
Van der Meer scenario 1 
wijzigingen Asiel

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.



Onderwerpen

- Kenniswijzer
- Geen afzonderlijke toevoeging voor vovo in asielzaken
- Verlaging puntenaantal V063 
- Toeslagen in asielzaken
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- Verlaging puntenaantal V063 
- Toeslagen in asielzaken



Kenniswijzer

• Nieuwe titels werkinstructies vaststellen

– Werkinstructie Art. 05 Bvr Asielprocedure (V060 reeks)
– Werkinstructie Art. 05 Bvr vervolgaanvraag asiel (V070 reeks)
– Werkinstructie Art. 05 Bvr vervolgaanvraag vreemdelingenrecht regulier (V080 reeks)

• Nieuwe werkinstructie vaststellen

– Werkinstructie Art. 05a Bvr toeslagen in asielzaken

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/vaststellen/asiel/art-05-bvr-asielprocedure-v060-reeks/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/vaststellen/asiel/art-05-bvr-vervolgaanvraag-asiel-v070/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/vaststellen/asiel/art-05-bvr-vervolgaanvraag/
https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/vaststellen/asiel/art-05a-bvr-toeslagen-asielzaken/


- Kenniswijzer

- Geen afzonderlijke toevoeging voor vovo in asielzaken
- Verlaging puntenaantal V063 
- Toeslagen in asielzaken



Geen afzonderlijke toevoeging 
meer voor 

voorlopige voorziening in asielzaken 

De werkzaamheden voor de 
voorlopige voorziening vallen onder 

bereik van de toevoeging voor (hoger) 
beroep 

Geen toevoeging voor vovo in asielzaken

Geldt niet in V010-zaken.



- Kenniswijzer
- Geen afzonderlijke toevoeging voor vovo in asielzaken

- Verlaging puntenaantal V063 
- Toeslagen in asielzaken



Vergoeding drie fasen AA-procedure

van 12 naar 10 punten

Verlaging puntenaantal V063
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- Toeslagen in asielzaken



Voldaan aan één of meer van de voorwaarden: 
in de verlengde asielprocedure…

• Aanvullend nader gehoor

Eenmalig per toevoeging 
2,5 punt

• Nieuw voornemen

• Aanvullend medisch onderzoek op verzoek van de IND/ 
Individueel ambtsbericht

Kan worden uitbetaald bij:
• Juiste stukken bij declaratie
• Behandeling in spoor 4 (AA-procedure)
• Samenhang? Toeslag per toevoeging

Toeslag verlengde asielprocedure (artikel 5a lid 2 Bvr)



Nieuwe toeslag; de voorwaarden:

• Afzonderlijk nader gehoor
Eenmalig 2,5 punt op de 

toevoeging van de hoofdcliënt
• voor 1 of meer gezinsleden

• Geen afzonderlijke toevoeging afgegeven voor dit gezinslid

Toeslag extra nader gehoor (artikel 5a lid 3 Bvr)

Alleen van toepassing op V060-toevoegingen



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. 

Voorbeeld 1

Antwoord: Nee, 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.

Vraag: Bestaat er recht op de toeslag voor een extra nader gehoor?



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. 

Voorbeeld 2

Antwoord: Ja, het gehoor van het minderjarige kind levert een extra 
toeslag op. Het gehoor van de vrouw valt onder de reeds extra verstrekte 

toevoeging.

Vraag: Bestaat er recht op de toeslag voor een extra nader gehoor?



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.

Voorbeeld 3

Antwoord: Ja, voor de vrouw is geen afzonderlijke toevoeging verstrekt 
en daarom bestaat er recht op de eenmalige toeslag van 2,5 punt.

Vraag: Bestaat er recht op de toeslag voor een extra nader gehoor?



Nieuwe toeslag; voorwaarde:

Behandeling voorlopige voorziening ter zitting, anders dan 
gevoegd, gelijktijdig, (nagenoeg) aansluitend met het (hoger) 
beroep

4 punten

Toeslag voorlopige voorziening (artikel 5a lid 4 Bvr)

Kan worden uitbetaald:
• Op de toevoeging van het (hoger) beroep
• Bij vaststelcodes V042, V043, V075, V076, V077, V078
• Samen met een eventuele zittingstoeslag



Toeslag aanvullende werkzaamheden na gegrondverklaring (artikel 5a lid 5 Bvr)

Nieuwe toeslag; voorwaarde:

Na gegrondverklaring van een (hoger) beroep

Eenmalig 2,5 punt• Een aanvullend nader gehoor; en/of

• Nieuwe voornemen tot afwijzing

Kan worden uitbetaald:
• Op de toevoeging die is verleend voor de asielprocedure 

bij de IND
• Middels een mutatieverzoek
• Bij vaststelcodes V061, V062, V063, V064, V073, V074



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/

