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ALGEMENE VOORWAARDEN
RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING

TITEL 1 - GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEPALINGEN

Art. 1 -   WAT IS HET DOEL VAN DEZE 
RECHTSBIJSTANDVERZEKERING ?

Deze verzekering heeft tot doel, bij gedekt 
schadegeval, uw juridische belangen te 
vrijwaren en  u in staat te stellen uw rechten 
te laten gelden, als eiser of verweerder.  

De omvang van de dekking en de 
dekkingslimieten zijn hierna en in de 
bijzondere voorwaarden omschreven.

Art. 2 -   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 u een 
kwijtschrift voorleggen. 

2. Bij niet-betaling van de premie op de 
vervaldag kunnen wij de dekking van de 
verzekering schorsen of de verzekering 
opzeggen indien u in gebreke bent 
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 de maatschappij de verplichting 
tot het verlenen van dekking geschorst 
heeft, kan zij de verzekering opzeggen 
indien zij haar dit recht in de 
ingebrekestelling heeft 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.

Art. 3 - WANNEER TREEDT DEZE 
VERZEKERING IN WERKING EN 
WAT IS DE DUUR ERVAN ?

1. Deze verzekering treedt in werking op 
de datum vermeld in de bijzondere 
voorwaarden op voorwaarde dat de 
eerste premie betaald is, en ze wordt 
onderschreven voor de duur van één jaar.

2. Behoudens indien deze verzekering 
door u of door ons is opgezegd ten 
minste drie maanden voor de  vervaldag 
overeenkomstig de in artikel 4.4. alinea 
1 van Titel 1. voorgeschreven wijzen, 
wordt zij vernieuwd voor opéénvolgende 
periodes van één jaar.

Art. 4 -   WANNEER EN HOE EINDIGT DEZE 
VERZEKERING ?

1. Deze verzekering eindigt bij het 
verstrijken van de lopende duur indien ze 
werd opgezegd zoals voorzien in artikel 
3.2.

2. Wij kunnen de verzekering opzeggen:

a. als u  de premie op de vervaldag niet 
heeft betaald volgens de voorwaarden 
en op de wijzen beschreven in artikel 
2.2;

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 de verzekering opzeggen:

a. overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 5, wanneer wij u een 
tariefwijziging betekenen;

b. na iedere schadeaangifte maar ten 
laatste één maand na de laatste 
uitbetaling van prestaties of de 
weigering het schadegeval ten laste te 
nemen.

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 2.2.

b. In de gevallen bedoeld in de artikelen 
4.2.b. en 4.3.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 afgifte 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 de maatschappij 
te misleiden, op voorwaarde dat 
deze bij een onderzoeksrechter een 
klacht met burgerlijke partijstelling 
heeft ingediend tegen u of u voor 
het vonnisgerecht heeft gedagvaard, 
op basis van de artikelen 193, 196, 
197, 496 of 510 tot 520 van het 
Strafwetboek.

De maatschappij moet de schade 
als gevolg van die opzegging 
vergoeden indien zij afstand doet 
van haar vordering of indien de 
strafvordering uitmondt in een 
buitenvervolgingstelling of een 
vrijspraak.

c. In de overige gevallen en behoudens 
andersluidende bepaling, gaat de 
opzegging in na verstrijking van een 
termijn van een maand te rekenen 
vanaf de dag na de betekening of van 
de datum van het ontvangst-bewijs 
of, ingeval van een aange-tekende 
brief, te rekenen vanaf de dag na de 
afgifte bij de post. 

Art. 5 -   WAT GEBEURT ER BIJ 
TARIEFWIJZIGING ?

Wij stellen u in kennis van een tarief-
wijziging minstens vier maanden voor de 
jaarlijkse vervaldag van uw verzekering. 
U hebt echter het recht de verzekering op 
te zeggen binnen de maand volgend op 
de kennisgeving, overeenkomstig de in 
artikel 4.4.a. voorgeschreven wijzen. De 
opzegging heeft uitwerking op de jaarlijkse 
vervaldag volgend op de betekening van de 
tariefwijziging.

Indien de kennisgeving van de tarief-
wijziging 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.

Art. 6 -   ZIJN ER NOG BIJZONDERHEDEN ?

1. De mededelingen in verband met een 
schadegeval moeten gericht worden aan 
ons.

2. Onze mededelingen worden gedaan 
aan het adres dat u vermeld heeft in 
de bijzondere voorwaarden of aan het 
adres dat u ons het laatst schriftelijk 
medegedeeld heeft.

3. Deze verzekering is, voor al wat niet in de 
algemene of bijzondere voorwaarden is 
voorzien, onderworpen aan de wet op de 
landverzekeringsovereenkomst en  haar 
uitvoeringsbesluiten.
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4. U heeft kennis genomen van de 
bepalingen voorzien in de Wet van 
08.12.92 ter bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van 
de verwerking van persoonsgegevens.

5. ARCES N.V., verstrekt aan VIVIUM 
N.V. een algemene volmacht om 
de rechtsbijstandcontracten te 
onderschrijven en uit te geven, de 
premies te innen en desgevallend de 
opzegging van deze contracten op zich te 
nemen.

6. Klachten 
Met klachten die betrekking hebben 
op ons kunt u zich schriftelijk tot 
ons richten via uw gebruikelijke 
tussenpersonen. Indien u geen 
bevredigend antwoord krijgt, kunt u 
zich richten tot de Ombudsman van de 
Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 
1000 Brussel.
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TITEL 2 - RECHTSBIJSTAND 
VOERTUIG “ALL IN”

Art. 1 -  BEGRIPSOMSCHRIJVING

Voor de toepassing van deze verzekering 
wordt verstaan onder:

VERZEKERINGNEMER 
de persoon die deze verzekering 
onderschrijft.

U
de verzekerde personen d.w.z.

a. de verzekeringnemer of, indien de 
verzekeringnemer een rechtspersoon 
is, de in de bijzondere voorwaarden 
aangeduide bestuurder en elke bij 
hen inwonende persoon;

b. elke andere persoon dan deze 
vermeld onder “u”.a. als eigenaar, 
gemachtigde bestuurder of gratis 
vervoerde passagier van het 
beschreven motorrijtuig.

 
Voor de bepalingen vervat in de artikelen 
3, 4 en 5 van titel 1 verstaat men onder 
“u” enkel de verzekeringnemer.

DERDE
elke andere persoon dan deze vermeld 
onder artikel 1. “u” hierboven.

VERZEKERD VOERTUIG
a. het motorrijtuig en elke 

aanhangwagen beschreven in de 
bijzondere voorwaarden;

b.  de aanhangwagen waarvan de 
maximum toegelaten massa geen 750 
kg overschrijdt en die samen met 
het beschreven motorrijtuig in het 
verkeer wordt gebracht;

c.  het motorrijtuig dat aan een derde 
toebehoort en tot het zelfde gebruik 
bestemd is als het beschreven 
motorrijtuig, wanneer het gedurende 
een periode die niet langer is dan 
één kalendermaand het beschreven 
motorrijtuig dat tijdelijk onbruikbaar 
is, vervangt;

d.  het motorrijtuig dat aan een derde 
toebehoort en dat toevallig door 
een persoon vermeld onder “u”.a. 
bestuurd wordt.

WIJ 
ARCES, Belgische naamloze 
verzekeringsvennootschap voor 
rechtsbijstand, erkend onder het 
codenummer 1400 (KB van 11.04.1996) 
voor het beoefenen van verzekeringsverric
htingen Rechtsbijstand (tak 17), waarvan 
de maatschappelijke zetel zich Route des 
Canons 2 B te B – 5000 Namen bevindt.
De schadeaangifte, alsmede alle 
andere meedelingen betreffende een 

schadegeval, moeten naar ARCES, op het 
voorvermelde adres worden gezonden.

SCHADEGEVAL
Een behoefte aan rechtsbijstand die 
voortvloeit uit een gebeurtenis of 
omstandigheid waarvan u redelijkerwijze 
moet weten dat zij litigieus is. 
Schadegevallen die voortspruiten uit 
hetzij één en dezelfde gebeurtenis hetzij 
verschillende gebeurtenissen die aan 
eenzelfde oorzaak te wijten zijn, worden 
als één enkel schadegeval aangezien.  In 
dat geval wordt elk van de schadegevallen 
geacht zich te hebben voorgedaan op 
het ogenblik waarop het eerste van al die 
schadegevallen zich heeft voorgedaan.

Art. 2 -  WANNEER MOET EEN 
SCHADEGEVAL ZICH VOORDOEN 
OPDAT DEZE VERZEKERING 
TOEPASSELIJK IS ?

1.  Het schadegeval moet zich voordoen 
  terwijl deze verzekering van kracht is.  
Ze is nochtans niet toepasselijk:

-  in strafzaken, wanneer de inbreuk 
gepleegd werd voor de aanvang van deze 
verzekering;

-  in burgerlijke zaken, wanneer de 
gebeurtenis of de omstandigheid die aan 
de oorsprong ligt van het schadegeval 
zich voordeed voor de aanvang van deze 
verzekering en u het schadegeval kon 
verwachten of redelijkerwijze voorzien bij 
de onderschrijving van deze verzekering.

2.   Deze verzekering is eveneens 
  toepasselijk op schadegevallen 
die ontstaan ten laatste 6 maanden na de 
beëindiging van deze overeenkomst voor  
zover de gebeurtenis of de omstandigheid die 
aan de oorsprong ligt van het schadegeval 
zich voordeed terwijl de waarborgen nog van 
kracht waren.

