
Van der Meer scenario 1 
Toeslagen personen- en familierecht

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. 

Per 1 september 2022 zijn er geen wijzigingen in de voorwaarden voor de 
toeslagen.



Onderwerpen

- Inleiding
- Algemene voorwaarden toeslagen
- Toeslag a: voorlopige voorziening
- Toeslag b: partneralimentatie
- Toeslag c: minderjarige kinderen



- Inleiding
- Algemene voorwaarden toeslagen
- Toeslag a: voorlopige voorziening
- Toeslag b: partneralimentatie
- Toeslag c: minderjarige kinderen



Inleiding

• Per 1 september 2022 geen wijzigingen in de voorwaarden voor de toeslagen



Inleiding

Grondslag
• Voor toevoegingen met afgiftedatum vanaf 1 januari 2022: artikel 6 ‘Tijdelijke 

Beleidsregel aanpassing vergoedingen rechtsbijstandverleners en mediators’

• Voor toevoegingen met aanvraagdatum vanaf 1 september 2022: artikel 8 Bvr

Werkinstructie vaststellen
Art. 8 Bvr Toeslag Echtscheiding/beëindiging samenwoning

https://www.rvr.org/kenniswijzer/zoeken-kenniswijzer/vaststellen/civiel-bestuursrecht/art-08-bvr-toeslag-echtscheiding/


- Inleiding

- Algemene voorwaarden toeslagen
- Toeslag a: voorlopige voorziening
- Toeslag b: partneralimentatie
- Toeslag c: minderjarige kinderen



Algemene voorwaarden toeslagen

Toeslagen P&F
Drie toeslagen van elk 4 punten mogelijk:
• art. 8a Bvr: toeslag voorlopige voorziening
• art. 8b Bvr: toeslag partneralimentatie
• art. 8c Bvr: toeslag minderjarige kinderen

Van toepassing op toevoegingen
• voor de hoofdprocedure in eerste aanleg; én
• met zaakcode P012, P013 of P015; én
• afgegeven op of na 1 januari 2022



Algemene voorwaarden toeslagen

Niet van toepassing op
• Advieszaken en voortijdig beëindigde procedures
• Vervolgprocedures of naast de hoofdzaak lopende procedures

Bijvoorbeeld hoger beroep of een kort geding naast de bodemprocedure

Eenmalig
• Elk van de drie toeslagen kan slechts éénmaal worden toegekend
• Werkzaamheden kunnen onder slechts 1 toeslag vallen

Verdeling
De toeslagen zijn gemaximeerd op elk 4 punten, ongeacht het aantal toevoegingen:
• 1 toevoeging = 4 punten
• 2 toevoegingen (bijvoorbeeld echtscheiding gemeenschappelijk verzoek) = 2 punten per 

toevoeging 



Voor een op tegenspraak voorlopige voorziening geldt een toeslag van 4 punten
(art. 8 onder a Bvr)

Voorwaarden toeslag
• de voorlopige voorziening gaat niet over partneralimentatie (toeslag b) of de 

minderjarige kinderen (toeslag c) en
• de rechter heeft uitspraak gedaan en
• er is inhoudelijk verweer gevoerd

Toeslag a: voorlopige voorziening



Voorbeeld 1a: voorlopige voorziening

Partijen A en B zijn verwikkeld in een echtscheidingsprocedure (P015). 
Partij A wordt bijgestaan door advocaat 1; 
partij B wordt bijgestaan door advocaat 2. (Geen kantoorgenoten)

- Partij B verzoekt in voorlopige voorziening dat hij het gebruik van de 
gezamenlijke huurwoning krijgt toegewezen. 

- Partij A dient een verweerschrift in.
- De rechter doet uitspraak en wijst het verzoek van partij B af.

Vraag: Is de toeslag onder a (vovo) van toepassing en zo ja, voor wie?

