©

Klachten
over
juridische hulp
RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING
Veel klanten zijn best tevreden
met hun rechtsbijstandspolis.
Totdat er behoefte is aan
een echte advocaat.
TEKST RENTSJE DE GRUYTER

Let opi

➜ Als verzekerde
heb je recht op
een zelfgekozen
advocaat
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MET REGELMAAT KLAGEN
consumenten bij de Consumentenbond dat hun rechtsbijstandsverzekeraar afhoudt of ronduit
ontmoedigt dat er een advocaat op hun
zaak wordt gezet. Zo belde Martin
Visser Stichting Achmea Rechtsbijstand
(SAR) vlak nadat hij ontslagen was. ‘Ik
kreeg alleen te horen dat ik alle papieren maar moest opsturen. Dan zou ik
twee à drie weken later wel een reactie
krijgen.’
Dat duurt te lang, vond hij, zeker omdat
hij vermoedde dat de ontslagvergoeding
te laag was na 17 jaar loondienst. Visser
vroeg daarom aan SAR of hij zijn zaak
telefonisch met iemand mocht bespreken.
‘Maar dat mocht niet. Ik kreeg op het botte
af te horen dat ik geen advocaat nodig had
en dat de eigen juristen van SAR het wel
voor elkaar zouden boksen.’ Daarop besloot Visser zelf een advocaat te bellen.
Die wees hem erop dat hij bij een ontslagprocedure gewoon recht heeft op een
advocaat.
Het Europese Hof heeft namelijk in twee
uitspraken, in 2013 en 2016, bevestigd
dat een verzekerde bij een juridische of
administratieve procedure recht heeft op
een zelfgekozen advocaat. Onder een
administratieve procedure valt ook een
ontslagzaak die via het UWV loopt. De
verzekerde mag kiezen of hij zelf een
advocaat zoekt of gebruikmaakt van een
kantoor uit het netwerk van de verzekeraar. De meeste verzekeraars hebben
niet zelf advocaten in dienst, maar een
contract met een aantal advocatenkantoren – bij SAR zijn dat er 21. Met hen spreken verzekeraars lagere uurprijzen af in
ruil voor werk. Hierdoor kan de verzekeraar de advocaatkosten beter in de hand
en makkelijker de regie houden.
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Toestemming nodig
Verzekerden moeten wel altijd eerst toestemming vragen aan de verzekeraar voor
zij op eigen houtje een advocaat kunnen
inschakelen. Als zij dat niet doen, hoeft de
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verzekeraar de rekening niet te betalen.
Dat overkwam Ernst Ketten*, toen er afgelopen jaar onverwacht en zonder aanleiding een ontslagovereenkomst onder
zijn neus werd geduwd. Na drie frustrerende telefoontjes met verzekeraar DAS
schakelde hij zelf een advocaat in. ‘De
verzekeraar wilde ook na aandringen op
geen enkele manier nagaan of het ontslag
wel terecht was. Terwijl mijn advocaat dat
hele ontslag zó onderuit haalde en ongedaan maakte. Uiteindelijk heeft mijn
werkgever zelfs de advocaatkosten
betaald.’
De twee betrokken verzekeraars reageren verbaasd op de klachten. DAS laat
weten zich niet te herkennen in de door
Ketten beschreven handelswijze. Bij de
zaak van Martin Visser geldt dat ook voor
SAR: ‘We hebben onze mensen juist getraind om verzekerden actief te wijzen op
hun recht op een vrije advocaat’, zegt
directeur Jos Sewalt. Daarna zou SAR de
vrije keuze ook altijd nog eens per mail
bevestigen. Maar hoe kan het dan dat dit
bij Visser niet gebeurde? Dat weet Sewalt
ook niet. Om privacy-redenen kan hij
niet ingaan op individuele zaken. ‘Maar
SAR doet rond de 160.000 zaken per
jaar’, zegt hij. ‘Er kan dus weleens iets
misgaan.’