Art. 3 -  BIJZONDERHEDEN IN VERBAND 
MET DE DEKKING

A.  Wat is het toepassingsgebied van deze  
  verzekering?

1.  Deze verzekering is toepasselijk op 
schadegevallen waarbij het verzekerd 
voertuig is betrokken of die te wijten 
zijn aan het gebruik van het verzekerd 
voertuig, of waarbij een persoon vermeld 
onder artikel 1.”u”.a. betrokken is als 
voetganger of als passagier van een aan 
een derde toebehorend voertuig, met 
inbegrip van een gemeenschappelijk 
vervoermiddel te land, te water of in de 
lucht.

2. Deze verzekering is eveneens toepasselijk 
op schadegevallen die verband houden 
met de beschadiging, de vernieling of het  
verlies ingevolge een verkeers-ongeval, 
van uw persoonlijke zaken die zich in het 

verzekerd motorrijtuig bevinden.

B.  Op welk principe steunt deze 
  verzekering?

1. Het principe is dat u verzekerd bent 
in alle rechtstakken, voor zover een 
uitsluiting of een beperking dit niet 
uitdrukkelijk belet.

2. Voor de personen vermeld onder artikel 
1.”u”.b. beperkt de dekking zich echter 
tot:

a. het burgerlijk verhaal, waarmee 
wij bedoelen de vorderingen tot 
schade-loosstelling gegrond op een 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst, de  
vorderingen op basis van de wet 
inzake arbeidsongevallen en de  
vorderingen op basis van artikel 29 
bis van de wet van 21 november 
1989 betreffende de verplichte  
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen of gelijkaardige   
bepalingen van buitenlands recht. 
Deze waarborg wordt evenwel niet 
verleend wanneer de aansprakelijk-
heid van een andere verzekerde 
betrokken is;

b.  de strafrechtelijke verdediging;

c.  het onvermogen van derden.

C.  Wat zijn de beperkingen betreffende 
  bepaalde materies?

1. burgerlijke verdediging

Wij verdedigen u enkel tegen vorderingen 
tot schadeloosstelling gegrond op uw 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, 
wanneer de verzekeraar burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid een verhaalsvordering 
tegen u kan uitoefenen.

2.  contracten

a. Wij verlenen enkel rechtsbijstand 
voor schadegevallen die betrekking 
hebben op contracten in verband 
met het verzekerd voertuig vermeld 
onder artikel 1.”verzekerd voertuig”.
a. en b. 

Deze waarborg wordt evenwel niet 
verleend voor schadegevallen die 
verband houden met de verhuring 
van dit voertuig. 

 
b.  Deze waarborg is eveneens 

toepasselijk op schadegevallen die 
voortvloeien uit:

-  de overdracht aan een derde 
van het verzekerd voertuig, voor 
zover de overdracht gebeurde ten 
laatste 30 dagen na de definitieve 
vervanging van dit voertuig en 
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het schadegeval zich voordeed 
binnen de 6 maanden na de 
overdracht;

-  de aanschaf van het voertuig 
bestemd om definitief het 
verzekerd voertuig te vervangen 
en dit tot de definitieve 
ingebruikneming;

-  het huurcontract van het hier-
boven onder artikel 1.”verzekerd 
voertuig”.c. gedefinieerde 
vervangingsmotorrijtuig;

-  het huurcontract van maximum 
1 maand gesloten met een 
gespecialiseerde firma  van een 
door u bij gelegenheid in huur 
genomen motorrijtuig. 

c.  Inzake het verhaal van  de verzekeraar 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
is de waarborg verworven voor elk 
verzekerd voertuig.

D.  Wat zijn de bijkomende waarborgen?

1.  het onvermogen van derden

Wanneer u genoten heeft van onze 
dekking “burgerlijk verhaal” ingevolge 
een niet opzettelijke daad en de 
aansprakelijke derde onvermogend is 
en zijn onvermogen werd vastgesteld 
door het mislukken van een procedure 
van gedwongen tenuitvoerlegging, 
waarborgen wij u de betaling van het 
bedrag dat u in hoofdsom als vergoeding 
voor uw schade door een rechtbank van 
een lidstaat van de Europese Unie of door 
een Zwitserse of  Noorse rechtbank werd 
toegekend.

Deze waarborg wordt dus ondermeer 
niet toegestaan ingeval van opzettelijke 
gewelddaden op personen of goederen, 
diefstal of poging tot diefstal, vandalisme 
en andere opzettelijke feiten, noch 
wanneer de aansprakelijkheid rust op de 
bestuurder van het verzekerd voertuig.

2.  het geldvoorschot

Wanneer u geniet van onze dekking 
“burgerlijk verhaal” ingevolge een niet 
opzettelijke daad veroorzaakt door 
een behoorlijk geïdentificeerde derde 
van wie de volledige aansprakelijkheid 
onbetwistbaar vaststaat, betalen wij u, 
indien u het vraagt, het niet betwiste 
bedrag vooruit waarop u recht heeft 
als vergoeding uit hoofde van de 
beschadiging of de vernieling van het 
verzekerd voertuig of van de medische 
kosten die u heeft gedragen, voor 
zover de terugvordering van dit bedrag 
daadwerkelijk kan gebeuren op de 
verzekeraar van die derde.

Deze vergoeding wordt voorgeschoten 

nadat u ons schriftelijk uw akkoord heeft 
gegeven om uw vordering, tot beloop van 
onze vergoeding, aan ons  af te staan of 
om ons de vergoeding terug te betalen 
zodra u ze ontvangt.

Dit voorschot zal betaald worden na 
aftrek van een vrijstelling van 200 EUR.

Deze waarborg wordt dus ondermeer 
niet toegestaan ingeval van opzettelijke 
gewelddaden op personen of goederen, 
diefstal of poging tot diefstal, vandalisme 
en andere opzettelijke feiten, noch 
wanneer de aansprakelijkheid rust op de 
bestuurder van het verzekerd voertuig.

Art. 4 -  WELKE KOSTEN WORDEN TEN 
LASTE GENOMEN ?

1.  Wij nemen de volgende kosten ten   
  laste:

a. de kosten en erelonen van uw advocaat, 
die overeenkomstig de voorwaarden van 
deze verzekering is aangesteld;

b.  de gerechtskosten, inbegrepen de 
gerechtskosten in strafzaken, en de kosten 
van één procedure van tenuitvoerlegging;

c. de kosten van gerechtelijke of 
buitengerechtelijke expertise, 
noodzakelijk voor de verdediging van uw 
belangen;

d. de verplaatsings- en verblijfkosten 
wanneer uw 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 verplaatsings-
kosten 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.  De 
terugbetaling van de verblijfkosten is beperkt 
tot de prijs van overnachting inclusief ontbijt.

In de mate van het mogelijke worden deze 
kosten rechtstreeks betaald zonder dat u 
ze dient voor te schieten.  Indien u echter 
BTW-plichtig bent, wordt deze belasting 
slechts ten laste genomen in de mate dat ze 
niet terugvorderbaar is.

2.   Wij nemen niet ten laste :

a.  de kosten en erelonen die het gevolg 
zijn van opdrachten die gegeven werden 
voor de aangifte van het schadegeval of 
zonder overleg met ons, tenzij blijkt dat 
zij dringend noodzakelijk waren t.a.v. de 
aangiftedatum of betrekking hadden op 
dringende bewarende maatregelen;

b. de boetes, opdeciemen, transacties met 
het openbaar ministerie en de bedragen 

in hoofdsom en bijkomende bedragen 
waartoe u zou veroordeeld worden, 
waarmee o.m. gelijkgesteld worden 
de bijdragen tot de speciaal bij Wet 
opgerichte Fondsen;

c.  de kosten vermeld onder artikel 4.1. 
wanneer het litigieus bedrag in hoofdsom 
niet meer bedraagt dan 200 EUR;

d.  de kosten en erelonen verbonden aan een 
procedure van tenuitvoerlegging wanneer 
een termijn van 5 jaar na het betekenen 
van de uitvoerbare titel is verstreken;

e.  de kosten en erelonen van het advies van 
een advocaat bij het Hof van Cassatie of 
van een procedure voor dit Hof, wanneer 
het bedrag in hoofdsom niet meer 
bedraagt dan 1.250 EUR;

f.  de kosten en erelonen in verband met 
procedures voor internationale of 
supranationale gerechtshoven.

3.   Subrogatie

Tot het bedrag van onze tegemoetkoming 
worden we in de plaats gesteld in de rechten 
die u tegenover derden kunt doen gelden. 
De indeplaatsstelling omvat onder meer de 
vergoedingen van rechtspleging en, in de 
mate van hun terugvorderbaarheid, de kosten 
en erelonen van advocaten en experts.

Art. 5 -  TOT WELK BEDRAG KOMEN WIJ 
TUSSEN ?

1.   Verzekerde bedragen

a.  de kosten vermeld onder artikel 4.1. zijn 
verzekerd tot maximaal 50.000 EUR;

b.  de vergoeding bij onvermogen van 
derden en het geldvoorschot bedragen 
telkens maximaal 7.500 EUR. 

2.   De verzekerde bedragen vermeld  
  onder 1. gelden per schadegeval 
en ongeacht uw aantal betrokken in 
het schadegeval. Indien u met meerdere 
verzekerde personen betrokken bent 
in eenzelfde schadegeval dient de 
verzekeringnemer te bepalen welke voorrang 
er bij de uitputting van de verzekerde 
bedragen door ons moet verleend worden aan 
elk van u.

