het minderjarige kind van 15 jaar oud 

worden onderworpen aan een afzonderlijk nader 

gehoor.  Het gehoor van het minderjarige kind levert 

een extra toeslag op. Het gehoor van de vrouw valt 

onder de reeds verstrekte toevoeging. 

 

Voorbeeld 3: geen extra toevoeging, wel toeslag  

Gezinssituatie: man, vrouw en een meerderjarig kind. 

Er is één toevoeging verstrekt voor het verknocht 

verband en een afzonderlijke toevoeging voor het 

meerderjarig kind. Zowel de man, de vrouw als het 

meerderjarig kind worden afzonderlijk gehoord. Voor 

de vrouw is geen afzonderlijke toevoeging verstrekt 

en daarom bestaat er recht op de eenmalige toeslag 

van 2,5 punt. 

 

Toeslag voorlopige voorziening (artikel 5a lid 4 

Bvr) 

Je kent een toeslag van 4 punten toe indien de 

voorlopige voorziening ter zitting is behandeld, 

anders dan gevoegd, gelijktijdig, aansluitend of 

nagenoeg aansluitend met het (hoger) beroep. De 

toeslag wordt uitbetaald op de toevoeging van het 
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(hoger) beroep. 

De toeslag kan worden uitbetaald als de vaststelcode 

V042, V043, V075, V076, V077 of V078 van 

toepassing is. 

 

Als er recht bestaat op een toeslag voorlopige 

voorziening, bestaat er ook recht op een 

zittingstoeslag.  

 

Toeslag aanvullende werkzaamheden na 

gegrondverklaring (artikel 5a lid 5 Bvr) 

Je kent éénmalig een toeslag van 2,5 punt toe indien 

na gegrondverklaring van een (hoger) beroep een 

aanvullend nader gehoor wordt afgenomen en/of een 

nieuw voornemen wordt uitgebracht om de 

asielaanvraag af te wijzen. 

 

De toeslag kan worden uitbetaald als de vaststelcode 

V061, V062, V063, V064, V073 of V074 van 

toepassing is. 

 

Achtergrondinformatie 

Nota van toelichting bij AMvB 2022 wijziging van het 

Bvr 2000, het Btm en het Vreemdelingenbesluit 2000 

[LINK] 

 

23 Standaardtekst

en 

Tekstcode 446  

U heeft een aanvraag voor een vergoeding ingediend. 

De Raad kent geen toeslag verlengde asielprocedure 

toe, omdat er geen aanvullende 

(onderzoeks)handelingen zijn verricht en/of niet 

gebleken is dat er sprake is van doorzending naar de 

verlengde asielprocedure. (Artikel 5a lid 2 Bvr) 

 

Tekstcode 447  

U heeft een aanvraag voor een vergoeding ingediend. 

De Raad kent geen toeslag afzonderlijk nader gehoor 

toe, omdat er al een afzonderlijke toevoeging is 

verleend aan een of meerdere gezinsleden. (artikel 

5a lid 3 Bvr) 

 

Tekstcode 448  

U heeft een aanvraag voor een vergoeding ingediend. 

De Raad kent geen toeslag voorlopige voorziening 

toe, omdat de voorlopige voorziening gevoegd, 

gelijktijdig, aansluitend of nagenoeg aansluitend met 

het (hoger) beroep ter zitting is behandeld. (artikel 

5a lid 4 Bvr) 

 

Tekstcode 449  

U heeft een aanvraag voor een vergoeding ingediend. 

De Raad kent geen toeslag aanvullende 

werkzaamheden gegrondverklaring (hoger) beroep 

- - 1-9-

2022 
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toe, omdat niet gebleken is dat een aanvullend nader 

gehoor is afgenomen en/of een nieuw voornemen is 

uitgebracht. (artikel 5a lid 5 Bvr) 

 

Tekstcode 471 

U heeft een toeslag gevraagd die niet van toepassing 

is, omdat de toevoeging is aangevraagd voor de 

invoering van het ‘Besluit van 7 juli 2022 tot wijziging 

van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000, 

het Besluit toevoeging mediation en het 

Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met 

aanpassing van de vergoedingen van 

rechtsbijstandverleners en mediators)’. 

 

24 Art. 05a Bvr 

vervolgaanvraa

g asiel (per 15-

01-2014)   

 

Art. 05 Bvr 

vervolgaanvraa

g asiel (V070 

reeks) 

 

De wi Art. 05a Bvr vervolgaanvraag asiel (per 15-01-

2014) is herschreven naar de wi Art. 05 Bvr 

vervolgaanvraag asiel (V070 reeks) 

 

Per 1-1-2022 geldt de anticiperende beleidsregel. 

Let op: deze werkinstructie geldt voor toevoegingen 

die zijn aangevraagd op of na 1 september 2022.  

 

Artikel 5a [LINK] 

 

Benodigde stukken / informatie 

Zie werkinstructie vaststellen art. 28 Bvr 

 

 (digitaal) ondertekend declaratieformulier voor 

Asiel vervolgaanvragen ‘Aanvraag vergoeding 

vervolgaanvraag (V070 reeks)’ 

 (…) 

 

Vaststelbeleid 

Bij toevoegingen verstrekt onder de codes V070, 

V071 en V072 pas je voor de vaststelling de codes 

aan. Je bepaalt aan de hand van deze werkinstructie 

welke vaststelcode van toepassing is.  

 

V071 – voorlopige voorziening naast beroep 

vervolgaanvraag asiel 

V072 – voorlopige voorziening naast hoger 

beroep vervolgaanvraag asiel 

 

V073 – voornemen vervolgaanvraag asiel (art. 

5a lid 5 Bvr, eerste volzin) 

 

Je codeert de zaak op V073 en kent 11 punten toe 

aan een procedure voor een tweede of volgende 

aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel., waarbij 

de aanvraag wordt ingewilligd. 

 

V074 – voornemen vervolgaanvraag asiel (art. 

5a lid 5 Bvr, tweede volzin) 

- 2.00 1-9-

2022 
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Je codeert de zaak op V074 en stelt 5 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); 

 (…) 

 

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 5 punten vast, 

als de rechtbank: 

 (…) 

 

V077 - hoger beroep eisend: gegrond of 

verwerend: ongegrond (art. 5 Bvr) 

Je codeert de zaak op V077 en stelt 6 punten vast, 

als: 

 (…) 

 

V078 – hoger beroep vervolgaanvraag asiel 

(art. 5a lid 7 sub a, b en c Bvr) 

Je codeert de zaak op V078 en stelt 4 punten vast, 

als: 

 de uitspraak die strekt tot een 

onbevoegdverklaring van de rechtbank, een 

niet-ontvankelijkverklaring dan wel 

ongegrondverklaring van het beroep, wordt 

bevestigd; 

 (…) 

 

Samenhang beroep/voorlopige voorziening 

Werkinstructie artikel 11 Bvr is van toepassing. 

 

Advies van proceduretoevoegingen 

Toevoegingen voor vervolgaanvragen asiel worden 

voor het voeren van een procedure verstrekt, deze 

kun je niet zonder meer voor advies (artikel 12 Bvr 

[LINK]) vaststellen. Je beoordeelt eerst de verrichte 

werkzaamheden. 

(…) 

Voortijdig beëindigde procedures 

Als een procedure voortijdig is beëindigd, dan pas je 

de regeling voor de advieszaken toe. [LINK: w.i. 

artikel 12 Bvr]  
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Voor de bepaling van het basisforfait ga je uit van de 

toevoegcode voor voornemenprocedure (V070), 

beroep (V071) of hoger beroep (V072). 

 

Kennelijke afdoening 

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

toepassing per 15 februari 2014] 

 

Oud beleid 

Voor toevoegingen die zijn verstrekt tot 1 september 

2022 geldt het oude beleid [LINK: w.i. artikel 5a 

vervolgaanvraag asiel]. 

 

Wet- en regelgeving 

Artikel 5 Bvr 

Artikel 5a Bvr 

 

25 Standaardtekst

en 

Tekstcode 421: 

U heeft een aanvraag voor een vergoeding ingediend 

voor een beroepsprocedure in het kader van een 

vervolgaanvraag voor een verblijfsvergunning asiel. 

De Raad heeft een lagere vergoeding van twee vijf 

punten vastgesteld, omdat in de uitspraak de 

rechtbank onbevoegd is verklaard, dan wel het 

beroep niet-ontvankelijk of ongegrond. (Artikel 5a 

Bvr) 

 

Tekstcode 422: 

U heeft een aanvraag voor een vergoeding ingediend 

voor een hoger beroepsprocedure in het kader van 

een vervolgaanvraag voor een verblijfsvergunning 

asiel. De Raad heeft een lagere vergoeding van twee 

vier punten vastgesteld, omdat een van de volgende 

drie situaties van toepassing is. (…) (Artikel 5a Bvr) 

 

- - 1-9-

2022 

26 Art. 5b Bvr 

vervolgaanvraa

g 

vreemdelingenr

echt regulier 

V081 t/m V088 

 

Art. 05 Bvr 

vervolgaanvraa

g 

vreemdelingenr

echt regulier 

(V080 reeks) 

 

De wi Art. 5b Bvr vervolgaanvraag 

vreemdelingenrecht regulier V081 t/m V088 is 

herschreven naar de wi Art. 05 Bvr vervolgaanvraag 

vreemdelingenrecht regulier (V080 reeks) 

 

Per 1-1-2022 geldt de anticiperende beleidsregel. 

Let op: deze werkinstructie geldt voor toevoegingen 

die zijn aangevraagd op of na 1 september 2022.  

(…) 

Vaststelbeleid 

Bij toevoegingen verstrekt onder de codes V080, 

V081 en V082 pas je voor de vaststelling de codes 

aan. Het uitgangspunt is dat je bij een procedure het 

aantal punten vergoedt dat in de bijlage bij het Bvr is 

opgenomen bij de betreffende rij/zaakcode. Je 

bepaalt aan de hand van deze werkinstructie welke 

vaststelcode van toepassing is. 

(…) 

- 2.00 1-9-

2022 
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V083 – gegrond bezwaar vervolgaanvraag 

verblijf regulier (art. 5b lid 1 Bvr) 

(…) 

V084 – bezwaar vervolgaanvraag regulier (art. 

5b lid 1 Bvr) 

(…) 

V085 – gegrond beroep vervolgaanvraag 

regulier (art. 5 Bvr) 

Wordt het beroep vervolgaanvraag regulier gegrond 

verklaard, dan codeer je de zaak op V085 en stel je 

de aanvraag vast op grond van artikel 5 Bvr acht 

punten. 

 

V086 – beroep vervolgaanvraag regulier (art. 

5b lid 2 Bvr) 

Je codeert de zaak op V086 en stelt vijf punten vast, 

als de rechtbank: 

 (…) 

V087 - hoger beroep vervolgaanvraag regulier 

(art. 5 lid 3 Bvr) 

Je codeert de zaak op V087 en stelt vijf punten vast, 

als: 

 (…) 

V088 – hoger beroep vervolgaanvraag regulier 

(art. 5 lid 4 Bvr) 

Je codeert de zaak op V088 en stelt twee punten 

vast, als: 

 (…) 

(…) 

Advies van proceduretoevoegingen 

Toevoegingen voor vervolgaanvragen regulier worden 

voor het voeren van een procedure verstrekt, deze 

kun je niet zonder meer voor advies (artikel 12 Bvr 

[LINK]) vaststellen. Je beoordeelt eerst de verrichte 

werkzaamheden. Zie werkinstructie artikel 29 Bvr 

onder kopje ‘Bereik’. 

