INTERPRETATIE NOMENCLATUUR VREEMDELINGENRECHT
ALGEMENE OPMERKINGEN in herinnering te brengen bij advocaten
Het geupdate compendium juridische tweedelijnsbijstand geldig vanaf 1 september 2019
wordt toegepast, waarnaar integraal kan worden verwezen.
•

Steeds de data van de prestatie weergeven, laatste prestatie mag niet ouder zijn dan
5 jaar (verjaring);

•

Een dossier kan pas afgesloten worden indien het beëindigd is, dus steeds
beslissingen, arresten, opvolgingen toevoegen;

•

Verplaatsingen enkel indien ze nuttig en bewezen zijn, en enkel vanaf
dichtstbijzijnde kantoor. Er dient steeds een bewijs van de verplaatsing gevoegd te
worden (naam op vonnis, aanwezigheidsattest gesloten centrum volstaan).
Verplaatsingen kunnen ingegeven worden vanaf dat het meer dat 20 Km in totaal in
een dossier is. De verplaatsing van een vervanger mag ingegeven worden, vanaf het
kantoor van de vervanger.
Het compendium voorziet: “9.7. Een verplaatsingsvergoeding geldt enkel voor een
effectief uitgevoerde verplaatsing. Art. 2 KB 20 december 1999 (vergoedingen) Het
Bureau voor Juridische Bijstand verleent aan de advocaten punten voor iedere
aanstelling of ambtshalve toevoeging ingevolge de artikelen 508/9 en 508/21 van het
Gerechtelijk Wetboek, waarvoor de advocaten aantonen, aan de hand van een
verslag met stavingstukken waaruit de geleverde prestaties blijken, dat zij tijdens het
afgelopen gerechtelijk jaar of tijdens de voorgaande jaren werkelijk prestaties
hebben verricht. Het bureau controleert alle verplaatsingen."

•

Geen cumul mogelijk tussen procedure en prestaties, prestaties zonder procedures
kunnen wel gecumuleerd worden onderling.1
Het compendium voorziet: “Geen punten wanneer de consultatie gevolgd wordt door
een procedure of wanneer de consultatie gegeven is door dezelfde advocaat als
degene die de procedure volbracht heeft.” en bij 1.2: “Geen punten wanneer de
consultatie buiten kantoor gevolgd wordt door een procedure of wanneer de
consultatie gegeven is door dezelfde advocaat als degene die de procedure volbracht
heeft. Enkel de verplaatsingskosten kunnen worden gevraagd”
Zo kan een consultatie en een schriftelijk advies gecumuleerd worden, maar moet het
schriftelijk advies “een omstandig, in feite en in rechte gemotiveerd advies” zijn.
“Het gaat niet om slechts een eenvoudige brief, de loutere bevestiging van een
mondeling advies of de parafrasering van de argumenten van de tegenpartij.”
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Comendium : Code 1: codes 1.1 tot en met 1.5.3 kunnen onderling gecumuleerd worden, alsook met code
18 en code 19. Daarentegen is geen cumul mogelijk met code 2 tot en met 17, uitgezonderd codes 17.2
(verzoek om rechtsbijstand), 17.3.2 (bemiddeling niet gevolgd door een procedurecode en 17.4 (bijstand
hoorrecht als vertrouwenspersoon minderjarigen).

2
Ook over aparte aanstellingen heen kan er geen cumul zijn van consultaties en
procedures. Zo kan het niet één consultatie te doen en verschillende dossiers te
openen voor andere materies, procedures te doen in één dossier en de andere af te
sluiten met één en dezelfde consultatie.
•

In geval van opvolging is de regel de helft van de basis voor de opgevolgde en helft
voor de opvolger, in sommige gevallen kan hier vanaf geweken worden indien
onredelijk2. Het is aangewezen om een akkoord te sluiten over de puntenverdeling
en die te voegen bij de afsluiting, dit zal steeds gerespecteerd worden;

•

Procedures betreffende nationaliteit en staatloosheid mogen ook in het
vreemdelingenrecht worden afgesloten;

