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Dit boekje bevat de polisvoorwaarden (PRB-a 2006) die betrekking hebben 
op de Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren. Deze rechtsbijstand-
verzekering bestaat uit drie rubrieken:

• Verkeer
• Consument & Wonen
• Inkomen

Verder treft u een handleiding aan als u een beroep op uw 
rechtsbijstandverzekering wilt doen.
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Wij adviseren u deze handleiding en voorwaarden zorgvuldig door te lezen. 

De Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren
De administratie en het incasseren van de premie gebeurt door 
Centraal Beheer Achmea.

Voor wijzigingen, opmerkingen of een uitbreiding van uw verzekering 
kunt u contact op nemen met:

Centraal Beheer Achmea
Postbus 9150
7300 HZ Apeldoorn
Telefoon (055) 579 8178

Wij verzoeken u bij al uw contacten met ons uw klant - of polisnummer
bij de hand te houden. Deze nummers kunt u vinden op uw polis en nota.

Beroep op Rechtsbijstand
De Stichting Achmea Rechtsbijstand is verantwoordelijk voor de uitvoering
van de rechtsbijstand.

Belangrijke voorwaarden waarmee u bij uw beroep op rechtsbijstand rekening
dient te houden, vindt u in artikel 6 van de algemene voorwaarden.

Rubriek Verkeer
Telefonisch verzoek om rechtsbijstand:
Een schade zoals bedoeld in de rubriek Verkeer, dient u zo spoedig mogelijk 
te melden bij Centraal Beheer Achmea. Daarvoor neemt u contact op met
onze Schademeldingsservice: (055) 579 8250. U wordt dan geïnformeerd over
de wijze waarop de Stichting uw schade afhandelt en wat u verder moet doen.

Schriftelijk verzoek om rechtsbijstand:
Het is noodzakelijk dat u een Europees Schadeformulier invult en opstuurt naar:

Stichting Achmea Rechtsbijstand
Postbus 1069
7301 BH Apeldoorn

Vergeet u bij het invullen van dit formulier vooral niet uw handtekening en 
die van de eventuele tegenpartij. Ook is het belangrijk dat u altijd een nieuw
schadeformulier bij de hand heeft. Mocht u dit niet hebben, belt u ons dan
even. Wij sturen u dan een exemplaar toe.

Handleiding 
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Wij adviseren u, wanneer onbekende derden schade hebben toegebracht aan
uw auto, onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. Zijn er getuigen ter 
plekke, noteer dan namen en adressen.

Expertise bij schade aan uw auto
In de meeste gevallen moet een expert de omvang van de schade aan uw auto
vaststellen. Een van de medewerkers van de Schademeldingsservice maakt met
u een afspraak voor de expertise. Veelal kan de expertise binnen 24 uur plaats-
vinden.

Rubrieken Consument & Wonen en Inkomen
Telefonisch verzoek om rechtsbijstand
Heeft u behoefte aan juridisch advies of wilt u een juridisch probleem 
aanmelden zoals bedoeld in de rubrieken Consument & Wonen of Inkomen,
dan kunt u telefonisch contact opnemen met de Stichting: (055) 579 8179.

Om uw verzoek te kunnen beoordelen, zal de medewerker u vragen om een
chronologisch verslag te doen van de gebeurtenissen. Het is daarom verstandig
om belangrijke stukken (bijvoorbeeld offertes, facturen, leveringsvoorwaarden,
foto’s, etc) klaar te leggen. 

Houdt u bij al uw contacten uw klant- of polisnummer bij de hand, de 
medewerker zal u hierom vragen. Deze nummers kunt u vinden op uw 
polis en/of nota.

Schriftelijk verzoek om rechtsbijstand
U kunt uw verzoek om rechtsbijstand voor de verzekerde rubrieken
Consument & Wonen of Inkomen ook schriftelijk indienen bij de Stichting.
Stuurt u in dat geval uw verzoek naar:

Stichting Achmea Rechtsbijstand
‘Nieuwe Zaak’
Postbus 1307
8900 CH Leeuwarden
Internet: www.achmearechtsbijstand.nl

Wij verzoeken u in uw aanvraag een chronologisch verslag te geven van de
gebeurtenissen. Geef daarbij aan welke acties uzelf heeft ondernomen en wat
de uitkomsten daarvan waren. Verder is het van belang dat u belangrijke stukken
(bijvoorbeeld offertes, facturen, leveringsvoorwaarden, foto’s, etc.) en bescha-
digde bezittingen bewaard en dat u kopieën meestuurt.



Informatie bij de voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering 
voor Particulieren
U heeft uw rechtsbijstandverzekering gesloten bij Centraal Beheer Achmea,
een maatschappij die onderdeel uitmaakt van de Achmea Groep. Centraal
Beheer Achmea heeft de juridische dienstverlening die wordt geboden op
grond van deze rechtsbijstandverzekering, overgedragen aan de Stichting
Achmea Rechtsbijstand. De medewerkers van deze Stichting verlenen de
rechtsbijstand.

Van Centraal Beheer Achmea heeft u de voorwaarden Rechtsbijstand-
verzekering voor Particulieren ontvangen alsmede een polisblad. 

