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ARTIKEL  1. 

WAT  VERSTAAT  MEN  ONDER …? 

 

U   : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekerings-

    contract sluit. 

 

WIJ   : de Verzekeringsmaatschappij waarmee het verzekeringscontract

    wordt gesloten, namelijk ASCO NV, Entrepotkaai 5 te 2000 

Antwerpen onderneming toegelaten onder code 0333 voor de tak  

Rechtsbijstand (K.B. van 4 juli 1979, B.S. van 14 juli 1979). 

 

ARAG     : de Maatschappij door ons gemandateerd voor het beheren van de  

schadegevallen.  De aangifte van een schadegeval alsook alle 

andere mededelingen  van de verzekerde in verband met een 

schadegeval dienen gericht te worden aan ARAG NV, 

Marsveldplein 5 te 1050 Brussel 

     

VERZEKERDE : de persoon die geniet van onze rechtsbijstand en van onze  

    financiële tussenkomst. 

 

 

ARTIKEL  2. 

WAT  IS  HET  DOEL  VAN  DE  RECHTSBIJSTANDVERZEKERING ? 
 

De verzekering heeft tot doel, bij schadegeval, de verdediging van de belangen van de 

verzekerde, handelend als eiser of als verweerder, waar te nemen, telkens bij behoefte heeft 

aan rechtsbijstand zoals voorzien in de algemene of bijzondere voorwaarden. 

 

 

ARTIKEL  3. 

WAT  VERSTAAT  MEN  ONDER  BEHOEFTE  AAN  RECHTSBIJSTAND ? 
 

Een behoefte aan rechtsbijstand ontstaat op het ogenblik dat de verzekerde, zijn tegenstrever 

of een derde een wettelijk voorschrift of een contractuele verbintenis niet naleeft of geacht 

wordt dit niet te doen, of nog zodra de verzekerde over een wettig belang beschikt een 

bedreigd recht te doen gelden. 
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ARTIKEL  4. 

WAT  VERSTAAT  MEN  ONDER  SCHADEGEVAL ? 
 

Een behoefte aan rechtsbijstand geeft aanleiding tot waarborg in de gevallen voorzien in de 

algemene of bijzondere voorwaarden, wanneer volgende feiten zich voordoen : 

 

1) in strafzaken : 

 

een dagvaarding om te verschijnen voor een straf- of onderzoeksgerecht; 

 

 

2) in betwiste zaken : 

 

een geschil van aard om onmiddellijk of later te worden voorgelegd aan een gewone of 

administratieve rechtsmacht.  De vorderingen ingediend bij vrijwillige rechtsmachten en 

de aanvragen, b.v. tot het bekomen van voordelen of vrijstellingen gericht aan 

administratieve overheden behoren echter niet tot het toepassingsgebied van dit contract ; 

het contract is slechts van toepassing op het verhaal waartoe de beslissingen van die 

rechtsmachten of overheden wettelijk aanleiding kunnen geven. 

 

 

ARTIKEL 5. 

WANNEER  MOET  EEN  SCHADEGEVAL  ZICH  VOORDOEN OPDAT HET 

CONTRACT TOEPASSELIJK  ZOU  ZIJN ? 

 

1) Het contract is toepasselijk op de schadegevallen die zich voordoen terwijl het van kracht 

is voor zover evenwel : 

- in strafzaken, de inbreuk gepleegd werd na de aanvang van het contract; 

- in betwiste zaken, ARAG niet bewijst dat de gebeurtenis of de omstandigheid die aan 

de oorsprong ligt van het geschil zich voordeed voor de aanvang van het contract, of 

dat u ervan bij de onderschrijving van het contract op de hoogte was of redelijkerwijze 

op de hoogte kon zijn. 

 

2) In bepaalde verzekerde materies, verlenen wij echter geen rechtsbijstand voor 

schadegevallen die zich voordoen binnen een zekere periode te rekenen vanaf de 

aanvangsdatum van het contract.  Deze periode waarvan de duur vastgesteld is in de 

algemene of bijzondere voorwaarden wordt “wachttijd” genoemd. 
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ARTIKEL  6. 

WAT  ZIJN  DE  PRESTATIES ? 
 

