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AV/BA/RB/01.2006 

 
■ VOORWERP VAN DE VERZEKERING 
 

Artikel 1 
De maatschappij verbindt er zich toe, binnen de perken van onderhavige voorwaarden, de verzekerde 
in geval van geschil of betwisting bij te staan voor het doen gelden van zijn rechten in der minne of zo  
nodig door een geëigende procedure, hem daartoe haar diensten te verlenen en ervoor de kosten te  
dragen. 

 
 
■ TERRITORIALE UITGESTREKTHEID 
 

Artikel 2 
De verzekering is geldig in de landen van de  E.U. en de  E.V.A. en voor zover de verdediging van de 
belangen van de verzekerde uitsluitend in één van die landen plaatsvindt. 

 
 
■ GEDEKTE SCHADEGEVALLEN 
 

Artikel 3 
 

a) Ingeval van een extra-kontraktueel geschil ten gevolge van een gebeurtenis die gedekt is door de 
waarborg  “Burgerlijke Aansprakelijkheid” zoals in de polis voorzien in het kader van de verzekerde 
aktiviteiten : - het burgerlijk verhaal voor alle schade opgelopen door de verzekerde ; 

        - de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde bij vervolgingen voor inbreuken ; 
        - de administratieve verdediging van de verzekerde. 
        - het burgerlijk verhaal in het kader van artikel 29bis van de wet van 21.11.1989  
         betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 

(in geval de poliswaarborgen “Burgerlijke Aansprakelijkheid” verkeersrisico’s inbegrijpen). 
 

b) De burgerlijke verdediging wordt in principe waargenomen door de verzekeraar van de burgerlijke  
 aansprakelijkheid.  Ze is dus slechts gedekt wanneer de rechten van de verzekerde strijdig zouden zijn 

met die van zijn B.A.-verzekeraar of wanneer er om een geldige reden geen B.A.-dekking zou zijn. 
Er wordt aan herinnerd dat niet gedekt zijn de bedragen, in hoofdsom en bijhorigheden (zoals kosten, 
intresten of penaliteiten) die door de verzekerde zouden te betalen zijn ingevolge een gerechtelijke  
beslissing of bij een minnelijke regeling. 

 
 
■ HOE HANDELEN BIJ EEN SCHADEGEVAL ? 
 

Artikel 4 
Wanneer de verzekerde beroep wenst te doen op zijn waarborg “Rechtsbijstand”, moet hij het schade- 
geval zo snel mogelijk aangeven bij de maatschappij aan wie de verzekeraar van het luik “Burgerlijke 
Aansprakelijkheid” het beheer toevertrouwt van de schadegevallen “Rechtsbijstand”. 
Dit kan gebeuren via de N.V. ARENA. 
Hij verbindt zich er tevens toe hem alle nodige inlichtingen, documenten of bewijsstukken over te maken 
om de Beheerder in staat te stellen een voldoeninggevende minnelijke oplossing na te streven en hem te 
helpen op doeltreffende wijze zijn belangen te verdedigen. 
De verzekerde draagt de gevolgen van een laattijdige of onvolledige mededeling waardoor de Beheerder 
niet in staat is de verdediging van de belangen van de verzekerde behoorlijk uit te voeren. 
De verzekerde blijft steeds alleen meester van zijn schadegeval en mag zelfs een regelingsovereen- 
komst treffen.  De kosten voor mandatarissen die worden aangeduid en procedures die worden ingesteld 
zonder schriftelijke toestemming van de Beheerder blijven echter ten laste van de verzekerde, behalve in 
geval van dringende bewarende maatregelen. 
Indien de minnelijke regeling niet haalbaar blijkt, zal de Beheerder zijn dossier overhandigen aan de 
advokaat of de persoon vermeld onder artikel 6, wiens naam en adres door de verzekerde aan de  
Beheerder worden bekendgemaakt. 
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■ VERZEKERDE PRESTATIES 
 

Artikel 5 
Op voorwaarde dat het bedrag van het geschil ten minste € 125- bedraagt € 1.250- voor de geschillen 
die onderworpen zijn aan het Hof van Cassatie) en onafhankelijk van de kosten van de diensten van de 
Beheerder die werden gemaakt voor een minnelijke regeling van het schadegeval, neemt de maat- 
schappij ten laste : 
���� Ten belope van maximum € 12.500- per schadegeval, ongeacht het aantal betrokken verzekerden : 

    - De kosten voor de verdediging van de juridische belangen van de verzekerde in het kader 
van de voorziene waarborgen, zoals : 

      - erelonen en kosten van de advokaat, gerechtsdeurwaarder, expert, ......  ; 
      - de procedurekosten die ten laste blijven van de verzekerde, inbegrepen de 

gerechtskosten verbonden aan een strafzaak ; 
      - de kosten van een procedure van tenuitvoerlegging per uitvoerbare titel. 