•

Alle ondersteunende documenten dienen duidelijk gescand te worden, in PDF
formaat, recto verso, en volledig, indien onvolledig dient het dossier teruggestuurd
te worden en kan er niet gegarandeerd worden dat het dossier tijdig wordt afgesloten;

•

In principe 1 aanstelling per procedure, dus indien procedures afgesloten die niets
met elkaar te maken hebben op dezelfde aanstelling worden geweigerd (flexibel
indien procedures wel met elkaar te maken hebben en zelfde tijdspanne);

•

100 % meerwerk is zeer uitzonderlijk en wordt door de voorzitter zelf beoordeeld,
het motto is “de bluts met de buil”, dus niet voor een UDN in het weekend of een
dossier waar meer werk in gekropen is;

KWALITEITSCONTROLE
Wat betreft de kwaliteitscontrole worden enkele paragrafen van het Compendium
Juridische tweedelijnsbijstend in herinnering gebracht. Deze worden toegepast door de
correctoren, zoals voorzien door het Compendium.
9.3: Prestaties, punten en stavingstukken, “De punten worden toegekend per prestatie, op
basis van de nomenclatuur als bijlage bij het ministerieel besluit van 19 juli 2016,
ongeacht de datum van de prestaties. Eén punt stemt overeen met één uur prestaties (art.
1.2 MB 19 juli 2016).”
9.4: Vermindering van punten: “Artikel 508/19 § 4 Ger.W. voorziet dat de Koning de
uitvoeringsbepalingen bepaalt van het artikel, inzonderheid de criteria inzake
toekenning, niet-toekenning of vermindering van de punten. Art. 2 KB 20 december 1999,
gewijzigd bij KB’s van 19 juli 2006 en van 21 juli 2016 (vergoedingen) voorziet dat indien
bij het afsluiten van het dossier de tijdsbesteding lager ligt dan de prestaties die
overeenstemmen met de in de bijlage bij het Ministerieel Besluit van 19 juli 2016
voorziene punten, vraagt de advocaat slechts vergoeding voor de daadwerkelijk gebruikte
tijd. Het Bureau voor Juridische Bijstand kan het aantal punten dat overeenstemt met de
geleverde prestaties waarvoor de advocaat een vergoeding vraagt, bij gemotiveerde
beslissing en op grond van het verslag, verminderen indien blijkt dat :
-de advocaat minder prestaties overeenstemmend met het aantal punten, voorzien in de
bijlage van het Ministerieel Besluit van 19 juli 2016, heeft geleverd;
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Compendium stelt: optelling van de punten mag nooit meer zijn dan totaal.
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3
-de advocaat de bijstand niet met de nodige diligentie en efficiëntie heeft geleverd;
Het BJB kan, te allen tijde, toepassing maken van art. 2, 1°, lid 4 KB 20/12/1999, en het
door de advocaat gevraagde aantal punten verminderen. Zo kan het BJB de punten
verminderen wanneer blijkt dat:
- de geschreven procedurestukken uiterst summier zijn, een amper gemotiveerd zijn
- de middelen –zelfs uitvoerig uitgewerkt -een overname blijken te zijn van wat werd
ingeroepen in een gelijkaardige zaak zodat quasi geen werk verricht moest
worden,...
Het aantal punten voor een prestatie kan ook verminderd worden wanneer ze niet volledig
werd uitgevoerd. Bijvoorbeeld: opvolging van advocaten, dading in de loop van de
procedure, intrekking van juridische bijstand,...Ook in het kader van de jaarlijkse
kruiscontroles (audit) kunnen de punten herleid worden”
9.10: Kwaliteitscontrole,
“De toekenning van punten veronderstelt een controle, met betrekking tot:
-de werkelijkheid van de prestaties die de advocaat verklaart te hebben uitgevoerd;
-de concordantie tussen die prestaties en de nomenclatuur;
-de kwaliteit van de door de aangestelde advocaat uitgevoerde prestaties.”
Indien er een professionele fout wordt gemaakt (verstek op de zitting zonder motivatie,
laattijdigheid indiening procedure zonder motivatie) kunnen er geen punten toegekend
worden.
8.3.2.2.3 Indien het beroep niet op de rol wordt geplaatst zonder dat deze werd
geregulariseerd, of bij vaststelling van een kennelijk onrechtmatig beroep
overeenkomstig artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
worden geen punten toegekend. Indien een onontvankelijke procedure werd ingeleid,
worden de punten (basis en verzoekschrift) herleid (basis en verzoekschrift) herleid tot
maximaal 2 punten.”