 

Voortijdig beëindigde procedures 

Als een procedure voortijdig is beëindigd, dan pas je 

de regeling voor de advieszaken toe. Het aantal 

punten dat wordt toegekend in een advieszaak is niet 

hoger dan het aantal punten voor het basisforfait. 

Voor de bepaling van het basisforfait ga je uit van de 

toevoegcode voor voornemenprocedure (V080), 

beroep (V081) of hoger beroep (V082). 

(…) 

Wet- en regelgeving 

Artikel 5 Bvr 

Artikel 5b Bvr 

 

27 Art. 14a Bvr 

Vervolgberoep 

vreemdelingenb

De informatie van art. 14 Bvr vervolgberoep is 

geplaatst in de werkinstructie van art. 14a Bvr. 

 

2.04 2.05 1-9-

2022 
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ewaring 

 

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 4 punten toe. 

- er is geen zitting geweest, of de advocaat heeft de 

zitting niet bijgewoond, dan ken je 2 punten toe door 

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

een ‘N’. 

 

Blijkt uit de uitspraak dat de last tot toevoeging is 

verstrekt voor een ‘vervolgberoep’ tegen opheffing 

van de vreemdelingenbewaring, dan is bepalend voor 

de hoogte van de vergoeding of de zitting is 

bijgewoond door de advocaat. 

 Je kent 4 punten toe als de zitting is 

bijgewoond door de advocaat (art. 14 Bvr). 

 Je kent 2 punten toe als er geen zitting is 

geweest, of als de advocaat de zitting niet 

heeft bijgewoond (art. 14a Bvr). In Gras wijzig 

je bij ‘bijgewoonde zitting’ de ‘J’ in een ‘N’. 

 

Als de toevoeging is verstrekt met code Z140, dan 

wijzig je deze in Z141. 

(…) 

Kennelijke afdoening 

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

toepassing per 15 februari 2014] 

 

28 Art. 05 Bvr 

Procedure/ 

Beëindigd voor 

procedure 

Per 1-1-2022 geldt de anticiperende beleidsregel. 

 

2.14 2.15 1-9-

2022 

29 Art. 7 Bvr 

Zittingstoeslag 

Per 1-1-2022 geldt de anticiperende beleidsregel. 

 

2.06 2.07 1-9-

2022 

30 Art. 08 Bvr 

Toeslag 

echtscheiding/b

eëindiging 

samenwoning 

De grondslag is gewijzigd van artikel 6 van de 

beleidsregel naar artikel 8 Bvr (nieuw). Zie ook 

paragraaf 2.4.2. van de Nota van Toelichting.  

 

Per 1-1-2022 geldt de anticiperende beleidsregel. 

 

Artikel 6. Procedures betreffende echtscheiding, 

beëindigin g geregistreerd partnerschap en 

beëindiging samenwoning 

1. In een procedure in eerste aanleg betreffende 

echtscheiding of beëindiging geregistreerd 

partnerschap met nevenvorderingen of beëindiging 

samenwoning bedoeld in de rijen A1 en A2 van de 

bijlage bij deze beleidsregel, wordt het aantal toe te 

kennen punten telkens met vier verhoogd, indien in 

die procedure (beslisboom (pdf, 181 kB)): 

 

1.00 1.01 1-9-

2022 

https://www.rvr.org/publish/pages/8431/beslisboom_toeslagen_8_bvr_-_algemene_voorwaarden.pdf
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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(beslisboom (pdf, 216 kB)); 

 

b. bij rechterlijke uitspraak eens of meermalen 

partneralimentatie is toegekend (beslisboom (pdf, 

175 kB)); 

 

c. rechtsbijstand is verleend in het kader van een 

gezags- of omgangsregeling, dan wel financiële 

bijdragen voor minderjarige kinderen 

 (beslisboom (pdf, 214 kB)). 

 

2. De verlaging bedoeld in artikel 8 van het Besluit 

vergoedingen rechtsbijstand 2000 wordt niet 

toegepast. 

 

Art. 08 Bvr [LINK] 

 

Let op: deze werkinstructie geldt voor toevoegingen 

die zijn afgegeven op of na 1 januari 2022.  

 

Benodigde stukken / informatie 

(…) 

Algemeen 

(…) 

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. 

Je wijst de toeslag af met tekstcode [volgt] ([korte 

titel]). 

(…) 

A. Toeslag voorlopige voorziening op 

tegenspraak 

(…) 

Geen toeslag 

Is niet aan (één van) de voorwaarden voldaan, dan 

wijs je de toeslag af met tekstcode 444 (Geen toeslag 

voorlopige voorzieningen). 

 

B. Toeslag toegekende partneralimentatie 

(…) 

Geen toeslag 

Je verstrekt geen toeslag als de gevraagde 

partneralimentatie door de rechter wordt afgewezen. 

Je wijst de toeslag af met tekstcode 445 (Geen 

toeslag toegekende Partneralimentatie). 

https://www.rvr.org/publish/pages/8432/beslisboom_toeslagen_8_bvr_-_toeslag_a.pdf
https://www.rvr.org/publish/pages/8433/beslisboom_toeslagen_8_bvr_-_toeslag_b.pdf
https://www.rvr.org/publish/pages/8433/beslisboom_toeslagen_8_bvr_-_toeslag_b.pdf
https://www.rvr.org/publish/pages/8434/beslisboom_toeslagen_8_bvr_-_toeslag_c.pdf
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C. Toeslag minderjarige kinderen 

(…) 

Geen toeslag 

Is geen sprake van minderjarige kinderen dan wijs je 

de toeslag af met tekstcode 442 (Geen toeslag 

minderjarige kinderen). 

(…) 

Rechtsbijstand advocaat tijdens of na 

commerciële mediation: LAT 

(…) 

Een eventuele tweede vergoeding voor de 

LAT/toevoeging van de ex-partner stel je op nihil op 

grond van artikel 29, lid 3 4 Bvr. 

(…) 

Achtergrondinformatie 

 Beslisboom toeslagen personen- en familierecht: 

algemeen [LINK: 

https://www.rvr.org/publish/pages/8431/beslisbo

om_toeslagen_8_bvr_-

_algemene_voorwaarden.pdf] 

 Beslisboom toeslag a: voorlopige voorziening 

[LINK: 

https://www.rvr.org/publish/pages/8432/beslisbo

om_toeslagen_8_bvr_-_toeslag_a.pdf] 

 Beslisboom toeslag b: partneralimentatie [LINK: 

https://www.rvr.org/publish/pages/8433/beslisbo

om_toeslagen_8_bvr_-_toeslag_b.pdf] 

 Beslisboom toeslag c: minderjarige kinderen 

(artikel 8 Bvr) [LINK: 

https://www.rvr.org/publish/pages/8434/beslisbo

om_toeslagen_8_bvr_-_toeslag_c.pdf] 

 Nota van toelichting 

 

31 Art. 9 Bvr 

Opvolging 

Opvolging in advieszaken 

In lichte advieszaken, waarin minder dan 6 uur is 

besteed bestaat geen recht op een toeslag voor 

opvolging (artikel 12 lid 2 1 Bvr). Je wijst het verzoek 

om toeslag af met tekstcode 435 (Geen 

opvolgingstoeslag advieszaak): “U heeft een 

aanvraag vergoeding ingediend. Omdat de 

opvolgingstoeslag niet van toepassing is op 

advieszaken waarin minder dan zes uur 

rechtsbijstand is verleend, heeft de Raad geen 

toeslag toegekend. (Artikel 12 lid 3 Bvr)”. In 

samenhangende zaken geldt de opvolgingstoeslag 

per toevoeging zie werkinstructie artikel 11 Bvr.   

 

2.04 2.05 1-9-

2022 

33 Art. 11 Bvr 

Samenhangend

e procedures 

Van der Meer II:  

30. Breid de samenhangregeling van artikel 11 van 

het Bvr 2000 uit naar adviestoevoegingen. Met 

relatief veel intrekkingen en de aanwezigheid van 

grote gezinnen, is deze aanbeveling juist van 

2.17 2.18 1-9-

2022 

https://www.rvr.org/publish/pages/8431/beslisboom_toeslagen_8_bvr_-_algemene_voorwaarden.pdf
https://www.rvr.org/publish/pages/8431/beslisboom_toeslagen_8_bvr_-_algemene_voorwaarden.pdf
https://www.rvr.org/publish/pages/8431/beslisboom_toeslagen_8_bvr_-_algemene_voorwaarden.pdf
https://www.rvr.org/publish/pages/8432/beslisboom_toeslagen_8_bvr_-_toeslag_a.pdf
https://www.rvr.org/publish/pages/8432/beslisboom_toeslagen_8_bvr_-_toeslag_a.pdf
https://www.rvr.org/publish/pages/8433/beslisboom_toeslagen_8_bvr_-_toeslag_b.pdf
https://www.rvr.org/publish/pages/8433/beslisboom_toeslagen_8_bvr_-_toeslag_b.pdf
https://www.rvr.org/publish/pages/8434/beslisboom_toeslagen_8_bvr_-_toeslag_c.pdf
https://www.rvr.org/publish/pages/8434/beslisboom_toeslagen_8_bvr_-_toeslag_c.pdf
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011018&hoofdstuk=II&paragraaf=par._1&artikel=12&lid=2
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betekenis in asielzaken maar krijgt via de wijziging 

van artikel 11 van het Bvr 2000 een ruimere 

toepassing dan alleen asielzaken. 

31. Breid de samenhangregeling van artikel 11 van 

het Bvr 2000 uit naar zaken waarin geen zitting heeft 

plaats gevonden. 

4. Maximeer het aantal punten in advieszaken op het 

forfait van de bijbehorende procedure 

 

De werkinstructie is eveneens geredigeerd, waarbij 

diverse teksten zijn verplaatst zonder inhoudelijke 

wijziging. In veel gevallen is de term “procedure” 

gewijzigd in “zaak”. Zie ook de wi Art. 21 Bvr. 

 

Let op: deze werkinstructie geldt voor toevoegingen 

die zijn aangevraagd op of na 1 september 2022.  

(…) 

Vaststelbeleid 

Algemeen 

In artikel 11 Bvr is aangegeven dat een 

samenhangende procedure zaak zich op twee 

manieren kan voordoen: 

 

1. Er is sprake van een groep rechtzoekenden die 

hetzelfde rechtsprobleem hebben en die één of meer 

dan één procedure voert zaak heeft. 

 

2. Er is sprake van één rechtzoekende die meer dan 

één procedure voert zaak heeft. 

(…) 

Als de advocaat nog niet alle zaken heeft 

gedeclareerd, kun je de vergoeding nog niet 

vaststellen. Je maakt dan de aanvraag onvolledig met 

tekstcode 509 (Samenhang, andere toevoeging 

ontbreekt).: “U heeft een aanvraag vergoeding 

ingediend. Omdat uit de stukken blijkt dat er 

mogelijk sprake is van samenhang ontvangen wij ook 

graag de aanvraag vergoeding van de 

samenhangende toevoeging(en).” 

 

Uitgangspunt in het bestuursrecht is dat je de meest 

gunstige beslissing voor de belanghebbende neemt. 

