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Toelichting 

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

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

betreft het echter een verduidelijking of aanvulling op staand beleid. 

 

   Versie 

oud 

Versie 

nieuw 

Datum 

2006 Art. 14 Bvr 

Strafrecht 

Verruiming van beleid 

 

Algemeen 

De vergoeding in strafzaken wordt op dezelfde wijze 

berekend als bij procedures op het terrein van het 

burgerlijk en het bestuursrecht. 

Het uitgangspunt is dat je bij een procedure het aantal 

punten vergoedt dat op de toevoeging staat. 

 

Geen gemachtigde, wel procedurevergoeding 

Als de advocaat niet is gemachtigd, maar er is wel 

vonnis gewezen dan wordt de vergoeding als procedure 

vastgesteld.  

 

2.02 2.03 01-07-

2022 

2007 Art. 16 Bvr 

Gevangenho

uding/gevan

genneming 

 

Algemeen 

(…) 

Voor de verlenging van de gevangenhouding ken je 

eenmalig een toeslag van 1,5 punt toe ongeacht het 

aantal verlengingszittingen. Let op: Als de verlenging 

betrekking heeft op de eerste behandeling van de 

gevangenhouding dan ken je de toeslag van 2,5 punt 

toe.   

 

2.13 2.14 01-07-

2022 

2008 Art. 16 Bvr 

Gevangenho

uding/gevan

genneming 

 

Overleveringswet 

Je verstrekt een toeslag voor (verlenging) van de 

gevangenhouding, als een vordering tot verlenging van 

de termijn van de vrijheidsbeneming (bijv. 

inverzekeringstelling) in een overleveringszaak (Z011) 

of uitleveringswet (Z010) is behandeld. Ook als de 

vordering verlenging plaatsvindt na de uitspraak 

waarbij overlevering is toegestaan. 

 

2.13 2.14 01-07-

2022 

2009 Art. 18 Bvr 

Zitting in 

strafzaken 

Zitting 

Er is sprake van een zitting als: 

 (…) 

 Een namens de verdachte ingediend bezwaar- 

of verzoekschrift door de raadkamer is 

behandeld. (…); 

 Er een inhoudelijke behandeling is geweest in 

de raadkamer inzake de Overleveringswet of 

Uitleveringswet; 

 (…) 

 

2.21 2.22 01-07-

2022 

2010 Art. 23/23a 

Bvr 

Strafpiket 

Rechtshulpverzoek 

(…) 

2.18 2.19 01-07-

2022 
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 Voor een verhoor bij een opsporingsinstantie in 

Nederland voor een buitenlandse strafzaak geldt de 

regeling voor gesubsidieerde piketbijstand zoals deze 

ook voor een verdachte van een Nederlandse strafzaak 

geldt. (…) 

 

2011 Art. 23/23a 

Bvr 

Strafpiket 

 

Rechtshulpverzoek 

(…) 

Standaardconsult ontboden verdachte 

voorafgaand aan de oplegging van een 

strafbeschikking 

Je kent 1 punt toe voor de rechtsbijstand aan de 

ontboden verdachte voorafgaand aan het verhoor bij 

de officier van justitie in het kader van de oplegging 

van een strafbeschikking. [LINK Beleidsregel consult 

ontboden verdachte art. 257c SV en LINK naar 

formulier 

20220302_declaratieformulier_standaard_consult_ontb

oden_verdachten_v1_3.pdf ]   

 

2.18 2.19 01-07-

2022 

2012 Art. 28 Bvr 

Vaststelling 

van de 

vergoeding 

Aanname einde rechtsbijstand op datum einduitspraak 

 

Verjaring 

(…) 

Je moet weten wanneer de rechtsbijstand beëindigd is 

om te kunnen bepalen of de aanvraag verjaard is. Het 

moment van beëindiging blijkt uit de bij de aanvraag 

vergoeding meegezonden stukken (urenspecificatie of 

datum uitspraak). 

 

- Bij procedures neem je aan dat de rechtsbijstand 

geëindigd is op de datum waarop de rechtsbijstand 

feitelijk is beëindigd van de einduitspraak. Stelt de 

advocaat na die datum nog activiteiten te hebben 

verricht, bijvoorbeeld adviseren over hoger beroep, 

dan vraag je hiervan (bewijs)stukken op. 

 

2.22 2.23 01-07-

2022 

2013 Algemeen 

toevoegbelei

d 

Termijn indienen aanvraag 

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

geen toevoeging als de aanvraag wordt ingediend 

nadat de rechtsbijstand reeds feitelijk is verleend. 

Voorbeeld: er is geen sprake van substantiële 

juridische werkzaamheden waarvoor achteraf wordt 

toegevoegd als na de einduitspraak de advocaat alleen 

nog de uitspraak dient na te bespreken. 

 

1.04 1.05 01-07-

2022 

      

2014 High Trust 

Steekproefc

ontrole 

Welke stukken zijn er nodig bij de steekproeven 

(…) 

Piket 

Bij piketzaken volstaat het als u het stempelformulier 

(verklaring optreden) toestuurt  óf het 

meldingsformulier in het geval van telefonische 
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bijstand. Mochten dit deze formulieren niet aanwezig 

zijn dan kunt u aan de hand van onderstaande lijst de 

stukken vinden die u ter vervanging kunt toesturen.  

 

2015 High Trust 

Steekproefc

ontrole 

 

Toelichting Excel document (verslag) 

(…) 

Kolom ‘Teveel ontvangen’ 

De bedragen die in deze kolom worden ingevuld leiden 

tot een foutscore. De hoogte van de foutscore bepaalt 

of de steekproef akkoord is, of dat er een vervolgactie 

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

besluiten een tweede steekproef uit te voeren, zie 

'Algemene voorwaarden High Trust en uitvoering van 

de steekproef'. Met de teveel ontvangen bedragen 

berekent de Raad zijn risico in de steekproef.  

