
Van der Meer scenario 1 
Algemeen

Hand-out



De wijzigingen die hier aan bod komen, komen voort uit het Besluit tot wijziging 
van het Bvr 2000, het Btm en het Vb 2000. Deze AMvB is per 1 september 2022 
in werking getreden. 

Alle beleidswijzigingen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen ingediend op 
of na 1 september 2022. 

Wijzigingen die reeds hebben plaatsgevonden op 1 januari 2022, bij de invoering 
van de Tijdelijke beleidsmaatregel, zijn hier ten dele aangestipt, maar niet 
uitvoerig behandeld. In de meeste gevallen worden deze op 1 september 2022 
slechts ingebed in de vaste regelgeving, zonder dat daarbij wijziging is 
opgetreden.



Onderwerpen

- Inleiding
- Regime aanvraag / afgifte
- Zaakcodes
- Adviesvergoedingen
- Maximering forfait
- Reistijdvergoeding
- Procedurebegrip artikel 1 Bvr
- Grens extra uren

- Deze hand-out is NIET bedoeld voor specifieke wijzigingen bij asielzaken, 
samenhang, mediation, personen- en familierecht
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Inleiding

De achtergrond van de wijzigingen, ze komen voort uit:

Commissie Van der Meer
• Rapport Andere Tijden
• Presentatie oktober 2017

Motie van de leden Van Nispen en Azarkan
• over het uitvoeren van scenario 1 van de commissie-Van 

der Meer per 1 januari 2022
• Aangenomen op 26 mei 2021

Leuk weetje
• 121 kamerleden stemmen voor
• 28 kamerleden stemmen tegen

Dhr. H. van der Meer

Rapport Andere Tijden

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z08987&did=2021D19716


1 januari  2022

‘Tijdelijke Beleidsregel aanpassing 
vergoedingen rechtsbijstandverleners 
en mediators’
(Staatscourant 2021, 50442 
Gepubliceerd: 24-12-2021)

1 september 2022 

‘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’ 
(Staatsblad 2022, 295 
Gepubliceerd: 13-07-2022)

Inleiding

Tijdlijn invoering scenario 1 van de Commissie Van der Meer vanaf 1 januari 2022

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-50442.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-295.pdf
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Beleidsregel:
Toevoegingen verstrekt op of na 1 

januari 2022

AMvB:
Toevoegingen aangevraagd op of na 

1 september 2022 

Regime aanvraag / afgifte

Let op: de ijkmomenten voor de bepaling onder welk regime een 
toevoegingsaanvraag valt is verschillend. Bij de Tijdelijke beleidsregel gaat 
het om de datum waarop de toevoeging is verstrekt. Bij de AMvB om de 
aanvraagdatum.

Aanvraagdatum:
Als aanvraagdatum hanteert de Raad de datum waarop de aanvraag via de 
post is ontvangen of waarop de aanvraag is geregistreerd in MijnRvR.
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Zaakcodes

Per 1 januari 2022
• Nieuwe zaakcodes
• Verhoging punten 

Per 1 september 2022
• Verlaging punten O033 schuldsanering

11  10 punten

• Verlaging punten P042 OTS ambtshalve 
7  6 punten

• Verlaging punten V063 rechtsbijstand in 3 fases
12  10 punten

In de zaakcodelijst op 
Kenniswijzer treft u de 
gewijzigde zaakcodes 
aan, met daaraan 
gekoppeld de forfaitaire 
punten per regime dat 
van toepassing is.

Afbeelding Tegel op Kenniswijzer

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/toevoegen/alle-rechtsterreinen/punten-zaakcodelijst/


Zaakcodes

Juiste zaakcode
Het is door de differentiatie van punten nóg 
belangrijker dat de juiste zaakcode wordt gekozen.

• Het is van invloed op de foutscore HT
• Bij twijfel raadpleeg: helpdesk

of kies code met lager puntenaantal
• Bij declaratie kan de zaakcode nog worden 

aangepast

Tijdschrijven

Geef bij declaratie de daadwerkelijk gewerkte uren op. Dan kan in de toekomst een nieuwe 
commissie een correct gemiddelde berekenen voor herijking van de forfaitaire punten.