PRESTATIES ZONDER PROCEDURE CODE 1.
1.1 Consultatie (maximum 3 per aanstelling) :
Het Compendium voorziet: “De eerste consultatie wordt aanvaard zonder bewijsstukken.
Vanaf de tweede consultatie moet de advocaat aan de hand van notities, een agenda of
dergelijke aantonen dat de consultaties hebben plaatsgevonden."
Dit wordt toegepast, vanaf de tweede consultatie moeten de nota’s of andere bewijzen
(mailverkeer, aanwezigheidsattest gesloten centrum,…) gevoegd worden. Het moet
blijken dat het om een tweede consultatie gaat.
De consultatie kan niet ingegeven worden indien gevolgd door procedure.3

3

Compendium.

3

4
Een consultatie op het justitiepaleis is geen consultatie buiten kantoor.4
Opnieuw, consultaties kunnen onderling gecumuleerd worden maar er kan geen cumul
zijn over verschillende aanstellingen, dus indien er een procedure gedaan werd in een
ander dossier kan er geen consultatie ingegeven worden op een andere aanstelling tenzij
volledig andere procedure.5
Indien consultatie in gesloten centrum, dient voor de verplaatsingskosten een bewijs
gevoegd te worden. Het centrum geeft sinds augustus 2018 een attest af dat bevestigt dat
de advocaat er geweest is. Voor het verleden (consultaties van voor augustus 2018) zal er
soepel gecorrigeerd worden maar de aanstelling alleen voldoet niet, dus ten minste nota’s
van de consultatie, attest tolk, …
1.3 Schriftelijk advies
Moet noodzakelijk, gemotiveerd in rechte en in feite zijn. Mag niet louter de bevestiging
zijn van de consultatie.6
Behoorlijk aantal punten (3) dus hier zijn we strikt in !
1.4. Opstellen klacht
(2 punten) Wordt niet gebruikt in Vreemdelingenrecht

NATIONALITEIT EN ADM. GELDBOETE CODE 8.6
Indien louter saisine zonder argumentatie maar geen zitting, enkel +1 punt.
Indien besluiten neergelegd + 2 code 8.7.3.7
STAATLOOSHEID
Code 3.2.4 (Burgerlijke en handelszaken - Rechtbank van eerste aanleg) is naar analogie
ook van toepassing op de procedure staatloosheid;
3.2.4 Ten gronde
3.2.4.1 Basis
3.2.4.2 Opstellen verzoekschrift/dagvaarding
3.2.4.3 Opstellen conclusies (ongeacht het aantal conclusies)
3.2.4.4 Bijkomende zitting andere dan uitstel

4
2+
3+
2+

INVRIJHEIDSTELLING

4

Compendium.
Compendium, punt 1.
6
Compendium.
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8.4
Verzoekschrift 2
8.4.1 Zitting
+3
Besluiten : + 2 naar analogie code 8.4 (twee keer verzoekschrift invoegen)8
Enkel indien besluiten iets toevoegen dus niet indien kopij van verzoekschrift.
Arrest dient gevoegd te worden.
Kamer van Inbeschuldigingstelling hetzelfde per analogie.9

