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Kies uw eigen advocaat: 
succes is verzekerd

Het zal u niet ontgaan 
zijn dat advocaten vo-
rig week in staking 
gingen, nu door de 
overheid (te) stevig 
bezuinigd wordt op 
de rechtsbijstand voor 
mensen met een laag 
inkomen. Uiteraard 
spelen daarbij ook be-
langen van de advo-
caten zelf, die hierdoor in hun bestaansrecht 
worden bedreigd.

In een situatie waar de overheid in mindere 
mate de kosten van een advocaat zal vergoeden, 
zijn rechtsbijstandsverzekeraars de lachende 
derde. Mensen moeten zich immers  daardoor 
steeds meer gaan verzekeren. Kassa voor de 
verzekeraars. De champagne kan echter bij de 
verzekeraars voorlopig weer in de koelkast.

vorige week heeft namelijk het Hof van Justitie, 
zeg maar de hoogste europese rechter, een zeer 
belangrijke uitspraak gedaan: het europese Hof 
heeft beslist dat een rechtsbijstandsverzekeraar 
een verzekerde een vrije advocaatkeuze moet 
bieden. 

Hoe zit dat? een vrije advocaatkeuze houdt in 
dat een verzekeringnemer het recht heeft om 
zelf een advocaat te kiezen, op kosten van de 
verzekeraar. verzekerden zijn hiervan in veel 
gevallen niet op de hoogte of worden onvolle-
dig geïnformeerd.  Deze gaan vervolgens in zee 
met de jurist of advocaat van de verzekeraar. 
verzekeraars kunnen dan op een goedkope 
manier een zaak in behandeling nemen en af-
wikkelen.

Door deze praktijk heeft de rechter nu een 
streep gehaald. een verzekerde mag een ad-

vocaat voortaan zelf 
kiezen. niet alleen in 
procedures waar een 
advocaat verplicht is, 
maar ook in gerechte-
lijke en administratieve 
procedures bij de kan-
tonrechter, bestuurs-
rechter, het UWv of bij 
arbitrage hebt u dus een 
vrije advocaatkeuze. De 

verzekeraar krijgt letterlijk de rekening gepre-
senteerd.

Wordt u dus geconfronteerd met een ontslag, 
dan kunt u zelf van uw verzekeraar verlangen 
dat u zelf een advocaat mag inschakelen.
Dit zal uiteraard grote consequenties hebben. 
verzekeraars zullen proberen om de polis-
voorwaarden zodanig aan te passen dat het 
onaantrekkelijker wordt gemaakt om een eigen 
advocaat in te schakelen. De premie zal moge-
lijk omhoog gaan. neveneffect zal zijn dat op 
termijn het steeds lastiger zal worden om juri-
dische hulp betaalbaar te houden voor de recht-
zoekenden.

voorlopig dus niks aan de hand. Indien u 
rechtsbijstand verzekerd bent, kunt u richting 
uw rechtsbijstandsverzekeraar een beroep doen 
op de uitspraak van het europese Hof, waarbij 
u kunt kiezen voor een ervaren, toegankelijke 
advocaat die zorgt voor een persoonlijk contact 
en optimale dienstverlening. 

Uiteraard weet ik wel een goed kantoor waar 
u verzekerd bent van een goede advocaat die de 
koffie klaar heeft staan. Ik zal geen naam noe-
men: ik wil u  niet nu al beperken in het zojuist 
verworven recht van de vrije advocaatkeuze.

Mr. David Dronkers