(…) 

Kolom ‘Te weinig ontvangen’ 

Fouten in het nadeel van de advocaat kun je opnemen 

in de kolom ‘Te weinig ontvangen’. Deze kolom leidt 

niet tot berekening van een score. Hierin kun je dus 

zowel vergissingen van de advocaat als van onze kant 

plaatsen. De te weinig ontvangen bedragen zijn voor 

risico van de advocaat en vallen daarom buiten de 

foutscore.   

 

Meerdere fouten in een dossier  

Je kunt in een dossier zowel een fout in het voordeel 

als het nadeel van de advocaat tegenkomen. Fouten 

worden niet gesaldeerd. Met de te veel ontvangen 

bedragen berekent de Raad zijn risico in de steekproef. 

De te weinig ontvangen bedragen zijn voor risico van 

de advocaat en vallen daarom buiten de foutscore. 

 

2.06 2.07 01-07-

2022 

      

2016 Financiële 

beoordeling 

algemeen 

 

Beleidswijziging; Bij buitenlands adres én BSN met BD-

gegevens niet meer standaard het Formulier ‘Opgave 

inkomen en vermogen’ opvragen. Een groot deel van 

de tekst is verplaatst en ongewijzigd gebleven. 

 

Financiële beoordeling aanvragen uit het 

buitenland 

Woont rechtzoekende in het buitenland dan moet hij 

het formulier ‘Opgave inkomen en vermogen (pdf, 439 

kB)’ verstrekken met specificaties van het inkomen en 

vermogen in het buitenland. 

 

Heb je een aanvraag met een buitenlands adres én een 

BSN, dan start je eerst berichtenverkeer op. Krijg je 

van de BD-gegevens over het inkomen en vermogen 

terug met een status, dan maak je de financiële 

beoordeling op basis van de BD-gegevens en vraag je 

het formulier Inkomen en vermogen niet op. 

 

1.15 1.16 01-07-

2022 

https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies-vaststellen/high-trust-steekproefcontrole/algemene-voorwaarden-high-trust-steekproef---versie-3.0.pdf
https://kenniswijzer.rvr.org/binaries/content/assets/kenniswijzer/achtergrondinformatie/werkinstructies-vaststellen/high-trust-steekproefcontrole/algemene-voorwaarden-high-trust-steekproef---versie-3.0.pdf
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Geeft de BD aan dat er geen gegevens bekend zijn, 

dan vraag je het formulier ‘Opgave inkomen en 

vermogen (pdf, 439 kB)’ op met specificaties van het 

inkomen en vermogen in het buitenland.  

 

Dit formulier, dat ook verkrijgbaar is in het Duits (pdf, 

143 kB), Engels (pdf, 52 kB) en Frans (pdf, 529 kB), 

moet ook worden ingevuld als een belastingvrij 

inkomen wordt genoten, bijvoorbeeld medewerkers 

van internationale organisaties of bedrijven. 

Je berekent het inkomen van rechtzoekende en 

eventuele partner op een wijze die het 

verzamelinkomen zo dicht mogelijk benadert (artikel 

25 lid 4, artikel 34 Wrb, artikel 34a lid 1 Wrb). 

 

Zie Gebruikersinstructie aanvragen uit het buitenland 

[LINK] voor de beoordeling van de Opgave inkomen en 

vermogen. 

 

Inkomen en of vermogen in het buitenland / 

Belastingvrij inkomen 

Heeft een in Nederland wonende rechtzoekende en/of 

de eventuele partner (ook) enig inkomen en/of 

vermogen in het buitenland in het peiljaar, dan moet 

hij het formulier ‘Opgave inkomen en vermogen (pdf, 

439 kB)’ verstrekken met specificaties van het inkomen 

en vermogen in het buitenland. 

Dit formulier, dat ook verkrijgbaar is in het Duits (pdf, 

143 kB), Engels (pdf, 52 kB) en Frans (pdf, 529 kB), 

moet ook worden ingevuld als een belastingvrij 

inkomen wordt genoten, bijvoorbeeld medewerkers 

van internationale organisaties of bedrijven. 

Je berekent het inkomen van rechtzoekende en 

eventuele partner op een wijze die het 

verzamelinkomen zo dicht mogelijk benadert (artikel 

25 lid 4, artikel 34 Wrb, artikel 34a lid 1 Wrb). 

 

Zie Gebruikersinstructie aanvragen uit het buitenland 

[LINK] voor de beoordeling van de Opgave inkomen en 

vermogen. 

 

Heb je een aanvraag met een buitenlands adres én een 

BSN, dan start je eerst berichtenverkeer op. Krijg je 

gegevens terug, dan neem je deze mee bij de 

financiële beoordeling. Je kijkt niet naar de status van 

het inkomen. Na ontvangst van de gegevens van de 

Belastingdienst toets je het formulier Opgave inkomen 

en vermogen en neem je een besluit. Zie ook 

werkinstructie Status van het inkomen. 

Financiële beoordeling aanvragen uit het 

buitenland 

Zie Gebruikersinstructie aanvragen uit het buitenland 
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2017 Financiële 

beoordeling, 

Geen eigen 

bijdrage  
 

Have nots (Artikel 6 lid 2 Bebr) 

(…) 

In de volgende gevallen is (onder meer) geen sprake 

van have not: 

 Alleen de verklaring dat rechtzoekende zwerft is 

niet voldoende, want hij kan bijvoorbeeld recht 

op een bijstandsuitkering of een 

daklozenuitkering hebben. 

 

2.21 2.22 01-07-

2022 

2018 Financiële 

beoordeling, 

Geen eigen 

bijdrage  
 

Slachtoffer zeden- of geweldsmisdrijf in 

strafzaken (geen draagkrachttoets) 

(…) 

Artikel 44 lid 4 Wrb geldt ook voor aanvragen van een 

nabestaande van een slachtoffer, die als gevolg van 

het misdrijf is overleden.  

Zie werkinstructie O013 [LINK] voor welke 

werkzaamheden onder de O013 toevoeging vallen.  

