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Vrije advocaatkeuze

24 mei
Polderborrel
Waarderpolder
Tijd: 17:00 tot 19:00 uur
Locatie: Content United
Tappersweg 12-K Haarlem
www.waarderpolder.nl

Op 7 april 2016 heeft het Europese
Hof van Justitie twee belangrijke
uitspraken gedaan over het recht
op vrije advocaatkeuze.

24 mei
De kracht van personal branding
Ondernemend Hoofddorp
Tijd: 18:30 tot 21:30
Locatie: Rabobank Regio Schiphol
Polarisavenue 150 in Hoofddorp
Meer info:
www.ondernemendhoofddorp.nl

In 2013 had het Europese Hof al beslist, dat verzekerden bij een rechtsbijstandsverzekeraar zelf moeten
kunnen kiezen wie zij als advocaat
inschakelen in een procedure. In de
praktijk werden (en worden) bepaalde soorten zaken echter toch uitgesloten door de verzekeraars.

25 mei
Ondernemers verkiezing
Noord-Holland Stichting
Ondernemingsverkiezing
Noord-Holland
Tijd: 19:30 tot 22:00 uur
Locatie: Philharmonie Haarlem
Meer info: www.ovnh.nl

Peter Paul en Jolanda de Bie

27 mei
Koninklijke HFC sponsorborrel
Gastspreker:
Prof. Dr. Philip Scheltens directeur
Alzheimer Centrum VUmc
Amsterdam
Tijd: inloop vanaf 17.30 u.
Locatie: Emauslaan 2 Haarlem
Toegang alleen voor leden.
Geïnteresseerd maar geen lid?
Mail dan naar info@konhfc.nl
o.v.v.firmanaam, e-mail adres

“Alles wat beweegt, moet worden
aangedreven”. Dat zegt Jolanda
de Bie die samen met broer Peter
Paul de directie van ABI vormt.
ABI is specialist op het gebied van
aandrijvingen, motion control en
robotics. High Tech in de Waarderpolder.

30 mei
Kick off Kredietunie Kennemerland
Kredietunie Kennemerland
Tijd: 19:00 tot 21:30
Locatie: het Forteiland in IJmuiden
Onder leiding van een avondvoorzitter zullen diverse meer en minder
bekende Nederlanders hun mening
geven over het fenomeen Kredietunie. Hierbij zal met name de
toegevoegde waarde van
een Kredietunie in onze regio Kennemerland worden toegelicht
meer info: www.mkb-haarlem.nl
31 mei
Haarlem Business Pitch
Tijd: 9:00 tot 11:00 uur
Locatie: Sociëteit Vereeniging
Zijlweg 1 Haarlem
Meer info: www.sopitch.nl
14 juni
Business autotestdag/
Lenteborrel
Kennemer business
Tijd: 9:00 tot 18:00 uur
Borrel vanaf 17:00 uur
Locatie: o.a.Landgoed Duinlust
Overveen
www.kennemerbusiness.nl
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High Tech in Waarderpolder

De overgrootvader van Peter Paul en
Jolanda startte bijna honderd jaar
geleden zijn onderneming in Amsterdam. Kort na de Tweede Wereldoorlog verhuisde het bedrijf naar de
Haarlemse binnenstad om in 1986
naar de Waarderpolder te vertrekken.
Jolanda de Bie: “We waren één van
de eerste bedrijven die zich aan de
A.Hofmanweg vestigden. Ik legde als
meisje van acht jaar met mijn broer
de eerste steen. Ik herinner mij goed
de weilanden voordat de Veerplas
werd aangelegd. We zijn zeer tevreden met deze locatie, hoewel veel
van onze klanten zich concentreren
in Noord-Brabant. Onze 60 medewerkers wonen hier, wij wonen hier,
Haarlem is een prachtige stad om
met klanten te bezoeken, Schiphol
ligt bijna om de hoek, kortom verhuizen is voor ons geen optie.”
Robotics
ABI specialiseerde zich in het realiseren van beweging, een dynamisch
werkveld. Innovatie is daarom es-

