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Naam:  Lucas Hogeling (31) |  Functie: advocaat | Studie: Rechtsgeleerdheid, master Privaatrecht (aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht) aan de VU Amsterdam
 Werkt bij: Beer advocaten | Sinds: 2014

Waarom ben je letselschadeadvocaat geworden?
Tijdens mijn studie hadden lang niet alle vakken mijn onverdeelde aandacht. 
Het aansprakelijkheidsrecht sprak mij aan vanwege de soms spectaculaire  
casus in combinatie met de invoelbare, diep ingrijpende gevolgen voor 
betrokkene(n). Toen ik de kans kreeg om bij Beer advocaten in die zaken 
voor slachtoffers op te treden, hoefde ik daar niet lang over na te denken.

Beschrijf jezelf in een aantal trefwoorden
Toegankelijk, betrokken, relativerend en ad rem.

Welke eigenschap van jou komt het best tot zijn recht als advocaat?
Ik hoor veel dat ik een scherpe pen heb en dat ik daar ‘meer mee zou moeten 
doen’. Hoewel ik dat buiten mijn werk tot nog toe eigenlijk maar beperkt 
doe, helpt het mij daarbinnen om de belangen van mijn cliënten goed te 
kunnen behartigen. Juridische teksten zijn voor onze cliënten vaak moeilijk 
te doorgronden, soms onnodig ingewikkeld en nogal stoffig. Volgens mij 
ben ik goed in staat om cliënten op een laagdrempelige en heldere manier 
te adviseren over hun zaak en kan ik ook mijn standpunten tegenover we-
derpartij of rechtbank mooi verwoorden.

Wie is je grote leermeester?
Onder de vleugels van John Beer heb ik intensief kunnen werken aan de 
grootste zaken op ons kantoor. Door mee te kijken, doen en denken leer je 
ontzettend veel. Ik vind het mooi en inspirerend om te zien dat John ook na 
meer dan veertig jaar nog altijd niets van zijn bevlogenheid voor het vak en 
zijn cliënten is verloren.

Worden jongeren in de branche voor vol aangezien?
Tijdens mijn periode als advocaat-stagiaire kreeg ik wel de indruk dat ik door 
meer ervaren wederpartijen werd getest. Meer dan eens ben ik met stand-
punten om de oren geslagen die tegenover bijvoorbeeld mijn patroon nooit 
werden ingenomen. Een enkele keer heb ik ook een uitvoerig telefonisch 
college gekregen van een wederpartij, die mij dan uitlegde hoe ik een en 
ander waarschijnlijk had bedoeld. Mijn ervaring de afgelopen jaren is dat je 
vanzelf serieus wordt genomen als je je werk goed doet.

Favoriete app?
LiveScore – blijf ik lekker op de hoogte. 

Welke  werksituatie is je tot dusver het meest bijgebleven?
Samen met John Beer behartig ik de belangen van Abdelhak Nouri, die in 
juli 2017 op het veld in Oostenrijk werd getroffen door een hartstilstand. De 
gevolgen daarvan zijn zeer ingrijpend en de impact op alle betrokkenen en 
de maatschappij was en is bijzonder groot. De niet aflatende inzet en betrok-
kenheid van zijn familie hebben veel indruk op mij gemaakt en zullen mij 
denk ik altijd bijblijven.

Wat is de laatste film die je hebt gezien?
The Matrix

Welke tekst zou je op een t-shirt willen zetten?
Ik hou niet zo van t-shirts met teksten erop.

Wat is je favoriete vakantiebestemming?
De Verenigde Staten vind ik het meest fascinerende land dat ik ken. In 2013 
heb ik een rondreis van twee maanden gemaakt in het westen van de VS in 
een ontzettend Amerikaanse camper. Dat was echt fantastisch en reden om 
even een sabbatical te nemen.

Waaraan moet een goede collega voldoen?
Kwaliteit, betrokkenheid en positivisme. Zowel op het werk als daarbuiten. 
Met een goede collega kun je inhoudelijk overleggen, maar kun je ook even 
de boel de boel laten met een biertje op de vrijdagmiddag. Of donderdag-
middag.

Wat zou je in de praktijk van alledag graag veranderd zien?
In letselschadezaken is er een steeds terugkerende discussie met wederpar-
tijen over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand. 
Dat zou van mij wel afgelopen mogen zijn.

Wat is het grootste vooroordeel over je werk?
Je hoort nog wel eens dat letselschadeadvocaten als aasgieren op slachtof-
fers duiken en rijk worden van het leed van anderen door een deel van de 
schadevergoeding op te strijken. Dit terwijl no-cure-no-pay-afspraken ad-
vocaten in beginsel helemaal niet zijn toegestaan. In zekere zin is de stelling 
dat letselschadeadvocaten hun brood verdienen door het leed van een an-
der natuurlijk niet onjuist, maar goed: dat geldt voor bijvoorbeeld de dokter 
ook.

Als je geen letselschadeadvocaat was geworden, welk vak had je dan 
gekozen?
Dan was ik presentator geworden bij Studio Sport en ik sluit niet uit dat ik dat 
stiekem alsnog wel eens ambieer.

Wat kunnen jongeren leren van senioren en andersom?
Behalve voor de hand liggende antwoorden vanwege de ervaring van seni-
oren, leer ik van senioren soms geweldig archaïsch taalgebruik en (potjes)la-
tijn. Zo ik de arrogantie zou hebben – quod driewerf non! -  om te menen dat 
ouderen in het vak ook iets van mij kunnen leren, zou ik dat vooral zoeken 
in digitalisering van de praktijk en een frisse blik op misschien vastgeroeste 
oude gewoonten en taalgebruik.

