
Europees Hof: vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekering!
Nederland opnieuw op de vingers getikt

Het Europese Hof van Justitie heeft vandaag een zeer belangrijke uitspraak gedaan met betrekking 
tot de vrije advocaatkeuze door verzekeringnemers van een rechtsbijstandverzekering. Daarbij wordt
de Nederlandse rechtspraktijk, zoals door de rechtsbijstandverzekeraars tot op heden is toegepast, 
overigens met steun van minister Opstelten, door de Europese rechter gecorrigeerd.

Waar ging het in deze uitspraak om?
De heer Jan Sneller had een rechtsbijstandverzekering afgesloten bij Reaal, welke verzekering werd 
uitgevoerd door de DAS. In de rechtsbijstandverzekering was overeengekomen dat de 
rechtsbijstandzaken zouden worden behandeld door de eigen medewerkers van de DAS en dat enkel 
een externe rechtshulpverlener (advocaat) de zaak zou kunnen behandelen indien de DAS dat nodig 
vond: in dat geval zou de verzekerde het recht hebben een advocaat of deskundige naar eigen keuze 
aan te wijzen. 

De heer Sneller wilde tegen zijn voormalige werkgever een kennelijk onredelijk ontslagprocedure 
voeren. Hij wilde zich laten bijstaan door een door hemzelf gekozen advocaat, waarbij de DAS de 
kosten van die rechtsbijstand zou moeten dragen. De DAS evenwel was van mening dat de polis 
daarvoor geen dekking bood en vond dat de heer Sneller genoegen moest nemen met een 
medewerker van DAS (geen advocaat) om de rechtsbijstand te verlenen. 

De heer Sneller legde zich hierbij niet neer, heeft zelf een advocaat ingeschakeld, en heeft vervolgens 
in kort geding van DAS gevorderd dat DAS de kosten van rechtsbijstand van de door de heer Sneller 
gekozen advocaat diende te vergoeden. 

De Voorzieningenrechter in Amsterdam wees bij vonnis van 8 maart 2011 de vordering van de heer 
Sneller tot vergoeding van de kosten af. 

Het Gerechtshof te Amsterdam heeft op 26 juli 2011 dat vonnis bekrachtigd. 
Het Hof heeft daarbij aangegeven dat artikel 4:67 lid 1 sub a van de Wet op het Financieel Toezicht 
(hierna: WfT) zo moet worden uitgelegd, dat het recht op vrije advocaatkeuze niet reeds ontstaat 
door het besluit om ten behoeve van de verzekerde een procedure te voeren, maar dat daarvoor ook 
nog nodig is dat de verzekeraar besluit dat de rechtsbijstand moet worden verleend door een 
externe rechtshulpverlener en niet door één van zijn eigen medewerkers. 

De heer Sneller heeft cassatie ingesteld tegen dit arrest en de Hoge Raad heeft vervolgens bij arrest 
van 28 september 2012 zogeheten prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. 

Het Europese Hof heeft vanmorgen uitspraak gedaan (zaaknummer C-442/12). 



Het Europese Hof overweegt dat het hier gaat om de uitlegging van artikel 4 lid 1 van de Richtlijn 
87/344/EEG van de Raad van 22 juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen betreffende de rechtsbijstandverzekering. 

In de considerans van deze richtlijn is de navolgende bepaling opgenomen: 

“Overwegende dat het belang van de voor rechtsbijstand verzekerde inhoudt dat deze zelf zijn 
advocaat moet kunnen kiezen of elke andere persoon met de kwalificaties die door het nationale 
recht worden toegestaan in het kader van gerechtelijke of administratieve procedures en telkens 
wanneer er zich een belangenconflict voordoet.”

Artikel 4 lid 1 van deze richtlijn luidt: 

“In elke overeenkomst inzake rechtsbijstandverzekering moet uitdrukkelijk worden bepaald dat: 

a) Indien een advocaat of andere persoon die volgens het nationaal recht gekwalificeerd is, 
wordt gevraagd de belangen van de verzekerde in een gerechtelijke of administratieve 
procedure te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen, de verzekerde vrij is om 
deze advocaat of andere persoon te kiezen; 

b) De verzekerde vrij is om een advocaat of, indien hij daar de voorkeur aan geeft en voor zover 
het nationale rechte zulks toestaat, een andere gekwalificeerde persoon te kiezen om zijn 
belangen te behartigen wanneer zich een belangenconflict voordoet.”