Art. 6 -  WAAR GELDT ONZE DEKKING ?

Voor zover niet anders is bepaald geldt 
de dekking voor alle landen vermeld en 
gevalideerd op het verzekeringsbewijs van het 
verzekerd voertuig.  
Voor de rechtsbijstand “contracten” 
geldt onze dekking in de Europese Unie, 
Zwitserland en Noorwegen.



© ARCES - ALGEMENE VOORWAARDEN - CBFA 1400

- 6 -

VERZEKERING RECHTSBIJSTAND - RB/08/01 - 050801 - 2.570N - 10.2007
RECHSTBIJSTAND VOERTUIG ALL IN

Art. 7 - WAT ZIJN DE UISLUITINGEN ?

1.  De waarborg wordt niet verleend aan 
  verzekerde personen, andere dan 
de verzekeringnemer, wanneer zij rechten 
kunnen laten gelden ofwel tegen elkaar, ofwel 
tegen de verzekeringnemer. In afwijking 
wordt de waarborg “burgerlijk verhaal” 
evenwel verleend aan de personen vermeld 
onder artikel 1.”u”.a. wanneer de schade ten 
laste genomen wordt door een verzekeraar 
burger-rechtelijke aansprakelijkheid, behalve 
indien een andere in artikel 1.”u”.a. vermelde 
persoon, wiens aansprakelijk-heid  in het 
gedrang komt, zich ertegen verzet omdat 
verhaalsrecht zou kunnen uitgeoefend 
worden door de verzekeraar burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid.

2.   De waarborg is niet toepasselijk:

a.  op schadegevallen die betrekking hebben 
op schade veroorzaakt door: 

-  oorlog of gelijkaardige feiten en door 
burgeroorlog;

-  oproer, stakingen, lock-out of 
collectieve (politieke of ideologische) 
gewelddaden, behalve indien u 
bewijst dat u er zelf niet actief aan 
deelnam;

-  wapens of tuigen die bestemd 
zijn om te ontploffen door 
structuurwijziging van de atoomkern;

-  een nucleaire brandstof, een 
radioactief product, radioactieve 
afval of een bron van ioniserende 
stralingen. 

b.  op schadegevallen die het gevolg zijn van 
een door u gepleegd opzettelijk feit;

c.  op schadegevallen die het gevolg zijn van 
twisten, vechtpartijen, weddenschappen 
of uitdagingen, behalve wanneer u 
bewijst dat u er niet actief aan deelnam 
en dat u er noch een uitdager, noch een 
aanstoker van was;

d.  op schadegevallen die het gevolg 
zijn van inbreuken op de wetten, 
besluiten, decreten, verordeningen en/of 
reglementen, houdende voorschriften 
van technische of sociale aard inzake 
het goederentransport of het bezoldigd 
personenvervoer;

e.  op geschillen in verband met deze    
verzekering;

f.  op de verdediging van belangen 
van derden of van belangen aan u 
overgedragen door afstand van betwiste 
rechten of conventionele subrogatie;

g. op schadegevallen waarin u betrokken 
bent tegenover de administratie van de 
rechtstreekse inkomstenbelastingen, van 

de douane en accijnzen en van de BTW;

h.  op schadegevallen die te maken hebben 
met vervoersvergunningen.

3.   De waarborg is bovendien niet  
  toepasselijk in de onderstaande 
omstandigheden tenzij u kan bewijzen dat er 
geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze  
omstandigheden en het schadegeval of dat 
u niet op de hoogte was of redelijkerwijze 
niet op de hoogte kon zijn van  deze 
omstandigheden:

a.  wanneer het voertuig bestuurd wordt 
door een persoon die niet voldoet aan 
de wettelijke voorwaarden om te mogen 
sturen;

b.  wanneer het voertuig niet geldig 
verzekerd is of niet voldoet aan de 
vereisten van de technische controle.

Art. 8 -  WAT MOET U DOEN BIJ 
SCHADEGEVAL ?

1.  Het schadegeval aangeven

U moet ons het schadegeval schriftelijk 
aangeven binnen de kortst mogelijke tijd 
nadat u er kennis van kreeg.      
De aangifte dient plaats, datum, oorzaak, 
omstandigheden en gevolgen van het 
schadegeval te vermelden, alsook de naam 
van de  maatschappij  en het nummer van 
deze polis.

2.  Actief meewerken aan een vlotte  
  schaderegeling:

a.  U moet ons binnen de kortst mogelijke 
tijd alle documenten in verband met 
het schadegeval (gerechtelijke of 
buitengerechtelijke akten, briefwisseling 
en contracten) en alle bewijsstukken in 
verband met uw eis overmaken.

b.  U moet ons zonder verwijl alle nuttige 
inlichtingen verstrekken en alle vragen 
beantwoorden die u worden gesteld.

c.  U zal ons alle medewerking verlenen 
om het beheer van uw schadedossier te 
vergemakkelijken, de gevolgen van het 
schadegeval voorkomen of beperken en 
noch  maatregelen noch schikkingen 
treffen, zonder met ons vooraf te 
overleggen.

3.   Wat gebeurt er indien u deze 
  verplichtingen niet naleeft?

a.  Ingeval  u één van voormelde 
verplichtingen niet naleeft,  draagt u 
zelf de gevolgen hiervan en de hieruit 
voortvloeiende bijkomende kosten en 
erelonen.

b.  Ingeval van valse aangifte, bedrieglijke 
verzwijging of wanneer u opzettelijk de 
bij schadegeval opgelegde verplichtingen 

niet nakomt, bent u vervallen van alle 
recht op waarborg en gehouden tot 
terugbetaling van de gemaakte kosten.

Art. 9 -  HOE WORDT UW SCHADEGEVAL 
GEREGELD ?

1.   Beheer van het dossier

Wij onderzoeken samen met u de aan te 
wenden middelen om tot een oplossing te 
komen.  Wij  lichten u in over de omvang 
van uw rechten en de wijze waarop u die kan 
laten gelden.  Wij streven een minnelijke 
regeling na en zullen, indien nodig, een 
gerechtelijke procedure inspannen.

2.   Vrije keuze van advocaat of  expert

a.  Wanneer moet worden overgegaan tot 
een gerechtelijke of administratieve 
procedure of telkens als er zich een 
belangenconflict tussen u en ons 
voordoet,  mag u een advocaat of ieder 
ander persoon die de vereiste kwalificaties 
heeft krachtens de op de procedure 
toepasselijke wet, kiezen om uw belangen 
te verdedigen, te vertegenwoordigen of te 
behartigen.

Indien u een advocaat kiest die niet 
ingeschreven is aan de balie van  het 
rechtsgebied van het Hof van Beroep 
waar de zaak moet gepleit worden, 
draagt u zelf de daaruit voortvloeiende 
bijkomende kosten en erelonen.

Indien u beslist van advocaat te 
veranderen, nemen wij slechts de 
kosten en erelonen ten laste die zouden 
voortvloeien uit de tussenkomst van één 
enkele advocaat.

b.  Wanneer het nodig is een expert aan te 
stellen, heeft u de mogelijkheid deze vrij 
te kiezen.

Indien u een expert kiest, werkzaam in 
een andere provincie (of in een ander 
buitenlands administratief gebied 
overeenkomend met een provincie) dan 
deze waar de opdracht moet worden 
uitgevoerd, draagt u zelf de daaruit 
voortvloeiende bijkomende kosten en 
erelonen.

Indien u beslist van expert te veranderen, 
nemen wij slechts de kosten en erelonen 
ten laste die zouden voortvloeien uit de 
tussenkomst van één enkele expert.

c.  Indien wij menen dat de kosten 
enerelonen van de  door u gekozen 
advocaat, deurwaarder en/of expert 
overdreven hoog zijn, verbindt u zich 
ertoe op ons verzoek, de tuchtrechtelijke 
overheid waarvan die personen afhangen 
of de bevoegde rechtbank te vragen, de 
bedragen ervan vast te stellen.
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3.   Objectiviteitclausule

Wij kunnen onze dekking weigeren voor 
rechtsvorderingen of het aanwenden van 
rechtsmiddelen wanneer wij menen dat 
uw standpunt niet te verdedigen is of  niet 
voldoende kansen op welslagen heeft of 
wanneer een voorgestelde minnelijke 
schikking redelijk is.

Ingeval van verschil van mening hierover en 
na bekendmaking van ons standpunt of van 
onze weigering uw stelling te volgen, mag u 
de advocaat die zich reeds bezighoudt met de 
zaak, of bij gebreke hiervan, een advocaat van 
uw keuze, raadplegen.

Indien deze advocaat ons standpunt 
bevestigt, betalen wij u de helft van de kosten 
en erelonen van deze raadpleging.  Indien 
u tegen het advies van uw advocaat op uw 
kosten een procedure begint of voortzet en 
een beter resultaat bekomt dan indien u 
ons standpunt zou hebben gevolgd, zijn wij 
gehouden waarborg te verlenen en de kosten 
en erelonen van de raadpleging terug te 
betalen die u ten laste zouden zijn gebleven. 

In alle gevallen verbindt u zich ertoe ons op 
de hoogte te houden van de evolutie van het 
dossier.

Indien uw advocaat uw stelling bevestigt, zijn 
wij, ongeacht de afloop van de procedure, 
ertoe gehouden de waarborg te verlenen met 
inbegrip van de kosten en erelonen van de 
raadpleging.

Art. 10 -  WAT GEBEURT ER INGEVAL VAN 
OVERDRACHT OF DEFINITIEVE 
BUITENGEBRUIKSTELLING VAN 
HET VERZEKERD VOERTUIG ?