Wat is aantrekkelijk in je werk? 
Aantrekkelijk van het werk op mijn kantoor vind ik de ruimte die er voor de 
advocaten is om te specialiseren in dat terrein van het aansprakelijkheids-
recht dat iemand aanspreekt. Ik ben een liefhebber van sport en vind alle 
sporten waar een bal bij wordt gebruikt geweldig (en de darts ook). Binnen 
Beer advocaten leg ik mij dan ook veel toe op zaken waar letsel is ontstaan 
bij een sport- of spelsituatie en op sporters met letsel.

Wat is je laatste (pop/muziek) concert dat je hebt bijgewoond?
Justin Timberlake in de Ziggo Dome

Van wie hingen er vroeger posters in je kamer?
The Matrix en Dennis Bergkamp

Is er een tekort aan jonge mensen in de branche?
Die indruk heb ik niet. Op grote congressen lijkt het grijze haren gehalte mis-
schien wel wat hoog, maar er zijn verschillende goedlopende verenigingen 
voor de jongeren in het wereldje. Zo is de VJPP een succes gebleken en is er 
op Europees niveau een levendige Young Lawyers Group van PEOPIL. Ook bij 
Beer advocaten werken veel mensen van niet veel ouder dan 30, dus daar-
over heb ik niet zo gek veel te klagen.
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Wat weet nog niemand van je?
Dat ik ontzettend goed ben in FIFA op de PlayStation en in bowlen. Of nie-
mand dat van mij weet vraag ik mij nu af, want ik schep daar graag onge-
vraagd over op. 

Wat is je favoriete restaurant
Ik ben fan van chefkok Julius Jaspers en mag graag eten bij zijn restaurant 
HappyHappyJoyJoy in Amsterdam. Ook de Rotisserie in Amsterdam-Oost is 
super.

Wat moet de regering meteen aanpakken?
De bezuinigingen in de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wat is de meest opvallende vakgebeurtenis van de laatste tijd?
De inwerkingtreding op 1 januari 2019 van de wet die voorziet in de moge-
lijkheid van vergoeding van affectieschade. Daarmee hebben nabestaanden 
en naasten van slachtoffers die door toedoen van een ander zijn overleden 
of ernstig letsel hebben opgelopen recht op vergoeding van affectiescha-
de: een vorm van immateriële schadevergoeding vanwege het verdriet dat 
daardoor wordt veroorzaakt. 

Wat is je ambitie? Wat wil je bereiken in het vak? 
Ik wil mij blijven ontwikkelen tot een steeds betere letselschadeadvocaat, 
maar vooral ook het plezier in mijn werk behouden.

Op donderdag 4 april vond in het Van der Valk 

Hotel in Vianen het jaarlijkse Rendez-Vous 

d’Expertise van het NIVRE plaats. In de ochtend 

mochten 55 jubilarissen, onder wie voorzitter 

Hans de Hoog, een zilveren jubileumspeldje in 

ontvangst nemen. Het jubileumspeldje wordt 

sinds 2016, het jaar waarin het NIVRE 25 jaar 

bestond, jaarlijks uitgereikt aan degenen die 25 

jaar onafgebroken in het Register ingeschreven 

hebben gestaan. Alle jubilarissen kregen tevens 

een lunch aangeboden. 

Na de lunch startte het Rendez-Vous, dat zijn 25e 

editie beleefde. De aanwezige Register-Experts 

en genodigden waren per branche verdeeld over 

zes zalen en kregen een voor hen aantrekkelijk 

programma aangeboden. In iedere zaal werd de 

opening verricht door een van de leden van het 

NIVRE-bestuur. Zo sprak voorzitter Hans de Hoog 

de branchegroep Personenschade toe, Francie 

Peters verzorgde het welkomstwoord bij de 

branchegroep Brand. 

Diverse lezingen
Gedurende de dag waren er tal van lezingen. Zo 

ging Rob Overdijkink, specialist in lithiumbat-

terijen en directeur van FSE Support, in op de 

risico’s van lithiumbatterijen. Onderzoeksjour-

nalist Maria Genova deed bij de branchegroep 

Motorvoertuigen haar verhaal over het gevaar 

van hacken. Tip: kijk niet op een site of er een 

groen slotje in de url staat. Dat slotje wordt door 

steeds meer cybercriminelen nagemaakt. Je kan 

beter kijken of er ineens streepjes in de domein-

naam staan die daar niet behoren te staan. 

Aan het eind van de dag was er een veel bredere 

ontmoeting. Een belangrijk en misschien ook 

wel het leukste moment van de hele dag, omdat 

alle experts samenkwamen tijdens een informeel 

gedeelte. Er werd druk genetwerkt tijdens deze 

25e editie van het Rendez-Vous d’Expertise.

Hoe voorkom je dat je ‘ook zo’n man in een saai grijs pak’ wordt?
De vraag veronderstelt dat je actief iets moet doen om dat te voorkomen. Ik 
maak mij daar niet zo druk om. Zolang je niet vergeet dat er ook een leven 
bestaat naast het werk en dat het waardevol is om ook tijd en energie in 
andere leuke dingen te steken, komt het wel goed. 

Wat is je favoriete sport?
Tennis, voetbal en de darts. <


