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 BIJLAGE bij werkinstructie resultaatbeoordeling  
 
 
1. Echtscheiding en koopwoning: de woning wordt tijdens de 
echtscheidingsprocedure verkocht en de hypotheekschuld wordt afgelost. Er 
resteert een bedrag van € 60.000.  
Man en vrouw verdelen het bedrag en krijgen beiden € 30.000. De man heeft dit  
hele bedrag aanbetaald op de koopsom van een nieuwe woning. De vrouw heeft  
€ 15.000 voor herinrichtingskosten besteed en nog € 15.000 over.  
 
Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand  
Het door de Raad buiten beschouwing te laten vermogen (in 2017) is in dit geval  
voor de resultaatbeoordeling de helft van € 25.000 dus € 12.500.  
De toevoeging geldt voor de echtscheiding, inclusief de boedelscheiding. Het na  
aflossing van de hypotheek resterende bedrag is het resultaat van de rechtsbijstand. 
Beide partijen hebben een bedrag ontvangen dat groter is dan het heffingvrij vermogen. 
Dat de opbrengst is besteed aan de door ieder van beiden gekozen bestemmingen wordt 
niet als zwaarwegende omstandigheid gezien. Het is ook niet van belang dat het 
geldbedrag in goederen is omgezet. Beide toevoegingen worden daarom ingetrokken.  
 
 
 
2. Echtscheiding en koopwoning: één partij wordt uitgekocht. Hoe kan de 
resultaatbeoordeling dan plaats vinden?  
Na echtscheiding blijft de man wonen in de voormalig echtelijke woning en koopt de  
vrouw uit voor een bedrag van € 40.000.  
Mevrouw gaat woonruimte huren of koopt een andere woning.  
 
Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand  
Het door de Raad buiten beschouwing te laten vermogen (in 2017) is in dit geval  
voor de resultaatbeoordeling de helft van € 25.000 dus € 12.500.  
De man houdt in dit geval de toevoeging, omdat de eigen woning in box 1 valt en in  
box 1 alleen het inkomen wordt getoetst. De vrouw heeft vermogen boven de norm  
ontvangen en haar toevoeging wordt daarom ingetrokken.  
 
 
 
3. Echtscheiding en koopwoning: stel dat de uitbetaling in termijnen 
plaatsvindt.  
Na echtscheiding blijft de vrouw wonen in de voormalig echtelijke woning en koopt  
de man uit, die een woning gaat huren. De man heeft recht op de uitkoopsom ad  
€ 25.000,-. Afgesproken is dat hij deze in drie jaarlijkse termijnen ontvangt.  
 
Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand  
Het door de Raad buiten beschouwing te laten vermogen (in 2017) is in dit geval  
voor de resultaatbeoordeling de helft van € 25.000 dus € 12.500.  
De vordering, die de man op de vrouw heeft, is exact bekend. Het resultaat kan  
beoordeeld worden. Dat partijen afspreken dat er in termijnen betaald wordt, staat  
hen vrij. Maar dat doet niet af aan het feit, dat de man een exact bepaalde vordering  
op de vrouw heeft. Deze vordering komt boven de norm uit, daarom wordt zijn  
toevoeging ingetrokken. Datzelfde geldt als is besloten de woning vooralsnog niet te  
verkopen.  
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4. En als bij echtscheiding de opbrengst van de echtelijke koopwoning nog niet 
bekend is?  
Na echtscheiding staat de echtelijke woning nog te koop en is de exacte opbrengst  
nog niet bekend.  
 
Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand  
Het door de Raad buiten beschouwing te laten vermogen (in 2017) is in dit geval  
voor de resultaatbeoordeling de helft van € 25.000 dus € 12.500.  
De Raad beoordeelt op basis van de formule: vraagprijs minus de hypotheekschuld + 
overige resultaat, of aannemelijk is dat het resultaat ten minste 50% van het heffingvrij 
vermogen zal bedragen. Er zijn drie mogelijkheden: 
- Aannemelijk resultaat is minder dan 50% van het heffingvrij vermogen: de toevoeging 
blijft in stand.  
- Aannemelijk resultaat is om en nabij 50% van het heffingvrij vermogen: de 
resultaatbeoordeling wordt uitgesteld, in afwachting van de verkoop van de woning.  
- Aannemelijk resultaat ruim 50% van het heffingvrij vermogen: de toevoeging wordt 
ingetrokken.  
 
