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ZVZ90 VRIJE ADVOCAATKEUZE 
Is het in een gerechtelijke of administratieve procedure volgens de wet- en regelgeving niet verplicht om een 
advocaat in te schakelen? Dan is er geen sprake van verplichte procesvertegenwoordiging en geldt in aanvulling 
op en/of in afwijking van het in de voorwaarden WZVR bepaalde het volgende:  

 Als een juridisch specialist die in dienst is van DAS de rechtsbijstand verleent, zijn dat interne kosten. Dit 
geldt ook als een door DAS aangewezen incasso- of deurwaarderskantoor de vordering incasseert. Deze 
interne kosten worden onbeperkt vergoed. Bijkomende externe kosten vergoedt DAS tot aan het 
kostenmaximum dat in de voorwaarden WZVR staat.  

 Schakelt DAS op verzoek van verzekerde een door hem gekozen externe rechtshulpverlener in (waaronder 
ook valt een incasso- of deurwaarderskantoor dat niet door DAS is aangewezen), dan betaalt DAS – als 
onderdeel van het kostenmaximum dat in de voorwaarden WZVR staat – de noodzakelijke en redelijke 
behandelkosten (honorarium inclusief kantoorkosten en overige kosten) van deze externe 
rechtshulpverlener in die procedure. DAS betaalt voor deze behandelkosten echter maximaal:  

 per arbeidsrechtelijke procedure € 2.500 exclusief btw 
 per bestuursrechtelijke en sociaal-verzekeringsrechtelijke procedure voor twee instanties 

tezamen € 3.000 exclusief btw 
 per overige procedure € 5.000 exclusief btw.  

Dit maximum geldt niet voor een incassoprocedure zonder inhoudelijk verweer. In dat geval 
vergoedt DAS maximaal het bedrag dat de door verzekerde gekozen rechtshulpverlener in 
rekening mag brengen volgens de hiervoor geldende regelgeving (regeling salarissen in 
rolzaken kanton).  

Vraagt verzekerde DAS om een externe rechtshulpverlener in te schakelen voor een gerechtelijke of 
administratieve (incasso)procedure, terwijl DAS niet verplicht is een advocaat in te schakelen? Dan moet 
verzekerde een eigen risico betalen van € 500. Dit geldt ook als verzekerde besluit voor de gerechtelijke incasso 
van zijn vordering geen gebruik te maken van het incasso- of deurwaarderskantoor dat DAS hiervoor heeft 
ingeschakeld. Pas nadat DAS dit eigen risico heeft ontvangen, zal DAS de opdracht geven aan de externe 
rechtshulpverlener die verzekerde heeft aangewezen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