In de gevallen voorzien in de algemene of bijzondere voorwaarden : 

 

1) verlenen wij onze rechtsbijstand aan de verzekerde door de rechtsmiddelen aan te wenden  

die noodzakelijk zijn voor de verdediging van zijn belangen zowel in der minne als voor 

iedere gerechtelijke of administratieve instantie; 

 

 

2) nemen wij, tot beloop van het verzekerd bedrag aangeduid in de bijzondere voorwaarden,  

volgende uitgaven ten laste : 

a) de kosten en honoraria van advocaten, experten en deurwaarders, noodzakelijk voor de  

verdediging van de belangen van de verzekerde, de gerechtelijke en 

buitengerechtelijke procedurekosten, inbegrepen de gerechtskosten in strafzaken of 

inzake jeugdbescherming, alsook de kosten van een procedure van tenuitvoerlegging. 

Deze kosten worden rechtstreeks betaald zonder dat u ze dient voor te schieten,  Indien 

u echter B.T.W.-plichtig bent, wordt deze belasting slechts ten laste genomen in de 

mate dat ze niet terugvorderbaar is ; 

 

b)  de verplaatsings- en verblijfskosten van de verzekerde wanneer zijn persoonlijke 

 verschijning voor een buitenlands Hof of Rechtbank wettelijk vereist is of bevolen 

 wordt, in de mate dat zij op een redelijke wijze werden uitgegeven. 

 De terugbetaling van de verplaatsingskosten mag niet meer bedragen dan het laagste 

 bedrag dat zou vereist zijn voor de verplaatsing per spoor of per schip in eerste klasse, 

 of de verplaatsing per vliegtuig in economische of gelijkwaardige klasse; 

 

c)  de andere kosten (onderhandelingen, onderzoeken) indien ARAG voorafgaandelijk 

 hiervoor toestemming gaf; 

 

3) betalen wij, tot beloop van het verzekerd bedrag, aangeduid in de algemene of bijzondere  

voorwaarden, het bedrag van de strafrechtelijke borgtocht vooruit, indien deze in het 

buitenland geëist wordt door de plaatselijke overheden teneinde, hetzij de 

invrijheidstelling van de verzekerde te bekomen wanneer hij in voorlopige hechtenis is 

genomen, hetzij zijn vrijheid te behouden indien hij dreigt in hechtenis te worden 

genomen.  Het voorgeschoten bedrag, vermeerderd met de in België geldende wettelijke 

interesten en met de eventuele terugvorderingkosten, moet terugbetaald worden zodra de 

borgtocht is vrijgegeven, of zodra de verzekerde definitief is veroordeeld. 
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ARTIKEL  7. 

WAT  VERSTAAT  MEN  ONDER  “VERZEKERD  BEDRAG” EN 

“TUSSENKOMSTDREMPEL”? 

 

1) In elk van de verzekerde materies wordt onze financiële tussenkomst verleend tot beloop  

van het in de algemene of bijzondere voorwaarden vastgestelde bedrag.  Dit bedrag, 

“verzekerd bedrag” genoemd, geldt per schadegeval, ongeacht het aantal verzekerden 

betrokken in dit schadegeval.  Indien er meerdere verzekerden betrokken zijn in eenzelfde 

schadegeval dient u te bepalen welke voorrang er bij de uitputting van het verzekerd 

bedrag door ARAG moet verleend worden aan elk der verzekerden. 

 

2) In bepaalde verzekerde materies wordt onze bijstand voor hoven en rechtbanken verleend  

voor zover de belangrijkheid van het geschil, indien waardeerbaar, meer bedraagt dan het 

in de algemene of bijzondere voorwaarden aangeduide bedrag.  Dit bedrag, “tussenkomst-  

drempel” genoemd, geldt per schadegeval ongeacht het aantal verzekerden betrokken in 

dit schadegeval. 

 

 

ARTIKEL  8. 

WAT  BIJ  SCHADEGEVAL? 

 

1) Verplichtingen van de verzekerde bij schadegeval 

 

a) Aangifte 

Ieder schadegeval moet binnen de kortst mogelijke tijd nadat de verzekerde er kennis 

van kreeg schriftelijk aangegeven worden bij ARAG nv, Marsveldplein 5 te 1050 

Brussel.  De aangifte dient plaats, datum, oorzaak, omstandigheden en gevolgen van 

het schadegeval te vermelden, alsook de naam van de Verzekeringsmaatschappij en 

het nummer van uw contract. 