Voorbeeld differentiatie punten
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Licht advies

Voor advieswerkzaamheden tot 7 uur 4 punten

Adviesvergoedingen

Zwaar advies

Voor advieswerkzaamheden van 7 uur en meer 10 punten

Adviesvergoedingen worden onderscheiden in ‘licht’ en ‘zwaar’ advies



Adviesvergoeding

Afronding declarabele uren

0,01-0,49 naar beneden en 0,50-0,99 naar boven.

Voorbeeld: Advies 6,5 uur wordt afgerond 7 uur, vergoeding 10 punten

Belangrijk

Vanaf 6,5 uur is sprake van een zwaar advies en is een urenspecificatie 
verplicht
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Wanneer?

Het geldt voor:
• Advieszaken
• Voortijdig beëindigde procedure

Wat houdt het in?

De adviesvergoeding heeft nooit een hoger puntenaantal dan de forfaitaire punten 
die gelden voor een procedure op hetzelfde rechtsgebied. Zie voorbeeld hierna.

Maximering forfait

Maximering van het forfait is een nieuw fenomeen



Voorbeeld

Toevoeging C010 Participatiewet  8 forfaitaire punten 

• Werkzaamheden tegen afwijzing van een bijstandsuitkering
• Bezwaar is voor de hoorzitting ingetrokken. 

Declaratie werkzaamheden als voortijdig beëindigd  9 uur aan zaak besteed  

• Vergoeding zwaar advies = 10 punten
• 10 Punten is hoger dan het forfait 

De Raad maximeert het forfait op 8 punten.

Maximering forfait
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Voor 1 januari 2022 
0,5 punt per 60 gereisde km’s

Vanaf 1 januari 2022 
0,5 punt per 50 gereisde km’s

Reistijdvergoeding

Kilometervergoeding en vliegreizen
De kilometervergoeding en de vergoeding voor vliegreizen blijven ongewijzigd. 

Afronding
Kilometers worden als volgt afgerond:
0,01-0,49 naar beneden en 0,50-0,99 naar boven.
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Internationaal college

Artikel 1 Bvr: 
In dit artikel is m.i.v. 1 januari 2022 een nieuwe procedure-instanties 
opgenomen: ‘een bij verdrag met rechtspraak belast internationaal college of een 
daarmee vergelijkbaar internationaal college’

Voorbeeld
Bodemzaak (klacht) en voorlopige voorziening (interim measure) bij bijvoorbeeld 
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens worden daarom m.i.v. 1 januari 
2022 vergoed als procedure.

Procedurebegrip Artikel 1 Bvr

jci1.3:c:BWBR0006368&hoofdstuk=I&artikel=1
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Grens

Met ingang van 1 januari 2022 is de grens voor het kunnen aanvragen van extra 
uren gewijzigd van 3x naar 2x de forfaitaire punten (gerekend als uren). 

Voorbeeld

S040 Misdrijven, eerste aanleg behandeling enkelvoudige kamer

Voor 1 januari 2022: 6 pnt x 3 = bij 18 punten
M.i.v. 1 januari 2022: 7 pnt x 2 = bij 14 punten

Grens extra uren
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Wilt u meer informatie over de wijzigingen van invoering scenario 1 Van der Meer?

Bekijk ook de andere video’s in deze reeks:
• Asielrecht
• Samenhang civiel
• Toeslagen echtscheiding/beëindiging samenwoning
• Mediation

Te vinden op www.rvr.org onder ‘invoering van der Meer’

http://www.rvr.org/


Belangrijke links

Kenniswijzer
Kenniswijzer - rvr.org

Met o.a. overzicht wijzigingen per 01-09-2022.

AMvB: 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

Website RvR – Invoering van der Meer, o.a. veelgestelde
vragen
Invoering scenario 1 rapport Commissie Van der Meer -
rvr.org

https://www.rvr.org/kenniswijzer/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-295.html
https://www.rvr.org/advocaten/ingeschreven/invoering-scenario-1-rapport-commissie/

