
 Wat is verzekerd ? 

  1. Verzekerde materies : 

- Burgerlijk verhaal : vordering als verzekerde 

tegen een derde op extra-contractuele basis 

- Strafrechtelijke verdediging voor  inbreuken op 

wetten en reglementen  

- Burgerlijke verdediging professionele aanspra-

kelijkheid ingeval van belangconflict met de BA 

verzekeraar of indien er geen BA verzekering 

bestaat op de markt 

- Verdediging van de belangen voortvloeiende uit 

contracten  

- Invordering erelonen gebaseerd op geschreven 

overeenkomst  

- Verdediging van de rechten voortvloeiend uit 

het verzekeringscontract “Brand en aanverwante 

Risico’s” m.b.t. professionele roerende en onroe-

rende goederen  

- Verdediging van de rechten als eigenaar of huur-

der m.b.t. onroerende goederen 

- Verdediging van de rechten die onder het ar-

beids- en sociaal recht ressorteren 

- Verdediging m.b.t. een geschil met de Belgische 

fiscale administratie 

- Verdediging m.b.t. een professioneel geschil 

met een administratieve overheid  

- Verdediging m.b.t. een geschil dat voorkomt 

voor de disciplinaire overheid of een deontolo-

gisch conflict met confraters 

- Waarborg tegen insolventie van een aansprake-

lijke derde in het kader van een gewaarborgd 

burgerlijk verhaal 

- Waarborg strafrechtelijke borgtocht in het ka-

der van een gewaarborgde strafrechtelijke verde-

diging 

 

 

.. 

Verzekerde kapitalen  

50.000 € voor Burgerlijk verhaal , strafrechtelijke 

verdediging, Rechtsbijstand na Brand en aanver-

wante risico’s en disciplinaire verdediging 

25.000 € voor burgerlijke verdediging 

20.000 € voor de waarborg insolventie van derden 

en de strafrechtelijke borgtocht 

15.000 € voor algemene contracten, invordering 

ereloon, onroerende goederen, arbeids- en sociaal 

recht, fiscaal recht en administratieve geschillen  

Waarschuwing: het doel van deze informatiefiche is een overzicht te bieden van de belangrijkste waarborgen en uitsluitingen 
met betrekking tot deze verzekering. Dit document is niet gepersonaliseerd  in functie van uw specifieke benodigdheden en 
de erin opgenomen informatie is niet exhaustief. Voor bijkomende informatie met betrekking tot de gekozen verzekering en 
uw verplichtingen raadpleeg de algemene en bijzondere voorwaarden betreffende deze verzekering. 
Referentie van de fiche : IPID RB 2014_v01.07.2020 

Welk soort verzekering is dit? 

Deze  verzekering verleent bijstand in geval van problemen van professionele aard en waarborgt de  uitgaven noodzakelijk 
om een recht uit te oefenen of te verdedigen binnen  een minnelijke, gerechtelijke, buitengerechtelijke of administratieve 

regeling. Het beheer van de schadegevallen is toevertrouwd aan ARAG SE-Branch Belgium, Marsveldplein 5, 1050 Brussel 

Rechtsbijstandsverzekering 

Informatiefiche over het verzekeringsproduct 

Product: Rechtsbijstand Dienstverlener in de  

                 bouwsector                                                        NBN 1.009 

 Wat is niet verzekerd ? O.a.: 
 

 

 

 

 

 

 

- Alles wat buiten het kader van de beroepsactivi-

teiten valt 

- Vennootschaps- en verenigingsrecht 

- Intellectuele rechten 

- Zakenrecht 

- Grondwettelijk recht 

- Geschillen behorende tot de bevoegdheid van 

internationale of supranationale rechtbanken of  

het arbitragehof 

- Geschillen m.b.t. beleggingen, sociale of andere 

aandelen 

- Geschillen m.b.t. borgstelling, aval en schuldover-

name 

- Geschillen m.b.t. een motorrijtuig 

- Geschillen m.b.t. concurrentie, prijzenreglemen-

tering en wetgeving handelspraktijken  

 Zijn er dekkingsbeperkingen ? 

  Voornaamste uitsluitingen 

 

 

- Geschillen m.b.t. contracten met de verzekeraar 

- Invordering erelonen van vastgoedmakelaars  

- Geschillen m.b.t. bouwen, renoveren enz. waarbij 

een architect of toestemming overheid is vereist en 

mbt koop van een goed “sleutel op de deur”  



 Hoe zeg ik mijn contract op ? 

 
Het verzoek tot opzeg moet aan de verzekeraar worden overgemaakt ten minste drie maand voor de vervaldag (voor 1 okto-

ber) per aangetekend schrijven, afgifte van opzegbrief tegen ontvangstbewijs of per deurwaardersexploot  

 Wanneer begint en eindigt de dekking? 

 De waarborg vangt aan op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden maar ten vroegste vanaf ondertekening polis en 

na betaling eerste premie. 

De waarborg eindigt : 

- gewoonlijk op 31/12 in geval van opzeg ten minste drie maand voor de jaarlijkse vervaldag  
- van rechtswege bij overlijden  van de verzekeringnemer  of ontbinding van diens vennootschap  

 Welke verplichtingen heb ik ? 

 • Ten allen tijde op spontane wijze en nauwkeurig alle bekende omstandigheden meedelen die redelijkerwijze moeten be-
schouwd worden als gegevens die een invloed kunnen hebben op de beoordeling van het risico door de verzekeraar 

• Jaarlijks aangifte doen van de opgevraagde erelonen  via het elektronisch platform  
•  tijdig een omstandig schriftelijk relaas geven van het geschil  
• overleggen met de verzekeraar voor elke beslissing  

 Wanneer en hoe betaal ik ? 

 Elke premie (jaarlijkse voorlopige premie of afrekeningspremie of andere) moet jaarlijks betaald worden binnen de termijn 
en op de wijze vermeld in de betalingsaanvraag  

 Waar ben ik gedekt ? 

 

 

In landen die lid waren van de Europese Unie op 01.01.2004 voor Burgerlijk verhaal, strafrechtelijke verdediging, burger-
lijke verdediging, algemene contracten, invordering erelonen, insolventie van derden en strafrechtelijke borgtocht 

In België voor de rechtsbijstand na brand en aanverwante risico’s, onroerende goederen, arbeids- en sociaal recht, fis-
caal recht, administratieve geschillen en disciplinaire verdediging  

 

 

- Invorderingen ereloon beneden de 2.500 €  
- Geschillen beneden de 1.000 € m.b.t. algemene 
contracten rechtsbijstand na  brand en aanverwan-
te risico’s, onroerende goederen, arbeids- en soci-
aal recht, fiscaal recht, administratieve geschillen, 
waarborg insolventie van derden  
- Geschillen in de wachtperiode voorzien in de alge-
mene voorwaarden 
- vordering schadevergoeding wegens tergend en 
roekeloos geding  

 

 

Voornaamste gevallen van verval van waar-

borg 

- Laattijdige aangifte 
- Kosten gemaakt zonder voorafgaandelijk overleg 
met  de verzekeraar 
- Onredelijke geschillen of geschillen met onvol-
doende slaagkans 
- Bij weigering redelijk voorstel tot minnelijke schik-
king  


