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Rechtsbijstandverlenergaat
concurrentie aanmet advocatuur

RémyBaurichter en Jeroen Piersma
Amsterdam

Advocatenkantorenkrijgenereennieuwe
concurrent bij. Rechtsbijstandverlener
SRKbreekt de streng gereguleerde juri-
dischemarktopen.Hoeweldeinternere-
gelsvandeadvocatuurdatniet toestaan,
gaatSRKklantenzonderrechtsbijstands-
verzekeringbijstaan.IndeTweedeKamer
is er steunvoorhet initiatief vanSRK.

SRKmiktopdemarktvanmensendie
te veel verdienen voor sociale rechtsbij-
stand,maargeenadvocaat indearmdur-
ven nemen. Het bedrijf heeft het laten
onderzoeken:zo’n25%vandeNederlan-
dersmijdt rechtshulp. Zij hebben geen
verzekering,envindendekostenvaneen
advocaat te hoog en te onvoorspelbaar.
Vooral jongeren hebben steedsminder
vaak een rechtsbijstandsverzekering.
Sinds vorige week kunnen mensen

zónderdezeverzekeringaankloppenbij
SRK als zij een conflict hebben. Onder
het label BrandMRbiedt SRKhun juri-
dischebijstand tegen een vaste prijs, in
plaats van het uurtarief dat advocaten-
kantoren rekenen. Die juridische bij-
standwordtgegevendoor juristen,maar
ookde eigenadvocaten vanSRK.
Het punt is dat SRK daarmee lijn-

recht ingaat tegende spelregels voorde
advocatuur. Die schrijven ondermeer
voordat advocatenalleen in loondienst
mogen zijn bij een kantoor dat eigen-

dom is van advocaten. Die regel moet
voorkomendatadvocatenzichlatenlei-
dendoorbedrijfsbelangeninplaatsvan
die vande cliënten.
Er is één uitzondering op de regel:

advocatenmogen indienst zijn vaneen
rechtsbijstandsverzekeraar,mitszijuit-
sluitendwerkenvoorverzekerden.Door
met BrandMR temikken op niet-verze-
kerden,overschrijdtSRK,datniet inhan-
den is vanadvocaten, die grens.

SRK-directeurPeterLeermakers‘steunt’
naar eigen zeggen alle spelregels voor de
advocatuur,maar deze niet. ‘Al ruim vijf-
tienjaarmogenonzeadvocatenvoormen-
senmet een rechtsbijstandsverzekering
werken.Waaromdanniet voormensen
zonder verzekering?Waaromzouden ze
danineensnietmeeronafhankelijkzijn?’
Hij stelt dat de onafhankelijkheid vande
advocatenbijSRKwordtgewaarborgdmet
een interne commissie, die wordt bijge-

SRKbreektmet strenge regels juridische hulp en staat klanten zonder verzekering bij

staan door twee advocaten die voorheen
waarnemenddekensvandeNederlandse
Orde vanAdvocatenzijngeweest.

InDenHaagisersteunvoordepoging
vanSRKomderegelsvoordeadvocatuur
inNederlandopterekken.MinisterSan-
der Dekker van Rechtsbescherming
(VVD)heeft eenwetsvoorstel ingediend
omexperimenteninderechtspraakmo-
gelijk temaken.Hijwilburgerssoepeler
toegangbiedentotderechterendekos-
ten van rechtspraak verlagen.
Regeringsfractie VVDwil dat demi-

nister in gesprek gaatmet deOrde van
Advocaten over de ‘concurrentiebeper-
kende regels’ en het initiatief van SRK.
Desnoodsmoet Dekker gebruikmaken
van zijn aanwijzingsbevoegdheid, ‘ten-
einderechtshulpvoormeermensenbe-
schikbaar temaken.’
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SRKmikt met nieuwe
dienst op markt van
mensen die geen
advocaat in de arm
durven nemen
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In het VerenigdKoninkrijk en de
VerenigdeStatenondervindende
gevestigdeadvocatenkantorenal
veel langer concurrentie. Johan
Zwemmer, docent arbeidsrecht
en advocaat bij DLA Piper, wijst
op de Legal Services Act in En-
geland. Die wetmaakt het sinds
2011 mogelijk voor andere par-
tijen dan advocaten zich als me-
de-eigenaar in tekopenbij eenad-
vocatenkantoor.

Dekantorenkunnenzogeldop-
halenbuitendefirma,opdebeurs
bijvoorbeeld.Denieuwewet zette
dedeuropenvoorniet-juristenzo-
alsaccountantsendeurwaarders,
maarooksupermarkten,omde ju-
ridischemarkt op te gaan.

LeermakerswilmetdeOrdevan
Advocaten spreken over afschaf-
fing van de loondienstregel. De
Orde laat via een woordvoerder
weten dat de Haagse deken naar
aanleiding van een persbericht
over BrandMR ‘direct om ophel-
dering heeft gevraagd over de ju-
ridische onderbouwing van deze
constructie’.

SRKwasdeafgelopendecennia
deuitvoerder vanrechtsbijstands-
verzekeringen van grote verzeke-
raars zoals Aegon en NNGroup.
Vorig jaargavendezeverzekeraars
aandat zij van SRKafwilden.Het
leidde tot een conflict bij de On-
dernemingskamer. Leermakers
dwong af dat de scheiding verge-
zeld ging vaneenfinanciële scha-
deloosstelling.Ookkondenwerk-
nemersvanSRKoverstappennaar
DAS en Arag, waar NN en Aegon
hunrechtsbijstandverzekeringen
hebben ondergebracht.
SRK, dat van 375 werknemers

naar 50 ging, werkt nog steeds
voor de kleinere verzekeraars De
Goudse, Juwon en De Vereende.
Met de lancering van BrandMR
realiseert SRK eigenlijk een oud
planomeennieuwemarkt aan te
boren, te beginnenmet arbeids-
rechtconflicten, maar straks ook
andere rechtsgebieden.
Als de onderhandelingen niet

slagen en ermoet geprocedeerd
worden, komen de kostenmaxi-
maal uit op €3383. Marketingdi-
recteurPeterHoitingavanbrand-
MRnoemt dat ‘betaalbaar’.

‘Bijeendoorsneeadvocatenkan-
toor, dat gemiddeld €217per uur
rekent, ga je het voor dat bedrag
niet redden.’
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