Alle kosten en honoraria die, met betrekking tot welke verplichting ook, gemaakt 

werden vóór de schadeaangifte, blijven ten laste van de verzekerde, tenzij blijkt dat zij, 

ten aanzien van de aangiftedatum, dringend noodzakelijk waren. 

 

b) Overdracht van stukken 

De verzekerde moet binnen de kortst mogelijke tijd alle documenten aan ARAG 

overdragen, inzonderheid alle gerechtelijke en buitengerechtelijke akten, 

briefwisseling of contracten in verband met het schadegeval, alsook alle bewijsstukken 

en –materiaal in verband met zijn eis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Inlichtingen 
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De verzekerde moet aan ARAG zonder verwijl alle nuttige inlichtingen verschaffen en 

alle opzoekingen in verband met het schadegeval vergemakkelijken, inzonderheid door 

aan ARAG de door de tegenstrever ondernomen stappen of aangenomen houding mee 

te delen. 

 

2) Beheer van het dossier 

 

a) ARAG onderzoekt samen met de verzekerde de aan te wenden middelen om tot een  

oplossing te komen.  Met uitzondering van de dringende bewarende maatregelen, 

blijven de kosten en honoraria in verband met om het even welke verplichting, 

gemaakt zonder voorafgaandelijk akkoord van ARAG, ten laste van de verzekerde. 

 

b) In geval van verschil van mening met ARAG over de gedragslijn die moet worden 

gevolgd voor de regeling van het schadegeval, wordt het geschil geregeld 

overeenkomstig de objectiviteitclausule beschreven in artikel 8,4. 

 

3) Keuze van advocaten en van experten 

 

a) 1. De verzekerde is vrij in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die 

    de vereiste kwalificatie heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet, om 

    zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen: 

  - wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijk of administratieve procedure; 

  - telkens er zich met ons of met ARAG een belangenconflict voordoet. 

 

2. Evenwel, indien voor een zaak die in België moet gepleit worden, de verzekerde een 

    advocaat kiest die niet ingeschreven is aan een Belgische Balie, draagt hijzelf de 

     daaruit voortvloeiende bijkomende kosten en honoraria. 

Hetzelfde geldt, indien voor een zaak die in het buitenland moet gepleit worden, de 

verzekerde een advocaat kiest die niet ingeschreven is aan een Balie van het rechts- 

gebied waar de zaak moet gepleit worden. 

 

3. ARAG mag zich de contacten met de advocaat of de persoon die de vereiste 

kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet niet 

voorbehouden. 

 

b) Wanneer het nodig is een expert aan te stellen, heeft de verzekerde de mogelijkheid  

deze vrij te kiezen.  Indien de verzekerde echter een expert kiest, werkzaam in een 

provincie of in een buitenlands administratief gebied overeenkomend met een 

provincie, andere dan deze waar de opdracht moet uitgevoerd worden, draagt hij zelf 

de daaruit voortvloeiende bijkomende kosten en honoraria. 

De verzekerde wordt geacht de keuze van zijn expert aan ARAG over te laten, indien 

hij, binnen de 15 dagen nadat ARAG hem ertoe verzocht heeft, zijn keuze niet heeft 

meegedeeld 
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c) Indien ARAG meent dat de kosten en honoraria van de door de verzekerde gekozen 

advocaten, deurwaarders en experten, overdreven hoog zijn, verbindt de verzekerde 

zich ertoe op verzoek van ARAG, de tuchtrechtelijke overheid waarvan die personen 

afhangen of de bevoegde rechtbank te vragen deze bedragen vast te stellen. 

 

4) Objectiviteitclausule 

 

In geval van verschil van mening met ARAG over de gedragslijn die moet worden 

gevolgd voor de regeling van het schadegeval en na betekening door ARAG van diens 

standpunt of van diens weigering om de stelling van de verzekerde te volgen, heeft 

laatstgenoemde het recht een advocaat van zijn keuze te raadplegen onverminderd de 

mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen. 

 

Zo de advocaat het standpunt van ARAG bevestigt, wordt aan de verzekerde de helft 

terugbetaald van de kosten en honoraria van deze raadpleging. 