 

 

2.21 2.22 01-07-

2022 

2019 O013 

Gewelds- en 

zedenmisdrij

f met ernstig 

letsel 

 

Toevoegbeleid 

Algemeen 

De toevoeging is bedoeld voor het slachtoffer c.q. de 

benadeelde partij in een strafzaak of het vorderen van 

(aanvullende) schadevergoeding in een civiele 

procedure. Als uit de aanvraag blijkt dat sprake is van 

noodzakelijke juridische werkzaamheden ter zake van 

een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf met een bekende 

verdachte, dan verstrek je een paraplutoevoeging met 

code O013. Deze toevoeging geldt voor alle 

advieswerkzaamheden in de zaak én de eerste 

procedure die hieruit voortvloeit. 

 

4.08 4.09 01-07-

2022 

2020 Website 

Rechtsbijsta

nd.nl 

 

Geen eigen bijdrage 

Wanneer hoef ik geen eigen bijdrage te betalen? 

In de wet staat dat u soms geen eigen bijdrage hoeft 

te betalen. Dit geldt bijvoorbeeld als: 

 de officier van justitie (OM) of de rechter de 

Raad voor Rechtsbijstand verzoekt om 

een toevoeging af te geven; 

 (…) 

 u bent aangehouden voor een ernstig strafbaar 

feit. Na melding door de politie is aan u een 

(piket)advocaat toegewezen. 

Aan nihilstelling van de eigen bijdrage zijn aanvullende 

voorwaarden verbonden. Uw advocaat of de Raad voor 

Rechtsbijstand kan u hierover meer uitleg geven. (…) 

 

- - 01-07-

2022 

2021 Financiële 

beoordeling, 

Draagkracht

berekening 

minderjarige 

rechtzoeken

Toevoegbeleid 

Aanvraag toevoeging minderjarige, geen geschil met 

ouders (art. 8 sub a en b Bebr) 

(…) 
Draagkracht ouder(s)/voogd(en) 

2.05 

 

2.06 01-07-

2022 

https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/hoeveel-betalen/geen-eigen-bijdrage/#begrip-inhoud-6536
https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/hoeveel-betalen/geen-eigen-bijdrage/#begrip-inhoud-6492
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de (artikel 8 

Bebr) 
 

(…) 

Met behulp van de verkregen gegevens van de 

inkomensverklaring maak je de financiële beoordeling 

voor de toevoegaanvraag van de minderjarige. 

 

Nihilstelling op grond van artikel 44 lid 4 Wrb 

Ook in gevallen waarbij er recht bestaat op nihilstelling 

van de eigen bijdrage op grond van artikel 44 lid 4 Wrb 

dienen de NAW-gegevens van de ouder(s)/voogd(en) 

te worden meegestuurd, dan wel het Formulier 

'Draagkracht - Verzoek persoonsgegevens 

ouder(s)/wettelijk vertegenwoordigers vanwege 

toevoegingsaanvraag minderjarige' [LINK: Draagkracht 

verzoek persoonsgegevens ouders - rvr.org]. De Raad 

heeft deze gegevens nodig om de aanvraag financieel 

en inhoudelijk op de juiste wijze te beoordelen (denk 

aan bereik, werkzaamheden die achteraf niet onder 

een O013-toevoeging vallen). 

 

2022 Financiële 

beoordeling 

algemeen 

 

(…) 

Negatief inkomen 

(…) 

Minderjarige 

Voor een minderjarige die geen conflict heeft met zijn 

ouders/verzorgers geldt dat de Raad voor de 

draagkrachtberekening uitgaat van het 

verzamelinkomen van zijn ouders/verzorgers [LINK 

naar draagkrachtberekening minderjarige 

rechtzoekende art. 8 Bebr].  

 

High Trust en aanvraag toevoeging minderjarige 

Voor High Trust advocaten die een aanvraag 

toevoeging voor een minderjarige cliënt indienen, 

geldt: 

- Sluit altijd het formulier inkomen & vermogen van 

de ouder(s) bij; 

en  

- Bel de helpdesk direct na de registrat ie van de 

aanvraag in MijnRvR. De aanvraag wordt dan 

handmatig afgehandeld.  

 

Vreemdelingen 

 

1.15 1.16 01-07-

2022 

2023 Bereik, 

Hoofdstuk 1 

1.2.1 Bereik: meerdere rechtzoekenden/ partners 

/ gezinsleden 

(…) 

Minderjarige slachtoffers c.q. nabestaanden 

Als minderjarigen uit één gezin hetzelfde 

rechtsprobleem hebben en het verweer of de vordering 

van de advocaat voor allen (vrijwel) gelijk is, dan 

verstrek je één toevoeging op naam van de wettelijk 

vertegenwoordiger. Deze toevoeging geldt zowel voor 

de minderjarige slachtoffers als de wettelijk 

2.14 2.15 01-07-

2022 

https://www.rvr.org/burgers/draagkracht-minderjarige-verzoek/
https://www.rvr.org/burgers/draagkracht-minderjarige-verzoek/
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vertegenwoordiger. De wettelijk vertegenwoordiger is 

procespartij namens de minderjarige. Om die reden 

dient de toevoeging worden aangevraagd op naam van 

de wettelijk vertegenwoordiger. Bij een voeging of een 

civiele vordering zijn het onderwerp en het 

feitencomplex hetzelfde voor de wettelijk 

vertegenwoordiger en minderjarigen. Er is sprake van 

één rechtsbelang. 

 

      

2024 Bereik, 

Hoofdstuk 1 

1.2 Rechtsbelang 

Het rechtsbelang is het belang waarvoor de 

rechtzoekende rechtsbijstand aanvraagt en dat hem 

rechtstreeks en individueel aangaat (artikel 1 Brt). 

Bepalend voor de afbakening van het begrip is wat het 

doel én beoogd eindresultaat is van de rechtsbijstand 

in combinatie met het onderliggende feitencomplex. 