1.  Wanneer het verzekerd voertuig  
  overgedragen wordt of definitief 
buiten gebruik gesteld, en binnen de 30 
dagen vervangen wordt door een ander 
voertuig van dezelfde categorie, voorzien 
van dezelfde inschrijvingsplaat, blijft 
de verzekering rechtsbijstand zonder 
onderbreking van kracht.

2.   Wanneer het verzekerd voertuig  
  overgedragen wordt of definitief 
buiten gebruik gesteld, en binnen de 30 
dagen vervangen wordt door een voertuig 
van  een andere categorie of door een ander 
voertuig van dezelfde categorie, voorzien 
van een andere inschrijvingsplaat, dient de 
verzekeringnemer ons hiervan te verwittigen 
binnen de 16 dagen volgend op de 
vervanging, en de  verzekering rechtsbijstand 
blijft zonder onderbreking van kracht, na 
eventuele aanpassing van de premie.

3.  Wanneer het verzekerd voertuig 
  overgedragen wordt of definitief 
buiten gebruik gesteld, en niet vervangen 
wordt binnen de 30 dagen, houdt de 
verzekering rechtsbijstand op door het feit 
zelf van de overdracht of de definitieve 

buitengebruikstelling.

Art. 11 -  WAT GEBEURT ER BIJ OVERLIJDEN 
VAN EEN VERZEKERDE ?

Wanneer een verzekerde persoon vermeld 
onder artikel 1.”u”.a., die geniet van onze 
waarborg overlijdt, wordt onze waarborg 
toegekend aan zijn echtgenoot, zijn 
ascendenten en descendenten voor iedere 
vordering tegen een voor dit overlijden 
mogelijk aansprakelijke derde. 
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TITEL 3 - RECHTSBIJSTAND GEZIN 
“ALL IN PLUS” - FORMULE

Art. 1 -  BEGRIPSOMSCHRIJVING

Voor de toepassing van deze verzekering 
wordt verstaan onder:

VERZEKERINGNEMER 
De persoon die deze verzekering 
onderschrijft.

U
De verzekerde personen d.w.z.

a. de verzekeringnemer, zijn 
samenwonende echtgenoot of de 
persoon met wie hij samenwoont, 
hierna begrepen in de term 
«echtgenoot», voor zover de 
verzekeringnemer zijn hoofdverblijf 
in België heeft;

b. elk andere bij de verzekeringnemer 
inwonende persoon.

De waarborg blijft verworven aan de 
verzekerde personen die tijdelijk buiten 
het gezin verblijven, inzonderheid om 
gezondheidsredenen, wegens studie of 
werk.

Voor de bepalingen vervat in de artikelen 
11 tot en met 14 verstaat men onder “U” 
enkel de verzekeringnemer. 

WIJ 
ARCES, Belgische naamloze 
verzekeringsvennootschap
voor rechtsbijstand, erkend onder 
het codenummer 1400 (K.B. van 
11.04.1996) voor het beoefenen
van verzekeringsverrichtingen
Rechtsbijstand (tak 17), waarvan de 
maatschappelijke zetel zich te B-5000 
NAMEN, Route des Canons 2 B 
bevindt.
De schadeaangifte, alsmede alle andere 
mededelingen betreffende een schade-
geval, moeten naar ARCES, op het 
voorvermelde adres worden gezonden.

SCHADEGEVAL
a. Een behoefte aan rechtsbijstand 

die voortvloeit uit een gebeurtenis 
of omstandigheid waarvan u 
redelijkerwijze moet weten dat zij 
litigieus is.

Schadegevallen die voortspruiten uit 
hetzij één en dezelfde gebeurtenis 
hetzij verschillende gebeurtenissen  
die aan eenzelfde oorzaak te 
wijten zijn, worden als één enkel 
schadegeval aanzien.

In dat geval wordt elk van de 
schadegevallen geacht zich te hebben 
voorgedaan op het ogenblik waarop 
het eerste van die schadegevallen zich 
heeft voorgedaan.

b. Inzake procedures van vrijwillige 
rechtspraak (bv. homologatie van een 
adoptie) en inzake aanvragen gericht 
aan administratieve overheden  bv. 
tot het bekomen van voordelen of 
vrijstellingen, en onverminderd 
hetgeen bepaald is onder artikel 3, 
wordt het schadegeval geacht zich te 
hebben voorgedaan vanaf wanneer 
verhaal  tegen deze beslissing 
mogelijk is.

Art. 2 -  WAT IS HET DOEL VAN DEZE 
RECHTSBIJSTAND?

De verzekering heeft tot doel, bij gedekt 
schadegeval, uw juridische belangen te 
vrijwaren en u in staat te stellen uw rechten 
te laten gelden, als eiser of verweerder.
De omvang van de dekking en de 
dekkingslimieten zijn hierna en in de 
bijzondere voorwaarden omschreven.

Art. 3 -  WANNEER MOET EEN 
SCHADEGEVAL ZICH VOORDOEN 
OPDAT DEZE VERZEKERING 
TOEPASSELIJK IS?

1.  Het schadegeval moet zich voordoen  
  terwijl deze verzekering van kracht is. 
Ze is nochtans niet toepasselijk:
a. in strafzaken, wanneer de inbreuk 

gepleegd werd voor de aanvang van deze 
verzekering;

b. in burgerlijke zaken, wanneer de 
gebeurtenis of de omstandigheid die aan 
de oorsprong ligt van het schadegeval 
zich voordeed voor de aanvang van deze 
verzekering of wanneer u het schadegeval 
kon verwachten of redelijkerwijze 
voorzien bij de onderschrijving van deze 
verzekering.

2.  Wij verlenen echter geen  
  rechtsbijstand voor schadegevallen 
die zich voordoen gedurende een zekere 
periode, te rekenen vanaf de aanvangsdatum 
van deze verzekering. Deze periode, wachttijd 
genoemd, bedraagt:

• 24 maanden voor de schadegevallen 
die betrekking hebben op de 
echtscheiding of de ontbinding van het 
samenlevingscontract;

• 12 maanden voor de schadegevallen 
in verband met het fiscaal recht en de 
beëindiging van arbeidsovereen-komsten;

•  3 maanden voor de schadegevallen in 
verband met het administratief recht, 
het verbintenissenrecht, het erfrecht, 
schenkingen en testamenten, en het 
sociaal recht behalve de beëindiging van 
arbeidsovereenkomsten.

De bij een voorafgaande verzekeraar 
verstreken wachttijd voor een bijzondere en 
gelijksoortige waarborg komt de verzekerde 

ten goede.

Art. 4 -  BIJZONDERHEDEN IN VERBAND 
MET DE DEKKING

A.  Op welk principe steunt deze    
 verzekering?

1. Het principe is dat u verzekerd bent 
in alle rechtstakken, voor zover een 
uitsluiting of een beperking dit niet 
uitdrukkelijk belet.

2. Ondermeer omvat deze verzekering:

a. het burgerlijk verhaal, waarmee 
wij bedoelen de vorderingen tot 
schadeloosstelling gegrond op een 
burgerrechtelijke contractuele of 
buitencontractuele aansprakelijk-
heid;

b. de burgerlijke verdediging, waarmee 
wij bedoelen de vorderingen tot 
schadeloosstelling gegrond op uw 
burgerrechtelijke contractuele of 
buitencontractuele aansprakelijk-
heid;

c. de strafrechtelijke verdediging;

d. de verbintenissen uit contracten in de 
meest ruime zin van het woord, aldus 
inbegrepen het consumenten-recht;

e. het sociaal recht.
Indien u zelfstandige bent, geldt 
deze waarborg voor de schade-
gevallen i.v.m. de rechten op 
uitkeringen waarop u aanspraak 
kan maken krachtens de sociale 
zekerheidswetgeving;

f. het personen- en familierecht;

g. het erfrecht, schenkingen en 
testamenten;

h. het fiscaal recht;

i. het administratief recht.

B.  Wat zijn de bijkomende waarborgen?

1. het onvermogen van derden

Wanneer de aansprakelijke derde 
onvermogend is en zijn onvermogen 
werd vastgesteld door het mislukken 
van een procedure van gedwongen 
tenuitvoerlegging, waarborgen wij u 
de betaling van het bedrag dat u in 
hoofdsom als vergoeding voor uw schade 
door een rechtbank van een lidstaat van 
de Europese Unie of door een Zwitserse 
of Noorse rechtbank werd toegekend.

Deze vergoeding zal betaald worden na 
aftrek van een vrijstelling van 200 EUR.

Echter deze waarborg wordt pas 
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toegestaan indien u kon genieten van 
onze waarborg «burgerlijke verhaal» 
in het kader van een vordering tot 
schadevergoeding gegrond op een 
burgerrechtelijke buitencontractuele 
aansprakelijkheid of een wettelijke 
vergoedingsplicht en onder voorwaarde 
dat de aansprakelijke derde een niet 
opzettelijke daad beging.

Deze waarborg wordt dus ondermeer 
niet toegestaan ingeval van opzettelijke 
gewelddaden op personen of goederen, 
diefstal of poging tot diefstal, vandalisme 
en andere opzettelijke feiten.

2. de strafrechtelijke borgtocht

Wanneer ingevolge een gebeurtenis 
waarvoor u kan genieten van de 
waarborg «strafrechtelijke verdediging», 
een strafrechtelijke borgtocht in het 
buitenland geëist wordt door de 
plaatselijke overheden teneinde, hetzij uw 
invrijheidsstelling te bekomen wanneer 
u in voorlopige hechtenis is genomen, 
hetzij uw vrijheid te behouden indien u 
dreigt in hechtenis te worden genomen, 
betalen wij deze borgtocht vooruit.