Kosten besparen
Een externe advocaat kost gemiddeld
vier keer zoveel als een juridisch medewerker in dienst van de verzekeraar,
aldus directeur Peter Leermakers van
SRK, die net als SAR en DAS rechtsbijstand uitvoert voor verzekeraars. Dat zit
’m in de hogere uurprijs en in de 21%
btw die je moet betalen aan een zelfstandige dienstverlener. Verder kost het ook
tijd – en dus geld – om een zaak over te
dragen van een interne jurist aan een
externe advocaat, aldus adjunct-
directeur Jan van der Burgh van DAS.
De meeste rechtsbijstandsuitvoerders
zullen daarom alleen een advocaat inzetten als het niet anders kan. En als dat zo

is, willen ze het liefst dat klanten gebruikmaken van een advocaat met wie zij
een contract hebben.
Het gebruik van een advocaat uit het eigen netwerk stimuleren ze op allerlei
manieren. Vanuit financieel oogpunt is
dat begrijpelijk. Zo besteedt DAS maar 7%
van alle zaken uit aan advocaten. Die 7%
veroorzaakt maar liefst een derde van de
totale kosten van de verzekeraar. Leermakers (SRK): ‘Elk procentje meer dat je

rechtbijstandsverzekering

inzetten van een advocaat, is SRK. Die
heeft namelijk als enige veel advocaten
in dienst: 70 man, tegen 6 bij SAR, 9 bij
Arag en voor zover bekend géén bij de
andere partijen. In het kader op pag. 35
is meer te lezen over de afwijkende aanpak van SRK.

Hengelen naar informatie
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moet uitbesteden aan een externe
advocaat, kost je vele miljoenen.’
De meeste verzekerden laten zich
sturen door de verzekeraar, omdat ze
niet weten waar ze een goede advocaat kunnen vinden. Bij SAR kiest slechts
iets meer dan 1% zelf zijn advocaat, aldus Sewalt. Bij SRK is dat volgens Leermakers 2%.
Martin Visser uit het begin van dit artikel
merkte dat zijn verzekeraar niet blij was
dat hij zelf een advocaat koos. ‘SAR traineerde de goedkeuringsprocedure voor
mijn advocaat en wachtte daarna enorm
lang met betalen.’ Vissers advocaat heeft
dit al vaker meegemaakt en overwoog
zelfs om de kwestie bij de lokale deken
aan te kaarten.
Een van de weinige rechtsbijstandsuitvoerders die geen moeite heeft met het

Sommige rechtsbijstandsuitvoerders
doen niet alleen vanwege de kosten
graag zaken met een advocaat uit het
eigen netwerk. Uit het meer dan 700
pagina’s dikke dossier van verzekerde
Hein van Rooij*– waarover de Consumentenbond beschikt – blijkt bijvoorbeeld dat SAR de advocaten uit zijn netwerk actief benadert om informatie op te
vragen over het verloop van een zaak.
Bedrijfseconoom Van Rooij is de afgelopen acht jaar in een steeds heviger gevecht verzeild geraakt met SAR, die volgens hem veel fouten heeft gemaakt bij
de rechtsbijstand die hem is verleend.
Informatie inwinnen bij de advocaat is
weliswaar geen strafbaar feit, maar wel
onfatsoenlijk, vindt Jan Bernard ter
Horst, de compliance officer van SRK aan
wie deze handelswijze is voorgelegd
zonder dat de verzekeraar bij naam is
genoemd. Advocaten hebben namelijk op
basis van de Advocatenwet een geheimhoudingsplicht ten opzichte van hun
cliënt – en dat is in dit geval de verzekerde. De verzekeraar is slechts hun finan
ciële opdrachtgever: die geeft de opdracht en betaalt de rekening.
In het contract dat SAR zijn externe advocaten heeft laten tekenen, staat dat de
uitvoerder het recht heeft correspondentie
over een zaak op te laten sturen door de

SAR benaderde
actief advocaten uit
zijn netwerk om
informatie in te
winnen

advocaat. Een kopie van dat contract zat
in het dossier dat Hein van Rooij had samengesteld. Desgevraagd zegt SAR dat hij
de overeenkomst inmiddels heeft aangepast. Nu zou daar bijvoorbeeld in staan
dat de advocaat alleen informatie mag
verstrekken als de verzekerde akkoord is
en hem gemachtigd heeft. Dit naar aanleiding van een waarschuwing die het Hof
van Discipline in 2014 gaf aan een advocaat uit het netwerk van SAR. Maar volgens Van Rooij heeft SAR zijn handelswijze niet aangepast en heeft SAR ook na die
uitspraak nog zijn ‘netwerkadvocaten’
benaderd voor vertrouwelijke informatie,
terwijl het hen daarmee toch in een lastig
parket brengt.