 

2.14

  

2.15 01-07-

2022 

2025 Bereik, 

Hoofdstuk 1 

1.4 Geen diversiteit van procedures 

(…) 

Advies over beroep/hoger beroep/cassatie 

Een adviesaanvraag voor beroep/hoger 

beroep/cassatie van dezelfde advocaat/ kantoorgenoot, 

wijs je af op bereik van de verstrekte toevoeging voor 

de een eerdere aanleg.  

Bijvoorbeeld: toevoeging wordt verzocht voor het 

geven van advies over een mogelijk hoger beroep. Er 

is eerder een toevoeging verstrekt voor de 

bezwaarprocedure. Er is geen toevoeging voor het 

beroep. Je wijst de aanvraag toevoeging voor het 

advies over een mogelijk hoger beroep af op bereik 

van de toevoeging voor de bezwaarprocedure. Zie ook: 

ECLI:NL:RVS:2021:1512 

 

2.14 2.15 01-07-

2022 

2026 Bereik, 

Hoofdstuk 1 

1.4.1 Procedurele bijzonderheden/ incidenten 

Onder het bereik van de toevoeging voor de hoofdzaak 

vallen bijvoorbeeld ook werkzaamheden voor: 

 eerste (deelgeschil)procedure; 

 (…) 

 provisionele vordering/voorziening (art. 223 

Rv); 

 spoedvoorziening tijdens echtscheiding 

(bijvoorbeeld op grond van art. 1:253A BW); 

 voorlopige voorziening (uitgezonderd: kort 

geding en de voorlopige voorziening ex artikel 

8:81 Awb die aangebracht wordt bij de 

voorzieningenrechter van de rechtbank);  

 (…) 

 

2.14 2.15 01-07-

2022 

2027 Bereik, 

Hoofdstuk 1 

1.6 (Terug)Verwijzing  

1.6.1 Civiel en bestuursrecht 

Is de zaak na (hoger) beroep of cassatie 

terugverwezen naar dezelfde instantie waarvoor eerder 

2.14 2.15 01-07-

2022 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@126045/202001767-1-a2/
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een toevoeging is verstrekt, dan wijs je de 

toevoegaanvraag af op bereik van die eerdere 

toevoeging., behalve in strafzaken, zie paragraaf 4.2.3 

en opvolgende asielzaken paragraaf 2.3.6. 

 

Als na (hoger) beroep of cassatie sprake is van 

verwijzing naar een andere rechtbank of ander hof 

waarvoor eerder een toevoeging is verstrekt, kan een 

nieuwe toevoeging worden verstrekt. 

 

O013 

Wordt onder code O013 een vordering benadeelde 

partij behandeld, dan geldt het beleid voor civiele 

zaakcodes. 

 

1.6.2 Strafzaken 

Zie paragraaf 4.2.3 [LINK] 

(…) 

 

2028 Bereik, 

Hoofdstuk 2 

2.3.1 Verknocht verband / Meegereisden 

(…) 

Je kunt een afzonderlijke toevoeging voor advies c.q. 

procedure verstrekken voor een meegereisde partner 

als deze een afzonderlijk asielmotief heeft. Je geeft aan 

dat er sprake is van een groepstoevoeging en neemt 

bij de inhoudelijke toelichting de zin op: ‘samenhang 

met toevoeging [toevoegkenmerk ander dossier]’. 

Bijvoorbeeld in geloofszaken waarin beide partners een 

eigen asielmotief hebben. 

 

2.11 2.12 01-07-

2022 

2029 Bereik, 

Hoofdstuk 4 

4.2.3 Terugverwijzing 

Is de zaak (hoger) beroep of cassatie terugverwezen 

naar een instantie waarvoor eerder een toevoeging is 

verstrekt, dan voeg je opnieuw toe. 

 

O013 

Zie paragraaf 1.6.1. [LINK] 

 

2.08 2.09 01-07-

2022 

      

2030 A010  

A011 

A012 

A020 

A030 

A031 

 

H010 

H020 

H030 

H040 

H050 

 

P012 

De volgende tekstaanpassing moet worden 

aangebracht: 

 

[Als er een tekst staat met de strekking:] 

Uitzondering inschrijvingsvoorwaarden 

Alleen in cassatiezaken geldt het vereiste van 

specialisatie niet. 

 

[Dan moet deze worden gewijzigd in:] 

Uitzondering inschrijvingsvoorwaarden 

Voor cassatie in civiele zaken geldt een uitzondering op 

de inschrijvingsvoorwaarden, zie hiervoor 

werkinstructie Cassatie Civiel. 

 

3.08 

4.05 

2.07 

4.08 

3.07 

3.06 

 

3.05 

3.05 

2.05 

2.05 

2.05 

 

3.06 

3.09 

4.06 

2.08 

4.09 

3.08 

3.07 

 

3.06 

3.06 

2.06 

2.06 

2.06 

 

3.07 

01-07-

2022 

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/alle-rechtsterreinen/cassatie-civiel/
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P030 

P040 

P041 

P043 

P050 

P060 

P070 

P100 

P091 

Z020 

 

[Als er nog geen tekst over de uitzondering is 

opgenomen, dan wordt deze opgenomen in de 

werkinstructie:] 

Uitzondering inschrijvingsvoorwaarden 

Voor cassatie in civiele zaken geldt een uitzondering op 

de inschrijvingsvoorwaarden, zie hiervoor 

werkinstructie Cassatie Civiel. 

 

3.09 

3.08 

3.06 

4.11 

3.08 

2.05 

3.09 

2.15 

1.00 

2.02 

3.10 

3.09 

3.07 

4.12 

3.09 

2.06 

3.10 

2.16 

1.01 

2.03 

2031 Tabel  

Specialisatie

s 

De wijzigingen van 30a worden ook doorgevoerd in de 

tabel Specialisaties. De tabel wordt ook aangepast aan 

Van der Meer.  

 

Zie bijlage I op pagina 13.  

 

  01-07-

2022 

2032 B010 

bestuursrech

t 

 

8. Geschil onderwijsinstelling 

(...) 