Het voorgeschoten bedrag, vermeerderd 
met de in België geldende wettelijke 
intresten en met de eventuele 
terugvorderingkosten, moet terugbetaald
worden, zodra de borgtocht is vrijgegeven 
of zodra u definitief bent veroordeeld.

3.  het geldvoorschot

Wanneer u geniet van onze dekking 
«burgerlijk verhaal» ingevolge een niet 
opzettelijke daad veroorzaakt door een 
behoorlijk geïdentificeerde derde, van wie 
de burgerrechtelijke buiten-contractuele 
aansprakelijkheid of de wettelijke 
vergoedingsplicht onbetwistbaar 
vaststaat, betalen wij u, indien u het 
vraagt, het niet betwiste bedrag vooruit 
waarop u recht heeft als vergoeding van 
uw schade.

Dit voorschot zal pas toegekend worden 
nadat u ons schriftelijk uw akkoord heeft 
gegeven om uw vordering, tot beloop van 
onze vergoeding aan ons af te staan of om 
ons de vergoeding
terug te betalen zodra u ze ontvangt.

Dit voorschot zal betaald worden na 
aftrek van een vrijstelling van 200 EUR.

Deze waarborg wordt pas toegestaan 
onder voorwaarde dat de aansprakelijke 
derde een niet opzettelijke daad beging. 
Deze waarborg wordt dus ondermeer 
niet toegestaan ingeval van opzettelijke 
gewelddaden op personen of goederen, 
diefstal of poging tot diefstal, vandalisme 
en andere opzettelijke feiten.

Art. 5 -  WELKE KOSTEN NEMEN WIJ TEN  
LASTE?

1.  Wij nemen de volgende kosten ten  
  laste:

a. de kosten en erelonen van uw advocaten, 
deurwaarders, of ieder ander persoon 
die de vereiste kwalificaties heeft 
overeenkomstig de op de procedure 
toepasselijke wet, die overeenkomstig 
de voorwaarden van deze verzekering is 
aangesteld;

b. de gerechtskosten, inbegrepen de 
gerechtskosten in strafzaken of inzake 
jeugdbescherming, en de kosten van 
tenuitvoerlegging;

c. de kosten en erelonen van de 
deskundigen, technische adviseurs, 
bemiddelaars en arbiters noodzakelijk 
voor de verdediging van uw rechten;

d. de verplaatsings- en verblijfkosten 
wanneer uw 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 verplaatsings-
kosten 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 gelijk-waardige klasse.

De terugbetaling van de verblijfkosten is 
beperkt tot de prijs van overnachting inclusief 
ontbijt.

In de mate van het mogelijke worden deze 
kosten rechtstreeks betaald zonder dat u ze 
dient voor te schieten. Indien u echter BTW-
plichtig bent, wordt deze belasting slechts 
ten laste genomen in de mate dat ze niet 
terugvorderbaar is.

2.  Wij nemen niet ten laste:

a. de kosten en erelonen die het gevolg zijn 
van opdrachten die gegeven werden voor 
de aangifte van het schadegeval of zonder 
overleg met ons, tenzij blijkt dat zij 
dringend noodzakelijk waren m.b.t. de 
aangiftedatum of betrekking hadden op 
dringende bewarende maatregelen;

b. de boetes, opdeciemen, transacties met 
het openbaar ministerie en de bedragen 
in hoofdsom en bijkomende bedragen 
waartoe u zou veroordeeld worden, 
waarmee o.m. gelijkgesteld worden 
de bijdragen tot de speciaal bij wet 
opgerichte fondsen;

c. de kosten vermeld onder artikel 
5.1. wanneer het litigieus bedrag in 
hoofdsom, ingeval het waardeerbaar is in 
geld, niet meer bedraagt dan 200 EUR;

d. de kosten en erelonen in verband met 
procedures voor internationale of 
supranationale gerechtshoven.

3.  Subrogatie

Tot het bedrag van onze tegemoet-koming 
wordt ARCES in de plaats gesteld in de 
rechten die u tegenover derden kunt doen 
gelden. De indeplaatsstelling omvat onder 
meer de vergoedingen van rechtspleging en, 
in de mate van hun terugvorderbaarheid, 
de kosten en erelonen van advocaten en 
deskundigen.

Art. 6 -  TOT WELK BEDRAG KOMEN WIJ  
TUSSEN?

1.   Verzekerde bedragen:

a. De kosten vermeld onder artikel 5.1 zijn 
verzekerd tot maximaal 37.200 EUR 
voor het burgerlijk verhaal, de burgerlijke 
verdediging en de strafzaken. Echter het 
burgerlijk verhaal alsook de burgerlijke 
verdediging op basis van een contractuele 
burgerlijke aansprakelijkheid worden 
beperkt tot een maximum van 12.500 
EUR.

 Voor de andere rechtsmateries zijn de 
kosten onder artikel 5.1 verzekerd tot 
maximaal 6.250 EUR.

 Voor de echtscheiding en de ontbinding 
van het samenlevingscontract is onze 
tussenkomst beperkt tot 1.000 EUR per 
verzekerde persoon.

b. De vergoeding bij onvermogen van 
derden, de strafrechtelijke borgtocht 
en het geldvoorschot bedragen telkens 
maximaal 6.250 EUR.

2.  Onze kosten verbonden aan de  
  behandeling van dit dossier worden 
niet in aanmerking genomen voor de 
berekening van de verzekerde bedragen zoals 
voorzien onder artikel 6.1.

3.  De verzekerde bedragen vermeld  
  onder artikel 6.1 gelden per 
schadegeval en ongeacht uw aantal 
betrokken in het schadegeval. Indien u met 
meerdere verzekerde personen betrokken 
bent in eenzelfde schadegeval dient de 
verzekeringnemer te bepalen welke voorrang 
er bij de uitputting van de verzekerde 
bedragen door ons moet verleend worden aan 
elk van u.

Art. 7 - WAAR GELDT ONZE DEKKING ?

Voor het burgerlijk verhaal en de burgerlijke 
verdediging, maar enkel voor de vorderingen 
op basis van een burgerrechtelijke 
buitencontractuele aansprakelijkheid of 
de wettelijke verplichting tot herstellen en 
de strafrechtelijke verdediging geldt onze 
dekking voor heel de wereld. Voor de andere 
materies, en behoudens andersluidende 
bepaling geldt onze dekking in de Europese 
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Unie, Noorwegen en Zwitserland.

Art. 8 - WAT ZIJN DE UITSLUITINGEN ?

1.  Wij verlenen geen rechtsbijstand  
  voor geschillen tussen u en uw 
echtgeno(o)t(e) of ex-echtgeno(o)t(e), 
daaronder begrepen de menings-verschillen 
inzake het onderhoud, de opvoeding, het 
recht op het hoofdzakelijke verblijf en het 
secundaire verblijf of het recht op persoonlijk 
contact met de kinderen.

Wij verlenen echter wel rechtsbijstand voor 
de eerste echtscheidingsprocedure door 
onderlinge toestemming die begint tijdens de 
waarborgtermijn van de overeenkomst en de 
eerste bemiddeling in familiezaken voor de 
geschillen die ressorteren onder het personen- 
en familierecht die zich voordoen tijdens de 
waarborgtermijn.
Bij uitbreiding verlenen wij tevens 
rechtsbijstand aan de verzekeringnemer 
alsook diens echtgeno(o)t(e) voor 
schadegevallen die betrekking hebben op 
de echtscheiding of de ontbinding van het 
samenlevingscontract.

2.  De waarborg is niet toepasselijk op:

a. schadegevallen in verband met de 
door de verzekerde uitgeoefende 
beroepsactiviteit in zijn hoedanigheid van 
zelfstandige;

b. schadegevallen die betrekking hebben op 
de gevolgen van oorlog of gelijkaardige 
feiten en van burgeroorlog, opstanden of 
terrorisme, behalve indien u bewijst dat u 
er zelf niet actief aan deelnam;

c. schadegevallen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks het gevolg zijn van 
een wijziging van de atoomkern, van 
radioactiviteit en van de voort-brenging 
van de ioniserende stralingen.
Deze uitsluiting is niet van toepassing 
voor radioactiviteit of stralingen waaraan 
u in het kader van een medische 
behandeling blootgesteld werd;

d. schadegevallen die het gevolg zijn van 
opzettelijke daden, twisten, vechtpartijen, 
weddenschappen of uitdagingen, behalve 
indien u bewijst dat u er niet actief aan 
deelnam en dat u er noch uitdager, noch 
een aanstoker van was;

e. uw verdediging tegen vorderingen tot 
schadeloosstelling wanneer u de dekking 
kan inroepen van een verzekeraar 
burgerlijke aansprakelijkheid privéleven;

f. geschillen in verband met deze 
verzekering;

g. de verdediging van belangen van derden 
of van belangen aan u overgedragen 
door afstand van betwiste rechten of 
conventionele subrogatie;

h. uw verdediging wegens misdaden of 
gecorrectionaliseerde misdaden.
Wanneer u vervolgd wordt wegens 
opzettelijke misdrijven, met uitsluiting 
van misdaden of gecorrectionaliseerde 
misdaden, zal onze dekking u verleend 
worden voor zover de in kracht van 
gewijsde gegane rechterlijke beslissing u 
vrijspreekt;

i. schadegevallen in verband met het 
vennootschapsrecht, waaronder begrepen 
de eigendom of de verhandeling van 
meerderheids-participaties of van 
aandelen in vennootschappen waarin u 
een statutaire functie bekleedt of bekleed 
heeft;

j. schadegevallen in verband met 
intellectuele rechten;

k. schadegevallen zoals voorzien in 
de artikelen 4.a.2.a, b et d, waarbij 
u betrokken bent als eigenaar, 
huurder, bestuurder of houder van 
een motorrijtuig of aanhangwagen 
die wettelijk aan een verplichte 
verzekering zijn onderworpen, of van 
een luchtvaartuig, motorboot met een 
vermogen van meer dan 10 KW of van 
een zeilboot van meer dan 300 kg.

