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Wat is vrije advocaatkeuze?
Bij de ACP staan professionele en gespecialiseerde juristen klaar om je te helpen bij
juridische problemen op het gebied van werk en inkomen of uitkering. Door een
uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden (16 mei 2017) is het nu ook mogelijk om te
kiezen voor een externe advocaat. Je bent als ACP-lid automatisch verzekerd van
juridische hulp bij conflicten met de werkgever, maar wat betekent vrije advocaatkeuze
voor jou?
Waarom een jurist van de ACP kiezen?
> Als onze eigen juristen aan een zaak werken, dan worden alle kosten vergoed.
> Onze juristen zijn specialist op het gebied van politieambtenarenrecht; onbekend rechtsterrein
binnen de advocatuur.
> Onze juristen kennen de sector politie, hebben het juiste netwerk binnen de Nationale Politie om
tot oplossingen te komen en kunnen daarbij ook druk uitoefenen in het landelijk overleg.
> Onze juridische specialisten kennen je dossier vanaf het begin.
> Onze juristen zijn tot het einde persoonlijk betrokken bij jouw zaak.
Ik wil toch een externe advocaat. Hoe doe ik dat?
Neem altijd eerst contact op met de ACP. Moet jouw zaak juridisch behandeld worden, dan vertelt
jouw ACP-jurist dat je ook voor een externe advocaat kunt kiezen. Als je daarvoor kiest, schakelt
de ACP de advocaat van jouw keuze in. Dit betekent wel dat je voor die zaak niet meer terecht kan
bij een ACP-jurist, ook niet als je op een later moment tijdens de behandeling van het dossier door
de advocaat terug wil naar een van onze juristen.
Is er een maximale vergoeding als ik een externe advocaat inschakel?
Om grote contributiestijgingen te voorkomen, is de vergoeding voor een advocaat gelimiteerd. Het
maximumbedrag dat wordt vergoed is € 3.500,-. De limiet geldt voor de totale externe kosten (o.a.
BTW, kantoorkosten, eventuele kosten voor het inschakelen van deskundigen). Bij het inschakelen
van een advocaat betaal je altijd een eigen bijdrage van € 250,-.
Waarmee moet ik rekening houden als ik kies voor een externe advocaat?
> De ACP heeft een maximumbedrag vastgesteld voor het inschakelen van een advocaat. Realiseer
je dat de kosten die daarbovenop komen dus voor jouw rekening zijn. Om de kosten in de hand te
houden, raden wij je het volgende aan:
> Vraag vooraf een offerte aan, waarin duidelijk wordt hoeveel uur de advocaat verwacht aan jouw
zaak te besteden.
> Maak afspraken over overlegmomenten, waarin je kunt bepalen of de advocaat namens jou de
zaak verder moet behandelen.
> Spreek eventueel een maximumbedrag af.
> Maak duidelijke afspraken over welke werkzaamheden de advocaat voor jou verricht en wat er
precies in rekening wordt gebracht. Realiseer je dat ieder telefoontje van en naar de advocaat in
rekening wordt gebracht.