Specifieke kennis
Als de rechtsbijstandsverzekeraar een
advocaat inschakelt, betekent dat overigens niet altijd dat hij kwalitatief goed
werk levert. ‘Er zijn helaas genoeg advocaten met, zoals ik dat noem, een rommelen rotzooipraktijk’, zegt oud-advocaat
Carla de Jongh, die 30 jaar ervaring heeft
en gespecialiseerd is in personen- en familierecht. Er zijn bijvoorbeeld advocaten
die voor zichzelf beginnen en alle zaken
aannemen die ze kunnen krijgen. Maar er
zijn zoveel verschillende rechtsgebieden.
Hoe meer ervaring een advocaat op een
bepaald gebied heeft, hoe beter de verzekerde meestal af is, benadrukt De Jongh.
‘Een arts kan ook niet tegelijkertijd long
specialist en orthopeed zijn.’
Verzekerden zijn daarom soms toch beter
af bij een jurist van de verzekeraar dan bij
een externe advocaat, is haar ervaring. Dit
vanwege de grote kennis die veel verzekeraars hebben op rechtsgebieden waar
vertegenwoordiging door een advocaat
van oudsher niet verplicht is. ‘Vooral in de
secties arbeids-, huur- en bestuursrecht
hebben zij vaak veel geïnvesteerd’, aldus
De Jongh, die zelf enkele jaren bij een
rechtsbijstandsuitvoerder werkte.
Maar ook dat is uiteraard geen garantie
op kwalitatief hoogstaande rechtsbij-
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stand: de werkdruk is vaak hoog bij verzekeraars. Wie pech heeft, treft een jurist
die al te veel dossiers op zijn bureau
heeft liggen. Maar het is de moeite
waard om de hoeveelheid ervaring uit te
zoeken. Dat kan via het online ‘smoelenboek’ van de verzekeraar. Hierin kun je
zien welke juristen veel ervaring hebben
met je probleem. Je kunt dan proberen
om bij een van hen terecht te komen.
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Kijk uit wat je tekent
Soms gebeurt het ook dat een advocaat
onvoldoende afstand houdt tot de rechtsbijstandsuitvoerder. We schreven al dat
SAR bij de advocaten van Hein van Rooij
om informatie vroeg. Zo merkte Van Rooij
dat verschillende advocaten die hem
bijstonden persoonlijke e-mails van hem
of vertrouwelijke informatie over zijn
zaak hadden gedeeld met SAR, zo blijkt
uit zijn dossier. De uitvoerder erkende in
een brief aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) in 2017 dat
dit was gebeurd. Daarmee handelden de
bewuste advocaten in strijd met de geheimhoudingsplicht die zij op grond van
de Advocatenwet hebben ten aanzien van
de verzekerde. Alleen als die een machtiging heeft afgegeven, had dat gemogen.
Van Rooij had die machtiging bewust
niet ondertekend. Doet een verzekerde
dat wel, dan geeft hij de advocaat toestemming om namens hem de verzekeraar te informeren. Wie de kans wil verkleinen dat een advocaat ongewenst
informatie doorspeelt, kan hem beter
vragen welke specifieke informatie de
verzekeraar nodig heeft en alleen dáár
een machtiging voor afgeven.
Overigens wordt een advocaat op
basis van artikel 46 uit de Advocatenwet
sowieso verondersteld om een (proces)advies eerst met de verzekerde
te bespreken voor hij dat
deelt met de verzekeraar.
Wie zijn advocaat niet
machtigt, verkleint het
risico dat die met de ver-

zekeraar de juridische koers al bepaalt.
Dat wil je voor zijn, voor het geval dat de
advocaat bijvoorbeeld bepaalde informatie verkeerd interpreteert of dat je het
niet eens bent met zijn advies.

