VERGOEDING KOSTEN
ADVOCAAT
Sedert 1 januari 2017 staat in de Wms dat het bevoegd gezag de kosten die de mr maakt en die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, moet vergoeden. Maar
als het gaat om de kosten van het raadplegen van
deskundigen en van het voeren van rechtsgedingen,
moet de mr het bevoegd gezag vooraf van de te
maken kosten in kennis stellen. Wat nu als de mr
aan het bevoegd gezag meedeelt dat hij een advocaat heeft ingeschakeld, maar niet kan zeggen hoe
hoog de kosten daarvan zullen zijn? De geschillencommissie en de Ondernemingskamer deden uitspraak.
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