
Artikel 28 Wrb 
 
1. De raad kan de toevoeging weigeren indien de aanvraag: 
a. wordt ingediend nadat de rechtsbijstand reeds feitelijk is verleend; 
b. betrekking heeft op een rechtsbelang ter zake waarvan de aanvrager aanspraak 
kan maken op rechtsbijstand op grond van een eerder afgegeven toevoeging; 
c. een rechtsprobleem betreft dat naar het oordeel van de raad eenvoudig 
afgehandeld kan worden; 
d. een rechtsprobleem betreft dat door de voorziening, bedoeld in artikel 7, tweede 
lid, kan worden afgehandeld. 
2. Bij de in artikel 12, derde lid, bedoelde algemene maatregel van bestuur kunnen 
omtrent het in het eerste lid bepaalde nadere regels worden gesteld. 
3. Het eerste lid, onderdelen a en c, is niet van toepassing, indien het betreft een 
toevoeging in een zaak waarbij de rechtsbijstand bestaat uit het geven van een 
eenvoudig rechtskundig advies. De raad kan evenwel een aanvraag om deze 
toevoeging weigeren, indien de aanvraag niet binnen vier weken na het geven van 
het advies is ingediend. 
 
Aantekening 7  
Art. 28 Wrb Wijziging van de geslachtsnaam  
Rechtsbijstand op basis van toevoeging wordt niet verleend voor een verzoek om 
geslachtsnaamswijziging als bedoeld in art. 1:7 BW.  
Een voorzoek wijziging geslachtsnaam (achternaam) wordt ingediend bij en 
behandeld door een speciale afdeling van het Ministerie van Justitie. Er staan 
duidelijke publieksfolders ter beschikking. 
 
Aantekening 21  
Art. 28 Wrb Bestuursrecht: Aanvullende regels  
Geen rechtsbijstand op basis van toevoeging wordt verleend:  
• Indien de aanvraag betrekking heeft op de Wet Administratiefrechtelijke 
Handhaving Verkeersvoorschriften.  
 Indien de aanvraag betrekking heeft op een beslissing van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat bevattende de beslissing dat rechtzoekende zich dient te 
onderwerpen aan een onderzoek naar de rijvaardigheid. In een dergelijk geval kan 
rechtzoekende, zoals ook in de betreffende beslissing wordt medegedeeld, een 
verzoek indienen om zich niet te hoeven onderwerpen aan een dergelijk onderzoek. 
Tevens bestaat de mogelijkheid dat rechtzoekende, nadat het onderzoek naar zijn 
rijvaardigheid heeft plaatsgevonden, een contra-expertise laat uitvoeren. Ook over 
de mogelijkheid daarvan wordt informatie ter beschikking gesteld door het 
Ministerie.  
 Indien de aanvraag betrekking heeft op het indienen van een aanvraag tot 
schadevergoeding bij het Waarborgfonds Motorrijtuigenverkeer of het Schadefonds 
Geweldsmisdrijven. In het geval men het niet eens is met de beslissing op de 
aanvraag kan beroep worden ingesteld bij het gerechtshof. Voor dat beroep kan 
eventueel worden toegevoegd.  



Op grond van artikel 8 lid 2 Brt kan een toevoeging worden verleend, indien de 
bijzondere feitelijke of juridische ingewikkeldheid van het geval dat vereist.  
Het niet spreken van de Nederlandse taal, het niet beschikken over juridische kennis 
of de (geestelijke) gezondheid van rechtzoekende maken niet dat er sprake is van 
bijzonder feitelijke of juridische ingewikkeldheid.  
Wetgeving na stelselherziening (Wetsvoorstel 30 436)  
Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:  
1. Aan het eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het einde van 
onderdeel c door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:  
d. een rechtsprobleem betreft dat door de voorziening, bedoeld in artikel 7, tweede 
lid, kan worden afgehandeld.  
2. Er wordt een derde lid toegevoegd, luidende:  
3. Het eerste lid, onderdelen a en c is niet van toepassing, indien het betreft een 
toevoeging in een zaak waarbij de rechtsbijstand bestaat uit het geven van een 
eenvoudig rechtskundig advies. De raad kan evenwel een aanvraag om deze 
toevoeging weigeren, indien de aanvraag niet binnen vier weken na het geven van 
het advies is ingediend.  