Informatieplicht
De vrijheid van de verzekerde is niet
ongelimiteerd, want hij moet ook de
verzekeraar informeren. Dat blijkt uit de
eerdergenoemde uitspraak uit 2014 van
de Raad van Discipline, een van de tuchtrechtspraakorganen voor advocaten. In
die uitspraak stelde de Raad van Discipline onder meer dat ‘het aan de verzekerde
is om te bepalen welke invulling die wil
geven aan de polisverplichtingen jegens
de verzekeraar.’
Met polisverplichtingen doelde de Raad
op de informatieplicht die een verzekerde heeft. Wat die plicht inhoudt, is in
twee recente uitspraken door de rechtbank, in 2016 en 2017, nader gespecificeerd. Daarin schrijft de rechter onder
meer dat ‘verzekerde gehouden is om
verzekeraar te informeren opdat verzekeraar de omvang van de verplichtingen
uit de verzekering kan (blijven) vaststellen.’
Wel mag de verzekerde vertrouwelijke
informatie uit zijn correspondentie met
de advocaat desgewenst zwartmaken, al
is het niet de bedoeling dat dit leidt tot
‘geheel gezwarte pagina’s met een kruis
erdoor’, aldus de rechter.

Kostenmaximum
Sinds de bevestiging van de vrije advocaatkeuze door het Europese Hof hebben
de meeste verzekeraars een kostenplafond ingesteld: een bedrag dat zij maximaal per zaak uitgeven aan advocaten,
externe deskundigen en procedeerkosten.
Het plafond geldt voor situaties waarin je
niet verplicht bent om je in de rechtbank
te laten vertegenwoordigen door een advocaat, zoals in het arbeidsrecht. Met het
lage kostenmaximum hebben verzekerden soms moeite, zo blijkt uit een panel-

rechtbijstandsverzekering

onderzoek en klachten die binnenkomen
bij de Consumentenbond (zie Consumentengids september 2018, pag. 43).
Bij DAS (en bij ASR, SNS en Unigarant
waarvoor DAS de uitvoerder is) ligt het
plafond met €6050 laag; bij een enkeling,
zoals Univé, is het zelfs maar €3000. Het
geld is dan snel op: een advocaat kost snel
€200 à € 250 per uur. Van een vrije keuze
tussen een eigen advocaat of een advocaat
via de verzekeraar is dan niet echt sprake
meer, vinden zelfs sommige rechtshulp
uitvoerders. ‘Bepaalde verzekeraars zoeken wel de grenzen op’, beaamt Leermakers van SRK.
Is een advocaat verplicht, dan geldt er
een ander kostenmaximum, dat grofweg
tussen de €25.000 (Reaal, Ohra) en
€50.000 (FBTO, Interpolis) of €60.000
(DAS) ligt. Verzekerden hebben soms
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Door het lage
kostenplafond is het
geld bij DAS en Univé
snel op

EIGEN BATTERIJ
AAN ADVOCATEN
SRK heeft een ander businessmodel dan andere
rechtshulpuitvoerders.
‘Omdat we meer advocaten
in dienst hebben dan strikt
genomen nodig is, zetten we
ze ook in als dat niet wettelijk
verplicht of noodzakelijk,
maar wel in het belang van
de verzekerde is’, zegt directeur Leermakers. Dat is volgens hem vaak al het geval in
een vroeg stadium van een

ook moeite met het eigen risico van
€250 dat de meeste verzekeraars hebben ingevoerd als een advocaat niet
verplicht is, zo blijkt uit het panelonderzoek van de Consumentenbond. Nationale-Nederlandsen, Lancyr, ING en
FBTO hanteren geen eigen risico.
Als een verzekerde verschillende claims
heeft ingediend, leidt dat ook geregeld
tot problemen, zoals bij Van Rooij. Zo
beschouwt SAR in zijn geval negen uiteenlopende klachten die hij indiende
tegen zorgverleners, zoals de huisarts,
thuiszorgorganisaties en de maatschappelijk werker, als één gebeurtenis. Als
gevolg daarvan vallen die klachten volgens SAR allemaal onder hetzelfde kostenplafond van €30.000. Daarbij verwijst
SAR naar de polisvoorwaarden waarin
staat dat ‘een reeks met elkaar verband
houdende voorvallen als één gebeurtenis
wordt aangemerkt’. Van Rooij betwist
dat dit zo is, omdat zijn klachten betrekking hebben op verschillende hulpverleners en organisaties.
*Echte namen bij de redactie bekend.