 
5.1 Echtscheiding en overbedeling  
Op de bankrekening van de man staat na de beschrijving van de boedel een bedrag  
van € 30.000. De vrouw heeft € 20.000 op haar rekening staan. Vanwege  
overbedeling van de man heeft de vrouw een vordering op de man van € 5000.  
 
Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand  
Het door de Raad buiten beschouwing te laten vermogen (in 2017) is in dit geval  
voor de resultaatbeoordeling de helft van € 25.000 dus € 12.500.  
De gemeenschappelijke boedel bedraagt € 50.000. Beide partners hebben recht op  
€ 25.000 (vordering). De vordering van de vrouw op de man wegens onderbedeling  
is € 5.000. Voor de resultaatbeoordeling is de vordering van € 25.000 die beiden  
hebben op de gemeenschappelijke boedel relevant. Het bedrag ligt ruim boven de 
vrijstelling. en De toevoeging wordt daarom ingetrokken.  
 
 
5.2 Echtscheiding en overbedeling  
De vrouw blijft na de echtscheiding in de voormalige echtelijke woning wonen. In het  
convenant wordt opgenomen dat de man (rechtzoekende) een vergoeding van  
€ 40.000 ontvangt wegens overbedeling, als de vrouw besluit dat de woning  
verkocht mag worden. Verkoop van de woning is dus afhankelijk van haar wil. Bij het  
einde van de zaak heeft de vrouw dit besluit niet genomen.  
 
Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand  
Het door de Raad buiten beschouwing te laten vermogen (in 2017) is in dit geval  
voor de resultaatbeoordeling de helft van € 25.000 dus € 12.500.  
Het is van de wil van de vrouw afhankelijk of de man een vordering op diens ex-
echtgenote krijgt. Bij het einde van de zaak bestaat de vordering nog niet. In  
het convenant is alleen neergelegd onder welke voorwaarden een vordering zal  
ontstaan, en hoe hoog deze zal zijn. Omdat er geen sprake is van een vordering  
heeft de man geen resultaat behaald in deze zaak. De toevoeging blijft in stand.  
 
 
5.3 Echtscheiding en overbedeling (in convenant: verkoop over twee jaar) 
De vrouw blijft na de echtscheiding in de voormalige echtelijke woning wonen. In het  
convenant wordt opgenomen dat de vrouw de woning over twee jaar zal verkopen,  
als haar kind de schoolgaande leeftijd heeft bereikt. Bij verkoop ontvangt de man  
een vordering van € 40.000 wegens overbedeling.  
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Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand  
Het door de Raad buiten beschouwing te laten vermogen (in 2017) is in dit geval  
voor de resultaatbeoordeling de helft van € 25.000 dus € 12.500.  
De rechtzoekende heeft een vordering onder opschortende voorwaarde op zijn ex-
echtgenote. Deze vordering is hoger dan 50% van het voor de rechtzoekende geldende  
heffingvrij vermogen. Daarom wordt de toevoeging ingetrokken.  

 
5.4 Echtscheiding en overbedeling met schulden  
De man krijgt een aandelenpakket toebedeeld, met een waarde van € 40.000 en een 
huwelijkse schuld van € 20.000. Wegens overbedeling moet de man aan de vrouw 
€ 10.000,- betalen.  
 
Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand  
Het door de Raad buiten beschouwing te laten vermogen (in 2017) is in dit geval  
voor de resultaatbeoordeling de helft van € 25.000 dus € 12.500.  
Het bedrag van € 10.000,- wegens overbedeling is een schuld die verrekend mag  
worden met het resultaat. De man heeft dan als resultaat € 10.000,- wat minder is dan 
50% van het heffingvrije vermogen. De toevoeging wordt niet ingetrokken.  
 
