
Verzekerde Rechtsbijstand  
Juridische vraagstukken en/of geschillen kunnen door uw rechtsbijstand verzekeraar betaald 

worden. Het Europese Hof van Justitie heeft in 20131 bepaald en in 20202, nogmaals verruimd 

en herhaald dat u zelf onder gestelde voorwaarden mag bepalen wie u bijstaat in een juridische 

procedure. Wilt u rechtsbijstand van EMYRTAN Advocatuur in een civiele procedure betaald 

door uw verzekeraar, dan is die mogelijkheid er via EMYRTA Advocatuur.  

Wanneer u een juridisch geschil aanmeldt bij uw rechtsbijstandsverzekeraar en u geeft aan 

zelf voor EMYRTAN Advocatuur te willen kiezen, dan zal de rechtsbijstandsverzekeraar u 

doorverwijzen naar haar eigen juridische uitvoerder, die als eerste beoordeelt of uw juridisch 

geschil onder de dekking van uw verzekeringspolis valt.  

Valt uw geschil wél onder de dekking van uw verzekeringspolis? Dan is uw vrije keuze 

mogelijk. Dan is het raadzaam dat u uw juridisch geschil eerst met advocaat mr. Rianne van 

der Heijden bespreekt om uw recht op vrije juridische rechtsbijstand te waarborgen. 

Valt uw geschil niet onder de dekking van uw verzekeringspolis? Neem dan contact op voor 

een second opnion.  

U wordt geadviseerd welke weg u kunt volgen om uw rechtsbijstand via EMYRTAN Advocatuur 

uit te voeren. Wanneer u de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering in acht 

neemt, dan mag de verzekeraar u uw recht op vrije keuze rechtshulpverlener niet ontzeggen. 

Vraag gerust naar de mogelijkheden en neem contact op!  

 

 

 

 
1 HvJ EU 7 november 2013, C-442/12 (X/DAS Rechtsbijstand): “dat de vrije advocaatkeuze van de verzekeringnemer niet kan 

worden beperkt tot de situaties waarin de verzekeraar besluit dat een externe rechtsbijstandverlener in de arm moet 
worden genomen”. 

2 HvJ EU 14 mei 2020, ECLI:EU:C:2020:372: Artikel 201, lid 1, onder a), van richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) moet aldus worden uitgelegd dat het in deze bepaling bedoelde begrip „gerechtelijke 
procedure ” ook betrekking heeft op een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling waarbij een 
rechterlijke instantie betrokken is of kan zijn, hetzij bij het inleiden van deze procedure hetzij na afloop ervan. 

https://www.legaldutch.nl/wp-content/uploads/2013/11/Das-Sneller.pdf