CGVS
8.3.1.1
8.3.1.2
-

-

-

-

Basis : …………………………………………………………..3
Aanwezigheid: …………………………
+1/u
Basis niet toegekend indien tweede asielaanvraag tenzij overwegingname of
wanneer aangetoond dat significant veel tijd10
In functie van effectieve aanwezigheid van advocaat dus pas vanaf aankomst en
niet vóór de effectieve aanvang van het gehoor.
Indien schriftelijke procedure waarbij advocaat formulier heeft ingevuld kan
hetzelfde aantal uren worden gevraagd als er besteed werd aan het invullen van
het formulier, dit wordt bewezen door het tolkenformulier of door de nota’s11
Indien dezelfde familie kan er maar 1x de basis worden gevraagd
Indien opvolging wordt de basis door twee gedeeld, indien aangekomen op CGVS
en andere advocaat is aanwezig is dit enkel een opvolging indien de opvolgende
advocaat kan aantonen verwittigd te hebben
Indien gehoor geannuleerd moet een aanwezigheidsattest worden gevoegd +1,
geen aanwezigheidsattest = geen punt12
Gehoor na annulatie RVV of intrekking kan opnieuw de basis gevraagd
worden, maar moet op een nieuwe aanstelling.13
Bij meer dan een halfuur te laat of vroeger weg tijdens gehoor wordt een half
punt afgetrokken, dus berekenen punten in functie van aanwezigheid advocaat en
daarvan een half punt aftrekken14
Indien de advocaat niet aanwezig was op het gehoor, krijgt hij enkel de basis als
hij bewijst dat hij de cliënt effectief voorbereid heeft (nota’s consultaties…) en
het bewijs van zijn tussenkomst bij het CGVS.15
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Vergadering 13 juni 2018 correctoren Vlaanderen
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Nomenclatuur
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Plenaire vergadering.
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Indien er opmerkingen worden gemaakt na opvragen van het gehoorverslag (nieuwe wet
Mamouth), punten in functie van effectief aantal uren, te bewijzen aan de hand van
tolkenfiches, nota’s consultatie… beoordeeld met redelijkheid!16
Regularisatieaanvragen etc.
A.

8.1.

Procedure bij administratieve of gerechtelijke overheid (voor gemeente,
OCMW, Fedasil, dienst economische migratie, nooit voor DVZ)
+ 3 punten

Wat valt hieronder?
- Schrijven aan Fedasil verlenging opvang / schrapping code 207 indien in feiten
en rechte gemotiveerd, dus niet louter brief
- Aanvraag arbeidskaart
Dient gemotiveerd te zijn ! Indien louter formeel schrijven maar nuttig effect, + 1 punt.
Steeds de aanvraag en beslissing voegen.
Procedure bij DVZ vallen heir niet onder, deze moeten afgesloten worden naar analogie
met 9bis. 17
Schrijven aan de DVZ m.b.t. meervoudige asielaanvraag (uiteenzetting nieuwe
elementen) valt hier niet onder. Nomenclatuur stelt dat vanaf tweede verzoek enkel de
basis wordt toegekend tenzij inoverwegingname of indien significant veel tijd dus indien
de zaak inoverweging wordt genomen kan je de volledige basis vragen, bij niet
inoverwegingname kan je het nog steeds vragen indien je aantoont dat je er significant
veel tijd in hebt gestoken.

B.
8.3.4
8.3.4.1
8.3.4.2
8.3.4.3

9 bis
9bis
Basis :…………………………………… …………………………..3
Eerste aanvraag:…………………………………………………2+
Volgende aanvraag met nieuwe argumentatie…………………..2+

Ènkel indien er een beslissing ten gronde of onontvankelijkheid is, dus niet louter
ontvankelijkheid, procedure moet afgerond zijn.
De beslissing 9bis moet ook gevoegd worden, dus niet louter het schrijven dat een
beslissing genomen is, anders is het onmogelijk te zien of het een eerste of tweede
aanvraag is. Indien cliënt intussen verdwenen dient dit vermeld te worden en kunnen
de punten toch toegekend worden.
Specifieke gevallen :
16
17

Vergadering 13 juni 2018 correctoren Vlaanderen
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-

Negatieve woonstcontrole : enkel basis18

Naar analogie : gemotiveerde brief om van tijdelijk naar definitief verblijf te gaan +2,
gemotiveerde brief verlenging verblijf + 2
9bis die puur pro forma wordt ingediend zonder specifieke en geïndividualiseerde
info wordt herleid naar + 1 punt.
Brieven naar de koning of Ombudsman maken deel uit van de procedure dus geen
bijkomende punten !19
Indien vernietiging door de rvv, nieuwe aanstelling, en kunnen de punten (enkel basis)
opnieuw gevraagd worden.
Per analogie met 9bis:20
- Dublin-schrijven
- GH-aanvraag
- Visumaanvraag
➔ 8.3.4.1 + 8.3.4.2 indien uitgebreid gemotiveerd (5 punten)
➔ 8.3.4.1 indien beknopt gemotiveerd (3 punten)
➔ Enkel 1 punt indien niet gemotiveerd (voor de consultatie)

C.

