RECHTSBIJSTANDSVERZEKERD EN ALTIJD UW (LAWTON) ADVOCAAT
KIEZEN VOOR HET VOEREN VAN DE PROCEDURE? HET KAN!
Op 7 november 2013 heeft het Hof van Justitie van de Eu geoordeeld dat
rechtsbijstandsverzekerden zelf hun advocaat mogen kiezen als er sprake is van een procedure.
De rechtsbijstandsverzekeraar moet deze kosten vergoeden. Waar voorheen de verzekeraar voor
u besloot wanneer een externe advocaat ingeschakeld moest worden bij een procedure, heeft u
vanaf nu altijd zelf die keuze! Wat speelde er?
Een verzekerde heeft een rechtsbijstandverzekering bij DAS. De polisvoorwaarden van DAS
schrijven voor dat de zaken behandeld worden door DAS juristen. Met name zaken waarbij
bijstand door een advocaat niet verplicht is, worden vaak afgedaan door de eigen juristen van de
verzekeraar. Slechts als de DAS van mening is dat er een externe een advocaat ingeschakeld moet
worden of dit gezien de aard van de procedure verplicht is, mag de verzekerde kiezen door wie
hij zich dan wil laten bijstaan. De verzekering betaalt de kosten voor die advocaat in dat geval. De
verzekerde in deze zaak is op enig moment ontslagen en wil een kennelijk onredelijk ontslag
procedure opstarten. De verzekerde wil zich echter niet laten bijstaan door de mensen van DAS
ook als schrijven de polisvoorwaarden dit voor, maar door de advocaat die hij zelf heeft gekozen.
De verzekerde is van mening dat ook in dat geval de DAS de kosten van de advocaat dient te
betalen. Het Hof van Justitie is het met de verzekerde eens. Als er sprake is van een te voeren
procedure heeft een verzekerde altijd recht op vrije advocaatkeuze en moet de verzekeraar deze
kosten vergoeden.
Betekent dit dan ook dat een verzekerde ongelimiteerd gebruik kan maken advocaten en die
kosten kan doorbelasten aan de verzekeraar? Nee, het Hof geeft met haar uitspraak ook aan dat
de consequentie kan zijn dat er een beperking van de te vergoeden kosten kan worden gesteld.
Een bepaald maximum aan de te besteden advocaatkosten of een eigen bijdrage, bijvoorbeeld.
Een aantal verzekeraars hebben de voorwaarden al op die manier aangepast. U mag vanaf nu zelf
bepalen door wie u zich wil laten vertegenwoordigen bij een procedure.
Lawton advocaten is u daarbij graag behulpzaam en van die eventuele beperking in vergoeding
merkt u in ieder geval niets! Wordt u in een procedure betrokken, bijvoorbeeld omdat uw
werkgever een ontbindingsverzoek heeft ingediend bij de kantonrechter, en laat u zich liever
bijstaan door een gespecialiseerde advocaat die snel, efficiënt maar bovenal kundig optreedt
terwijl uw belangen altijd voorop staan? Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw verzekering
garandeert Lawton Advocaten dat zij u bijstaan in uw juridische procedure en dat die bijstand u
niet meer kost dan de eventuele eigen bijdrage die u wellicht aan de verzekering dient te betalen.
Uw procedure tot een goed einde brengen is ons doel, de kosten zijn onze zorg.
Neem contact op met Lawton Advocaten en vraag naar Janneke Klompmakers of Ingeborg ten
Oever: 088-9 10 11 12
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