Bij samenhangende zaken stel je daarom de 

vergoeding vast op de toevoeging met het hoogste 

basisbedrag voor de advocaat meest voordelige 

wijze. 

 

Samenhangende zaken (aangevraagd op of na 1 

september 2022) 

De samenhangregeling van artikel 11 Bvr is van 

toepassing op procedures, voortijdig beëindigde 

procedures, advieszaken en alle combinaties 

daarvan. Zie verder onder: 
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1. Samenhangende procedures; 

2. Samenhangende voortijdig beëindigde 

procedures; 

3. Samenhangende advieszaken; 

4. Samenhangende combinaties. 

 

1. Samenhangende procedures 

Voor het bepalen van samenhang is het verloop van 

de procedure van belang. Als de procedures 

betrekking hebben op dezelfde problematiek en een 

gelijk of nagenoeg gelijk verloop kennen, neem je 

aan dat sprake is van samenhang. Het is daarbij niet 

van belang of een zitting heeft plaatsgevonden. Er is 

bijvoorbeeld sprake van samenhang in de volgende 

situaties: Aanknopingspunten voor het bepalen van 

een (nagenoeg) gelijk verloop zijn bijvoorbeeld: 

 

 Als de rechter of een andere instantie zaken 

van een advocaat of zijn kantoorgenoot voegt, 

gelijktijdig of -nagenoeg- aansluitend op een 

(eind)zitting behandelt, neem je aan dat er 

samenhang is. 

 Doet een rechter bij een (hoger) beroep en 

een voorlopige voorziening de voorlopige 

voorziening buiten zitting af, dan geldt de 

samenhangregeling. Ook als onmiddellijk 

uitspraak op beroep wordt gedaan door de 

voorzieningenrechter. 

 Dit geldt ook als een procedure door een 

instantie buiten zitting wordt afgedaan en de 

rechtsbijstandverlener in de gelegenheid is 

gesteld om de gronden mondeling toe te 

lichten, maar hiervan geen gebruik heeft 

gemaakt. 

 Als de rechter of een andere instantie 

verknochte zaken zonder zitting gezamenlijk 

af doet. 

Bijvoorbeeld: 

  1. De rechter doet beroep en voorlopige 

voorziening kennelijk (buiten zitting) af; 

  2. Een hoger beroep en een voorlopige 

voorziening worden bij de Raad van State 

behandeld zonder zitting en eindigen in één 

beslissing of eindigen in twee beslissingen van 

dezelfde datum. 

 

Geen samenhang 

Ingetrokken procedures, als bedoeld in artikel 5 lid 2 

Bvr. 

 

2. Samenhangende voortijdig beëindigde 

procedures  

Als de voortijdig beëindigde procedures betrekking 
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hebben op dezelfde problematiek en een gelijk of 

nagenoeg gelijk verloop kennen, neem je aan dat 

sprake is van samenhang. 

 

Aanknopingspunt voor het bepalen van een 

(nagenoeg) gelijk verloop kan zijn dat de 

werkzaamheden zijn verricht in (nagenoeg) dezelfde 

periode of overlappende periode. Dat kan 

bijvoorbeeld blijken uit de urenstaat. 

 

Voorbeeld: 

De advocaat vraagt twee toevoegingen aan voor een 

echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek. Partijen 

verzoenen zich nadat het echtscheidingsverzoek bij 

de rechtbank is ingediend, maar voordat de zaak op 

zitting dient. Je vergoedt de zaken op samenhang. 

 

3. Samenhangende advieszaken 

Eén rechtzoekende: Bij meerdere advieszaken van 

één rechtzoekende met hetzelfde rechtsbelang is de 

samenhangregeling niet van toepassing. De 

werkzaamheden vallen onder het bereik van één 

toevoeging. (art. 29 lid 4 Bvr [LINK]) 

 

Meerdere rechtzoekenden: Als de advieszaken 

betrekking hebben op dezelfde problematiek en een 

gelijk of nagenoeg gelijk verloop kennen, neem je 

aan dat sprake is van samenhang. 

 

Aanknopingspunt voor het bepalen van een 

(nagenoeg) gelijk verloop kan zijn dat de 

werkzaamheden zijn verricht in (nagenoeg) dezelfde 

periode of overlappende periode. Dat kan 

bijvoorbeeld blijken uit de urenstaat. 

 

Voorbeeld: 

Een groep huurders heeft een geschil met de 

woningbouwvereniging. De advocaat vraagt 

meerdere toevoegingen aan. In de loop van de 

onderhandelingen melden meer huurders zich bij de 

advocaat. Ook voor deze rechtzoekenden vraagt de 

advocaat toevoegingen aan. De advocaat sluit 

namens de huurders een minnelijke schikking met de 

woningbouwvereniging. Hoewel een aantal huurders 

later is aangesloten is het zaakverloop verder gelijk. 

Je vergoedt de zaken op samenhang. 

 

4. Samenhangende combinaties 

Alle combinaties van procedures, voortijdig 

beëindigde procedures en advieszaken kunnen 

samenhangen. Ook hier moeten de zaken betrekking 

hebben op dezelfde problematiek een gelijk of 

nagenoeg gelijk verloop kennen. 
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Voorbeeld: 

Een groep huurders heeft een geschil met de 

woningbouwvereniging. De advocaat vraagt 

toevoegingen aan voor vijf rechtzoekenden. De 

advocaat voert voor rechtzoekende 1 een volledige 

procedure, bij rechtzoekende 2 wordt de procedure 

ingetrokken vóór de zitting en voor rechtzoekenden 3 

tot en met 5 blijft het bij advies. Je vergoedt de 

zaken op samenhang. 

 

Verknochtheid van zaken/ zelfde problematiek 

Niet alle zaken die toevallig door de advocaat achter 

elkaar op dezelfde zittingsdag worden bijgewoond of 

een (nagenoeg) gelijk verloop hebben, worden 

aangemerkt als samenhangende procedures zaken. 

De zaken moeten ook inhoudelijk verknocht zijn. Er 

moet sprake zijn van inhoudelijke samenhang in die 

zin dat de zaken betrekking hebben op dezelfde 

problematiek. Dit is bijvoorbeeld het geval als 

meerdere rechtzoekenden gezamenlijk één vordering 

instellen of bij de uitspraak van een voorlopige 

voorziening in een bestuurszaak tegelijkertijd ook de 

hoofdzaak wordt afgedaan. 

 

Er moet dus sprake zijn van inhoudelijke samenhang. 

 

Als je van mening bent dat er sprake is van 

samenhang stel je de vergoeding op samenhang 

vast, ook al heeft de advocaat op de aanvraag 

vergoeding aangegeven dat er geen sprake van 

samenhang zou zijn. Je licht je beslissing toe met de 

volgende tekst: “U heeft een aanvraag vergoeding 

ingediend. Omdat uit de stukken blijkt dat deze zaak 

samenhangt met toevoeging [GRASNUMMER] wordt 

de vergoeding vastgesteld op basis van samenhang. 

(Artikel 11 Bvr)” 

 

Bij de andere zaak geef je aan dat de vergoeding op 

nihil gesteld wordt, met een verwijzing naar de 

samenhangende toevoeging. Tekstcode 412: “U heeft 

een aanvraag vergoeding ingediend. Omdat er sprake 

is van samenhang heeft de Raad de vergoeding 

vastgesteld op de toevoeging met nummer 

[GRASNUMMER]. (artikel 11 en 21 Bvr)” 

 

Voorbeelden samenhang in verknochte zaken: 

Zie: Voorbeelden samenhang 11 Bvr [LINK] 

 

1. Een verzoek OTS door de Kinderbescherming en 

een verzoekschrift over gezag/omgang door een 

belanghebbende zijn (nagenoeg) gelijktijdig of 

aansluitend behandeld door de rechtbank. Er is een 
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afzonderlijke uitspraak OTS en afzonderlijke 

uitspraak over gezag/omgang. Er is ook sprake van 

dezelfde problematiek rondom het kind 

(verknochtheid). Je vergoedt de zaken op 

samenhang. 

 

2. In één strafzaak zijn aan meerdere slachtoffers/ 

nabestaanden O013 toevoegingen verstrekt. Deze 

toevoegingen zijn aan elkaar verknocht omdat het 

feitencomplex dat aan de vorderingen ten grondslag 

ligt gelijk is. De vorderingen worden behandeld op 

één eindzitting. Je vergoedt de zaken op 

groepssamenhang. 

 

3. De hoofdzaak en de vrijwaringsprocedure, waarin 

een derde is opgeroepen, zijn gelijktijdig of 

aansluitend behandeld door de rechtbank. Deze 

toevoegingen zijn aan elkaar verknocht omdat het 

feitencomplex dat aan de vorderingen ten grondslag 

ligt gelijk is. Je vergoedt de zaken op samenhang. 

 

4. Twee zaken zijn gezamenlijk op zitting behandeld. 

In zaak 1 volgt direct uitspraak, zaak 2 wordt 

aangehouden.  

     - In zaak 2 wordt uitspraak gedaan, zonder extra 

zitting: zaak 1 en 2 zijn samen op één eindzitting 

behandeld. Je vergoedt de zaken op samenhang. 

     - In zaak 2 wordt uitspraak gedaan na het houden 

van een extra zitting: zaak 1 en 2 zijn niet samen op 

één eindzitting behandeld. Je vergoedt de zaken 

apart. 

 

In beide gevallen moet de rechtsbijstandverlener 

wachten op de einduitspraak en de toevoegingen 

gelijktijdig declareren. 

 

Basisforfait meerdere rechtzoekenden 

(groepszaken) 

Dit artikel pas je toe bij meerdere rechtzoekenden die 

één of meer procedures voeren. Voor de berekening 

van het basisforfait ga je uit van de toevoeging met 

het hoogste aantal punten. Hierbij hou je geen 

rekening met toeslagen. 

 

Dit puntenaantal vermenigvuldig je met het 

toepasselijke percentage, dit percentage bepaal je 

aan de hand van het aantal zaken: 2-3: 150%; 4-6: 

200%; 7-10:  300%; 11-15: 400%; 16-21: 500%; 

elke volgende 10: 100% extra. (hoogste aantal 

punten x percentage = totaal aantal punten) 

 

Als er sprake is van meerdere rechtzoekenden die 

zowel individueel als gezamenlijk samenhangende 
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procedures hebben is alleen artikel 11 lid 2 van 

toepassing en toets je niet aan lid 3. 

 

Voorbeeld: 

Rechtzoekende A heeft drie toevoegingen voor drie 

procedures V010 (8 punten). 

Hetzelfde geldt voor rechtzoekende B. Alle zes de 

procedures zijn naar hun aard verknocht en gevoegd 

behandeld. 

Er zijn zes toevoegingen verstrekt. Dit valt in de 

categorie 4 tot 6 toevoegingen = 200%. Het 

basisforfait bedraagt dan 200% x 8 punten = 16 

punten. 

 

Maximering forfait 

In advieszaken en voortijdig beëindigde procedures 

maximeer je het aantal punten op het forfait van de 

bijbehorende zaakcode. [LINK WI Art 12 Bvr] Dit 

geldt ook in samenhangende zaken. Je rekent als 

volgt: 

 

1. Je bepaalt per toevoeging wat het maximale 

aantal punten is, rekening houdende met de 

maximering; 

2. Voor de samenhangberekening ga je uit van 

de zaak met het hoogste puntenaantal. 