 
 
■ VRIJE KEUZE VAN ADVOCAAT 
 

Artikel 6 
Wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure, is de verzekerde 
vrij in de keuze van een advokaat of van iedere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens  
de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te  
behartigen. 
Telkens er zich een belangenconflict met de maatschappij voordoet, is de verzekerde vrij in de keuze 
van een advokaat of, zo hij er de voorkeur aan geeft, iedere persoon die de vereiste kwalificaties heeft 
krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen. 
Indien de advokaat optreedt buiten het rechtsgebied van het Beroepshof waaronder zijn balie ressorteert, 
blijven de daaruit voortvloeiende supplementaire kosten en erelonen ten laste van de verzekerde. 
Indien meerdere verzekerden gelijklopende belangen hebben en er meer dan één advokaat wordt  
aangesteld, dekt de maatschappij enkel de kosten en honoraria van de advokaat die vrij door de  
verzekeringsnemer werd gekozen. 
De verzekerde die een advokaat kiest, moet te gelegener tijd diens naam en adres mededelen, opdat de 
Beheerder hem het dossier kan overmaken dat hij heeft klaargemaakt. 
Indien de verzekerde zonder het akkoord van de Beheerder de aangestelde advokaat ontlast van de 
zaak ten voordele van een andere, zal de maatschappij de kosten en erelonen die ze niet had moeten 
dragen zonder die vervanging niet ten laste nemen. 
Deze bepaling is niet van toepassing indien de verzekerde verplicht is een andere raadsman te kiezen 
voor redenen buiten zijn wil om. 
De maatschappij noch de Beheerder zijn in geen geval aansprakelijk voor het optreden van de raads- 
lieden die tussenkomen voor een verzekerde. 

 
 
■ BETALING VAN DE ERELONEN EN KOSTEN 
 

Artikel 7 
De erelonen en kosten worden ofwel rechtstreeks aan de raadsman betaald ofwel tegen rechtvaardiging 
terugbetaald aan de verzekerde. 
De verzekerde verbindt zich ertoe nooit zonder voorafgaande instemming van de Beheerder zijn akkoord 
te geven over een kosten- en ereloonstaat ; hij zal desgevallend, op verzoek van de Beheerder, de  
taxatie van deze kosten en erelonen vragen bij de  Raad van de Orde of volgens een andere wettelijke 
procedure. 
De verzekerde die terugbetaling krijgt van kosten of uitgaven die aan de maatschappij toekomen, moet 
die afstaan aan de Beheerder.  Hij verbindt er zich toe de procedure of de uitvoering op kosten van de 
maatschappij en volgens de onderrichtingen van de Beheerder verder te zetten, tot wanneer hij die terug- 
betalingen bekomt.  Hij subrogeert hiervoor de maatschappij in al zijn rechten. 
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■ MENINGSVERSCHIL 
 

Artikel 8 
De verzekerde, bij verschil van mening met de maatschappij en de Beheerder over de gedragslijn die zal 
worden gevolgd voor de regeling van het schadegeval en na betekening door de maatschappij of de  
Beheerder van hun standpunt of van hun weigering om de stelling van verzekerde te volgen, heeft het 
recht een advokaat van zijn keuze te raadplegen onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering 
in te stellen.  Zo de advokaat het standpunt van de maatschappij of de Beheerder bevestigt, wordt aan 
de verzekerde de helft terugbetaald van de kosten en honoraria van deze raadpleging. 
Indien tegen het advies van deze advokaat de verzekerde op zijn kosten een procedure begint en een 
beter resultaat bekomt dan hetgeen hij zou hebben bekomen indien hij het standpunt van de maat- 
schappij of de Beheerder zou hebben gevolgd, is de maatschappij die de stelling van de verzekerde niet 
heeft willen volgen gehouden haar dekking te verlenen en de kosten van de raadpleging terug te betalen 
die ten laste van de verzekerde zouden zijn gebleven. 
Indien de geraadpleegde advokaat de stelling van de verzekerde bevestigt, is de maatschappij, ongeacht 
de afloop van de procedure, ertoe gehouden haar dekking te verlenen met inbegrip van de kosten en de 
honoraria van de raadpleging.  Bedoelde raadpleging moet geschreven en gemotiveerd zijn. 

 
 
■ INFORMATIEPLICHT 
 

Artikel 9 
Telkens wanneer zich een belangenconflict voordoet of een verschil van mening bestaat over de regeling 
van het schadegeval, brengt de Beheerder de verzekeringsnemer op de hoogte van : 

 

  1.  Het in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden “Rechtsbijstand” bedoelde recht  ; 
 

  2.  De in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden “Rechtsbijstand” bedoelde mogelijkheid. 

 
 
■ RECHTEN VAN DE VERZEKERDEN ONDERLING 
 

Artikel 10 
Wanneer een verzekerde rechten wil doen gelden tegen een andere verzekerde of tegen de 
verzekeringsnemer, is de waarborg hem niet verworven. 

 
 
■ EINDBEPALINGEN 
 

Artikel 11 
De waarborg is niet van toepassing : 

 

 1. Op de boeten, bijhorigheden en minnelijke schikkingen op strafgebied ; 
 

 2. Behoudens wat is voorzien in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden “Rechtsbijstand” voor 
de geschillen waarbij de verzekerde tegenover de Beheerder komt te staan. 

 
 
Betreffende de administratieve voorwaarden wordt verwezen naar de algemene voorwaarden 
AVVSF.01.2011, de artikels 15 tot en met 34. 
 
 

__________________________________ 

 