Het Europees Hof geeft aan, dat de uitleg die de DAS geeft aan de uitdrukking “indien een advocaat 
wordt gevraagd” in artikel 4 lid 1 sub a van Richtlijn 87/344, welke zinsnede volgens de DAS moet 
worden opgevat als “indien de verzekeraar besluit dat een advocaat moet worden gevraagd”, een te 
beperkte uitlegging van de richtlijn is en dat die uitleg niet kan worden aanvaard. 

Daarbij wijst het Hof erop, dat in de eerste plaats de reikwijdte van de zinsnede indien een advocaat 
wordt gevraagd niet enkel door lezing van artikel 4 lid 1 sub a van de richtlijn kan worden bepaald,
maar dat voor de uitlegging van een bepaling van Unierecht naast de bewoordingen ook rekening 
moet worden gehouden met de context en de doelstellingen die de regeling, waarvan zij deel 
uitmaakt, nastreeft. 

Het Hof vervolgt, door op te merken dat zowel blijkens de hiervoor geciteerde elfde overweging van 
de considerans van Richtlijn 87/344 als artikel 4 lid 1 van de richtlijn het belang van de voor 
rechtsbijstand verzekerde persoon inhoudt, dat deze in het kader van gerechtelijke of 
administratieve procedures zelf zijn advocaat moet kunnen kiezen.

Aldus oordeelt het Hof dat de vrije advocaatkeuze van de verzekeringnemer niet kan worden beperkt 
tot situaties waarin de verzekeraar besluit dat een externe rechtsbijstandverlener in de arm moet 
worden genomen. 



Onder verwijzing naar twee eerdere arresten van het Europees Hof (het Eschig arrest van 10 
september 2009 en het Stark arrest van 26 mei 2011) herinnert het Hof er nog eens aan, dat artikel 4 
lid 1 van de richtlijn met betrekking tot de vrije keuze van de rechtshulpverlener een algemene 
strekking en een bindend karakter heeft!

Ook heeft het Europees Hof uitgesproken dat het niet uitmaakt of naar nationaal recht rechtsbijstand 
voor een gerechtelijke of administratieve procedure verplicht is of niet. In alle gevallen  heeft de 
verzekeringnemer een vrije keuze van rechtshulpverlener. 

Tot slot merkt het Hof op, dat de hoogte van de dekking van de kosten in de verzekerings-
overeenkomst kan worden vastgelegd en dat partijen vrij zijn om een hoger niveau van vergoeding 
van kosten overeen te komen, eventueel tegen betaling van een hogere premie door de verzekerde. 

Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak? 

Er zijn in Nederland ongeveer 3.000.000 particulieren verzekerd tegen rechtsbijstand alsmede 
ongeveer 400.000 ondernemingen. Zodra er sprake is van een gerechtelijke of administratieve 
procedure hebben al deze verzekerden dus het volledige recht op een vrije keuze van een advocaat. 

Alle rechtsbijstandverzekeraars zullen hun polisvoorwaarden moeten aanpassen aan de uitspraak 
van het Europees Hof en de vrije advocaatkeuze bij gerechtelijke of administratieve procedures
moeten toestaan. 

Daarnaast valt te verwachten dat de verzekeraars wijzigingen zullen aanbrengen in de hoogte van 
het bedrag dat daaraan mag worden besteed, eventueel in combinatie met een verhoging van de 
premies. 

Tot slot 

Alle verzekerden, die in de afgelopen jaren nul op het rekest hebben gekregen van hun 
rechtsbijstandverzekeraar om een eigen advocaat naar keuze in te schakelen bij een gerechtelijke of 
administratieve procedure, en die vervolgens zelf de kosten van hun advocaat hebben moeten
dragen, hebben nu de mogelijkheid om met de uitspraak van het Europees Hof in de hand die kosten 
alsnog van de verzekeraar vergoed te krijgen!
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