sentieel voor ABI. Jolanda de Bie: “De
voedingsindustrie is een belangrijke
afnemer van onze producten. Die
werken bijvoorbeeld met productielijnen met verschillende snelheden.
Het fileren van een kip kost meer
tijd dan het verpakken van de filet.
Wij zorgen met onze geavanceerde
besturingssystemen en software dat
alles op elkaar is afgestemd. Bovendien maken wij Delta Robots. Robotics is enorm in ontwikkeling, steeds
meer industrieën maken er gebruik
van. Wij hebben patent op een geconfigureerd robot systeem dat de
helft minder fabrieksoppervlakte gebruikt. Dat is een groot succes, net als
de fabricage van roestvrije aandrijvingen, ons tweede speerpunt. ”
Belangrijk kenmerk
Het gaat goed met ABI, broer en zus
kunnen als vertegenwoordigers van
de vierde generatie De Bie uitstekend
door één deur. “Als je het samen doet,
moet je goed je verantwoordelijkheden afbakenen. Mijn broer heeft
technische bedrijfskunde gestudeerd, ik bedrijfskunde in Rotterdam.
We doen veel verschillende dingen.
Wij zijn vergroeid met dit bedrijf. We
kwamen er veel als kleine kinderen,
deden klusjes, onze betrokkenheid
met de medewerkers is groot. Dat is
en blijft een belangrijk kenmerk van
een familiebedrijf.”

1. Ontslagvergunningsaanvragen
bij het UWV
Deze eerste zaak heeft de meeste
aandacht getrokken in de pers. Voorheen werden namelijk de kosten van
de advocaat niet vergoed door een
rechtsbijstandsverzekering, als het
ging om een ontslagvergunningsaanvraag bij het UWV. Het argument
van de verzekeraars was dat het geen
gerechtelijke of administratieve procedure was in de zin van de Wet. Via
de Hoge Raad kwam de zaak bij het
Europese Hof terecht.
Het Europese Hof oordeelde dat het
Europese recht als doel heeft om de
belangen van de verzekerden een
ruime bescherming te bieden. En
omdat duidelijk is dat de rechten
van een werknemer in het geding
zijn bij een ontslagvergunningsaanvraag, heeft een werknemer recht
op rechtsbescherming via een eigen
advocaat.
2. Bezwaarprocedure bij het CIZ
De tweede zaak heeft minder aandacht gekregen. Daarin ging het om
een bezwaarprocedure bij het CIZ
(Centrum Indicatiestelling Zorg). De
verzekerde had een verzoek om een
indicatiestelling gedaan, maar het
CIZ had dat verzoek afgewezen.
Vervolgens wilde de verzekerde via
een eigen advocaat een bezwaarschrift indienen bij het CIZ en het CIZ
verzoeken om het besluit te herzien.
De rechtsbijstandsverzekeraar wei-

Jan Koekkoek

gerde. Via het gerechtshof Amsterdam kwam de zaak bij het Europese
Hof terecht.
Het Hof herhaalde dat het Europese
recht als doel heeft om de belangen
van de verzekerden een ruime bescherming te bieden.
Voor het Hof was verder van belang
dat in die zaak het feitenonderzoek
plaatsvond in de bezwaarprocedure.
Met andere woorden, als de verzekerde daarna beroep wil instellen
bij de bestuursrechter, dan kan de
verzekerde dus ernstig nadeel lijden
door het feit, dat hij in de fase daarvóór niet is bijgestaan door een eigen advocaat.
Conclusie
Het loont nu dus des te meer de
moeite om advies in te winnen bij
een advocaat, als de rechtsbijstandsverzekeraar geen toestemming geeft
om een eigen advocaat te kiezen.
En nu we het toch over dit soort zaken hebben; wist u dat de meeste polissen ook recht geven op een second
opinion door een eigen advocaat op
kosten van de verzekeraar?
Köster Advocaten N.V. te
Haarlem en Hoofddorp
Sectie ondernemingsrecht
Jan Koekkoek
www.kadv.nl

Kennemer Bedrijven Golf Competitie
De vierde editie van de Kennemer Bedrijven Golf Competitie start maandag
30 mei op de golfbaan van Spaarnwoude. De veertig deelnemers vertegenwoordigen diverse lokale bedrijven. De Kennemer Bedrijven Golf
Competitie wordt afgewerkt op de
banen van Spaarnwoude, de Haarlem-

mermeersche en de Houtrak en wordt
mede mogelijk gemaakt door diverse
sponsoren. De uitslagen van de wedstrijddagen worden vermeld op de
pagina Goede Zaken van Haarlems
Dagblad, tevens één van de sponsoren. De slotavond vindt evenals vorig
jaar plaats in de Haven van Zandvoort.

De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg, Johan Tempelaar
Voor tips, agendapunten en
informatie: Joury Peters
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl
www.goedezaken.nu
Volg ons ook op

Op de foto van links naar rechts: Fred Postma (organisatie), Chris Steensma (Haven van
Zandvoort), Henrico van Lammeren (Vinites) en Anton Bouman (Organisatie).

