
Wijzigingenlijst Kenniswijzer per 1 mei 2022  

1 

Versie 2.00  

Toelichting 

De RvS heeft bepaald (ECLI:NL:RVS:2021:1909) dat de resultaatbeoordeling niet 

alleen van toepassing is op de laatst verstrekte toevoeging. Bij zwaarwegende 

omstandigheden moet worden afgezien van intrekking. 

 

De uitspraak is van invloed op zaken waarbij voor hetzelfde rechtsbelang meerdere 

toevoegingen zijn verleend en er sprake is van resultaat boven de norm.  

 

De wijzigingen zijn geel gearceerd.  

 

Nr   Versie 

oud 
Versie  

nieuw 
Datum 

 Resultaatbeoo

rdeling 

Beleidswijziging n.a.v. uitspraak RvS 

 

Toevoegbeleid 

(…) 

Meerdere toevoegingen 

Zijn er meerdere toevoegingen verstrekt voor 

hetzelfde rechtsbelang (bijvoorbeeld bezwaar/ 

beroep/ hoger beroep/ kort geding) dan beoordeel je 

alleen bij de laatst afgegeven toevoeging het totale 

financiële resultaat in de zaak. op alle toevoegingen 

waarbij een directe relatie is tussen de uitkomst van 

de zaak en de verleende rechtsbijstand. Zie 

voorbeeld 7. Meerdere toevoegingen [LINK]. 

(…) 

Gelijktijdige afdoening 

Bij gelijktijdige afdoening van connexe procedures, 

over hetzelfde rechtsbelang, valt de definitieve 

afhandeling van de zaak samen met het behaalde 

resultaat. Gelijktijdig wil zeggen, afgehandeld in één 

uitspraak dan wel in één schikkingsvoorstel. 

In civiele zaken valt hierbij te denken aan de 

gelijktijdige afhandeling in het kort geding en de 

bodemprocedure. In bestuursrechtzaken kan de 

uitspraak in de voorlopige voorziening samenvallen 

met die in bezwaar of beroep. 

Ook In deze gevallen is de resultaatbeoordeling van 

toepassing op meerdere toevoegingen. 

Bij connexe zaken met per toevoeging een vonnis of 

uitspraak bereken je het resultaat per 

toevoeging. Zie voorbeeld 5.3 en 5.4. 

(…) 

Medewerking verkoop woning 

Vervangende toestemming en/of medewerking aan 

de verkoop van de woning levert geen heeft een 

directe relatie met het financieel resultaat op in de 

hoofdzaak. Het resultaat in deze zaken is doorgaans 

dat de wederpartij verplicht wordt tot medewerking 

aan de verkoop van de woning. Zie voorbeeld 7.5 

[LINK]. Deze verplichting is geen (vordering op een) 

geldbedrag. Enkel wanneer er nieuwe afspraken zijn 

gemaakt over de verdeling als gevolg waarvan de 

1.20 2.00 1-5-2022 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@126581/202003390-1-a2/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/alle-rechtsterreinen/resultaatbeoordeling/voorbeelden-werkinstructie/
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rechtzoekende een (vordering op een) geldbedrag 

krijgt kan er in dit soort zaken sprake zijn van 

financieel resultaat. 

(…) 

Zwaarwegende omstandigheden 

Binnen de Wet op de rechtsbijstand kan rekening 

worden gehouden met zwaarwegende 

omstandigheden (art. 34g Wrb). Er kan sprake zijn 

van zwaarwegende omstandigheden wanneer een 

vordering of geldsom: 

 Oninbaar is. Bijvoorbeeld bij faillissement van 

de tegenpartij, conservatoir derdenbeslag op 

het resultaat van de zaak, of de tegenpartij is 

met ‘de Noorderzon’ vertrokken; 

 Gedeeltelijk oninbaar is, als het resultaat niet 

binnen afzienbare termijn beschikbaar komt. 

Je toetst dit aan de hand van stukken, bijvoorbeeld 

faillissementsvonnis of correspondentie van de 

deurwaarder. 

Ook als de kosten van rechtsbijstand hoger zijn dan 

het behaald resultaat dan kan sprake zijn van een 

zwaarwegende omstandigheid. Je neemt contact op 

met de advocaat en rechtzoekende voor overleg. 

(…) 

Voorbeelden resultaatbeoordeling 

Lijst met voorbeelden resultaatbeoordeling 

(…) 

5.3 Kort geding loonvordering en 

bodemprocedure. 

Een alleenstaande rechtzoekende wordt ontslagen. Er 

zijn twee toevoegingen verstrekt. 