 

Voorbeeld: 

Toevoeging 1, zaakcode 12 punten: declaratie als 

procedure. Forfait = 12 punten 

Toevoeging 2, zaakcode 13 punten: declaratie als 

zwaar advies. Forfait = 10 punten. Dit is lager dan 

het bijbehorende procedureforfait; maximering is 

daarom niet van toepassing. Bij samenhang ga je uit 

van 12 punten.  

 

Voorbeeld: 

Toevoeging 1, zaakcode 8 punten: declaratie als 

procedure. Forfait = 8 punten 

Toevoeging 2, zaakcode 9 punten: declaratie als 

zwaar advies. Forfait = 10 punten. Dit is hoger dan 

het bijbehorende procedureforfait van 9 punten. Je 

maximeert de vergoeding op 9 punten. Bij 

samenhang ga je uit van 9 punten. 

 

Basisforfait één rechtzoekende 

Is sprake van één rechtzoekende met meerdere 

zaken, dan pas je artikel 11 lid 3 Bvr toe. Hierbij 

houd je rekening met de maximering van het forfait. 

Je houdt geen rekening met toeslagen. Voor de 

tweede en elke volgende zaak ken je 50% toe van 

het basisforfait. 
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Administratieve verwerking één rechtzoekende 

Je stelt de volledige vergoeding vast op één 

toevoeging (de zaak met de meeste punten). Als je 

afwijkt van de opgave van de advocaat licht je de 

DEC-beslissing toe met standaardtekst 439 

(Samenhang). Je stelt alle toeslagen en kilometers op 

de hoofdtoevoeging vast. 

 

Bij de andere zaak/zaken geef je aan dat de 

vergoeding op nihil gesteld wordt, met een verwijzing 

naar de samenhangende toevoeging. Je licht de NUL-

beslissing(en) altijd toe met tekstcode 412 (Nul 

vaststelling samenhang). 

 

Basisforfait meerdere rechtzoekenden 

(groepszaken) 

Is sprake van meerdere rechtzoekenden met 

meerdere zaken, dan pas je artikel 11 lid 2 Bvr toe. 

Hierbij houd je rekening met de maximering van het 

forfait. Je houdt geen rekening met toeslagen.  

 

Dit puntenaantal vermenigvuldig je met het 

toepasselijke percentage, dit percentage bepaal je 

aan de hand van het aantal zaken: 2-3: 150%; 4-6: 

200%; 7-10: 300%; 11-15: 400%; 16-21: 500%; 

elke volgende 10: 100% extra. (Hoogste aantal 

punten x percentage = totaal aantal punten)  

 

Voorbeeld: 

Rechtzoekende A heeft drie toevoegingen voor drie 

procedures V010 (8 punten). 

Hetzelfde geldt voor rechtzoekende B. Alle zes de 

procedures zijn naar hun aard verknocht en gevoegd 

behandeld. 

Er zijn zes toevoegingen verstrekt. Dit valt in de 

categorie 4 tot 6 toevoegingen = 200%. Het 

basisforfait bedraagt dan 200% x 8 punten = 16 

punten. 

 

Administratieve verwerking bij meerdere 

rechtzoekenden 

Als er sprake is van samenhangende procedures 

zaken met meerdere rechtzoekenden, maak je een 

handmatige berekening. Dit is van belang voor de 

hoogte van de eventueel terug te vorderen 

vergoeding bij een mogelijke hercontrole van het 

inkomen. 

(…) 

a. De opvolgingstoeslag en de toeslag 

(verlenging) gevangenhouding zijn is altijd 

zaakspecifiek. Deze toeslagen verdeel je niet, maar 

stel je alleen vast op de toevoeging(en) waarbij deze 

aan de orde zijn. 
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b. De zittingstoeslag en de toeslagen ex art. 17 

Bvr (bv getuigenverhoren) beoordeel je aan de hand 

van het verloop van de zaak. 

Dit doe je als volgt. Je berekent eerst het totale 

puntenaantal van de toeslagen. Vervolgens beoordeel 

je per toeslag op welke zaak deze betrekking heeft. 

Voor het getuigenverhoor geldt: Is voor twee 

toevoegingen één getuige gehoord, dan bestaat er 

recht op éénmaal de toeslag die je verdeelt over 

beide toevoegingen. 

Voor de zittingstoeslag geldt: Is voor beide 

toevoegingen dezelfde extra zitting geweest, dan 

bestaat er recht op éénmaal de toeslag die je 

verdeelt over beide toevoegingen. 

 

3. Je berekent het totaal aantal kilometers en de 

bijbehorende reistijdvergoeding in punten. Het 

totaal aantal kilometers verdeel je evenredig over het 

aantal toevoegingen. Het totaal aantal punten ten 

behoeve van de reistijd, verdeel je eveneens 

evenredig over het aantal toevoegingen. Let op, dit 

betekent dat je soms de door het systeem berekende 

reistijdvergoeding handmatig moet overschrijven. 

 

4. Je licht je berekening toe op het 

vaststellingsbesluit. 

 

Voorbeelden administratieve verwerking 

 

Gemeenschappelijk verzoek echtscheiding: 

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 13 punten = 

19,5 punten. 

 

Zie hierboven voor de administratieve verwerking. 

 

Basisforfait een rechtzoekende met meerdere 

procedures 

Is er sprake van één rechtzoekende met meerdere 

procedures, dan pas je artikel 11 lid 3 Bvr toe. In dat 

geval ken je aan de tweede en volgende procedure 

minder punten toe dan er op de toevoeging staan. 

Voor het vaststellen van het basisforfait ga je uit van 

de zaak met de meeste punten. Voor het bepalen van 

dit basisforfait hou je geen rekening met toeslagen. 

 

Voorbeeld: 
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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 22 punten 

toegekend en aan de laatstgenoemde 15 punten. De 

rechter voegt beide zaken of behandelt ze gelijktijdig, 

aansluitend of nagenoeg aansluitend. Het basisforfait 

bedraagt dan 22 + 50% = 33 punten. 

 

Opvolgingstoeslag (artikel 9 en 20 Bvr) 

Bij één rechtzoekende met meerdere toevoegingen 

toets je per toevoeging of de toeslag voor opvolging 

door een andere advocaat van toepassing is. De 

toeslagen van alle samenhangende zaken stel je vast 

op de hoofdtoevoeging. 

 

Zittingstoeslag (artikel 11 lid 4 en 21 lid 4) en 

onderzoekshandelingen RC (artikel 17 Bvr) 

De zittingstoeslag en de toeslag in het kader van 

onderzoekshandelingen RC geldt ook voor 

samenhangende zaken. Bij het bepalen van de 

toeslag ga je uit van het totaal aantal zittingen. Dit 

geldt ook als rechtzoekenden zijn bijgestaan door 

verschillende rechtsbijstandverleners. Je kent niet per 

rechtsbijstandverlener een toeslag toe. 

Bij samenhangende zaken telt als één zitting: de 

zittingen met betrekking tot zaken die gevoegd, 

gelijktijdig, aansluitend of nagenoeg aansluitend 

worden behandeld. 

Vinden in de samenhangende zaak meerdere 

afzonderlijke zittingen plaats, dan ken je voor de 

tweede en volgende zitting de zittingstoeslag toe. 

 

Reistijd/reiskosten 

Reistijd en reiskosten vergoed je slechts één maal 

per zitting, omdat de advocaat eenmaal kosten 

maakt voor het reizen naar de zitting. Ook als 

rechtzoekenden zijn bijgestaan door verschillende 

rechtsbijstandverleners kantoorgenoten. (artikel 24 

Bvr binnenland, artikel 24 Bvr buitenland). 

 

Administratieve kostenvergoeding (artikel 27 

Bvr) 

Je kent per toevoeging de administratieve kosten toe, 

omdat deze kosten per zaak worden gemaakt. De 

kostenvergoeding stel je vast op de hoofdtoevoeging 

(artikel 27 Bvr). 

 

Oud beleid 

Voor toevoegingen die zijn verstrekt tot 1 september 

2022 geldt het oude beleid [LINK: oud WI 11 Bvr]. 
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Achtergrondinformatie 

Nota van toelichting bij AMvB 2022 wijziging van het 

Bvr 2000, het Btm en het Vreemdelingenbesluit 2000 

[LINK] 

 

34 Art. 11 Bvr 

Samenhangend

e procedures 

De voorbeelden zijn bedoeld om de berekening bij 

samenhang toe te lichten, geen oordeel dat bij zaken 

in de casus altijd sprake is van samenhang en 

verknochtheid. 

 

Voorbeelden berekening diverse mogelijkheden 

samenhang 11 Bvr 

 

Let op: het betreft hier rekenvoorbeelden waarbij 

verknochtheid en samenhang wordt aangenomen. 

Het beleid over verknochtheid staat in de 

werkinstructie Artikel 11 Bvr Samenhangende 

procedures. 

 

Samenhangende procedures  
[uitklap 1 t/m 6] 

 
1. Gemeenschappelijk verzoek echtscheiding, 

meerdere rechtzoekenden 

Aan één advocaat zijn voor twee aanstaande ex-

partners afzonderlijk een toevoeging voor een 

gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek verstrekt. 

 

1) P015 partner 1 (13 punten) 

    Declaratie procedurewerkzaamheden 

2) P015 partner 2 (13 punten) 

    Declaratie procedurewerkzaamheden 

 

Berekening samenhang 

Het basisforfait bedraagt per zaak: 

1) P015: procedurevergoeding = 13 punten 

1) P015: procedurevergoeding = 13 punten 

 

Voor de berekening van het basisforfait bij 

samenhang, ga je uit van de toevoeging met het 

hoogste aantal punten. Dat is in dit geval de P015 

met 13 punten. Dit valt in de categorie 2 tot 3 

toevoegingen = 150%. De puntenvergoeding wordt 

dan: 13 punten x 150% = 19,5 punten. 

 

2. OTS en omgang, één rechtzoekende 

Aan een ouder/wettelijk vertegenwoordiger van een 

minderjarige zijn twee toevoegingen verstrekt: 

 

1) P043 verweer tegen verzoek OTS door de RvdK (8 

punten) 

    Declaratie procedurewerkzaamheden 

- 2.00 1-9-

2022 
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2) P041 verweer tegen verzoek gezag en omgang 

tegen ex (12 punten) 

    Declaratie procedurewerkzaamheden 

 

Stel dat in dit voorbeeld sprake is van verknochtheid, 

gelijk verloop en behandeling door één advocaat, dan 

vergoed je de zaken op samenhang.  

 

Berekening samenhang 

Het basisforfait bedraagt per zaak: 

1) P043: procedurevergoeding = 8 punten 

2) P041: procedurevergoeding = 12 punten 

 

Voor de berekening van het basisforfait bij 

samenhang, ga je uit van de toevoeging met het 

hoogste aantal punten. Dat is in dit geval de P041 

met 12 punten. De puntenvergoeding wordt dan: 12 

punten + 50% = 18 punten. 

