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Pilot LegalGuard – vervolg (met betrekking tot art. 13 

Wrb) 
 

 

Kent u die nog van de #pilot LegalGuard (Raad voor Rechtsbijstand - 

Achmea)? Nou wordt ie helemaal mooi.  

 

In art. 13 Wet op de rechtsbijstand is geregeld door wie rechtsbijstand 

verleend mag worden. 

• Art. 13 lid 1 sub a Wrb: door ingeschreven advocaten Art. 13 lid 1 

sub b Wrb: door medewerkers van een voorziening voorzover 

belast met de verlening van rechtsbijstand. Art. 13 lid 1 sub c Wrb: 

door notarissen, gerechtsdeurwaarders en met anderen met wie de 

raad een overeenkomst is aangegaan tot het verlenen van 

rechtsbijstand op bepaalde gebieden.  

• Art. 13 lid 2 Wrb: rechtshulp wordt uitsluitend verleen door 

medewerkers in dienstbetrekking zijn bij de voorziening bedoeld in 

art. 7 lid 2 (= mediation) of art. 8 lid 2 (= voorziening met het oog 

op de uitoefening van taken van het bestuur), voor zover belast met 

rechtshulp, of door anderen met wie de raad, in overeenstemming 

met de regels als bedoeld in het 3e lid, een overeenkomst is 

aangegaan tot het verlenen van rechtshulp. 

• Art. 13 lid 3 Wrb: het bestuur stelt regels mbt het aangaan van de in 

het eerste lid onder c en tweede lid bedoelde overeenkomsten. 

 

Er zijn geen regels gesteld als bedoeld in art. 13 lid 3 Wrb. 

 

https://twitter.com/mrKRegter
https://twitter.com/mrKRegter
https://twitter.com/hashtag/pilot?src=hashtag_click
https://twitter.com/mrKRegter/status/1159753718952353795/photo/1
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Dat kan toch niet waar zijn? Dat zal toch wel een vergissing zijn van 

wetten.overheid.nl?  

Op 12 juni 2019 diende ik een Wob-verzoek in bij de Raad voor 

Rechtsbijstand. Vandaag ontving ik het antwoord. Het is géén vergissing 

van wetten.overheid.nl. Er zijn geen regels gesteld met betrekking tot het 

aangaan van overeenkomsten als bedoeld in art. 13 lid 3 Wrb. 

 

https://twitter.com/mrKRegter/status/1159753718952353795/photo/1
https://twitter.com/mrKRegter/status/1159753718952353795/photo/1
https://twitter.com/mrKRegter
https://twitter.com/mrKRegter
https://twitter.com/mrKRegter/status/1159753726992748550/photo/1
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Als er geen regels zijn gesteld, dan is er ook geen bevoegdheid met 

anderen dan in lid 1 en/of lid 2 genoemde personen en organisaties 

overeenkomsten aan te gaan. 

 

En dan nog, de wet eist dat rechtshulp uitsluitend wordt verleend door 

medewerkers die in dienstbetrekking zijn bij de voorzieningen genoemd in 

art. 13 lid 2 Wrb. LegalGuard heeft geen medewerkers in dienst. De 

werkzaamheden worden verricht door medewerkers van Achmea, namelijk 

https://twitter.com/mrKRegter/status/1159753726992748550/photo/1
https://twitter.com/mrKRegter/status/1159753726992748550/photo/1
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door medewerkers van de stichting Achmea Rechtsbijstand. Dat is al 

aangetoond in het blog van collega Bügel uit Dronten.  

 

De pilot tussen Raad voor Rechtsbijstand en LegalGuard/Achmea lijkt mij 

dus in strijd met de wet en dient onmiddellijk gestaakt te worden. 

 

K. Regter 

Heerlen 9 augustus 2019 

 

 