geschil. ‘Voor elk conflict
geldt dat een brief van een
advocaat meer effect heeft
dan een van een juridisch
medewerker. Meestal kun je
het daardoor sneller oplossen.’ Daarbij is de verzekerde
gebaat, maar vanwege de
hoge kosten zetten partijen
die met externe advocaten
werken, hen meestal pas in
vlak voor er een procedure bij
de rechtbank van start gaat.
Het businessmodel van SRK
wijkt op nog een manier af: er
geldt geen kostenmaximum
voor rechtsbijstand door een

(eigen) advocaat, anders dan
bij de andere uitvoerders. Zij
hebben sinds 2014 namelijk
een laag kostenplafond ingesteld voor advocatenhulp als
in hun ogen ook een van de
eigen juristen het werk zou
kunnen doen (zie ook
‘Kostenmaximum’ op pag.
34).
Het is overigens de vraag
hoeveel consumenten in de
toekomst nog terechtkunnen
bij SRK. Die is namelijk in een
scheidingsproces verwikkeld
met Nationale-Nederlandsen
(NN) en Aegon, de twee ver-

zekeraars/aandeelhouders
die goed zijn voor 90% van de
ongeveer 40.000 zaken per
jaar die SRK doet. De scheiding is tegen de wil van SRK;
NN zou de rechtshulpuitvoering uit financiële overwegingen willen onderbrengen bij
een partij als DAS of Arag.
Met hen zou NN zijn (sinds de
overname van Delta Lloyd
toegenomen) schaalgrootte
beter kunnen uitbaten in
prijsonderhandelingen. Bij
SRK kan dat niet: die werkt
tegen kostprijs voor alle aangesloten verzekeraars.
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Correcties en aanvullingen
Op pag. 33 van het artikel staat dat Arag negen advocaten
in dienst heeft. Dat aantal is niet juist en moet 20 zijn.
Op pag. 35 van het artikel staat dat het kostenplafond
voor advocaten bij DAS is vastgesteld op €6050.
Proceskosten en griffierechten vallen buiten dat
kostenplafond.
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Tips om geld te besparen
Ruim 30.000 lezers ontvangen elke maand de gratis Geldgids Nieuwsbrief.
En daar komen steeds meer lezers bij. Heb jij je al ingeschreven?
Schrijf je in op geldgids.nu/nieuwsbrief

Wat is de
Nieuwsbrief?

Eerdere onderwerpen
in de nieuwsbrief

De Geldgids Nieuwsbrief
is een gratis maandelijkse
e-mail nieuwsbrief.
Elke maand brengen we:

BELASTINGTARIEVEN TOT 2022
De belastingtarieven gaan omlaag.
Dat gebeurt stap voor stap, zodat
iedereen de komende jaren de
inkomstenbelasting steeds verder
ziet dalen. De Geldgids heeft alle
tarieven op een rij gezet, ook
voor AOW’ers.

1
De beste tips en adviezen
om zo goed mogelijk om te
gaan met je geld.

2
Het laatste nieuws,
met name over belastingen,
bankzaken en verzekeren.

3
De laatste updates
over onze tests en
beoordelingen
van nieuwe producten.

De laatste
nieuwsbrief nog
niet gelezen?
Ga naar geldgids.nu
en klik onderaan de pagina
op Geldgids nieuwsbrief
Of meld je aan op
geldgids.nu/nieuwsbrief

NIEUW: DE EIGENHUISTAKS
Huiseigenaren met geen of weinig
hypotheek krijgen vanaf 2019 te
maken met een nieuwe soort
belasting: de eigenhuistaks.
De taks zal volgend jaar beperkt
blijven tot enkele tientjes,
behalve voor mensen met een
woning die een WOZ-waarde
heeft van meer dan €1,1 miljoen.
PIN NIET LANGS DE DUITSE
SNELWEG
Bij veel tankstations langs de
Duitse snelwegen vind je
geldautomaten waar je geld
kunt opnemen. Dit lijkt handig
als je nog even snel cash nodig
hebt, maar pas op.