 

3. Voeging benadeelde partij, meerdere 

rechtzoekenden 

Vijf rechtzoekenden zijn slachtoffer van ernstige 

mishandeling door één verdachte en hebben elk een 

toevoeging: 

1) O013 rechtzoekende 1 (15 punten) 

    Declaratie procedure voeging benadeelde partij 

(met uitspraak zitting 01-07-2022) 

2) O013 rechtzoekende 2 (15 punten) 

    Declaratie procedure voeging benadeelde partij 

(met uitspraak zitting 01-07-2022) 

3) O013 rechtzoekende 3 (15 punten) 

    Declaratie procedure voeging benadeelde partij 

(met uitspraak zitting 01-07-2022) 

4) O013 rechtzoekende 4 (15 punten) 

    Declaratie procedure voeging benadeelde partij 

(met uitspraak zitting 01-07-2022) 

5) O013 rechtzoekende 5 (15 punten) 

    Declaratie procedure voeging benadeelde partij 

(met uitspraak zitting 01-07-2022) 

 

Stel dat in dit voorbeeld sprake is van verknochtheid, 

gelijk verloop en behandeling door één advocaat, dan 

vergoed je de zaken op samenhang.  

 

Berekening samenhang 

Het basisforfait bedraagt per zaak: 

1) O013: procedurevergoeding = 15 punten 

2) O013: procedurevergoeding = 15 punten 

3) O013: procedurevergoeding = 15 punten 

4) O013: procedurevergoeding = 15 punten 

5) O013: procedurevergoeding = 15 punten 

 

Voor de berekening van het basisforfait  bij 
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samenhang, ga je uit van de toevoeging met het 

hoogste aantal punten. Dat is in dit geval de O013 

met 15 punten. Dit valt in de categorie 4 tot 6 

toevoegingen = 200%. De puntenvergoeding wordt 

dan: 15 punten x 200% = 30 punten. 

 

4. Vrijwaringsprocedure, één rechtzoekende 

In een geschil over een onrechtmatige daad zijn twee 

toevoegingen verstrekt: 

 

1) O010 bodemprocedure (19 punten) 

    Declaratie procedure werkzaamheden 

2) O010 vrijwaringsprocedure (19 punten) 

    Declaratie procedurewerkzaamheden 

 

Stel dat in dit voorbeeld sprake is van verknochtheid, 

gelijk verloop en behandeling door één advocaat, dan 

vergoed je de zaken op samenhang.  

 

Berekening samenhang 

Het basisforfait bedraagt per zaak: 

1) O010: procedurevergoeding = 19 punten 

2) O010: procedurevergoeding = 19 punten 

 

Voor de berekening van het basisforfait bij 

samenhang, ga je uit van de toevoeging met het 

hoogste aantal punten. Dat is in dit geval de O010 

met 19 punten. De puntenvergoeding wordt dan: 19 

punten + 50% = 28,5 punten.  

 

5. Huurzaak, twee keer opvolging, één 

rechtzoekende 

 

In een zaak over een huurgeschil zijn twee 

toevoegingen verstrekt. In beide zaken is er sprake 

van overname en heeft op de verstrekte 

toevoegingen een opvolgingsmutatie plaatsgevonden. 

 

1) H020 onderhoud van de woning (22 punten) 

    Declaratie procedurewerkzaamheden 

2) H010 beëindiging huurovereenkomst (15 punten) 

    Declaratie procedurewerkzaamheden 

 

Stel dat in dit voorbeeld sprake is van verknochtheid, 

gelijk verloop en behandeling door één advocaat, dan 

vergoed je de zaken op samenhang.  

 

Berekening samenhang 

Het basisforfait bedraagt per zaak: 

1) H020: procedurevergoeding = 22 punten 

2) H020: procedurevergoeding = 15 punten 

 

Voor de berekening van het basisforfait bij 
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samenhang, ga je uit van de toevoeging met het 

hoogste aantal punten. Dat is in dit geval de H020 

met 22 punten. De puntenvergoeding wordt dan: 22 

punten + 50% = 33 punten.  

 

Daarnaast is sprake van overname. Je vergoedt 

hiervoor per dossier 2 punten, in totaal 4 punten. 

 

6. Arbeidsgeschil, twee kantoorgenoten, 

meerdere rechtzoekenden 

In een arbeidsgeschil met één wederpartij zijn aan 

twee rechtzoekenden toevoegingen verstrekt: 

 

1) rechtzoekende 1, met advocaat A – A030 (20 

punten) 

    Declaratie procedure, zitting 01-01-2020, 50 

gereisde kilometers 

2) rechtzoekende 2, met advocaat B – A030 (20 

punten) 

    Declaratie procedure, zitting 01-01-2020, 50 

gereisde kilometers 

 

Stel dat in dit voorbeeld sprake is van verknochtheid, 

gelijk verloop en behandeling door één advocaat, dan 

vergoed je de zaken op groepssamenhang.  

 

Advocaat A en advocaat B zijn kantoorgenoten, deze 

beoordeel je hetzelfde als ‘één advocaat’. 

 

Berekening samenhang 

Het basisforfait bedraagt per zaak: 

1) A030 rechtzoekende 1: procedurevergoeding = 20 

punten 

2) A030 rechtzoekende 2: procedurevergoeding = 20 

punten 

 

Voor de berekening van het basisforfait bij 

samenhang, ga je uit van de toevoeging met het 

hoogste aantal punten. Dat is in dit geval de A030 

met 20 punten. Er zijn twee toevoegingen van 20 

punten verstrekt, dit valt in de categorie 1 tot 3 

toevoegingen = 150%. De puntenvergoeding wordt 

dan: 20 punten x 150% = 30 punten.  

 

De kosten voor het reizen naar de zitting vergoed je 

eenmaal, ook als rechtzoekenden zijn bijgestaan door 

verschillende rechtsbijstandverleners, zijnde 

kantoorgenoten: 50 km x € 0,09 = € 4,50 + 0,5 punt 

reistijd 

 

Combinatie procedure en advies 
[uitklap 7 t/m 9] 
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7. Voeging benadeelde partij, één 

rechtzoekende 

Rechtzoekende is slachtoffer van mishandeling door 

twee verdachten en heeft twee toevoegingen: 

1) O013 verdachte 1 (15 punten) 

    Declaratie procedure voeging benadeelde partij 

(met uitspraak) 

2) O013 verdachte 2 (15 punten) 

    Declaratie 9 uur advies 

 

Stel dat in dit voorbeeld sprake is van verknochtheid, 

gelijk verloop en behandeling door één advocaat, dan 

vergoed je de zaken op samenhang.  

 

Berekening samenhang 

Het basisforfait bedraagt per zaak: 

1) O013 verdachte 1: procedurevergoeding = 15 

punten 

2) O013 verdachte 2: vergoeding zwaar advies = 10 

punten. Dit is lager dan het forfait van de 

bijbehorende zaakcode; maximering is daarom niet 

van toepassing. 

 

Voor de berekening van het basisforfait bij 

samenhang, ga je uit van de toevoeging met het 

hoogste aantal punten. Dat is in dit geval de O013 

met 15 punten. De puntenvergoeding wordt dan: 15 

punten + 50% = 22,5 punten.  

 

8. Voeging benadeelde partij, meerdere 

rechtzoekenden 

In een strafzaak met één verdachte zijn aan twee 

slachtoffers toevoegingen verstrekt.  

1) Slachtoffer 1: O013 (15 punten) 

    Declaratie voeging benadeelde partij (met 

uitspraak) 

2) Slachtoffer 2: O013 (15 punten) 

    Declaratie 6 uur advies 

 

Stel dat in dit voorbeeld sprake is van verknochtheid, 

gelijk verloop en behandeling door één advocaat, dan 

vergoed je de zaken op samenhang.  

 

Berekening samenhang Het basisforfait bedraagt 

per zaak: 

1) Rechtzoekende 1: procedurevergoeding = 15 

punten 

2) Rechtzoekende 2: vergoeding licht advies = 4 

punten. Dit is lager dan het forfait van de 

bijbehorende zaakcode; maximering is daarom niet 

van toepassing. 
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Voor de berekening van het basisforfait bij 

samenhang, ga je uit van de toevoeging met het 

hoogste aantal punten. Dat is in dit geval de O013 

met 15 punten. Er zijn twee toevoegingen aan twee 

rechtzoekenden verstrekt, dit valt in de categorie 2 

tot 3 toevoegingen = 150%. De puntenvergoeding 

wordt dan: 15 punten x 150% = 22,5 punten.  

 

9. OTS en schriftelijke aanwijzing, één 

rechtzoekende 

Aan rechtzoekende zijn voor twee afzonderlijke 

rechtsbelangen, twee toevoegingen verstrekt: 

1) P043 verweer OTS  

    Declaratie procedurewerkzaamheden 

2) P043 schriftelijke aanwijzing 

    Declaratie beëindigd voor zitting, 9 uur besteed  

 

Stel dat in dit voorbeeld sprake is van verknochtheid, 

gelijk verloop en behandeling door één advocaat, dan 

vergoed je de zaken op samenhang.  

 

Berekening samenhang 

Het basisforfait bedraagt per zaak: 

1) P043: procedure = 8 punten 

 

2) P043: zwaar advies = 10 punten 

Dit is hoger dan het forfait van de bijbehorende 

zaakcode; maximering is van toepassing: 8 punten. 

 

Voor de berekening van het basisforfait bij 

samenhang, ga je uit van de toevoeging met het 

hoogste aantal punten. Dat is in dit geval de P043 

met 8 punten. De puntenvergoeding wordt dan: 8 

punten + 50% = 12 punten.  

 

Combinatie advies en advies  
[uitklap 10 t/m 12] 
 
10. Ontslag en loonvordering, één 

rechtzoekende 

Aan rechtzoekende zijn voor twee afzonderlijke 

rechtsbelangen, twee toevoegingen verstrekt:  

1) A010 - verweer ontslag (19 punten) 

    Declaratie 5 uur advies 

2) A031 - loonvordering uit een andere periode (17 

punten) 

    Declaratie 9 uur advies 

 

Stel dat in dit voorbeeld sprake is van verknochtheid, 

gelijk verloop en behandeling door één advocaat, dan 

vergoed je de zaken op samenhang.  
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Berekening samenhang 

Het basisforfait bedraagt per zaak: 

1) A010: vergoeding licht advies = 4 punten 

Dit is lager dan het forfait van de bijbehorende 

zaakcode; maximering is daarom niet van 

toepassing. 

 

2) A031: vergoeding zwaar advies = 10 punten.  

Dit is lager dan het forfait van de bijbehorende 

zaakcode; maximering is daarom niet van 

toepassing. 

 

Voor de berekening van het basisforfait bij 

samenhang, ga je uit van de toevoeging met het 

hoogste aantal punten. Dat is in dit geval de A031 

met 10 punten. De puntenvergoeding wordt dan: 10 

punten + 50% = 15 punten.  

 

11. Participatiewet, één rechtzoekende 

Aan rechtzoekende zijn voor drie afzonderlijke 

rechtsbelangen, drie toevoegingen verstrekt: 

1) C010 - bezwaar beëindiging van de uitkering (8 

punten) 

    Declaratie 5 uur advies 

2) C010 - bezwaar terugvordering van de uitkering (8 

punten) 

    Declaratie 8 uur advies 

3) C030 - bezwaar weigering bijzondere bijstand (9 

punten) 

    Declaratie 5 uur advies 

 

Stel dat in dit voorbeeld sprake is van verknochtheid, 

gelijk verloop en behandeling door één advocaat, dan 

vergoed je de zaken op samenhang.  

 

Berekening samenhang 

Het basisforfait bedraagt per zaak: 

 

1) C010: vergoeding licht advies = 4 punten.  

Dit is lager dan het forfait van de bijbehorende 

zaakcode C010; maximering is daarom niet van 

toepassing. 

 

2) C010: vergoeding zwaar advies = 10 punten.  