Indien tegen het advies van deze advocaat  de verzekerde op zijn kosten een procedure 

begint en een beter resultaat bekomt dan hetgeen hij zou hebben bekomen indien hij het 

standpunt van ARAG zou hebben gevolgd, is ARAG die de stelling van de verzekerde 

niet heeft willen volgen, gehouden haar waarborg te verlenen en de kosten en de honoraria 

van de raadpleging terug te betalen die ten laste van de verzekerde zouden zijn gebleven. 

 

In alle gevallen verbindt de verzekerde er zich toe ARAG op de hoogte te houden van de 

evolutie van het dossier. 

 

Indien de geraadpleegde advocaat de stelling van de verzekerde bevestigt, is ARAG 

ongeacht de afloop van de procedure, ertoe gehouden haar waarborg te verlenen met 

inbegrip van de kosten en de honoraria van de raadpleging. 

 

5) Mededeling van de rechten van de verzekerde 

 

1. Telkens er zich een belangenconflict voordoet, zal ARAG de verzekerde op de hoogte  

brengen van het recht bedoeld in artikel 8,3 a)1. 

 

2. Telkens er een verschil van mening bestaat over de regeling van het schadegeval zal 

ARAG de verzekerde op de hoogte brengen van de mogelijkheid die hij heeft gebruik 

te maken van de in artikel 8,4 bedoelde procedure. 

 

6) Subrogatie 

 

Tot beloop van het bedrag van onze tussenkomst, zijn wij gesubrogeerd in de rechten van 

de verzekerde tegenover derden.  De subrogatie omvat onder meer de rechtsplegingsver- 

goedingen. 

 

 

7) Klachten 

 

 

Voor  alle klachten kunt u schriftelijk terecht bij ARAG-klachtendienst, op het adres 

hierboven vermeld. 
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Indien u geen bevredigend antwoord krijgt, kan u zich wenden tot de “VZW 

Ombudsdienst Verzekeringen”  de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel. 

 

 

 

 

ARTIKEL  9. 

WANNEER  TREEDT HET  CONTRACT  IN  WERKING  EN  WAT  IS  DE  DUUR  

ERVAN? 

 

1) Het contract treedt in werking op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden en 

wordt onderschreven voor een duur van maximum één jaar. 

 

De waarborg is echter slechts verworven na betaling van de eerste premie. 

 

2) Behoudens indien het contract door u of door ons is opgezegd minstens drie maand vóór 

het einde van de lopende periode, wordt het contract vernieuwd voor opeenvolgende 

periodes van één jaar. 

 

 

3) De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, bij een ter post aangetekende brief of 

door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 

 

 

ARTIKEL 10. 

WANNEER  EN  HOE  EINDIGT  HET  CONTRACT? 

 

1) Het contract eindigt bij het verstrijken van de lopende duur indien u of wij het opzeggen  

zoals voorzien in artikel 9, 2). 

 

2) Wij kunnen het contract opzeggen : 

 

a) als u de premie op de vervaldag niet heeft betaald  volgens de voorwaarden en op de 

wijzen beschreven in art.11,2); 

 

b) na iedere schadeaangifte, maar ten laatste één maand na de definitieve regeling van het 

schadegeval of de weigering het schadegeval ten laste te nemen; 

 

 

c) ingeval van verplaatsing van uw hoofdverblijf buiten België. 

 

 

 

3) U kan het contract opzeggen : 

 

a) overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 wanneer wij u een tariefwijziging  

betekenen; 

 

b) na iedere schadeaangifte, maar ten laatste binnen één maand na de laatste uitbetaling  

van prestaties of de weigering het schadegeval ten laste te nemen 
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4) a) De opzegging geschiedt bij deurwaardersexploot, bij een ter post aangetekende brief  

of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.  Evenwel, ingeval van 

niet-betaling van de premie op de vervaldag, geschiedt de opzegging bij de akte van 

ingebrekestelling bedoeld in artikel 11,2); 

 

b) In de gevallen bedoeld in de artikelen 10,2) b) en 10,3) b) heeft de opzegging eerst 

uitwerking na het verstrijken van een termijn van drie maanden te rekenen van de dag 

volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, ingeval van een 

aangetekende brief, te rekenen van de dag die volgt op zijn aangifte ter post; 

 

De opzegging kan van kracht worden één maand na de dag van de betekening ervan, 

indien u uw verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet bent nagekomen met 

de bedoeling ons te misleiden, op voorwaarde dat wij bij een onderzoeksrechter een 

klacht met burgerlijke partijstelling hebben ingediend tegen u of u voor het 

vonnisgerecht hebben gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496,  of 

510 van het Strafwetboek. 

