
Invoering Van der Meer scenario 1
Samenhang Civiel en Bestuur

Artikel 11 Bvr

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

- Wijziging in artikel 11 Bvr
- Voorwaarden samenhang
- Uitgangspunten vergoeding
- Soorten samenhang met voorbeelden



- Wijziging in artikel 11 Bvr
- Voorwaarden samenhang
- Uitgangspunten vergoeding
- Soorten samenhang met voorbeelden



Wijziging samenhang
(artikel 11 Bvr)

Vanaf 1 september 2022: 
Samenhangende zaken

Voor 1 september 2022: 
Samenhangende procedures



Samenhangende zaken

Wat verstaan we onder zaken: 

Procedures met of zonder zitting

Voortijdig beëindigde procedures

Advieszaken



Onderwerpen

- Wijziging in artikel 11 Bvr

- Voorwaarden samenhang
- Uitgangspunten vergoeding
- Soorten samenhang met voorbeelden



Voorwaarden samenhang

Samenhang

• Inhoudelijk verknochtheid én

• Een (nagenoeg) gelijk verloop (het begrip ‘zittingsvereiste’ vervalt) én

• Behandeling door één rechtsbijstandverlener of
binnen hetzelfde samenwerkingsverband meerdere rechtsbijstandverlener(s)



Onderwerpen

- Wijziging in artikel 11 Bvr
- Voorwaarden samenhang

- Uitgangspunten vergoeding
- Soorten samenhang met voorbeelden



• De meest gunstige beslissing voor de belanghebbende 
• Maximering van het forfait
• Bereik artikel 29 lid 4 Bvr advieszaken één rechtzoekende

Uitgangspunten vergoeding samenhang



Onderwerpen

- Wijziging in artikel 11 Bvr
- Voorwaarden samenhang
- Uitgangspunten vergoeding

- Soorten samenhang met voorbeelden



Voorbeeld samenhangende procedures

Toevoeging 1: verzoek ondertoezichtstelling (P043)
Toevoeging 2: verzoek omgangsregeling (P041)

Een rechtzoekende: heeft twee toevoegingen en een advocaat
De zaken zijn gelijktijdig door de rechtbank behandeld
De zaken zijn naar hun aard verknocht

Afzonderlijk vanuit forfait Samenhang

P043 procedurevergoeding = 8 punten 12 punten 

150%
= 

18 punten

P041 procedurevergoeding= 12 punten



Voorbeeld samenhang 
Voortijdig beëindigde procedures

Toevoeging 1 & 2: gemeenschappelijk verzoek echtscheiding (P015)
De twee rechtzoekenden zijn bij een advocaat

Een verzoek is ingediend bij de rechtbank
De partijen verzoenen zich
De procedure wordt ingetrokken voor zitting

Afzonderlijk vanuit forfait Samenhang

Toevoeging 1: 8 uur advies = 10 punten 10 punten 

150%
= 

15 punten 
7,5 punt per toevoeging

Toevoeging 2: 8 uur advies = 10 punten



Voorbeeld samenhangende advieszaken

Toevoeging 1: bezwaar beëindiging uitkering (C010)
Toevoeging 2: bezwaar boete uitkering (C010) 

Een rechtzoekende bij een advocaat
Er is sprake van twee afzonderlijke rechtsbelangen
Er is sprake van een nagenoeg gelijktijdig verloop en verknochtheid

Afzonderlijk vanuit forfait Samenhang

Toevoeging 1: 5 uur advies = 4 punten 8 punten

150%
= 

12 punten 

Toevoeging 2: 8 uur advies = 10 punten, 
maar gemaximeerd forfait op 8 punten 
(C010)



Voorbeeld samenhangende combinatie

Eén rechtzoekende heeft een advocaat en twee toevoegingen
Toevoeging 1: verweer ondertoezichtstelling (P043)
Toevoeging 2: verweer schriftelijke aanwijzing (P043)
Er is sprake van twee afzonderlijke rechtsbelangen.

Ondertoezichtstelling = procedure gevoerd
Schriftelijke aanwijzing = ingetrokken procedure
Er is sprake van een nagenoeg gelijktijdig verloop en verknochtheid

Afzonderlijk vanuit forfait Samenhang

Toevoeging 1: procedurevergoeding = 8 
punten 

8 punten

150%
= 

12 punten 

Toevoeging 2: voortijdig beëindigde 
procedure (9 uur advies) = 10 punten, 
maar gemaximeerd forfait op 8 punten 
(P043)



Belangrijke vindplaatsen 

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

[link AMvB]

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://www.rvr.org/advocaten/ingeschreven/invoering-scenario-1-rapport-commissie/