Toevoeging 1. Kort geding loonvordering (met 

ontslag als onderliggend feitencomplex). Resultaat: 

nabetaling loon netto €17.000. Plus salaris 

gemachtigde €600. 

Toevoeging 2. Beëindiging arbeidsovereenkomst voor 

zover vereist. Resultaat: netto ontslagvergoeding 

€9.750. 

De rechter doet in twee vonnissen uitspraak in deze 

zaken. 

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

Je beoordeelt in dit geval het totale financiële 

resultaat per toevoeging in de ontslagzaak. 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. Bij 

toevoeging 1 is het resultaat meer dan €15.670, je 

maakt een voornemen tot intrekking (VIR). Bij 

toevoeging 2 is het resultaat lager dan €15.670, deze 

toevoeging blijft in stand. Het totale financiële 

resultaat in de ontslagzaak is € 26.750. 

Rechtzoekende ontvangt in totaal een bedrag dat 

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/alle-rechtsterreinen/resultaatbeoordeling/voorbeelden-werkinstructie/
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groter is dan het vrijgestelde vermogen. Beide 

toevoegingen worden daarom ingetrokken. 

 

5.4 Vordering loon en verweer teruggave lening 

wg. 

Een alleenstaande rechtzoekende wordt ontslagen. Er 

zijn twee toevoegingen verstrekt voor procedures 

tegen de werkgever. 

Toevoeging 1. Aan rechtzoekende is een 

loonvordering van netto €20.000 toegekend in 

verband met achterstallig loon. 

Toevoeging 2. Verweer tegen de vordering van de 

werkgever in verband met een geldlening. 

Rechtzoekende wordt veroordeeld tot terugbetaling 

van €25.000. De rechter doet in twee vonnissen 

uitspraak in deze zaken. 

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

Je beoordeelt in dit geval het totale financiële 

resultaat per toevoeging in de ontslagzaak. Je 

saldeert niet. 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. Bij toevoeging 1 is het resultaat meer 

dan €15.670, je maakt een voornemen tot intrekking 

(VIR). Bij toevoeging 2 is er geen positief resultaat, 

de toevoeging blijft in stand. Het totale financiële 

resultaat in de ontslagzaak is € 5.000 negatief. Beide 

toevoegingen blijven daarom in stand. 

(…) 

7. Meerdere toevoegingen  

 

7.1. Meerdere advocaten/mediators 

Er zijn in een echtscheidingsprocedure aan meerdere 

advocaten en/of mediators toevoegingen verstrekt.  

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

Het totale financiële resultaat van de zaak is van 

toepassing op alle toevoegingen in de 

echtscheidingsprocedure waarbij de werkzaamheden 

een directe relatie hebben met het behaald resultaat. 

 

7.2. Echtscheiding zonder resultaat, boedel met 

resultaat 

De echtscheidingsprocedure is afgerond zonder 

financieel resultaat. Er is een afzonderlijke 

toevoeging verstrekt voor de 

boedelscheidingsprocedure waarbij een financieel 

resultaat is behaald boven de norm. 

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

De boedelscheiding maakt onderdeel uit van de 

echtscheidingszaak. De resultaatbeoordeling geldt 
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daarom voor zowel de echtscheidings- als de 

boedelscheidingsprocedure. Beide toevoegingen 

worden ingetrokken. 

 

7.3. Hoger beroep zonder resultaat 

In een echtscheidingsprocedure is in eerste aanleg 

sprake van financieel resultaat boven de norm. 

Rechtzoekende gaat in hoger beroep voor de 

omgangsregeling. 

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

De omgangsregeling heeft geen directe relatie met 

het behaald financieel resultaat. De toevoeging voor 

het hoger beroep blijft in stand.  

 

7.4. KG zonder resultaat 

Naast de echtscheidingsprocedure is een kort geding 

straatverbod gevoerd. Na einde rechtsbijstand in de 

echtscheidingsprocedure is sprake van financieel 

resultaat boven de norm. 

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

Het kort geding straatverbod heeft geen directe 

relatie met het behaald financieel resultaat. De 

toevoeging voor het kort geding blijft in stand. 

 

7.5. KG met resultaat 

Na einde rechtsbijstand in de 

echtscheidingsprocedure is sprake van financieel 

resultaat boven de norm, mede door de overwaarde 

in de woning. Er wordt een kort geding medewerking 

verkoop woning gevoerd. 

 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 

De toevoeging voor het kort geding valt binnen de 

resultaatbeoordeling, want er is een directe relatie 

met het behaald resultaat. Beide toevoegingen 

worden ingetrokken. 

 

 

 