De waarborg is echter wel verworven:
• voor motortuigen bestemd 

voor knutselwerk, tuinwerk 
of ontspanning, die door hun 
constructie geen hogere snelheid dan 
15 km per uur kunnen bereiken;

• wanneer u een motorrijtuig te land of 
een spoorrijtuig bestuurt alvorens u 
hiervoor de wettelijk vereiste leeftijd 
heeft bereikt en buiten medeweten 
van uw ouders, van de personen die 
u onder hun hoede hebben en van de 
houder van het voertuig;

l. collectieve acties die uitgaan van een 
groep van minstens 10 personen die 
beogen een gemeenschappelijke overlast 
met een zelfde oorzaak te doen ophouden 
en de schade die eruit voortvloeit te 
herstellen;

3.  Inzake onroerende goederen geldt  
  dat:

a. de waarborg beperkt is tot de 
schadegevallen met betrekking tot:
• het onroerende goed dat 

het hoofdverblijf van de 
verzekeringnemer is, alsook de 
andere bewoonbare gebouwen 
dewelke de eigendom zijn van 
de verzekeringnemer, zijnde een 
tweede verblijfplaats of verhuurde 
onroerende goederen;

• de onroerende goederen waarvan 
geen van u eigenaar, naakte eigenaar 
of vruchtgebruiker is, indien dit goed 
door één van u:
1. bewoond wordt in het kader van 

zijn studies;
2. bewoond wordt tijdens een 

tijdelijk vakantieverblijf of 
bij gelegenheid van een niet 
professionele verplaatsing;

b. de waarborg nooit is verworven voor:
• schadegevallen in verband met het 

bouwen, verbouwen, verbeteren, 
renoveren, restaureren en slopen 
van onroerende goederen waarbij de 
tussenkomst van een architect en/of de 
toestemming van een bevoegde autoriteit 
wettelijk vereist is;

c. bij uitbreiding de waarborg steeds 
toepasselijk is op:
• schadegevallen met betrekking tot 

andere onroerende goederen waarvan 
één van u eigenaar is, voor zover zij 
betrekking hebben op de materies 
“burgerlijk verhaal”, maar enkel 
voor het verhaal gegrond op een 
burgerrechtelijke buiten-contractuele 
aansprakelijkheid of een wettelijke 
vergoedings-plicht, of “strafzaken”;

• schadegevallen die verband houden 
met of voortvloeien uit het verkrijgen 
door erfenis, schenking of testament 
van om het even welk onroerend 
goed.

Art. 9 -  WAT MOET U DOEN BIJ 
SCHADEGEVAL?

1.  Het schadegeval aangeven

U moet ons het schadegeval schriftelijk 
aangeven binnen de kortst mogelijke 
tijd nadat u er kennis van kreeg. De 
aangifte dient plaats, datum, oorzaak, 
omstandigheden en gevolgen van het 
schadegeval te vermelden, alsook de
naam van de maatschappij en het nummer 
van deze polis.

2.  Actief meewerken aan een vlotte  
  schaderegeling

a. U moet ons binnen de kortst mogelijke 
tijd alle documenten in verband met 
het schadegeval (gerechtelijke of 
buitengerechtelijke akten, briefwisseling 
en contracten) en alle bewijsstukken in 
verband met uw eis overmaken.

b. U moet ons zonder verwijl alle nuttige 
inlichtingen verstrekken en alle vragen 
beantwoorden die u worden gesteld.

c. U zal ons alle medewerking verlenen 
om het beheer van uw schadedossier te 
vergemakkelijken, de gevolgen van het 
schadegeval te voorkomen of beperken 
en noch maatregelen noch schikkingen 
te treffen, zonder met ons vooraf te 
overleggen.

3.  Wat gebeurt er indien u deze    
  verplichtingen niet naleeft?
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a. Ingeval u één van voormelde 
verplichtingen niet naleeft, draagt u 
zelf de gevolgen hiervan en de hieruit 
voortvloeiende bijkomende kosten en 
erelonen.

b. Ingeval van valse aangifte, bedrieglijke 
verzwijging of wanneer u opzettelijk de 
bij schadegeval opgelegde verplichtingen 
niet nakomt, bent u vervallen van alle 
recht op waarborg en gehouden tot 
terugbetaling van de gemaakte kosten.

Art. 10 -  HOE WORDT UW SCHADEGEVAL 
GEREGELD?

1.   Beheer van het dossier

Wij onderzoeken samen met u de aan te 
wenden middelen om tot een oplossing te 
komen. Wij lichten u in over de omvang 
van uw rechten en de wijze waarop u die 
kan laten gelden. Wij streven een minnelijke 
regeling na en zullen, indien nodig, een 
gerechtelijke procedure inspannen.

Indien het schadegeval in aanmerking komt 
om via een bemiddeling of verzoening 
opgelost te worden, aanvaardt de verzekerde 
om alvorens een eventuele gerechtelijke 
procedure op te starten eerst over te gaan tot 
een bemiddeling of verzoening.

2.  Vrije keuze van advocaat of expert

a. Wanneer moet worden overgegaan tot 
een gerechtelijke of administratieve 
procedure of telkens als er zich een 
belangenconflict tussen u en ons 
voordoet, mag u een advocaat of ieder 
ander persoon die de vereiste kwalificaties 
heeft krachtens de op de procedure 
toepasselijke wet, kiezen om uw belangen 
te verdedigen, te vertegenwoordigen of te 
behartigen.

b. Wanneer het nodig is een expert aan te 
stellen, heeft u de mogelijkheid deze vrij 
te kiezen.

c. Indien wij menen dat de kosten en 
erelonen van de door u gekozen advocaat, 
deurwaarder en/of expert overdreven 
hoog zijn, verbindt u zich ertoe op ons 
verzoek, de tuchtrechtelijke overheid 
waarvan die personen afhangen of 
de bevoegde rechtbank te vragen, de 
bedragen ervan vast te stellen.

3.  Objectiviteitclausule

Wij kunnen onze dekking weigeren voor 
rechtsvorderingen of het aanwenden van 
rechtsmiddelen wanneer wij menen dat 
uw standpunt niet te verdedigen is of 
niet voldoende kansen op welslagen heeft 
of wanneer een voorgestelde minnelijke 
schikking redelijk is.

Ingeval van verschil van mening hierover en 
na bekendmaking van ons standpunt of van 

onze weigering uw stelling te volgen, mag u 
de advocaat die zich reeds bezighoudt met de 
zaak, of bij gebreke hiervan, een advocaat van 
uw keuze, raadplegen.
Indien deze ons standpunt bevestigt, betalen 
wij u de helft van de kosten en erelonen van 
deze raadpleging. Indien u tegen het advies 
van uw advocaat op uw kosten een procedure 
begint of voortzet en een beter resultaat 
bekomt dan indien u ons standpunt zou 
hebben gevolgd, zijn wij gehouden waarborg 
te verlenen en de kosten en erelonen van de 
raadpleging terug te betalen die u ten laste 
zouden zijn gebleven.

In alle gevallen verbindt u zich ertoe ons op 
de hoogte te houden van de evolutie van het 
dossier.

Indien uw advocaat uw stelling bevestigt, zijn 
wij, ongeacht de afloop van de procedure, 
ertoe gehouden de waarborg te verlenen met 
inbegrip van de kosten en erelonen van de 
raadpleging.
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TITEL 4 - RECHTSBIJSTAND BEROEP

Art. 1 -   WAT VERSTAAT MEN ONDER :

U
de Verzekeringnemer, dit is de persoon 
die het verzekeringscontract sluit.

WIJ - ARCES
Belgische naamloze 
verzekeringsvennootschap voor 
rechtsbijstand, erkend onder het 
codenummer 1400 (KB van 11.04.1996) 
voor het beoefenen van verzekeringsverric
htingen Rechtsbijstand (tak 17), waarvan 
de maatschappelijke zetel zich Route des 
Canons 2 B te B – 5000 Namen bevindt.
De schadeaangifte, alsmede alle 
andere meedelingen betreffende een 
schadegeval, moeten naar ARCES, op het 
voorvermelde adres worden gezonden.

VERZEKERDEN
1. uzelf;
2. indien u een fysisch persoon bent, 

uw helpers, voor zover zij uw 
echtgenoot(ote) of uw bloed- of 
aanverwanten in rechte lijn zijn;

3. a) uw aangestelden;
b) indien u een rechtspersoon bent, 

uw vennoten en uw organen.

De verzekerden vermeld onder 3) hebben 
deze hoedanigheid enkel in strafzaken en 
voor de burgerlijke verdediging.

Art. 2 -   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.

Art. 3 -   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, bv. 
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.

Art. 4 -   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, ARCES 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.

