Rechtsbijstand, wat heeft overheid geregeld?
Geld
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H

et kabinet wil met enkele
maatregelen het recht op
bijstand inperken. Mensen met een laag inkomen lijken de
klos. Tijd dus om kritisch naar een
vervangende rechtsbijstandsverzekering te kijken.
In artikel 18 van de grondwet is
het recht op bijstand geregeld. De
overheid laat dit uitvoeren door het
juridisch loket. In Leeuwarden en
Groningen zijn de dichtstbijzijnde
vestigingen. Heb je vragen; dan heb
je recht op een gratis advies. Heb
je een advocaat nodig; dan kunnen
deze kosten worden vergoed.

Jammer dat op
deze manier
opnieuw het recht
op gelijke rechten
wordt uitgekleed

Je hebt hier recht op tot een inkomen van 25.000 euro voor een
alleenstaande en 35.000 euro voor
een gezin. Wel betaal je afhankelijk
van je inkomen een eigen bijdrage.
Problemen buiten Nederland vallen
hier niet onder. Ook extra kosten
zoals getuigen, griffierecht en deskundigen zijn voor eigen rekening.
De overheid wil dit recht laten
bestaan, maar er wel fors op bezuinigen. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven, heeft
onlangs elf maatregelen voorgesteld. Belangrijkste voorstellen zijn
een strengere selectie aan de poort
en het uitsluiten van verbintenissenrecht en huurrecht.
Als argument draagt Teeven aan
dat de voorgestelde uitsluitingen
goed verzekerbaar zijn. Jammer dat
op deze manier opnieuw het recht
op gelijke rechten wordt uitgekleed.
Juist de mensen met een kleine
portemonnee worden hierdoor
getroffen.
Door deze maatregelen is het
verstandig om opnieuw te bezien
wat een rechtsbijstandsverzekering
biedt en tegen welke prijs. Wij adviseren om te kijken naar de risico’s
waartegen een rechtsbijstandsverzekering dekking biedt en dit vergelijken met de risico’s in je eigen
leven. Zo komt je tot een afgewogen
beslissing.
Denk aan risico’s zoals inkomen,
verkeer, het verhalen van schades,
alles rondom je woning en problemen over vermogen en echtschei-
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ding. Probeer objectief te kijken hoe
groot het risico is op geschillen. Wat
zijn de financiële gevolgen wanneer
je nergens op terug kunt vallen.
De meeste mensen hebben
maar een paar keer in hun leven
rechtsbijstand nodig en anderen
regelmatig.
Verkleurde tafel
Een klant van ons kocht eens een
tafel met een lichtbruine kleur.

Bij het leveren van de tafel was de
kleur veel donkerder. Volgens de
verkoper kwam dit omdat de showroomtafel een jaar in het licht had
gestaan. De klant ging niet akkoord
en een geschil was geboren. Hoe ga
jij om met dergelijke geschillen?
Een aantal jaren geleden kwam
er een vertegenwoordiger van
rechtsbijstandverzekeringen bij ons
langs. Hij gaf aan dat iedereen een
dekking nodig had.

Pak maar eens een krant: op elke
pagina vindt je wel een gebeurtenis
waartegen de verzekering dekking
biedt. De vertegenwoorder vergat te
vertellen dat je in een krant altijd
de uitzonderingen leest en niet het
gangbare leven! Oordeel zelf.
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