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Wat is de “waarborg rechtsbijstand” ? 

  
 Bij een geschil met betrekking tot het verzekerde voertuig, dat u zelf niet kan oplossen, waarborgt de 

verzekeraar rechtsbijstand u de nodige middelen voor een minnelijke, gerechtelijke, buitengerechtelijke 

of administratieve regeling. Alle niet-uitgesloten juridische geschillen zijn hierbij gedekt.  

 

 Het verzekerd voertuig is het voertuig geregistreerd onder de nummerplaat aangeduid in de polis met 

inbegrip van de gekoppelde aanhangwagen van maximum 750 kg MTM, maar ook het vervang-voertuig 

zolang het verzekerde voertuig niet in staat is te rijden. 

 

 De waarborg rechtsbijstand geldt voor alle landen waar dekking wordt verleend in het kader van de groene 

kaart, behalve de uitsluitingen 

 

 
        

Wat dekt deze bijstand ?  
 

 Rechtsbijstand wordt onder meer ingeschakeld bij verkeersongevallen in het buitenland, 

verkeersongevallen in België met een buitenlandse tegenpartij, verkeersongevallen in België met een niet-

geconventioneerde verzekeraar, verkeersongevallen die niet minnelijk kunnen worden geregeld, en voor 

de recuperatie van medische kosten. 

 

 Rechtsbijstand wordt ook ingeschakeld bij burgerlijk verhaal van stoffelijke en lichamelijke schade 

waarvoor een derde aansprakelijk is. 

 

 In geval van strafrechtelijke verdediging voor overtreding van de wetten en reglementen van het 

wegverkeer of wegens onopzettelijke verwondingen of doodslag kan rechtsbijstand eveneens ingeschakeld 

worden.  

 

 Eveneens bij insolventie van derden, in geval van een aansprakelijke en geïdentificeerde derde, die als 

onvermogend wordt erkend, kan de polis rechtsbijstand ingeschakeld worden.  
 

 
       

Wie kan beroep doen op de rechtsbijstand ?  
 

 De huurder in hoedanigheid van : 

- bestuurder of inzittende van het verzekerde voertuig 

- de gemachtigde bestuurders 

- de gemachtigde en kosteloos vervoerde inzittenden  

 
Bedragen  

 
 Er is een maximum van € 40.000 per schadegeval,  behalve bij insolventie van derden waar een maximum 

van € 15.000 geldt.  
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Wanneer is er geen dekking van toepassing ? 
  

 De algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.  

 Indien de verdediging ten laste wordt genomen door een verzekering B.A. 

 Wanneer er sprake is  van daden van grove schuld van de verzekerde, zoals  opzettelijke slagen en 

verwondingen, fraude en/of oplichting, diefstal, gewelddaden, agressie, vandalisme, herhaaldelijke 

overtredingen inzake rij- en rusttijden en overlading.  
 Bij strafrechtelijke vervolging voor gecorrectionaliseerde misdaden.  

 

 

 

De procedure  
 

 Stap 1  

-   ondernemen van de nodige stappen om tot een minnelijke regeling te komen 

 

 Stap 2 

- indien geen minnelijke regeling kan worden getroffen, wordt overgegaan tot een gerechtelijke of 

administratieve procedure. Hierbij gelden de volgende elementen 

o vrije keuze van advocaat 

o vrije keuze van expert of tegenexpert 

o objectiviteitsclausule : wanneer u niet akkoord gaat met het standpunt van de RB-verzekeraar, 

of wanneer u een redelijk voorstel tot minnelijke schikking weigert, kan u dit meningsverschil 

voor advies voorleggen aan een advocaat  
 de advocaat volgt uw standpunt : de dekking wordt verleend door maatschappij 

 de advocaat volgt uw standpunt niet : de gemaakte raadplegingskosten en honoraria 

worden 50/50 verdeeld tussen u en verzekeraar. Indien u desondanks de procedure 

verderzet en in uw gelijk wordt gesteld, worden alle gemaakte kosten terugbetaald. 
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