Amsterdam, 7 november 2013

Betreft: Vrije advocaatkeuze

Geachte relatie,
Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie zich uitgesproken over de vrije advocaatkeuze
bij rechtsbijstandverzekeringen. Het Hof heeft bepaald dat een verzekerde altijd zelf zijn
advocaat mag kiezen als er een procedure voor de rechter gevoerd moet worden.
De uitspraak betekent dat wij onze werkwijze moeten aanpassen en dat doen we met ingang
van vandaag. U kunt het arrest vinden op www.das.nl/Nieuws/uitspraak-europese-hof-overvrije-advocaatkeuze-2.
Reactie DAS
Het Hof geeft een ruime opvatting van de vrije advocaatkeuze. Voortaan mag een
verzekerde zelf kiezen of hij een procedure wil laten voeren door een externe advocaat of
door een juridisch specialist van de rechtsbijstandverzekeraar.
Dat betekent dat alle rechtsbijstandverzekeraars in Nederland hun werkwijze moeten
aanpassen. Als gevolg van deze Europese uitspraak zullen de kosten voor de
rechtsbijstandverzekeraars stijgen, terwijl de kwaliteit voor de klanten niet beter wordt.
Externe advocaten zijn immers niet beter dan onze eigen juridisch specialisten. Maar wel
veel duurder.
Anders dan het Hof, waren de rechtsbijstandverzekeraars in Nederland van mening dat de
vrije keus pas ontstaat als de verzekeraar een opdracht heeft gegeven aan een advocaat voor
het voeren van een gerechtelijke procedure. Als een jurist van de verzekeraar een procedure
voert voor een klant, werd er geen opdracht gegeven aan een externe advocaat en was er dus
geen vrije keuze, was de redenering.
Hierdoor konden verzekeraars kwalitatief goede rechtshulp aanbieden tegen een zeer
redelijke verzekeringspremie. Voor die werkwijze bestonden goede juridische argumenten,
gebaseerd op de geschiedenis, de tekst en de bedoeling van de Europese richtlijn die de vrije
advocaatkeuze regelt. Bovendien hebben toezichthouders en diverse Nederlandse
gerechtelijke instanties eerder uitgesproken dat onze werkwijze correct was.

Wij zullen ons best doen om stijging van de verzekeringspremies te beperken. Voor veel
consumenten en ondernemers is hun rechtsbijstandverzekering dé garantie voor toegang tot
het recht, tegen redelijke kosten. Als er toch premieverhogingen nodig zouden zijn, dan
betekent dit een verminderde toegang tot het recht in Nederland. Datzelfde geldt als de
inhoud van het rechtsbijstandproduct moet worden aangepast.
Daarom vinden wij de uitspraak van het Hof teleurstellend.
Gevolgen van de uitspraak voor de juridische hulp aan onze klanten
Onze juridisch specialisten behandelen als regel alle juridische vragen en geschillen zelf. Dit
verandert niet door de uitspraak.
Maar als DAS van mening is dat er in een lopende zaak een procedure voor de rechter
gevoerd moet worden, verandert er wél iets. Onze juridisch specialist zal de verzekerde dan
altijd moeten wijzen op de mogelijkheid om een advocaat te kiezen, die niet bij DAS in
dienst is. Als een verzekerde van die mogelijkheid gebruik maakt, zal DAS de redelijke en
noodzakelijke kosten van die advocaat vergoeden.
Wij hebben het vertrouwen dat de meeste verzekerden de voorkeur zullen blijven geven aan
behandeling door onze eigen medewerkers, óók in procedures. Onze juridisch specialisten
hebben immers veel kennis en ervaring en onze cliënten zijn tevreden over hun optreden in
gerechtelijke procedures.
Wat ook niet verandert is de regel dat alleen DAS een opdracht mag geven aan een
advocaat. Een verzekerde mag dus nog steeds niet zelf direct een advocaat inschakelen op
kosten van DAS. Een zaak dient daarom altijd eerst bij DAS aangemeld te worden.

./.

Informatie voor verzekerden op onze website
Op onze website hebben wij voor verzekerden een bericht geplaatst over deze uitspraak van
het Europese Hof en de gevolgen voor onze verzekerden. Bijgaand treft u de betreffende
tekst aan.
Met vriendelijke groet,
DAS
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