Dit is hoger dan het forfait van de bijbehorende 

zaakcode C010; je maximeert het forfait op 8 

punten. 

 

3) C030: vergoeding licht advies = 4 punten.  

Dit is lager dan het forfait van de bijbehorende 

zaakcode C030; maximering is daarom niet van 

toepassing. 
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Voor de berekening van het basisforfait bij 

samenhang, ga je uit van de toevoeging met het 

hoogste aantal punten. Dat is in dit geval de C010 

met maximering van 8 punten.  

De puntenvergoeding wordt dan: 8 punten + 50% + 

50% = 16 punten.  

 

12. Beëindiging samenwoning, omgang en 

alimentatie 

Aan rechtzoekende zijn twee toevoegingen verstrekt. 

Bij declaratie blijkt dat geen van beide procedures 

aanhangig is gemaakt:  

 

1) P041 – procedure geschil omgang (12 punten) 

    declaratie 5 uur advies 

2) P030 – procedure geschil kinderalimentatie (13 

punten).  

    declaratie 5 uur advies 

 

Er is geen sprake van afzonderlijke rechtsbelangen.  

1) P041 - Je vergoedt alle advieswerkzaamheden (10 

uur) als zwaar advies van 10 punten. Let op: 

Urenspecificatie noodzakelijk. 

2) P030 - Je wijst de vergoeding af op grond van 

artikel 29, lid 4 Bvr (bereik). 

 

35 Art. 12 Bvr 

Advieszaken 

Van der Meer II:  

3. De punten voor een adviestoevoeging worden 4 

punten tot en met 7 uur en 10 punten als meer dan 7 

uur aan de zaak is besteed. 

4. Maximeer het aantal punten in advieszaken op het 

forfait van de bijbehorende procedure. 

 

Vaststelbeleid 

Adviesvergoeding 

 
De afgiftedatum van de toevoeging is bepalend voor 

de vergoeding. 

 

Voor tToevoegingen afgegeven in de periode tot 

1-1-2022 geldt het volgende: 

 Advies tot zes 6 uur (licht advies): Je kent aan 

een advieszaak waaraan niet meer dan zes 

(volle) declarabele uren is besteed vier 4 

punten toe, ongeacht het rechtsterrein waarop 

advies is gegeven. 

 Advies zes 6 uur of meer (zwaar advies): Je 

kent aan een advieszaak waaraan zes of meer 

(volle) declarabele uren rechtsbijstand is 

verleend acht 8 punten toe, ongeacht het 

rechtsterrein waarop advies is gegeven. 

 Afronding: Je rondt altijd af naar beneden. 

2.08 2.09 1-9-

2022 
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Bijvoorbeeld 5 uur en 59 minuten zijn dus 5 

declarabele uren. 

 

Voor tToevoegingen afgegeven in de periode 1-

1-2022 tot 1 september 2022 geldt het volgende: 

 Advies tot zes 6 uur (licht advies): Je kent aan 

een advieszaak waaraan niet meer dan zes 

declarabele uren is besteed vier punten toe, 

ongeacht het rechtsterrein waarop advies is 

gegeven. 

 Advies zes 6 uur of meer (zwaar advies): Je 

kent aan een advieszaak waaraan zes of meer 

declarabele uren rechtsbijstand is 

verleend tien 10 punten toe, ongeacht het 

rechtsterrein waarop advies is gegeven. 

 Afronding: Je rondt af als volgt: 0,01 - 0,49 

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

wordt afgerond naar boven. 

 

Toevoegingen aangevraagd vanaf 1 september 

2022 

 Advies tot 7 uur (licht advies): Je kent aan 

een advieszaak waaraan niet meer dan zeven 

declarabele uren is besteed vier punten toe, 

ongeacht het rechtsterrein waarop advies is 

gegeven. 

 Advies 7 uur of meer (zwaar advies): Je kent 

aan een advieszaak waaraan 7 of meer 

declarabele uren rechtsbijstand is 

verleend 10 punten toe, ongeacht het 

rechtsterrein waarop advies is gegeven. 

 Afronding: Je rondt af als volgt: 0,01 - 0,49 

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

wordt afgerond naar boven. 

 Maximering: Je maximeert het aantal punten 

op het forfait van de bijbehorende zaakcode. 

(art. 12 lid 4 Bvr)  

Voorbeeld: De advocaat declareert een zwaar 

advies van 10 punten op een toevoeging met 

zaakcategorie P040. Het forfait is 7 punten. Je 

stelt de vergoeding vast op 7 punten. 

 

Cassatieadvies 
Als een cassatie voor advies wordt gedeclareerd pas 

je bovenstaande toe, voor cassatieadvies geldt geen 

uitzondering. 

 

Toeslagen bij voortijdige beëindiging 
Is de procedure voortijdig beëindigd, dan pas je de 

regeling voor de advieszaken toe. Je kunt daarnaast 

de opvolgingstoeslag toekennen bij zware 

advieszaken, als bedoeld in artikel 12, lid 2 Bvr. 

waarin 6 uur of meer is besteed. Alle overige 
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toeslagen zijn niet van toepassing. 

 

Opvolgingstoeslag (artikel 9 Bvr) 
Als er minder dan zes uur is besteed iIn een lichte 

advieszaak, als bedoeld in artikel 12, lid 1 Bvr geldt 

de opvolgingstoeslag niet. Een verzoek om 

vergoeding van de toeslag wijs je af met tekstcode 

435 (Geen opvolgingstoeslag advieszaak):. 

 

“U heeft een aanvraag vergoeding ingediend. Omdat 

de opvolgingstoeslag niet van toepassing is op 

advieszaken waarin minder dan zes uur 

rechtsbijstand is verleend, heeft de Raad geen 

toeslag toegekend. (Artikel 12 lid 3 Bvr)” 

 

Als er iIn een advieszaak met opvolging tel je de uren 

van door beide advocaten gezamenlijk zes uur of 

meer is besteed pas je bij elkaar op om te bepalen of 

de opvolgingstoeslag van toepassing is. 

 

Bewerkelijke advieszaak (artikel 13 jo 31 Bvr) 
Zie hiervoor de werkinstructies Extra Uren. 

 

Urenstaat 
Bij de declaratie van zware advieszakentoevoegingen 

waaraan zes uur of meer besteed is als bedoeld in 

artikel 12, lid 2 Bvr moet de advocaat inzichtelijke 

tijdschrijf-informatie meesturen (art. 28 Bvr).  

(…) 

Indien een andere rechtsbijstandverlener 

werkzaamheden heeft verricht moet dit blijken uit de 

urenstaat, bijv. bij waarneming. 

 

Ontbreekt de urenstaat dan stel je de vergoeding 

vast op vier 4 punten. Bij de toekenning gebruik je 

de tekst: 

“U heeft een aanvraag vergoeding ingediend voor een 

zwaar advieszaak waarin u meer dan 6 uur heeft 

besteed als bedoeld in artikel 12, lid 2 Bvr. Omdat de 

urenstaat niet is meegezonden stelt de Raad uw 

aanvraag vast als een licht advieszaak waarin minder 

dan 6 uur besteed is als bedoeld in artikel 12, lid 1 

Bvr. (Artikel 12 Bvr)” 

(…) 

Bevat de urenstaat onvoldoende informatie dan maak 

je de aanvraag INF met de volgende tekst die je 

aanvult met eigen tekst: 

“U heeft een aanvraag vergoeding ingediend voor een 

zwaar advieszaak waarin u meer dan 6 uur heeft 

besteed (artikel 12 Bvr) als bedoeld in artikel 12, lid 

2 Bvr. Uit de urenstaat blijkt onvoldoende welke 

werkzaamheden u heeft verricht. Wij verzoeken u 

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/extra-uren/extra-uren-vaststellen/extra-uren/
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daarom nog de volgende informatie te verstrekken: 

[eigen tekst]”.  

 

36 Standaardtekst

en 

Standaardtekst 435: 

“U heeft een aanvraag vergoeding ingediend. Omdat 

de opvolgingstoeslag niet van toepassing is op lichte 

advieszaken, als bedoeld in artikel 12, lid 1 Bvr 

waarin minder dan zes uur rechtsbijstand is verleend, 

heeft de Raad geen toeslag toegekend. (Artikel 12 lid 

3 Bvr)” 

 

- - 1-9-

2022 

37 Art. 13 Bvr 

extra uren 

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

tekst van de beleidsregel gaat voor op de tekst van 

het Bvr 2000. 

 

2.03 2.04 1-9-

2022 

38 Art. 14 Bvr Wet 

Verplichte GGZ-

Wet Zorg en 

Dwang 

Benodigde stukken / informatie 

 Beschikking (de kennisgeving mondelinge 

uitspraak (KMU) is niet voldoende) 

 Bij voortijdig beëindigde procedure 

zorgmachtiging: bericht van beëindiging van 

de Officier van Justitie 

 Zie verder werkinstructie vaststellen art. 28 

Bvr 

 

Vaststelbeleid 

(…) 

Z021 Wzd en overige Wvggz (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; 

• wijziging zorgmachtiging Wvggz; 

• (…) 

 

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 

(…) 

Beëindiging voor terechtzitting 

Het beleid ‘beëindiging voor terechtzitting’ is van 

toepassing op alle vaststelcodes. 

 

Cassatie 

Je stelt cassatiezaken als volgt vast: 

• Met middelen 9 punten; 

1.03 1.04 1-9-

2022 
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• Zonder middelen 5 punten. 

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

 

LAT 

(…) 

Extra urengrens 

De forfaitaire grens is afhankelijk van de vaststelcode 

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

toevoegcode. 

 

Forfaitaire grens: 

Z020 = 2 x 4 = 8 uur 

Z021 = 2 x 4 = 8 uur 

Z022 = 2 x 5 = 10 uur 

Z023 = 2 x 6 = 12 uur 

Voor cassatiezaken (alle codes) geldt het beleid zoals 

vastgelegd in de werkinstructie Eerste aanvraag extra 

uren, paragraaf 7.8 ‘Extra uren in cassatie’. 

 

Bij de aanvraag om extra uren moet de advocaat 

onder overlegging van stukken motiveren welke 

vaststelcode op de zaak van toepassing is. 

 

Voorbeelden bij werkinstructie art. 14 Bvr 

(…) 

4.    Crisismaatregel Wvggz 

(…) 

c.    Het beroep van rechtzoekende tegen de 

crisismaatregel is afgewezen. Rechtzoekende gaat 

hiertegen in cassatie. De advocaat staat 

rechtzoekende bij op basis van een reguliere 

toevoeging. 

 

De codes Z021, Z022 en Z023 zijn niet van 

toepassing op cassatiezaken. Als de advocaat 

cassatiemiddelen heeft ingediend, stel je de 

vergoeding vast op code Z0201 en 69 punten. Heeft 

de advocaat geen cassatiemiddelen ingediend dan 

stel je de vergoeding vast op code Z0201 en 35 

punten. 

(…) 

5.    Rechterlijke machtiging Wzd 

(…) 

b.    De rechtbank heeft een rechterlijke machtiging 

verleend. Rechtzoekende gaat hiertegen in cassatie. 

De advocaat staat rechtzoekende bij op basis van een 

reguliere toevoeging. 

