
Variabelenaam 
Afgegeven 
toevoegingen  

Vastgestelde 
declaraties 

Vastgestelde 
exu-
declaraties Toelichting 

Regelnr x x x Per regel is er een toevoeging opgenomen. 

Jaar 
  x 

Jaar waarin de vaststelling van de extra-uren declaratie heeft 
plaatsgevonden. 

Jaar afgifte x x x 
Jaar waarin de toevoeging is afgegeven. 

Jaar vaststelling 
 x x 

Jaar waarin de vaststelling van de declaratie plaats heeft gevonden. 

Ressort x x x Ressort waar de rechtsbijstandverlener ingeschreven staat. 

Kategorieomschrijving x x x Soort categorie waarbinnen toevoegingen zijn afgegeven. 

Gewicht 
 x  Aantal basispunten dat forfaitair bij deze categorie hoort. 

JurcodeOms x x x Indeling naar civiel, bestuurs- en strafrecht 

Moduultype 
x x x 

Indeling naar civiel, bestuurs- en strafrecht, waarbij bestuursrecht 
verder wordt gesplitst in asielrecht en overig en strafrecht wordt 
gesplitst in regulier en ambtshalve. 

Soorten x x x Het soort toevoeging naar inhoud van de zaak. 

RegulierLatMediation 
x x  

Type toevoeging: regulier, lichte adviestoevoeging of 
mediationtoevoeging. 

Advies of procedure 

 x  

Het gegeven dat de toevoeging is gebruikt ter advisering of voor 
bijstand in een juridische procedure, bepalend voor de hoogte van de 
vergoeding. 

Tegenspraak-indicator 
 x  

 Indicator of het om een echtscheidingstoevoeging op tegenspraak gaat 
of niet. 

Uren vergoed 
  x  Het aantal uren dat vergoed wordt voor de extra uren declaratie. 

Punten basis 
 x  

Aantal basispunten, bepalend voor de hoogte van de basisvergoeding. 

Punten overige toeslagen 
 x  

Aantal punten voor andere toeslagen/aftrek dan reistijdvergoeding en 
samenhang. 



Punten reistijd 
 x  

Aantal punten voor reistijd, bepalend voor de hoogte van de 
reistijdvergoeding. 

Punten samenhang 
 x  

Aantal punten voor samenhang, bepalend voor de hoogte van de 
vergoeding. 

Basisvergoeding 
 x x 

Forfaitaire vergoeding. 

Reiskostenvergoeding 
 x x 

Reiskostenvergoeding. 

Reistijdvergoeding 
 x x 

Reistijdvergoeding. 

Tolkkosten 
 x x 

Vergoeding vanwege bijstand door een tolk. 

Vaste kostenvergoeding 
 x  

Vaststaand forfaitair bedrag voor administratieve werkzaamheden 
t.b.v. de toevoeging. 

BTW 
 x x Btw over vergoedingen. 

Overige vergoeding 
 x x Overige vergoedingen. 

Eigen bijdrage aftrek 
 x x 

De van de vergoeding af te trekken eigen bijdrage. 

Proceskostenaftrek 
 x x 

De van de vergoeding af te trekken proceskosten die nog resteren na 
aftrek van de eigen bijdrage. 

Totaal vastgestelde vergoeding 
 x x 

Totale vergoeding op basis van basispunten, reiskosten, reistijd, 
tolkkosten en overige vergoedingen. 

Uren Rbv 

 x  

Het aantal door de rechtsbijstandverlener opgegeven uren dat een 
rechtsbijstandverlener aan de toevoeging heeft besteed, bij een 
adviestoevoeging bepalend voor de hoogte van de vergoeding. 

Roladvocaat 
x x  

Rechtsbijstandverlener is ingeschreven als advocaat (een 
rechtsbijstandverlener kan meerdere rollen hebben). 

Rolmediator 
x x  

Rechtsbijstandverlener is ingeschreven als mediator (een 
rechtsbijstandverlener kan meerdere rollen hebben). 

Rolanders 
x x  

Rechtsbijstandverlener is ingeschreven met een andere rol (bv. 
deurwaarder of bewindvoerder). 

Leeftijdklantcat x   Leeftijdscategorie klant 

Leeftijdklantmindermeerderjarig x   Klant is minder- of meerderjarig 



Klant Postkode 
x   

Postcode klant (alleen de eerste twee cijfers van de postcode worden 
weergegeven) 

Leeftijdrbvercat x   Leeftijdscategorie rechtsbijstandverlener 

Trede 2018 
x   

Trede van de eigen bijdrage die klant zou moeten betalen gezien 
inkomensnorm en samenstelling huishouden (alleenstaand of 
meerpersoonshuishouden) in 2018 

Tegenpartij Omschrijving x   Tegenpartij in procedure 

 