Bezwaar, Beroep en Hoger beroep in het 

MBO/HBO/WO 

Je verstrekt een toevoeging voor bezwaar, beroep en 

hoger beroep als de negatieve beslissing direct van 

invloed is op het terugbetalen van de studiebeurs of 

het vervolgen van de reeds gestarte opleiding 

(studievertraging). Enkel een inschrijving is niet 

voldoende. De rechtzoekende moet daadwerkelijk met 

de opleiding zijn begonnen. Is hiervan geen sprake, 

dan wijs je de toevoeging af met tekstcode 130 

(zelfredzaamheid) 

 

3.14 3.15 01-07-

2022 

2033 C030 sociale 

voorzieninge

n – overige 

geschillen  

 

Bij zaken in het kader van Wet inburgering 2021 wordt 

voor asiel/vreemdelingenadvocaten een uitzondering 

gemaakt op de inschrijvingsvoorwaarden. 

 

Uitzondering Inschrijvingsvoorwaarden 

 

COA 

Voor het aanvragen van toevoegingen met zaakcode 

C030 en tegenpartij COA (zaken die zien op de 

Regeling verstrekking asielzoekers) hoeft de 

rechtsbijstandverlener niet ingeschreven te staan voor 

de specialisatie sociaal zekerheidsrecht als hij 

ingeschreven staat voor de specialisatie asiel- en 

vluchtelingenrecht. 

 

Wet inburgering 2021 

Voor het aanvragen van toevoegingen op grond van de 

Wet inburgering 2021 hoeft de rechtsbijstandverlener 

niet als specialist sociaal zekerheidsrecht ingeschreven 

te staan als hij ingeschreven staat voor de specialisatie 

asiel en/of vreemdelingenrecht . 

 

3.13 3.14 01-07-

2022 

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/alle-rechtsterreinen/cassatie-civiel/
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Toevoegbeleid 

Algemeen 

De zaakcode C030 gebruik je voor geschillen die 

bijvoorbeeld voortvloeien uit: 

- (…) 

- Wet inburgering 2021 (voor geschillen over de 

lening met tegenpartij DUO zie C031 [LINK]) 

 

2034 C031 

Studiefinanci

ering 

 

Inschrijvingsvoorwaarden 

(…) 

Uitzondering Inschrijvingsvoorwaarden: 

Voor het aanvragen van toevoegingen op grond van de 

Wet inburgering 2021 hoeft de rechtsbijstandverlener 

niet als specialist sociaal zekerheidsrecht ingeschreven 

te staan als hij ingeschreven staat voor de specialisatie 

asiel en/of vreemdelingenrecht . 

(…) 

Geschil niet omzetten studiefinanciering/ lening 

inburgering in gift 

Van burgers wordt verwacht dat zij de 

inburgeringscursus en het inburgeringsexamen (of het 

staatsexamen ‘Nederlands als Tweede Taal’) zelf 

betalen. De burger kan hiervoor een lening afsluiten bij 

de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Is rechtzoekende asielgerechtigd en slaagt hij voor zijn 

examens, dan wordt de lening omgezet in een gift. 

Rechtzoekenden kunnen een lening voor de kosten van 

inburgering krijgen van de DUO. Geschillen over de 

lening toets je aan artikel 7 Brt.  

Er is wel sprake van een betwiste schuld als 

rechtzoekende slaagt voor zijn examens en recht heeft 

op een omzetting van de lening in een gift. Als de DUO 

de lening niet omzet, terwijl rechtzoekende meent dat 

hij aan de voorwaarden voldoet, dan is sprake van een 

betwiste schuld en toets je niet aan artikel 7 Brt. Je 

kunt een toevoeging verstrekken als aan de overige 

voorwaarden is voldaan.  

 

3.07 3.08 01-07-

2022 

2035 Mutatie van 

de 

toevoeging 

i.v.m. 

opvolging 

 

Dwingende reden (geen nieuwe eigen bijdrage) 

Motiveert de advocaat dat sprake is van een 

dwingende reden voor overname, dan leg je geen 

nieuwe eigen bijdrage op. 

[Achtergrondinformatie dwingende reden voor 

overname]  

Dwingende redenen voor overname zijn: 

 (…) 

 De zaak wordt overgenomen, omdat na 

gezinshereniging één advocaat het volledige 

gezin bijstaat (doelmatigheid). 

 De zaak wordt overgenomen, omdat de rechter 

adviseert dat één advocaat de zaken moet 

behandelen (doelmatigheid).  

3.17 3.18 01-07-

2022 
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Dwingende redenen voor overname moeten in het 

verzoek om mutatie voldoende worden toegelicht. 

 

2036 O013 

Gewelds- en 

zedenmisdrij

f met ernstig 

letsel 

 

Wet schadefonds geweldsmisdrijven 

(…) 

Als de aanvraag voldoet aan alle voorwaarden dan kun 

je per dagvaarding/procedure een toevoeging 

verstrekken. Zie voor het beleid bij meerdere 

slachtoffers de werkinstructie bereik, paragraaf 1.2.1. 

 

Misdrijf gepleegd in buitenland 

Het Schadefonds verstrekt geen uitkering als 

rechtzoekende slachtoffer is van een ernstig gewelds- 

of zedenmisdrijf in het buitenland. Wordt de verdachte 

echter in Nederland vervolgd, dan kun je toch een 

toevoeging O013 verstrekken. De advocaat moet bij de 

aanvraag toevoeging bewijsstukken overleggen dat 

vervolging in Nederland is aangevangen (zoals een 

dagvaarding).  

 

4.08 4.09 01-07-

2022 

2037 P043 

ondertoezich

tstelling en 

uithuisplaats

ing 

 

OTS/UHP 

Voor het verweer tegen rechtsbijstand bij de 

(verlenging) ondertoezichtstelling of het verzoek van 

rechtzoekende (als ouder of verzorger) voor een 

ondertoezichtstelling verstrek je een toevoeging, 

evenals voor het hoger beroep. (…) 

 

4.11 4.12 01-07-

2022 

2038 P043 

Ondertoezic

htstelling en 

uithuisplaats

ing 

 

Voorbeelden bereik/geen bereik 

(…) 

2. Meerdere kinderen, hetzelfde rechtsbelang 

Ouder voert verweer tegen het verzoek tot 

ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van meerdere 

minderjarigen. Hier is sprake van één rechtsbelang: 

het gezinsleven en de eventuele verblijfplaats. Zie 

paragraaf 1.2.1 en 3.3. 

