Artikel 44 Wrb
1.Aan personen die zich krachtens het Wetboek van Strafrecht of het Wetboek van
Strafvordering door een raadsman kunnen doen bijstaan, kan de raad een advocaat
toevoegen.
2. De eigen bijdrage is niet verschuldigd, indien een zaak eindigt zonder de
toepassing van een straf of maatregel dan wel zonder toepassing van artikel 9a
Wetboek van Strafrecht. De rechtsbijstandverlener restitueert de eigen bijdrage aan
de rechtzoekende, tenzij deze de eigen bijdrage nog niet heeft voldaan.
3. De raad is bevoegd geen eigen bijdrage op te leggen bij de toevoeging van een
raadsman aan hen die zich anders dan als verdachte of veroordeelde krachtens het
Wetboek van Strafrecht of Wetboek van Strafvordering laten bijstaan.
4. Ongeacht de draagkracht is rechtsbijstand aan een slachtoffer van een misdrijf
tegen de zeden of een geweldsmisdrijf kosteloos, indien in de desbetreffende zaak
vervolging is ingesteld en het slachtoffer overeenkomstig artikel 3 van de Wet
schadefonds geweldsmisdrijven in aanmerking komt voor een uitkering.
Aantekening 5
Art. 44 W rb Strafzaken: Absolute competentie: Raad onbevoegd
In de gevallen waarin sprake is van een exclusieve bevoegdheid van anderen komt
aan de raad geen beslissingsbevoegdheid toe.
In onder meer de volgende gevallen is de raad onbevoegd
te beslissen op een aanvraag om toevoeging van een
raadsman:
* Aanvragen van verdachten van een misdrijf ten aanzien van wie de bewaring of
gevangenhouding is bevolen. In deze gevallen is de president van de rechtbank – en
na het instellen van het hoger beroep de president van het hof – exclusief bevoegd
(artikel 41 Sv).
Een aanvraag om toevoeging ter zake van cassatie kan de raad wel in behandeling
nemen aangezien de bevoegdheid daartoe niet afzonderlijk is geregeld.
* Aanvragen van strafrechtelijk minderjarige verdachten (jonger dan 18 jaar). De
bevoegdheid komt exclusief toe aan de voorzitter van de rechtbank of de voorzitter
van het gerechtshof in het geval hoger beroep is ingesteld (artikel 489 Sv).

