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1. Rechtsbijstand wordt uitsluitend verleend ter zake van in de Nederlandse
rechtssfeer liggende rechtsbelangen aan natuurlijke en rechtspersonen wier
financiële draagkracht de in artikel 34 genoemde bedragen niet overschrijdt.
2. Rechtsbijstand wordt niet verleend indien:
a. de daartoe strekkende aanvraag kennelijk van elke grond is ontbloot;
b. de aan de te verlenen rechtsbijstand verbonden kosten niet in redelijke
verhouding staan tot het belang van de zaak;
c. de daartoe strekkende aanvraag betrekking heeft op een strafzaak en het op
grond van de overtreden norm aannemelijk is dat een in verhouding tot het
inkomen lage boete zal worden opgelegd;
d. de daartoe strekkende aanvraag wordt gedaan door een rechtspersoon die is
opgericht met het doel om een gerechtelijke procedure te voeren;
e. het rechtsbelang, waarop de aanvraag betrekking heeft, de uitoefening van een
zelfstandig beroep of bedrijf betreft, tenzij:
1. voortzetting van het beroep of bedrijf voorzover het niet in de vorm van een
rechtspersoon wordt gevoerd, afhankelijk is van het resultaat van de aangevraagde
rechtsbijstand, of
2. het beroep of bedrijf ten minste één jaar geleden is beëindigd, de aanvrager in
eerste aanleg als verweerder bij een procedure is betrokken of betrokken is geweest
en de kosten van rechtsbijstand niet op andere wijze kunnen worden vergoed.
f. het een rechtsbelang betreft dat wordt voorgelegd aan een bij verdrag met
rechtspraak belast internationaal college of een daarmee vergelijkbaar internationaal
college en het college zelf in een aanspraak op vergoeding van rechtsbijstand
voorziet.
g. het een belang betreft waarvan de behartiging redelijkerwijs aan de aanvrager zelf
kan worden overgelaten, zo nodig met bijstand van een andere persoon of instelling
van wie onderscheidenlijk waarvan de werkzaamheden niet vallen binnen de
werkingssfeer van deze wet.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld
omtrent de overeenkomstig het tweede lid in acht te nemen criteria.
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Strafkantonzaken zijn uitgesloten van de LAT. In bijzondere gevallen (feitelijk of
juridisch ingewikkeld) kan een reguliere toevoeging worden verleend.