 

3. Meerdere kinderen, ander rechtsbelang 

De kinderen zijn ondergebracht bij diverse 

instellingen/gastgezinnen. De ouder wil verweer voeren 

tegen de verlenging van de UHP. In dat geval kan er 

sprake zijn van diverse van elkaar verschillende 

verweren, zodat per kind een afzonderlijke toevoeging 

verstrekt kan worden voor advies c.q. procedure. Zie 

paragraaf 1.2.1 en 3.3. 

[nummering andere voorbeelden aanpassen] 

 

4.11 4.12 01-07-

2022 

2039 Bereik, 

Hoofdstuk 3 

3.3 Personen- en familierecht: 

ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing 

 

Meerdere kinderen, verschillende  hetzelfde 

rechtsbelangen 

Worden meerdere minderjarigen uit een gezin onder 

toezicht gesteld en/of uithuisgeplaatst of wordt 

2.12 2.13 01-07-

2022 
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verweer gevoerd tegen de verlenging hiervan, dan is er 

sprake van een samenstel van belangen. Je verstrekt 

één toevoeging voor bijstand aan meerdere 

minderjarigen. Je beoordeelt of deze ieder afzonderlijk 

een zelfstandige betekenis hebben. Als de belangen zo 

nauw met elkaar samenhangen dat niet gesproken kan 

worden van zelfstandige rechtsbelangen, dan verstrek 

je één toevoeging. Zie ook paragraaf 1.2.1. 

 

Meerdere kinderen, verschillende rechtsbelangen 

Binnen het gezin kunnen er meerdere kinderen zijn 

waarvan de problematiek met betrekking tot de 

OTS/UHP substantieel anders is waarbij je bij wijze van 

uitzondering een tweede toevoeging kunt verstrekken. 

Je beoordeelt of deze ieder afzonderlijk een 

zelfstandige betekenis hebben. De 

rechtsbijstandverlener dient dan te motiveren waarom 

sprake is van (juridisch relevante) verschillende 

problematiek om bij wijze van uitzondering meer dan 

één toevoeging te verstrekken. 

 

Voorbeeld meerdere kinderen, aparte rechtsbelangen: 

Kinderen zijn ondergebracht bij diverse 

instellingen/gastgezinnen.  

 

Als er meerdere toevoegingen worden afgegeven dan 

verstrek je ze als groepstoevoeging. Je geeft bij de 

inhoudelijke toelichting de code SH (samenhang) op 

met het Grasnummer van het andere dossier. Bij 

declaratie toetst de vaststeller of daadwerkelijk sprake 

was van verschillende verweren. 

 

2040 P091 

Bijzondere 

curator 

Bereik: algemeen 

Werkzaamheden voorafgaand aan de benoeming zijn 

voorbereidingshandelingen, hiervoor verstrek je geen 

toevoeging, zie werkinstructie Bereik paragraaf 1.4.1. 

[LINK] 

Vindt de benoeming bijzondere curator niet plaats in 

het kader van een (andere) gerechtelijke procedure, 

dan kun je bij uitzondering voor de 

benoemingsprocedure een afzonderlijke toevoeging 

verstrekken. 

(…) 

Het beleid is beschreven in de werkinstructie Bereik. In 

onderstaand overzicht staan enkele voorbeelden van 

bereik op dit gebied: 

 (…) 

 Personen- en familierecht: paragraaf 1.2.4 

Bereik bijzondere curator en paragraaf 1.4.1 

procedurele bijzonderheden/incidenten [LINK]. 

 

1.00 1.01 01-07-

2022 
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2041 Bereik, 

Hoofdstuk 1 

1.2.4 Bereik bijzondere curator 

Uitgangspunt is de taakomschrijving die de rechtbank 

formuleert in de beschikking benoeming bijzondere 

curator. Per procedure waarin de bijzondere curator 

zijn werkzaamheden verricht kan je opnieuw een 

toevoeging worden aangevraagd verstrekken. 

Zie achtergrondinformatie.  

Werkzaamheden voor de benoeming van de bijzondere 

curator, zie paragraaf 1.4.1. 

 

Achtergrondinformatie bijzondere curator – 

mediator – niet-advocaat 

(…) 

Toevoeging per procedure 

In het navolgende wordt ingegaan op de 

werkzaamheden van de bijzondere curator die op 

grond van artikel 1:250 BW wordt is benoemd. In de 

beschikking wordt een concrete taakomschrijving van 

de bijzondere curator geformuleerd. Per aanleg waarin 

de bijzondere curator zijn werkzaamheden verricht  kan 

deze opnieuw een toevoeging aanvragen worden 

aangevraagd. De rechter benoemt de bijzondere 

curator op verzoek van belanghebbenden of 

ambtshalve gedurende de procedure. 

 

2.14 2.15 01-07-

2022 

2042 R010 civiele 

zaken die 

niet in een 

andere 

categorie te 

coderen zijn 

 

Geschil beslagvrije voet 

(…) 

Een LAT kan worden afgegeven als er een geschil is 

over de hoogte van de beslagvrije voet, bijvoorbeeld 

als de deurwaarder of instantie na overleg weigert de 

beslagvrije voet aan te passen. Je kunt bij uitzondering 

een reguliere toevoeging verstrekken als er sprake is 

van juridische dan wel feitelijke complexiteit. Je kunt 

een reguliere toevoeging verstrekken als sprake is van 

een procedure. Let op de werkinstructie Bereik 

paragraaf 3.1.5., executiemaatregelen. 