 

De codes Z021, Z022 en Z023 zijn niet van 

toepassing op cassatiezaken. Als de advocaat 

cassatiemiddelen heeft ingediend, stel je de 

vergoeding vast op code Z0201 en 69 punten. Heeft 

de advocaat geen cassatiemiddelen ingediend dan 
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stel je de vergoeding vast op code Z0201 en 35 

punten. 

 

40 Art. 15 Bvr 

Puntenaantal 

Hoge Raad 

 

Art. 14 Bvr 

Puntenaantal 

Hoge Raad 

 

De wi Art. 15 Bvr vervalt en is herschreven naar de 

wi Art. 14 Bvr. Cassatieregeling is verplaatst naar de 

bijlage, bij rij B1 tot en met B5. Inhoudelijk geen 

wijzigingen t.o.v. 01-01-2022. 

 

Vaststelbeleid 

Puntenaantal 

Als de bij de Hoge Raad aanhangig gemaakte 

strafzaak in eerste aanleg heeft gediend bij de 

meervoudige kamer, dan ken je 12 punten toe (rij B4 

van de bijlage bij het Bvr). Bij enkelvoudige en 

andere strafzaken, ken je 9 punten toe (rij B2 van de 

bijlage bij het Bvr). [LINK] 

 

Geen middelen / niet tijdig indienen middelen / 

intrekking cassatieberoep 

Zijn er geen middelen ingediend, dan ken je 5 punten 

toe (rij B1 en rij B3 van de bijlage bij het Bvr). 

[LINK] 

 

Andere strafzaken 

Behandeling door de enkelvoudige en meervoudige 

kamer sluit niet aan bij zaken die eindigen met een 

beschikking. Daarom is in het tweede lid bepaald dat 

strafzaken waarin in eerste aanleg een beschikking is 

gegeven, vallen onder het begrip “andere strafzaken” 

(rij B1 van de bijlage bij het Bvr). [LINK] 

(…) 

Herziening 

Aan een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad (Z250) 

ken je op grond van dit artikel 9 punten toe (rij B2 

van de bijlage bij het Bvr).[LINK] 

 

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 5 punten toe (rij B1 van de 

bijlage bij het Bvr).[LINK] 

Gebruikersinstructie declaratie Geen 

herzieningsverzoek ingediend 

 

Cassatie ernstige gewelds- en zedenmisdrijven 

(O013) 

Je vergoedt in afwijking van art. 15 Bvr rij B1 t/m B4 

van de bijlage bij het Bvr [LINK] voor de vordering 

van de benadeelde partij met de zaakcode O013 in 

een strafcassatieprocedure 15 punten.  

(…) 

Cassatie voeging benadeelde partij (Z110) 

(…) Is er enkel sprake van ingediende middelen door 

2.07 2.08 1-9-

2022 
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het OM of de verdachte, dan geldt voor de voeging 

een cassatie zonder middelen, 5 punten (art. 15 lid 3 

Bvr rij B1 van de bijlage bij het Bvr). [LINK] 

 

Cassatie Wet Verplichte GGZ/Wet Zorg en 

Dwang 

Zie werkinstructie Art. 14 Bvr Wet Verplichte GGZ-

Wet Zorg en Dwang [LINK] 

 

41 Standaardtekst

en 

Standaard maken voor verwijzingen naar bvr oud, 

beleidsregel en bvr nieuw. Bijv. Bvr 2022, zie 

voorstel. Ook brievenboek aanpassen. 

 

Tekstcode 550 Cassatie advies 

U heeft een aanvraag voor een vergoeding ingediend. 

De Raad wijst uw verzoek af. Uit de gegevens blijkt 

dat uw werkzaamheden zich hebben beperkt tot het 

geven van een cassatieadvies. Deze advies-

werkzaamheden vallen onder het bereik van de 

eerder aan u verstrekte toevoeging met nummer 

[GRASNUMMER]. (Artikel 15 Bvr/Beleidsregel 

aanpassing vergoedingen 2022/bijlage Bvr 2022) 

 

- - 1-9-

2022 

42 Art. 19/ 19a 

Bvr Beëindiging 

voor 

terechtzitting 

Artikel 19 wordt gewijzigd als volgt:  

1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.  

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 2. Het 

eerste lid is niet van toepassing op strafzaken als 

bedoeld in de rijen B2 en B4 van de bijlage. 

 

Kennelijke afdoening 

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

toepassing per 15 februari 2014 en vervallen per 1 

februari 2015] 

Toeslagregelingen 

(…) 

Cassatie 

Artikel 19 Bvr geldt niet voor voortijdig beëindigde 

strafcassatiezaken. Dit is toegelicht bij artikel 15 lid 3 

Bvr. 

In strafcassatiezaken pas je artikel 19 Bvr niet  toe. 

Voor het beleid zie werkinstructie Art. 14 Bvr 

Puntenaantal Hoge Raad [LINK]. 

 

2.13 2.14 1-9-

2022 

43 Art. 21 Bvr 

Samenhang in 

strafzaken 

Omdat de samenhangregeling in artikel 11 Bvr 

(civiel) wordt aangepast, kan de wi van Art. 21 Bvr 

(straf) niet meer verwijzen naar die wi. De werkwijze 

voor art. 21 Bvr wordt afzonderlijk beschreven. De 

voorbeelden administratieve verwerking bij meerdere 

rechtzoekenden in strafzaken worden verplaatst van 

de wi Art. 11 Bvr naar wi Art. 21 Bvr. 

 

Vaststelbeleid 

Algemeen 

2.13 2.14 1-9-

2022 
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Let op: De werkwijze is gelijk aan wijkt af van die 

voor samenhangende civiel- en bestuursrechtelijk 

procedures (artikel 11 Bvr).  

(…) 

Geen samenhang 

(…) 

Basisforfait meerdere rechtzoekenden 

(groepszaken) 

Dit artikel pas je toe bij meerdere rechtzoekenden die 

één of meer procedures voeren. Voor de berekening 

van het basisforfait ga je uit van de toevoeging met 

het hoogste aantal punten. Hierbij hou je geen 

rekening met toeslagen. 

 

Dit puntenaantal vermenigvuldig je met het 

toepasselijke percentage, dit percentage bepaal je 

aan de hand van het aantal zaken: 2-3: 150%; 4-6: 

200%; 7-10: 300%; 11-15: 400%; 16-21: 500%; 

elke volgende 10: 100% extra. (hoogste aantal 

punten x percentage = totaal aantal punten) 

 

Als er sprake is van meerdere rechtzoekenden die 

zowel individueel als gezamenlijk samenhangende 

procedures hebben is alleen artikel 21 lid 2 van 

toepassing en toets je niet aan lid 3. 

 

Administratieve verwerking bij meerdere 

rechtzoekenden 

Als er sprake is van samenhangende procedures met 

meerdere rechtzoekenden, maak je een handmatige 

berekening. Dit is van belang voor de hoogte van de 

eventueel terug te vorderen vergoeding bij een 

mogelijke hercontrole van het inkomen. 

Je verdeelt de vergoeding over de toevoegingen, 

waarbij je een onderscheid maakt tussen 

zaakspecifieke toeslagen en verdeelbare toeslagen. 

Heeft de toeslag op meerdere zaken betrekking, dan 

is het een verdeelbare toeslag. Heeft de toeslag op 

één zaak betrekking, dan is het een zaakspecifieke 

toeslag. 

 

Berekening: 

1. Je berekent eerst het samenhangende basisforfait. 

Dit doe je door het puntenaantal van de zaakcode te 

vermenigvuldigen met de samenhangtoeslag zoals 

bepaald in art. 21 lid 2 Bvr. Dit totale 

samenhangende basisforfait verdeel je evenredig 

over het aantal toevoegingen; 

 

2. Vervolgens bereken je de toeslagen. Je beoordeelt 

of er sprake is van een zaakspecifieke toeslag of een 

verdeelbare toeslag. 
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a. De opvolgingstoeslag en de toeslag 

(verlenging) gevangenhouding zijn altijd 

zaakspecifiek. Deze toeslagen verdeel je niet, 

maar stel je alleen vast op de toevoeging(en) 

waarbij deze aan de orde zijn. 

b. De zittingstoeslag en de toeslagen ex art. 17 

Bvr (bv getuigenverhoren) beoordeel je aan 

de hand van het verloop van de zaak. 

Dit doe je als volgt. Je berekent eerst het totale 

puntenaantal van de toeslagen. Vervolgens beoordeel 

je per toeslag op welke zaak deze betrekking heeft. 

Voor het getuigenverhoor geldt: Is voor twee 

toevoegingen één getuige gehoord, dan bestaat er 

recht op éénmaal de toeslag die je verdeelt over 

beide toevoegingen. 

Voor de zittingstoeslag geldt: Is voor beide 

toevoegingen dezelfde extra zitting geweest, dan 

bestaat er recht op éénmaal de toeslag die je 

verdeelt over beide toevoegingen. 

 

3. Je berekent het totaal aantal kilometers en de 

bijbehorende reistijdvergoeding in punten. Het totaal 

aantal kilometers verdeel je evenredig over het 

aantal toevoegingen. Het totaal aantal punten ten 

behoeve van de reistijd, verdeel je eveneens 

evenredig over het aantal toevoegingen. Let op, dit 

betekent dat je soms de door het systeem berekende 

reistijdvergoeding handmatig moet overschrijven. 

 

4. Je licht je berekening toe op het 

vaststellingsbesluit. 

 

Voorbeelden administratieve verwerking [LINK naar 

‘Voorbeelden administratieve verwerking’ zoals nu in 

WI Art. 11 Bvr is opgenomen] 

 

Basisforfait een rechtzoekende met meerdere 

procedures 

Is er sprake van één rechtzoekende met meerdere 

procedures, dan pas je artikel 21 lid 3 Bvr toe. In dat 

geval ken je aan de tweede en volgende procedure 

minder punten toe dan er op de toevoeging staan. 

Voor het vaststellen van het basisforfait ga je uit van 

de zaak met de meeste punten. Voor het bepalen van 

dit basisforfait hou je geen rekening met toeslagen. 

 

Opvolgingstoeslag (artikel 20 Bvr) 

Bij één rechtzoekende met meerdere toevoegingen 

toets je per toevoeging of de toeslag voor opvolging 

door een andere advocaat van toepassing is. De 

toeslagen van alle samenhangende zaken stel je vast 

op de hoofdtoevoeging. 
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Zittingstoeslag (artikel 21 lid 4) en 

onderzoekshandelingen RC (artikel 17 Bvr) 

De zittingstoeslag en de toeslag in het kader van 

onderzoekshandelingen RC geldt ook voor 

samenhangende zaken. Bij het bepalen van de 

toeslag ga je uit van het totaal aantal zittingen. Dit 

geldt ook als rechtzoekenden zijn bijgestaan door 

verschillende rechtsbijstandverleners van hetzelfde 

kantoor. Je kent niet per rechtsbijstandverlener een 

toeslag toe. 

Bij samenhangende zaken telt als één zitting: de 

zittingen met betrekking tot zaken die gevoegd, 

gelijktijdig, aansluitend of nagenoeg aansluitend 

worden behandeld. 

Vinden in de samenhangende zaak meerdere 

afzonderlijke zittingen plaats, dan ken je voor de 

tweede en volgende zitting de zittingstoeslag toe. 

 

Reistijd/reiskosten 

Reistijd en reiskosten vergoed je slechts één maal 

per zitting, omdat de advocaat één maal kosten 

maakt voor het reizen naar de zitting. Ook als 

rechtzoekenden zijn bijgestaan door verschillende 

rechtsbijstandverleners van hetzelfde kantoor. 