Art. 5 -   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, 
buitengerechtelijke of administratieve 
instantie;

2. nemen wij, tot beloop van het verzekerd 
bedrag aangeduid in de bijzondere voor-
waarden, 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 verblijfkosten 

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 ARCES 
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 eventuele terugvorderingskosten, 
moet terugbetaald worden zodra de 
borgtocht is vrijgegeven of zodra de 
verzekerde definitief is veroordeeld.

Art. 6 -   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 ARCES 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 
waarneembaar, meer bedraagt dan het in 
de algemene of bijzondere voorwaarden 
aangeduide bedrag. Dit bedrag, 
“tussenkomstdrempel” genoemd, geldt per 
schadegeval, ongeacht het aantal verzekerden 
betrokken in dit schadegeval.

3.  De verzekerde bedragen, wachttijden  
  en tussenkomstdrempels (met 
uitzondering van de drempel voorzien in 
artikel 12.2) zijn vermeld in de bijzondere 
voorwaarden.
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Art. 7 -   WAT BIJ SCHADEGEVAL?

1.  Verplichtingen van de verzekerde bij 
  schadegeval

a. Aangifte
Ieder schadegeval moet binnen de kortst 
mogelijke tijd schriftelijk aangegeven 
worden bij ARCES en ten laatste binnen 
de 12 maanden nadat de verzekerde 
er kennis van kreeg. De aangifte dient 
plaats, datum, oorzaak, omstandigheden 
en gevolgen van het schadegeval te 
vermelden, alsook de naam van de 
verzekeringsmaatschappij en het nummer 
van het 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 
ARCES 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
De verzekerde moet aan ARCES 
zonder verwijl alle nuttige inlichtingen 
verschaffen en alle opzoekingen 
in verband met het schadegeval 
vergemakkelijken, inzonderheid door 
aan ARCES de door de tegenstrever 
ondernomen stappen of aangenomen 
houding mee te delen.

2.  Beheer van het dossier

a. ARCES 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 
voorafgaandelijke akkoord van ARCES, 
ten laste van de verzekerde.

b. In geval van verschil van mening met 
ARCES over de gedragslijn die moet 
worden gevolgd voor de regeling van het 
schadegeval, wordt het geschil geregeld 
overeenkomstig de objectiviteitsclausule 
beschreven in artikel 7.4.

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 kwalificaties 
heeft krachtens de op de procedure 
toepasselijke wet om zijn belangen te 
verdedigen, te vertegenwoordigen of 

te behartigen:
- wanneer moet worden 

overgegaan tot een gerechtlijke of 
administratieve procedure;

- telkens er zich met ons een 
belangenconflict voordoet.

2. Evenwel, indien voor een zaak 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. 

3. ARCES mag zich de contracten 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.

c. Indien ARCES 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 
ARCES, de tuchtrechtelijke overheid 
waarvan die personen afhangen of de 
bevoegde rechtbank te vragen deze 
bedragen vast te stellen.

4.  Objectiviteitsclausule

In geval van verschil van mening met ARCES 
over de gedragslijn die moet worden gevolgd 
voor de regeling van het schadegeval en na 
betekening door ARCES 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 ARCES 
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 ARCES zou hebben 
gevolgd, is ARCES die de stelling van de 
verzekerde niet heeft willen volgen, gehouden 
zijn waarborg te verlenen en de kosten en de 
honoraria van de raadpleging terug te betalen 
die ten laste van de verzekerden zouden zijn 
gebleven.

In alle gevallen verbindt de verzekerde er zich 
toe ARCES op de hoogte te houden van de 
evolutie van het dossier.

Indien de geraadpleegde advocaat de 
stelling van de verzekerde bevestigt, zijn wij, 
ongeacht de afloop van de procedure, ertoe 
gehouden onze 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 ARCES de verzekerde op de 
hoogte brengen van het recht bedoeld in 
artikel 7.3 a)1.

2. Telkens er een verschil van mening 
bestaat over de regeling van het 
schadegeval, zal ARCES de verzekerde op 
de hoogte brengen van de mogelijkheid 
die hij heeft om gebruik te maken van de 
in artikel 7.4 bedoelde procedure.

6.  Subrogatie

Tot het bedrag van onze tegemoetkoming 
worden we in de plaats gesteld in de rechten 
die u tegenover derden kunt doen gelden. 
De indeplaatsstelling omvat onder meer de 
vergoedingen van rechtspleging en, in de 
mate van hun terugvorderbaarheid, de kosten 
en erelonen van advocaten en experts.

Art. 8 -  AANGIFTEN

1.
a. Bij de onderschrijving van het 

contract dient u volledig en juist te 
antwoorden op de vragen die u in het 
verzekeringsvoorstel worden gesteld.

b. In de loop van het contract moet u 
ons iedere wijziging van het risico 
onmiddellijk mededelen.

2.  U verbindt er zich toe voor iedere  
  jaarlijkse vervaldag – aan de hand 
van een vragenlijst die wij u toesturen 
– alle gegevens die van aard zijn het risico 
te bepalen of die als basis dienen voor de 
premieberekening, aan te geven.

Indien u ons de bovenvermelde aangifte 
niet terugstuurt binnen een termijn van 
30 dagen te rekenen vanaf de verzending 
van de vragenlijst, kunnen wij u per 
aangetekend schrijven in gebreke stellen aan 
deze verplichting te voldoen binnen de 15 
dagen. Na het verstrijken van deze termijn 
zullen wij een premie kunnen vorderen 
op basis van de ons vroeger meegedeelde 
veranderlijke gegevens verhoogd met 30%, 
onder voorbehoud van nazicht en verbetering 
nadien.

3.  U verbindt er zich toe ons op  
  ieder moment toe te laten de 
veranderlijke gegevens te verifiëren en ons 
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de boeken en documenten nuttig bij deze 
verificatie mede te delen.

4.  Indien naar aanleiding van een  
  schadegeval blijkt dat uw 
verklaringen onjuist of onvolledig waren, dan 
zijn wij slechts gehouden het schadegeval 
ten laste te nemen, naar verhouding van de 
betaalde premie en deze die u had moeten 
betalen.

Indien de nalatigheid of valse verklaring met 
opzet gebeurde, zal de verzekerde vervallen 
zijn van ieder recht op waarborg.

Art. 9 -  OP WELKE SITUATIES IS DE 
WAARBORG TOEPASSELIJK?

Voor uzelf is de waarborg uitsluitend 
toepasselijk op de geschillen die voortvloeien 
uit de aangeduide activiteit.

Voor de andere verzekerden is de waarborg 
uitsluitend toepasselijk op de geschillen 
die voortvloeien uit de activiteit die de 
verzekerde verricht door deel te nemen aan 
de aangeduide activiteit.

De waarborg is niet toepasselijk op de 
geschillen die voortvloeien uit situaties in 
het privé-leven, zelfs indien deze situaties 
gevolgen hebben op de hierbovenvermelde 
activiteit.

Wij bedoelen met aangeduide activiteit uw 
beroepsactiviteit zoals nader omschreven 
in de bijzondere voorwaarden; zij omvat 
niet alleen de uitdrukkelijk vermelde 
activiteiten, maar ook deze die er normaal uit 
voortvloeien.

Art. 10 -  OP WELK PRINCIPE STEUNT 
ONZE WAARBORG?

Onze waarborg is verworven telkens wanneer 
een uitsluiting of een beperking voorzien in 
de algemene of bijzondere voorwaarden dit 
niet belet.

Indien een geschil terzelfdertijd behoort tot 
meerdere materies, dan is onze waarborg 
verworven voor zover al deze materies 
verzekerd zijn.

Art. 11 -  WAT IS DE OMVANG VAN ONZE 
WAARBORG IN BEPAALDE 
MATERIES?

A.  IN FORMULE I 

1. Burgerlijk verhaal, Burgerlijke 
verdediging en Strafzaken

a. Burgerlijk verhaal
Geen enkele andere uitsluiting of 
waarborgbeperking dan die welke 
voortvloeit uit de algemene of 
bijzondere voorwaarden, is van 
toepassing.

b. Burgerlijke verdediging

Wij verlenen onze waarborg 
niet, indien de verzekerde wiens 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
wordt ingeroepen, beroep kan 
doen op de dekking van een 
burgerrechtelijke aansprakelijkhei
dsverzekering, behalve ingeval van 
belangenconflict tussen de verzekerde 
en de verzekeraar die deze waarborg 
verleent.

Onder burgerrechtelijke 
aansprakelijkheid verstaan wij de 
verplichting die bestaat, buiten iedere 
overeenkomst, tot herstel van de aan 
anderen veroorzaakte schade.

c. Strafzaken
1. Wij nemen de strafrechtelijke 

verdediging van de verzekerde 
waar wanneer hij vervolgd 
wordt wegens een inbreuk op 
wetten, besluiten, decreten, en/of 
reglementen. Onze waarborg 
strekt zich tevens uit tot een 
verzoek om gratie wanneer de 
verzekerde veroordeeld wordt tot 
een vrijheidsberovende straf.

2. In afwijking van 1) verlenen 
wij onze waarborg niet voor 
het vooronderzoek en de 
vervolgingen in verband met 
misdaden en andere opzettelijk 
begane misdrijven. Onze 
prestaties worden echter wel 
achteraf toegekend indien de 
verzekerde uiteindelijk niet wordt 
veroordeeld wegens opzettelijk 
misdrijf.