 

Wij moeten de schade als gevolg van die opzegging vergoeden indien wij afstand doen 

van onze vordering of indien de strafvordering uitmondt in een 

buitenvervolgingstelling of een vrijspraak; 

 

c) In de andere gevallen en behoudens andersluidende bepalingen in deze overeenkomst, 

gaat de opzegging in na het verstrijken van één maand na de dag van de betekening 

ervan. 

 

 

ARTIKEL 11. 

WANNEER  EN  HOE  DE  PREMIE  BETALEN? 

 

1) De premie, vermeerderd met de belastingen en bijdragen voorzien door de wetten en   

reglementen, is jaarlijks betaalbaar op de in de bijzondere voorwaarden vastgestelde 

vervaldag 

Bij iedere vervaldag zenden wij u een betalingsbericht of laten wij aan u een kwijtschrift 

voorleggen.  

 

2) Bij niet-betaling van de premie op de vervaldag kunnen wij de dekking van het contract 

schorsen of het contract opzeggen indien u in gebreke is gesteld hetzij bij 

deurwaardersexploot hetzij bij een ter post aangetekende brief. 

 

De schorsing van de dekking of de opzegging hebben uitwerking na het verstrijken van een 

termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte 

ter post van de aangetekende brief. 

 

Als de dekking geschorst is, wordt als gevolg van de betaling van de achterstallige premies, 

in voorkomend geval vermeerderd met de interesten, een einde gemaakt aan die schorsing. 

 

Wanneer wij onze verplichting tot het verlenen van dekking geschorst hebben, kunnen wij 

de overeenkomst opzeggen indien wij ons dit recht  in de ingebrekestelling hebben 
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voorbehouden;  in dat geval wordt de opzegging van kracht na het verstrijken van een 

termijn van vijftien dagen te rekenen van de eerste dag van de schorsing. 

 

 

ARTIKEL 12 

WAT  GEBEURT  ER  ALS  WIJ  ONS  TARIEF  WIJZIGEN? 

 

Wij stellen u in kennis van een tariefwijziging minstens vier maanden voor de volgende 

jaarlijkse vervaldag van uw verzekeringen.  U hebt echter het recht de verzekering  op te 

zeggen binnen de maand volgend op de kennisgeving, overeenkomstig de in artikel 10,4)a) 

voorgeschreven wijzen.  De opzegging heeft uitwerking op de jaarlijkse vervaldag volgend op 

de betekening van de tariefwijziging. 

 

Indien de kennisgeving van de tariefwijziging gebeurt minder dan vier maanden voor de 

jaarlijkse vervaldag kan u uw verzekering opzeggen binnen een termijn van drie maanden te 

rekenen vanaf de dag van deze kennisgeving.  In dat geval wordt de opzegging van kracht één 

maand na de dag van de betekening van uw opzegging, zonder de jaarlijkse vervaldag te 

kunnen voorafgaan.  

 

 

ARTIKEL 13 

NOG  ENKELE  BIJZONDERHEDEN… 

 

1) De mededelingen in verband met een schadegeval moeten gericht worden aan ARAG nv, 

Marsveldplein 5 te 1050 Brussel.  De mededelingen die voor ons bestemd zijn moeten 

gericht worden aan onze zetel. 

 

2) Onze mededelingen en deze van ARAG worden gedaan aan het adres dat u vermeld heeft 

in de bijzondere voorwaarden of aan het adres dat u ons later schriftelijk meegedeeld 

heeft. 

 

3) Het contract is, voor al wat niet in de algemene of bijzondere voorwaarden is voorzien, 

onderworpen aan de wet op de landsverzekeringsovereenkomst en haar 

uitvoeringsbesluiten. 

 

 

 

 

 
 ASCO NV., Entrepotkaai 5, 2000 ANTWERPEN tel: 03/233 78 38, fax: 02/233 76 18 

Verzekeringsondernemingen toegelaten onder codenummer 0333 voor het beoefenen van de takken 1-4-6-7-8-9-10-11-13-16 en 17 