(artikel 24 Bvr binnenland, artikel 24 Bvr 

buitenland).[LINK] 

 

Administratieve kostenvergoeding (artikel 27 

Bvr) 

Je kent per toevoeging de administratieve kosten toe, 

omdat deze kosten per zaak worden gemaakt. Bij één 

rechtzoekende met meerdere toevoegingen stel je de 

kostenvergoeding vast op de hoofdtoevoeging (artikel 

27 Bvr). (LINK]  

 

Let op: ambtshalve toevoegingen kennen geen 

administratieve kostenvergoeding. Bij één 

rechtzoekende met meerdere toevoegingen, waarvan 

(bijvoorbeeld) één reguliere toevoeging en één 

ambtshalve toevoeging ken je maar één keer de 

administratieve kostenvergoeding toe. Je maakt de 

berekening in het CA-scherm. 

 

Samenhang beklagzaken gedetineerden (Z080) 

Er is sprake van samenhang wanneer beklagzaken 

gevoegd, gelijktijdig of –nagenoeg- aansluitend ter 

zitting worden behandeld. De zaken zijn verknocht 

vanwege hun grondslag in de rechten van de 

gedetineerde. 

 

Vergoeding toeslagen 

Zie artikel 11 Bvr. Ook voor toeslagen bij 

verschillende rechtsbijstandverleners. 
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Samenhang beklagzaken gedetineerden (Z080) 

Er is sprake van samenhang wanneer beklagzaken 

gevoegd, gelijktijdig of –nagenoeg- aansluitend ter 

zitting worden behandeld. De zaken zijn verknocht 

vanwege hun grondslag in de rechten van de 

gedetineerde. 

 

44 Art. 22 Bvr 

Bewerkelijke 

strafzaak 

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

tekst van de beleidsregel gaat voor op de tekst van 

het Bvr 2000. 

 

2.04 2.05 1-9-

2022 

45 Art. 24 Bvr 

Reistijdvergoedi

ng Binnenland 

Vaststelbeleid 

Per 1-1-2022 geldt de anticiperende 

beleidsregel. 

(…) 

Kilometervergoeding Reistijdvergoeding 

• Toevoeging met afgiftedatum op of na 1 januari 

2022 

Per 1 januari 2022 wordt de vergoeding van De 

reistijdvergoeding is 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. 

 

• Toevoeging met afgiftedatum vóór 1 januari 2022  

De reistijdvergoeding is 0,5 punt per gereisde 60 

kilometer. Dit geldt ook voor mediationzaken. 

(…) 

Declaraties buiten MijnRvR: Google maps 

(…) 

Je controleert de kilometers als het totaal aantal 

gedeclareerde kilometers 50 of meer is. Je gaat uit 

van twee keer het aantal kilometers van de reis. Als 

het totaal aantal kilometers onder de 50 blijft, dan 

toets je marginaal. Voor de berekening van de 

kilometers ga je uit van de volle kilometers 

gebruikelijke afrondingsregels. 

 

4.05 4.06 1-9-

2022 

46 Art. 24 Bvr 

Reistijdvergoedi

ng Buitenland / 

verzoek 

toestemming 

reizen 

buitenland 

Per 1-1-2022 geldt de anticiperende 

beleidsregel. 

(…) 

Vaststelbeleid 

De reistijd- en reiskostenvergoeding buitenland is 

beschreven in één werkinstructie. 

 

• Toevoeging met afgiftedatum op of na 1 januari 

2022 

Per 1 januari 2022 wordt de vergoeding van De 

reistijdvergoeding is 0,5 punt per gereisde 60 

kilometer gewijzigd naar gereisde 50 kilometer. 

Dit geldt ook voor mediationzaken. De vergoeding 

3.02 3.03 1-9-

2022 
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voor vliegreizen (art. 24 lid 3 Bvr) blijft 

ongewijzigd. 

 

• Toevoeging met afgiftedatum vóór 1 januari 2022 

De reistijdvergoeding is 0,5 punt per gereisde 60 

kilometer. Dit geldt ook voor mediationzaken. 

 

462 Art. 27 Bvr 

Administratieve 

kosten 

Regulier wijzigingsvoorstel 

 

Vaststelbeleid 

Algemeen 

(…) 

Ambtshalve toevoegingen 

Ambtshalve toevoegingen en toevoegingen met 

zaakcode V060 kennen geen administratieve 

kostenvergoeding.  

 

Tabel vergoeding administratieve kosten vanaf 

2000 

Zie de tabel basisbedragen vanaf 2000. 

 

2.10 2.11 1-9-

2022 

47 Art. 28 Bvr 

Vaststelling van 

de vergoeding 

Overlegging stukken in civiele- en 

bestuursrechtelijke zaken 

(…) 

Overlegging stukken in vreemdelingen- en 

asielzaken 

Zie werkinstructies: 

 Art. 05 Bvr Asielprocedure (V060 reeks) 

[LINK] 

 Art. 05 Bvr vervolgaanvraag asiel (V070 

reeks) [LINK] 

 Art. 05 Bvr vervolgaanvraag 

vreemdelingenrecht regulier (V080 reeks) 

[LINK] 

 Art. 05a Bvr Toeslagen in asielzaken [LINK] 

 Art. 14a Bvr Vervolgberoep 

vreemdelingenbewaring [LINK] 

 

2.23 2.24 1-9-

2022 

48 Art. 31 Bvr 

Bewerkelijke 

zaken 

Vaststelbeleid 

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

tekst van de beleidsregel gaat voor op de tekst van 

het Bvr 2000. 

 

2.03 2.04 1-9-

2022 

49 Art. 45 Bvr 

Overgangsrecht 

Vaststelbeleid 

(…) 

Tijdelijke Beleidsregel aanpassing vergoedingen 

rechtsbijstandverleners en mediators (scenario 

1 Commissie Van der Meer)  

De beleidsregel is van toepassing op toevoegingen 

afgegeven op of na 1 januari 2022. (art. 12, 

beleidsregel [LINK beleidsregel]) 

 

AMvB 2022 wijziging van het Bvr 2000, het Btm 

2.01 2.02 1-9-

2022 
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en het Vreemdelingenbesluit 2000 (scenario 1 

Commissie Van der Meer)  

De AMvB is van toepassing op toevoegingen 

aangevraagd op of na 1 september 2022. 

(art. IV, Besluit tot wijziging van het Besluit 

vergoedingen rechtsbijstand 2000, het Besluit 

toevoeging mediation en het Vreemdelingenbesluit 

2000 in verband met aanpassing van de 

vergoedingen van rechtsbijstandverleners en 

mediators [LINK AMvB]) 

 

      

50 Extra uren in 

bestuursrechteli

jke zaken 

Hoofdstuk 4 Asiel/Vreemdelingenrecht wijzigt bij 

vervallen vovo 

 

- - 1-9-

2022 

51 Eerste 

aanvraag extra 

uren 

Procedure 

Voor het berekenen van de tijdgrens vermenigvuldig 

je het aantal punten dat hoort bij de zaakcode met 

twee. Bijvoorbeeld O010 = 19 punten x 2 = tijdgrens 

38 uur. 

 

Uitzonderingen: Samenhangende zaken civiel, 

Samenhangende zaken straf, Cassatie civiele zaken, 

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

V066 Art. 05 Bvr Asielprocedure (V060 reeks) [LINK], 

Z140/Z141 vreemdelingenbewaring/vervolgberoep en 

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

Z023 [LINK WI Art 14 Bvr Wet Verplichte GGZ/Wet 

Zorg en Dwang]. 

 

2.06 2.07 1-9-

2022 

52 Formulieren Grens van 24 naar 20 uur al aangepast bij de 

wijzigingen van 1 januari 2022. Het formulier EXU-

aanvraag nog niet.  

 

Formulier ‘Aanvraag toevoeging Extra uren 

mediation’ versie 3.0 

(…) 

4. Motivering extra tijdsbesteding2 Geef aan waarom 

er binnen de wettelijk vastgestelde 24 20 uur geen 

overeenstemming tussen partijen is bereikt:  

 

- - 1-9-

2022 

53 Mediation extra 

uren (EXU) 

toekennen en 

vaststellen 

Benodigde stukken/ informatie bij toekenning 

• origineel en door de mediator ondertekende 

aanvraag toevoeging Extra uren Mediation (pdf, 

123 kB) [LINK aanpassen naar nieuwe versie] 

inclusief begroting extra uren (een goed leesbare 

kopie wordt ook geaccepteerd en leidt in ieder 

geval niet tot een onvolledige aanvraag) 

• (…) 

 

1.01 1.02 1-9-

2022 
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Bijlage I: Wijziging Rechtsbijstand.nl  
 

Aanpassen Eigen bijdrage - Rechtsbijstand. Tabel EB bij mediation is nog verdeeld in 

“tot 4 uur” en “vanaf 4 uur”. De tabel tot 4 uur vervalt. Zie nieuwe tabel.  

 

 

Wat is mijn eigen bijdrage als ik naar een mediator ga? 

 

Mediation tot vier uur 

 Alleen- 

staand 

  Gehuwd, 

samenwonend 

of 

eenoudergezin 

  

Fiscaal 

jaarinkomen 

in peiljaar 

2020 

t/m 

€ 

20.900 

€ 20.901 

t/m 

€ 29.400 

Boven 

de 

€ 29.400 

t/m 

€ 29.000 

€ 

29.001 t/m 

€ 41.600 

Boven 

de 

€ 41.600 

Eigen 

bijdrage 

bij mediation 

tot vier uur 

€ 58 € 58 Aanvrager 

komt 

niet in 

aanmerking 

voor een 

toevoeging 

€ 58 € 58 Aanvrager 

komt 

niet in 

aanmerking 

voor een 

toevoeging 

Mediation van vier uur of meer 

 Alleen- 

staand 

  Gehuwd, 

samenwonend 

of 

eenoudergezin 

  

Fiscaal 

jaarinkomen 

in peiljaar 

2020 

t/m 

€ 

20.900 

€ 20.901 

t/m 

€ 29.400 

Boven 

de 

€ 29.400 

t/m 

€ 29.000 

€ 29.001 

t/m 

€ 41.600 

Boven 

de 

€ 41.600 

Eigen 

bijdrage 

bij mediation 

vier uur of 

meer 

€ 58 € 115* Aanvrager 

komt 

niet in 

aanmer-king 

voor een 

toevoeging 

€ 58 € 115* Aanvrager 

komt 

niet in 

aanmerking 

voor een 

toevoeging 

* wanneer u eerder al € 58 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog 

€ 57 verschuldigd. 

 

 

 

https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/hoeveel-betalen/eigen-bijdrage/
https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/hoeveel-betalen/eigen-bijdrage/#begrip-inhoud-6522
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Nieuwe tabel 

 

Eigen bijdrage mediation 

Alleenstaand 

Fiscaal jaarinkomen in 

het peiljaar 

Normen 2022 

Eigen Bijdrage 

Gehuwd, samenwonend of 

eenoudergezin 

Fiscaal jaarinkomen in het 

peiljaar 

t/m € 20.900 € 58 t/m € 29.000 

€ 20.901 - € 29.400 € 115 € 29.001 - € 41.600 

Boven de € 29.400 Aanvrager komt niet in 

aanmerking voor een 

toevoeging 

Boven de € 41.600 

 