5.5 Echtscheiding en overbedeling. Hypotheek waaraan een koopsompolis is 
gekoppeld.  
De man blijft in de woning wonen en betaalt de helft van de overwaarde aan de  
vrouw. De waarde van de woning is getaxeerd op € 390.000. Er zit een hypotheek op  
van € 320.000. Aan de hypotheek is een koopsompolis/lijfrentepolis gekoppeld. De  
waarde van deze polis bedraagt op het moment van scheiden € 60.000.  
 
Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand  
Het door de Raad buiten beschouwing te laten vermogen (in 2017) is in dit geval  
voor de resultaatbeoordeling de helft van € 25.000 dus € 12.500.  
De Raad beoordeelt de overwaarde in de woning op basis van de formule:  
taxatiewaarde minus (de Hypotheekschuld -/- waarde koopsompolis). € 390.000  
minus (320.000 -/- 60.000) = € 130.000. De man betaalt € 65.000 aan de vrouw.  
Dit bedrag ligt ruim boven de vrijstelling. en De toevoeging van de vrouw wordt  
daarom ingetrokken. De toevoeging van de man blijft in stand.  
 
 
5.6 Echtscheiding en deling van koopsompolissen.  
De man en vrouw gaan uit elkaar. Tijdens het huwelijk zijn drie koopsompolissen  
afgesloten. Koopsompolis 1 heeft een waarde van € 18.000. Koopsompolis 2 heeft  
een waarde van € 22.000. Koopsom 3 heeft een waarde van € 30.000. De man krijgt  
koopsompolis 1 toebedeeld. De vrouw krijgt koopsompolis 2 toebedeeld.  
Koopsompolis 3 wordt afgekocht, de man ontvangt € 17.000 contant en de vrouw  
ontvangt € 13.000 contant.  
 
Beoordeling door de Raad voor Rechtsbijstand  
Het door de Raad buiten beschouwing te laten vermogen (in 2017) is in dit geval  
voor de resultaatbeoordeling de helft van € 25.000 dus € 12.500.  
De koopsompolissen bestonden al bij aanvang van de zaak waarvoor de toevoeging  
is verleend. Het wordt als onevenredig bezwarend geacht om rechtzoekenden te  
dwingen tot afkoop. Daarom wordt de toebedeelde koopsompolissen buiten  
beschouwing gelaten bij de resultaatbeoordeling. De afgekochte koopsompolis leidt  
echter tot een verdeling van contant geld. De te ontvangen bedragen zijn hoger dan  
50% van het voor rechtzoekenden geldende heffingvrij vermogen. Daarom worden  
de toevoegingen ingetrokken.  
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6. Ontbinding arbeidsovereenkomst. Hoe moet ik een toegekende 
ontslagvergoeding plaatsen in het kader van een resultaatbeoordeling?  
Een alleenstaande rechtzoekende krijgt ontslag en ontvangt € 30.000 bruto  
(€ 17.400 netto) als ontbindingsvergoeding.  
 
Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand  
Het door de Raad buiten beschouwing te laten vermogen (in 2017) is in dit geval  
voor de resultaatbeoordeling de helft van € 25.000 dus € 12.500.  
De ontbindingsvergoeding wordt bij de resultaatbeoordeling in aanmerking genomen  
en bedraagt netto € 17.400. Dat resultaat ligt boven de helft van het heffingvrij  
vermogen. De toevoeging wordt ingetrokken.  
 
7. Achterstallig loon en ontslagvergoeding en tijdelijk vervangende uitkering.  
Een alleenstaande rechtzoekende wordt ontslagen. Rechtzoekende krijgt als  
eindafrekening € 4.000 vakantietoeslag en resterende vakantiedagen uitbetaald. De  
rechtzoekende krijgt vervolgens geen WW maar een bijstandsuitkering. Het ontslag  
wordt door een advocaat aangevochten en er volgt een schikking. Bij de afgesproken  
ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt netto € 3.900 achterstallig loon 
doorbetaald en een ontslagvergoeding van bruto € 10.000 (in dit geval netto € 6.600). 
Bij declaratie van de toevoeging wordt gemeld dat de man € 2.000 bijstand moet 
terugbetalen.  
 
Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand  
Het heffingvrij vermogen (in 2017) is in dit geval voor de resultaatbeoordeling de helft 
van € 25.000 dus € 12.500.  
De uitbetaling van € 4.000 voor vakantietoeslag/vakantiedagen is niet het gevolg  
van de verleende rechtsbijstand en blijft buiten beschouwing. Het achterstallig loon  
en de ontslagvergoeding worden wel bij de resultaatbeoordeling in aanmerking genomen.  
De terug te betalen bijstand mag - als deze verplichting aangetoond kan worden –  
afgetrokken worden van het betaalde bedrag aan achterstallig loon, omdat het hier om 
een inkomensvervangende uitkering gaat. Er is sprake van een aantoonbare 
inkomensgerelateerde terugvordering.  
Per saldo is het resultaat (€ 3.900 - € 2.000) + € 6.600 = € 8.500 netto. De  
toevoeging blijft in stand.  
 
 
7.1 Kort geding loonvordering en bodemprocedure.  
Een alleenstaande rechtzoekende wordt ontslagen. Er zijn twee toevoegingen verstrekt.  
Toevoeging 1. Kort geding loonvordering. Resultaat: nabetaling loon netto € 15.000. Plus 
salaris gemachtigde € 600. 
Toevoeging 2. Beëindiging arbeidsovereenkomst voor zover vereist. Resultaat: netto 
ontslagvergoeding € 9.750. 

De rechter doet in twee vonnissen uitspraak in deze zaken. 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 
Je beoordeelt in dit geval het resultaat per toevoeging. Het heffingvrij vermogen (in 
2017) is in dit geval voor de resultaatbeoordeling de helft van € 25.000 dus € 12.500. 
Bij toevoeging 1 is het resultaat meer dan € 12.500, je maakt een voornemen tot 
intrekking (VIR).  
Bij toevoeging 2 is het resultaat lager dan € 12.500, deze toevoeging blijft in stand. 

 
7.2 Vordering loon en verweer teruggave lening wg.  
Een alleenstaande rechtzoekende wordt ontslagen. Er zijn twee toevoegingen verstrekt 
voor procedures tegen de werkgever.  
Toevoeging 1. Aan rechtzoekende is een loonvordering van netto € 20.000,- toegekend 
in verband met achterstallig loon.  
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Toevoeging 2. Verweer tegen de vordering van de werkgever in verband met een 
geldlening. Rechtzoekende wordt veroordeeld tot terugbetaling van € 25.000,- . 
De rechter doet in twee vonnissen uitspraak in deze zaken. 

Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand 
Je beoordeelt in dit geval het resultaat per toevoeging. Je saldeert niet. Het heffingvrij 
vermogen (in 2017) is in dit geval voor de resultaatbeoordeling de helft van € 25.000 
dus € 12.500.  
Bij toevoeging 1 is het resultaat meer dan € 12.500, je maakt een voornemen tot 
intrekking (VIR).  
Bij toevoeging 2 is er geen positief resultaat, de toevoeging blijft in stand. 
 

8.1 Ontvangen dwangsom > € 0 Een alleenstaande rechtzoekende heeft recht op een 
dwangsom van € 1.000 per dag. Bij declaratie blijkt dat € 15.000 is verbeurd, omdat de 
wederpartij eerst na 15 dagen voldoet aan het vonnis. Rechtzoekende heeft 
daadwerkelijk € 13.000 ontvangen.  
 
Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand  
Het door de Raad buiten beschouwing te laten vermogen (in 2017) is in dit geval  
voor de resultaatbeoordeling de helft van € 25.000 dus € 12.500.  
De ontvangen dwangsom is hoger dan de vrij te laten vermogensgrens. De toevoeging 
wordt ingetrokken.  
 
 
8.2 Niet ontvangen dwangsom  
Een alleenstaande rechtzoekende heeft recht op een dwangsom van € 1.000 per dag. Bij 
declaratie blijkt dat € 15.000 is verbeurd, omdat de wederpartij eerst na 15 dagen 
voldoet aan het vonnis. Rechtzoekende heeft daadwerkelijk € 0 ontvangen.  
 
Beoordeling Raad voor Rechtsbijstand  
De dwangsom is een ‘stok achter de deur’ om een vonnis ten uitvoer te leggen. Een niet 
ingevorderde verbeurde dwangsom laat je bij de resultaatbeoordeling buiten 
beschouwing.  
 