 

3.09 3.10 01-07-

2022 

2043 Resultaatbeo

ordeling 

Verrekenen met behaald resultaat 

Moet rechtzoekende als gevolg van het behaalde 

resultaat loon- en/of inkomstenvervangende 

uitkeringen terugbetalen, dan breng je deze bedragen 

in mindering op het resultaat. Voorwaarde is wel dat 

deze uitkeringen betrekking hebben op dezelfde de 

periode waarin rechtsbijstand op basis van de 

toevoeging is verleend en de terugbetaling is 

aangetoond. Terugbetaling van een onderhandse 

lening, bijvoorbeeld van familie, valt hier niet onder. 

 

2.00 2.01 01-07-

2022 

2044 Resultaatbeo

ordeling 

 

Wijziging naar aanleiding van recente jurisprudentie 

 

Voorbeelden bij werkinstructie 

Resultaatbeoordeling 

(…) 

2.00 2.01 01-07-

2022 

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/bereik-hoofdstukken/hoofdstuk-1-bereik/achtergrondinformatie-bijzondere-curator/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/bereik-hoofdstukken/hoofdstuk-3-civiel/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/bereik-hoofdstukken/hoofdstuk-3-civiel/
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131081/202102952-1-a2/
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1.6 Echtscheiding en koopwoning: afsluiten 

nieuwe hypotheek. 

De vrouw blijft in de woning wonen en betaalt de helft 

van de overwaarde aan de man. De woning is 

getaxeerd op €240.000, de hypotheekschuld is 

€23020.000. Hieraan is een spaarpolis gekoppeld ter 

waarde van €40.000 die vrij komt. Partijen spreken af 

dat ieder recht heeft op de helft. De vrouw besluit een 

nieuwe hypotheek af te sluiten, i.v.m. de lage rente en 

moet van de bank haar deel van de spaarpolis 

meenemen. 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

Het door de Raad buiten beschouwing te laten 

vermogen (in 2021) is in dit geval voor de 

resultaatbeoordeling de helft van €31.340 dus minder 

dan €15.670. De vrouw heeft recht  op de helft van de 

spaarpolis: €20.000 en betaalt aan de man €5.000 

i.v.m. overbedeling. De overbedeling verreken je met 

de opbrengst (koopsompolis). Het resultaat voor de 

vrouw is €15.000. Dit is lager hoger dan 50% van het 

drempelbedrag. Je verrekent de overwaarde niet. De 

toevoeging wordt niet ingetrokken. De Raad houdt 

geen rekening met de besteding van het vrijgekomen 

geld na de echtscheiding zoals het investeren van de 

spaarpolis in een nieuwe hypotheek. 

 

2045 V010 

vreemdeling

enwet 

 

Bestuursrechtelijk voornemen (niet toevoegen 

tenzij) 

(…) 

Alleen als er sprake is van een juridisch of feitelijk 

complexe zaak kun je in dit stadium al toevoegen voor 

voornemen c.q. bezwaar. Het voornemen en het de 

eventuele hierop volgende bezwaar procedure 

betreffen hetzelfde rechtsbelang. Zie ook 

werkinstructie Bereik, paragraaf 2.1.1.  

 

4.07 4.08 01-07-

2022 

2046 V070 

voornemen 

vervolgaanvr

aag asiel 

Ter verduidelijking van de anticiperende beleidsregel 

Van der Meer per 1-1-2022 

 

Tweede voornemenprocedure (terugverwijzing) 

Zie werkinstructie Bereik paragraaf 2.1.3. 

 

Overgangsrecht tweede voornemenprocedure: geen 

bereik 

Een tweede voornemenprocedure die volgt op een 

eerdere voornemenprocedure waarvoor een V070-

toevoeging is verstrekt vóór 1 januari 2022, betreft 

een apart rechtsbelang. Je verstrekt hiervoor een 

afzonderlijke toevoeging. 

 

2.19 2.20 01-07-

2022 

2047 Art. 05a Bvr 

vervolgaanvr

aag asiel 

Ter verduidelijking van de anticiperende beleidsregel 

Van der Meer per 1-1-2022 

 

1.08 1.09 01-07-

2022 
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(per 15-01-

2014) 

Herstelbetalingen na gegrond (hoger) beroep 

Bij een gegrond (hoger) beroep, waarbij de 

rechtzoekende alsnog in het gelijk wordt gesteld, 

kunnen de vergoedingen van de eerder verstrekte 

toevoegingen worden gecorrigeerd. Dit kan ongeacht 

de uitkomst van de herlevingsprocedure. De advocaat 

kan via een mutatie verzoeken om een herstelbetaling 

van het aantal punten dat gelijk is aan een gegronde 

zaak. dat de advocaat door de afwijzing in een eerdere 

aanleg is misgelopen. De vaststelcode blijft gelijk aan 

de uitkomst van de procedure. Je stelt via een CA-

berekening een aanvullende vergoeding vast. 

 

Voorbeeld: 

Een opvolgende asielaanvraag is door de IND 

afgewezen en de vergoeding is vastgesteld op V074 (5 

punten). Er volgt een gegrondverklaring van het 

beroep en de zaak wordt terugverwezen naar de IND. 

De advocaat dient voor het einde van de 

herlevingsprocedure al een mutatieverzoek in. Je stelt 

de vergoeding via een CA-berekening met vaststelcode 

V074 vast op 11 punten. Als de IND de opvolgende 

aanvraag uiteindelijk inwilligt, wordt de vergoeding 

definitief vastgesteld op vaststelcode V073 met 11 

punten. 

 

2048 Art. 05b Bvr 

vervolgaanvr

aag 

vreemdeling

enrecht 

regulier 

V081 t/m 

V088 

Ter verduidelijking van de anticiperende beleidsregel 

Van der Meer per 1-1-2022 

 

Herstelbetalingen na gegrond (hoger) beroep 

Bij een gegrond (hoger) beroep, waarbij de 

rechtzoekende alsnog in het gelijk wordt gesteld, 

kunnen de vergoedingen van de eerder verstrekte 

toevoegingen worden gecorrigeerd. Dit kan ongeacht 

de uitkomst van de herlevingsprocedure. De advocaat 

kan via een mutatie verzoeken om een herstelbetaling 

van het aantal punten dat gelijk is aan een gegronde 

zaak. dat de advocaat door de afwijzing in een eerdere 

aanleg is misgelopen. De vaststelcode blijft gelijk aan 

de uitkomst van de procedure. Je stelt via een CA-

berekening een aanvullende vergoeding vast. 