9 ter

8.3.5 9ter
8.3.5.1 Basis :…………………………………… …………………………..3
8.3.5.2 Eerste aanvraag:…………………………………………………2+
8.3.5.3 Per volgende gemotiveerde aanvraag…………………..2+
Ènkel indien er een beslissing ten gronde of onontvankelijkheid is, dus niet louter
ontvankelijkheid, procedure moet afgerond zijn.
Naar analogie : gemotiveerde brief om van tijdelijk naar definitief verblijf te gaan +2,
gemotiveerde brief verlenging verblijf + 2
Indien aanvraag puur pro forma met geen individuele argumenten die ontwikkeld en
gemotiveerd worden : herleid naar +2 punten
Medisch advies moet niet gevoegd worden tenzij dat het niet duidelijk is of het een eerste
of tweede 9ter aanvraag is, dan kan dat opgevraagd worden.
De beslissing zelf moet gevoegd worden bij het afsluiten.
Indien vernietiging door de rvv, nieuwe aanstelling, en kunnen de punten (enkel basis)
opnieuw gevraagd worden.
18

Compendium.
Compendium.
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RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN
8.3.2.1.

volle rechtsmacht

8.3.2.1.1 Basis ……………………………….5
8.3.2.1.2 Verzoekschrift………………………………..
4+
8.3.2.1.3 Replieknota op nota CGVS artikel 39/76, §1, alinea 5 en alinea 8
…………………………………………….2+
Indien verzoekschrift voor familielid met aparte motivatie kan tweemaal het
verzoekschrift ingegeven worden (afhankelijk of er apart dossier werd opengedaan)
maar dus niet 2 keer de basis !
Indien het verzoekschrift niet op de rol wordt ingeschreven omdat rechtsbijstand
niet gevraagd werd en rolrecht niet betaald of omdat verzoekschrift niet
geregulariseerd werd of buiten termijn werd neergelegd: Professionele fout, geen
punten (8.3.2.1.3.1)21
Indien onontvankelijkheid 1 basis 1 verzoekschrift (8.3.2.1.3.2) 22 Zal niet
toegepast worden als het niet de fout is van de advocaat (vb. Cliënt intussen
geregulariseerd).
Bij opvolging (bewijs geschrift), helft van de basis en verzoekschrift, opvolgende
advocaat enkel helft van de basis (of bewijs overeenkomst over de puntenverdeling).
Indien beschikking artikel 39/73 (afwijzing of toewijzing bij louter schriftelijke
procedure) zonder verschijning : beschikking EN arrest voegen. Volledige punten.23
Indien puur pro forma verzoekschrift, geen individualisatie en specifieke motivatie :
+1 punt basis, +1 punt verzoekschrift in het kader van de kwaliteitscontrole
Indien arrest RVV na cassatie Raad van State en geen nieuwe geschriften enkel zitting :
+ 2,5 (helft basis)
Indien heropening van de debatten door RVV : +2 na productie arrest heropening van
de debatten (code 21)24
Extra nota neergelegd op de RVV die gemotiveerd en nuttig is (typegeval dossiers Bagdad
of Burundi waar RVV vraagt de situatie te actualiseren of na nieuwe CEDOCA
neergelegd door CGVS) : +2 naar analogie met 8.3.2.1.3.25
Indien annulatie door de RVV, nieuwe aanstelling voor de procedure bij het CGVS, en
de basis kan opnieuw gevraagd worden.
21

Plenaire vergadering.
Nomenclatuur.
23
Compendium.
24
Plenaire vergadering, punt 2.
25
Plenaire vergadering punt 2.
22
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8.3.2.2