2. Contracten

Wij verlenen onze waarborg niet, 
indien de verzekerde wiens contractuele 
aansprakelijheid wordt ingeroepen, 
beroep kan doen op de dekking van een 
aansprakelijkheidsverzekering, behalve 
ingeval van belangenconflict tussen de 
verzekerde en de verzekeraar die deze 
waarborg verleent.

Het innen van schuldvorderingen is niet 
begrepen in de waarborg van dit contract, 
behoudens uitbreiding voorzien in de 
bijzondere voorwaarden.

Met het innen van schuldvorderingen 
bedoelen wij elk geschil waarin de 
verzekerde betaling vordert wegens 
geleverde goederen of alle andere 
diensten en dat geen betwisting ten 
gronde meebrengt.

3. Sociale zaken

Wij verlenen onze waarborg niet 
voor collectieve arbeidsgeschillen 
noch voor geschillen in verband met 
collectieve afdanking of sluiting van 
ondernemingen.

4. Fiscaal recht

Wanneer er een geschil is tussen de 
verzekerde en een fiscale administratie, 
is onze waarborg verworven telkens een 
verhaal mogelijk is.

Onze waarborg is nooit verworven voor 
fiscale overtredingen die met bedrieglijk 
opzet begaan werden. De bewijslast ervan 
is ten laste van ARCES.

5. Administratief recht

Geen enkele andere uitsluiting of 
waarborgbeperking dan die welke 
voortvloeit uit de algemene voorwaarden, 
is van toepassing.

6. Materies betreffende onroerende 
goederen

a. Met materies betreffende onroerende 
goederen bedoelen wij de 
schadegevallen in verband met elk 
onroerend goed waarvan u eigenaar, 
blote eigenaar, vruchtgebruiker, 
huurder of bewoner bent.

b. In alle rechtstakken en onverminderd 
de toepassing van de beperkingen 
die voortvloeien uit de algemene 
of bijzondere voorwaarden is 
onze waarborg toepasselijk op de 
schadegevallen in verband met het 
onroerend goed dat aangewend 
wordt voor de uitoefening van de 
aangeduide activiteit, of dat bestemd 
is ervoor aangewend te worden.

Indien slechts een gedeelte van een 
onroerend goed hiertoe bestemd is, 
dan beperkt de waarborg zich tot de 
schadegevallen die verband houden 
met dat gedeelte.

Indien meerdere onroerende 
goederen aangewend worden voor 
de uitoefening van de aangeduide 
activiteit, dan beperkt de waarborg 
zich tot de schadegevallen die 
verband houden met het onroerend 
goed aangeduid in de bijzondere 
voorwaarden, behoudens uitbreiding 
voorzien in de bijzondere 
voorwaarden.

c. In afwijking van littera b) verlenen 
wij evenwel onze waarborg niet 
wanneer de verzekerde wiens 
aansprakelijkheid wordt ingeroepen 
beroep kan doen op een aansprak
elijkheidsverzekering, behalve in 
geval van belangenconflict tussen de 
verzekerde en de verzekeraar die deze 
waarborg verleent.

7. Industrieel en intellectueel 
eigendomsrecht, mededinggingsrecht, 
wetgeving op de handelspraktijken en 
prijsreglementering
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Onze waarborg is niet toepasselijk 
op de geschillen in verband 
met uitvindingsoctrooien of 
kweekcertificaten.

Behoudens uitbreiding voorzien in 
de bijzondere voorwaarden, is onze 
waarborg niet toepasselijk op het 
verhaal wegens namaking, bedrieglijke 
nabootsing of onwettig gebruik van 
gedeponeerde merken, tekeningen of 
modellen.

B.  IN FORMULE II

De bepalingen van de formule I zijn 
toepasselijk.

Wij verlenen echter onze waarborg niet voor 
schadegevallen inzake:
- contracten en schuldvorderingen,
- fiscaal recht,
- administratief recht,
- industrieel en intellectueel, 

eigendomsrecht, mededingingsrecht, 
wetgeving op de handelspraktijken en 
prijsreglementering,

- vennootschapsrecht.

Onze waarborg blijft evenwel verworven voor 
schadegevallen inzake materies betreffende 
onroerende goederen, onverminderd de 
beperkingen voortvloeiende uit artikel 
11.A.6.

Art. 12 -  WELKE ZIJN DE ALGEMENE 
UITSLUITINGEN?

1. De boeten, opdeciemen en dadingen 
met het Openbaar Ministerie zijn niet 
begrepen in de verzekering, evenmin 
als de te betalen bedragen in hoofdsom 
en bijkomende bedragen waartoe de 
verzekerde zou kunnen veroordeeld 
worden.

2. In geen geval zal een geschil voorgelegd 
worden aan het Hof van Cassatie 
wanneer de belangrijkheid ervan, indien 
waardeerbaar, geen 1.239,47 EUR in 
hoofdsom bedraagt.

3. De waarborg is niet toepasselijk op:

a. schadegevallen die, zelfs 
onrechtstreeks, het gevolg zijn van 
oorlogsfeiten;

b. schadegevallen die zich voordoen bij 
lock-out;

c. schadegevallen die zich voordoen 
bij oproer, stakingen, bezetting van 
werkplaatsen of collectieve (politieke 
of ideologische) gewelddaden, 
behalve indien de verzekerde kan 
bewijzen dat hij er niet actief heeft 
aan deelgenomen;

d. schadegevallen van catastrofale aard 
ten gevolge van de eigenschappen 

van nucleaire producten of 
brandstoffen, of van radioactief afval;

e. geschillen in verband met dit 
contract;

f. de verdediging van belangen van 
derden of van de belangen aan de 
verzekerde overgedragen door afstand 
van betwiste rechten of conventionele 
subrogatie, en evenmin voor 
geschillen waarbij de verzekerde 
betrokken is in de hoedanigheid van 
borg;

g. geschilen in verband met de politieke 
of vakbondsactiviteiten van de 
verzekerde. Nochtans verlenen 
wij onze prestaties a posteriori 
wanneer de rechtbank van oordeel 
is dat het niet gaat om politieke of 
vakbondsactiviteiten;

h. geschillen inzake:
- huwelijksvermogenstelsels,
- personen- en familierecht,
- erfrecht, schenkingen en 

testamenten;

i. geschillen aangaande contracten, 
welke ook hun juridische benaming 
is, in verband met het bouwen, 
verbouwen, herbouwen of afbreken 
van onroerende goederen;

j. geschillen in verband met 
rechtsgedingen inzake faillissement 
of concordaat die tegen de verzekerde 
gevoerd worden;

k. schadegevallen waarbij de verzekerde 
betrokken is in de hoedanigheid 
van eigenaar, blote eigenaar, 
vruchtgebruiker, huurder, bestuurder 
of houder van een motorvoertuig, 
aanhangwagen, caravan, 
luchtvaartuig, boot of zeilboot;

l. schadegevallen in verband met de 
wettelijke bepalingen inzake sociaal 
verweer.

4. Voor de formule II worden onze 
prestaties niet verleend voor procedures 
voor internationale of supra-nationale 
gerechtshoven.

Art. 13 -  GESCHILLEN TUSSEN 
VERZEKERDEN

De waarborg wordt nooit verleend aan 
verzekerde personen andere dan uzelf, 
wanneer zij rechten kunnen laten gelden 
ofwel tegen elkaar, ofwel tegen uzelf.

Art. 14 -  WAAR MOET HET SCHADEGEVAL 
ZICH VOORDOEN OPDAT HET 
CONTRACT TOEPASSELIJK ZOU 
ZIJN?

Onze waarborg is verworven voor elk 

schadegeval dat valt onder de bevoegdheid 
van een rechtbank van één van de lidstaten 
van EEG of van een Noorse of Zwitserse 
rechtbank en dat aan diens rechtmacht 
onderworpen is.

Art. 15 -  DE PREMIES

De premie wordt berekend in functie van de 
veranderijke gegevens met betrekking tot het 
hierna bepaalde referentiejaar en die in de 
bijzondere voorwaarden als berekeningsbasis 
werden weerhouden zoals zakencijfer, aantal 
werknemers, huurgelden of kadastraal 
inkomen.

Wij bedoelen met 

REFERENTIEJAAR
het voorlaatste burgerlijk jaar dat het 
verzekeringsjaar waarvoor de premie 
verschuldigd is voorafgaat.

VERZEKERINGSJAAR
de periode begrepen tussen twee jaarlijkse 
vervaldagen van de premie, of indien 
de aanvangsdatum van het contract 
verschillend is van de jaarlijkse vervaldag, 
de periode begrepen tussen die eerste 
datum en de eerstvolgende jaarlijkse 
vervaldag.

ZAKENCIJFER
het totaal van de bedragen, zonder 
taksen, die aan u voor goederen of 
diensten geleverd in het referentiejaar 
verschuldigd zijn.

AANTAL WERKNEMERS
het aantal personen die u in de loop van 
het referentiejaar tewerkgesteld heeft, 
ongeacht de aard of de duur van de 
arbeidsovereenkomst.

HUURGELDEN
de gedurende het referentiejaar 
ontvangen of betaalde huurgelden en 
lasten.

KADASTRAAL INKOMEN
het kadastraal inkomen van het 
aanslagjaar dat overeenstemt met het 
referentiejaar.

Voor de nieuwe ondernemingen wordt, 
zolang er geen referentiejaar is, de premie 
vastgesteld op basis van de gekende of 
verwachte gegevens van een volledig 
werkingsjaar.

Van zodra het referentiejaar in aanmerking 
kan worden genomen, maar dit niet volledig 
is, worden het zakencijfer en de huurgelden 
verhoudingsgewijs aangepast.
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