 

Voorbeeld: 

Een bezwaarprocedure in een opvolgende aanvraag 

regulier is door de IND afgewezen op ongegrond en de 

vergoeding is vastgesteld op V084 (4 punten). Er volgt 

een gegrondverklaring van het beroep en de zaak 

wordt terugverwezen naar de IND. De advocaat dient 

voor het einde van de herlevingsprocedure al een 

mutatieverzoek in. Je stelt de vergoeding via een CA-

berekening met vaststelcode V084 vast op 7 punten. 

Als de IND vervolgens het bezwaarschrift gegrond 

1.02 1.03 01-07-

2022 
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verklaard, wordt de vergoeding definitief vastgesteld 

op vaststelcode V083 met 7 punten. 

 

      

2049 Z080 

geschillen/kl

achtzaken 

gedetineerd

en 

 

Verzoek (over)plaatsing of 

oOnderbreken/opschorting gevangenisstraf 

Voor het indienen van een verzoek tot (over)plaatsing, 

opschorting van de tenuitvoerlegging van een 

strafvonnis detentie of een verzoek om 

strafonderbreking verstrek je geen reguliere 

toevoeging. Je wijst de aanvraag af met tekstcode 130 

(zelfredzaamheid). Je kunt op verzoek wel een LAT 

verstrekken, Je toetst deze aanvraag aan dezelfde 

inhoudelijke criteria als een reguliere aanvraag. zie de 

alinea over LAT hieronder. 

(…) 

LAT 

(…) 

Je vraagt niet actief of een rechtsbijstandverlener het 

met een LAT af zou kunnen als er om een reguliere 

toevoeging wordt verzocht. 

 

Voor een verzoek tot (over)plaatsing of schorsing 

detentie kan op verzoek van de advocaat een LAT 

worden verstrekt. 

 

3.11 3.12 01-07-

2022 

2050 Z250 

overige 

strafzaken 

 

Toevoegbeleid 

Algemeen 

Deze code gebruik je bij strafzaken die niet in een 

andere categorie te coderen zijn, zoals: 

 Verzoek herziening onherroepelijk vonnis 

 Verzoek verklaring einde strafzaak 

 Opleggen ISD-maatregel en tussentijdse 

beoordeling 

 (…) 

(…) 

Verzoek verklaring einde strafzaak 

Voor een verzoek aan een gerecht om een verklaring 

einde strafzaak op te maken, verstrek je geen 

toevoeging, tenzij er sprake is van juridische of 

feitelijke complexiteit (artikel 12 lid 2 sub g Wrb). 

 

3.12 3.13 01-07-

2022 
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Bijlage I: Overzicht Specialisaties: Zaakcodelijst 

 

Tabel specialisaties 

 

Zaakcode Omschrijving Specialisatie Uitzondering 

Personen- en familierecht algemeen 

Voor cassatiezaken op het terrein van het 

personen- en familierecht Civiel recht 

geldent de specialisatie-eis Personen- en 

familierecht niet andere vereisten, zie 

Cassatie Civiel. 

P010 
Echtscheiding met 

nevenvorderingen 

Personen- en 

familierecht 

 

P011 
Ontbinding 

(eenzijdig) huwelijk 

na scheiding van 

tafel en bed 

Personen- en 

familierecht 

 

P012 
Beëindiging 

samenwoning met 

nevenvorderingen 

Personen- en 

familierecht 

 

P013 
Echtscheiding 

(ambtshalve ex art. 

817 Rv) 

Personen- en 

familierecht 

 

P015 
Echtscheiding of 

beëindiging 

partnerschap met 

nevenvorderingen 

Personen- en 

familierecht 

 

P020 
Echtscheiding op 

gemeenschappelijk 

verzoek 

Personen- en 

familierecht 

 

P021 
Gemeenschappelijk 

ontbindingsverzoek 

na scheiding van 

tafel en bed 

Personen- en 

familierecht 

 

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/alle-rechtsterreinen/specialisatie/overzicht-specialisaties/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/alle-rechtsterreinen/cassatie-civiel/
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P041 
Omgangsregeling 

Personen- en 

familierecht 

Als de tegenpartij de Raad voor de 

Kinderbescherming of het Bureau 

Jeugdzorg is dan geldt de specialisatie 

Personen- en familierecht niet. 

(…) 
 

 
 

P090 
Bijzondere Curator 

– mediator – niet-

advocaat 

Bijzondere 

curator 

 

P090 
Curatele / 

onderbewindstelling 

– benoeming 

bijzondere curator 

(géén 

vaderschapsactie) 

Bijzondere 

curator 

 

P091 
Bijzondere curator 

Bijzondere 

curator 

 

(…) 
   

Z020 
Wet Verplichte GGZ 

/ Wet Zorg en 

Dwang 

Psychiatrisch 

Patiëntenrecht 

Voor cassatiezaken op het terrein van het 

psychiatrisch patiëntenrecht geldt de 

specialisatie-eis Psychiatrisch 

patiëntenrecht niet. Voor cassatiezaken 

op het terrein van het Civiel recht gelden 

andere vereisten, zie Cassatie Civiel 

(…) 
 

 
 

Arbeidsrecht Voor cassatiezaken op het terrein van het 

Civiel recht gelden andere vereisten, zie 

Cassatie Civiel 

(…) 
   

Huurrecht Voor cassatiezaken op het terrein van het 

Civiel recht gelden andere vereisten, zie 

Cassatie Civiel 

(…) 
   

 

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/alle-rechtsterreinen/cassatie-civiel/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/alle-rechtsterreinen/cassatie-civiel/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/alle-rechtsterreinen/cassatie-civiel/