Annulatie en schorsing

8.3.2.2.1 Basis (eventuele zitting inbegrepen) :……………………...5
8.3.2.2.2 Verzoekschrift …………………………………………..……………4+
8.3.2.2.3 Synthesememorie(indien ontvankelijk) :…………………..…………2+
-

-

-

-

-

Een tweede beroep tegen dezelfde beslissing op basis van dezelfde wettelijke
basis na annulatie: 1 basis, 1 verzoekschrift tenzij nieuwe elementen worden
ingeroepen (in ieder geval voldaan indien annulatie, intrekking of schorsing)
Steeds verzoekschrift en arrest voorleggen 26
Beschikking 39/73 : beschikking + arrest
Verzoekschrift puur pro forma met geen geindividualiseerde argumenten :
kwaliteitscontrole : +1 basis, +1 verzoekschrift
Indien RVV 1 zelfde arrest velt voor verschillende beslissingen die samen
behandeld werden maar waartegen 2 verschillende verzoekschriften werden
ingediend: 1 maal de basis en 2 maal het verzoekschrift
Conversie van verzoekschrift annulatie tegen beslissing niet overwegingname
asiel voor een asielzoeker die erkend vluchteling is in een andere EU-lidstaat naar
verzoekschrift volle rechtsmacht op basis van de wetswijziging van 21 november
2017 (inwerkingtreding 22 maart 2018) : conversie is niet verplicht, wet voorziet
dat het verzoekschrift automatisch wordt omgezet in volle rechtsmacht dus +4
eerste verzoekschrift en +4 (tweede verzoekschrift) indien nieuw verzoekschrift
met andere argumentatie werd neergelegd
Indien niet geantwoord op vraag neerlegging synthesememorie binnen de 8
dagen waardoor verzoekschrift zonder voorwerp verklaard : professionele fout
dus 0 punten
Indien heropening van de debatten door RVV : +2 na productie arrest
heropening van de debatten (code 21)27
Extra nota neergelegd op de RVV die gemotiveerd en nuttig : +2 naar analogie
met 8.3.2.1.3.28
Beroepen tegen bijlage 13quinquies (BGV asielzoeker) : indien stereotype
verzoekschrift : herleiden op basis van kwaliteitscontrole (1 basis, 1
verzoekschrift).29

UDN
8.3.2.2.1
8.3.2.2.2.1.
8.3.2.2.2.2.
8.3.2.2.2.3.

Basis (inclusief eventuele zitting) :………… …………....5
Verzoekschrift (annulatie en schorsing bij UDN):………..……5+
Vordering tot schorsing bij UDN:…………………………… 3+
Verzoekschrift annulatie na procedure vordering tot schorsing bij UDN 2+

!!! Concreet kunnen er dus 13 punten gevraagd worden voor een UDN en 15 punten
wanneer het bevestigd is bij annulatie !!!30
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Compendium.
Plenaire vergadering punt 2.
28
Plenaire vergadering punt 2.
29
Plenaire vergadering, punt 3.
30
Plenaire vergadering punt 1.
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Voorlopige maatregelen
Indien er voorlopige maatregelen gevraagd worden wordt er 1 punt bijgeteld bij de basis
en het verzoekschrift, moeten samen afgesloten worden met annulatieprocedure op basis
waarvan voorlopige maatregelen worden gevraagd
8.3.2.2.1 Basis ………………………………………..……………………...5+1
8.3.2.2.2.1. Verzoekschrift (annulatie en schorsing bij UDN):………..……5 +1

RAAD VAN STATE
8.3.6. Raad van State
8.3.6.1
8.3.6.2
8.3.6.2

Basis :…………………………………….…………….....7
Onderzoek van het toelaatbaar verklaarde beroep……………………2+
Opstellen memorie (naar analogie met 8.3.2.2.3):..2+

Dus indien onontvankelijk verklaard enkel de basis.

ANDERE JURISDICTIES
14. Internationale rechtscolleges
14.1
14.2
14.3
14.4

Rule 39 :………………………………………………..5
Verzoekschrift ten gronde:………………………..3+
Verderzetten van de procedure:………………………………3+
Zitting :……………………………………………….3+

Indien geen Rule 39 maar gewoon verzoekschrift ten gronde : +3
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