Antwoord
Ja, voor beide advocaten



Voorbeeld 1b: voorlopige voorziening, vervolg

Zelfde casus, vervolg.
Na de uitspraak in voorlopige voorziening over de huurwoning:

- Dient partij B een nieuw verzoekschrift voorlopige voorziening in, met het 
verzoek om gelden van de gezamenlijke spaarrekening te mogen aanwenden 
voor het aflossen van een schuld. 

- Partij A voert verweer.
- De rechter kent het verzoek toe.

Vraag: Is de toeslag onder a (vovo) nogmaals van toepassing?

Antwoord
Nee, de toeslag onder a kan (per advocaat) slechts één keer worden toegekend.



- Inleiding
- Algemene voorwaarden toeslagen
- Toeslag a: voorlopige voorziening

- Toeslag b: partneralimentatie
- Toeslag c: minderjarige kinderen



Toeslag b: partneralimentatie

Voor bij rechterlijke uitspraak toegekende partneralimentatie geldt 
een toeslag van 4 punten (art. 8 onder b Bvr)

Voorwaarden toeslag
• de rechter kent meer dan € 0,- partneralimentatie toe;

én
• de toekenning vindt plaats bij uitspraak op voorlopige voorziening of bij 

echtscheidingsbeschikking.

Eisen/verwerend
De toeslag onder b geldt ongeacht of u de partij bijstaat die de partneralimentatie 
vordert of de partij die verweer voert



Voorbeeld 2: partneralimentatie

Partijen A en B zijn verwikkeld in een echtscheidingsprocedure (P015). 
Partij A wordt bijgestaan door advocaat 1; 
partij B wordt bijgestaan door advocaat 2. (Geen kantoorgenoten)

- Partij B verzoekt om partneralimentatie, maar de rechter kent dit niet toe. 
- Partij B gaat in hoger beroep. Het Hof kent alsnog een bedrag aan 

partneralimentatie toe. Advocaat 2 declareert 4 punten toeslag. 

Vraag 2.1: Is de toeslag onder b (partneralimentatie) van toepassing op de 
toevoeging voor de eerste aanleg?

Vraag 2.2: Is de toeslag van toepassing op de toevoeging in hoger beroep?

Antwoord
Op geen van beide toevoegingen 



- Inleiding
- Algemene voorwaarden toeslagen
- Toeslag a: voorlopige voorziening
- Toeslag b: partneralimentatie

- Toeslag c: minderjarige kinderen



Toeslag c: minderjarige kinderen

Voor het verlenen van rechtsbijstand in het kader van een gezags- of 
omgangsregeling, of financiële bijdragen voor minderjarige kinderen 
geldt een toeslag van 4 punten (art. 8 onder c Bvr)

Voorwaarden toeslag
De enkele aanwezigheid van minderjarige kinderen is voldoende 



Casus 3: vovo gezag, vovo kinderalimentatie, vovo partneralimentatie

Partijen A en B zijn verwikkeld in een echtscheidingsprocedure (P015). 
Zij hebben één minderjarig kind. 

Partij A wordt bijgestaan door advocaat 1; 
partij B wordt bijgestaan door advocaat 2. In de procedure worden 3 op tegenspraak 
gevoerde voorlopige voorzieningen uitgesproken:
- Vovo 1 over gezag
- Vovo 2 over kinderalimentatie
- Vovo 3 over partneralimentatie (toegekend)

Vraag: Welke toeslagen zijn van toepassing en hoe vaak?

Antwoord
1x de toeslag onder b; 1x de toeslag onder c 



Andere voorbeelden

Meer voorbeelden?
Zie de lijst met voorbeelden in de werkinstructie ‘Art. 08 Bvr Toeslag echtscheiding/ 
beëindiging samenwoning’ onder ‘Voorbeelden toeslag echtscheiding/ beëindiging 
samenwoning’

Beslisbomen
In werkinstructie Art. 08 Bvr Toeslag echtscheiding/beëindiging samenwoning
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