In de algemene voorwaarden is een aantal belangrijke onderwerpen omschreven.
Wie is verzekerd, wat is een verzekerde gebeurtenis, hoe meldt u een juridisch
probleem aan? Ook het verloop van de behandeling, wanneer en welke kosten
vergoed worden, is hierin geregeld. Eveneens staan hierin bepalingen over de
premiebetaling. 

In de algemene en bijzondere voorwaarden wordt aangegeven wie een beroep
kan doen op de rechtsbijstandverzekering. Deze persoon wordt verzekerde
genoemd. In de voorwaarden wordt omwille van de leesbaarheid “u” in plaats
van “u als verzekerde” geschreven. Indien voorwaarden voor een bepaalde
verzekerde gelden, bijvoorbeeld alléén voor de verzekeringnemer (degene die
deze verzekering met Centraal Beheer Achmea heeft gesloten en die als zoda-
nig op het polisblad is vermeld), dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

In de bijzondere voorwaarden staat vermeld voor welk soort juridische pro-
blemen u een beroep op uw rechtsbijstandverzekering kunt doen. Dit is afhan-
kelijk van de door u gekozen rubrieken. Zo kennen wij de rubriek Verkeer, de
rubriek Consument & Wonen en de rubriek Inkomen. Op het polisblad staat
vermeld voor welke rubrieken u verzekerd bent.

De Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren geeft u aanspraak op juridisch
advies en verdere ondersteuning wanneer u te maken krijgt met een juridisch
probleem, dat onder de dekking van de verzekerde rubriek valt. Uitgangspunt is
dat de medewerkers van de Stichting Achmea Rechtsbijstand de rechtsbijstand
verlenen. U kunt als particulier aanspraak maken op rechtsbijstand.

Wij raden u aan de voorwaarden rustig door te lezen. Heeft u nog vragen?
U kunt altijd even bellen. 
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1. Begripsomschrijvingen

1.1 Begripsomschrijvingen
In dit hoofdstuk wordt een aantal veel voorkomende begrippen 
omschreven, zodat in de verdere tekst van de algemene en bijzondere
voorwaarden duidelijk is wat hiermee bedoeld wordt:
a) bindend adviseur: onafhankelijke persoon of instantie, die optreedt 

als ‘scheidsrechter’ in een meningsverschil tussen u en de Stichting;
b) netwerk advocaat: de door de Stichting in te schakelen advocaat en/of

andere deskundige die de rechtsbijstand aan u verleent en die deel uit-
maakt van het door de Stichting geselecteerde netwerk van deskundigen; 

c) voorkeur advocaat: de advocaat of rechtens bevoegde deskundige van
uw keuze die de rechtsbijstand aan u verleent;

d) expert: de ingeschakelde deskundige die op verzoek (juridisch) advies 
uitbrengt maar niet de rechtsbijstand aan u verleent;

e) Centraal Beheer Achmea: één van de handelsnamen van Achmea
Schadeverzekeringen N.V.;

f) gebeurtenis: een bij het sluiten van de verzekering onverwacht en
redelijkerwijs niet te voorzien voorval. Een reeks met elkaar verband
houdende voorvallen wordt als één gebeurtenis aangemerkt. De datum
waarop het eerste voorval in deze reeks is voorgevallen, wordt aange-
merkt als het begin van de reeks en bepaalt of de gebeurtenis binnen
de looptijd van de overeenkomst heeft plaats gehad;

g) juridisch advies: het éénmalig beoordelen van een gebeurtenis op 
juridische gevolgen en/of mogelijkheden, zonder dat de Stichting 
daarvoor op enigerlei wijze direct of indirect met een wederpartij 
van de verzekerde of een derde in contact treedt; 

h) particulier: degene die zijn eigen belangen behartigt, buiten zelfstan-
dige uitoefening van (neven) beroep of (neven)bedrijf; 

i) rechtsbijstand: een gebeurtenis die u bij de Stichting heeft aangemeld
op de juridische gevolgen onderzoeken en ter zake adviseren, dan wel
de nodige (rechts)maatregelen nemen;

j) Stichting: Stichting Achmea Rechtsbijstand; 
k) u/verzekerde: verzekeringnemer en de nader in de voorwaarden

genoemde medeverzekerden;
l) wachttijd: een periode van een zekere duur vanaf de ingangsdatum

van de verzekering waarbinnen géén aanspraak op rechtsbijstand
bestaat.

Algemene voorwaarden 
Rechtsbijstandverzekering voor Particulieren



1.2 Grondslag van de verzekering
De grondslag van de verzekering wordt gevormd door:
a) de door u, voor en bij het sluiten van de verzekering verstrekte 

gegevens;
b) de door Centraal Beheer Achmea afgegeven voorwaarden en polisblad.

1.3 Rechtsbijstandverlening door de Stichting
1. Centraal Beheer Achmea biedt diverse verzekeringsproducten aan.

Indien u een geschil met Centraal Beheer Achmea zou krijgen over
een door u gesloten verzekering, moet u er zeker van zijn dat u op
grond van de bij Centraal Beheer Achmea gesloten rechtsbijstand-
verzekering onafhankelijke juridische hulp krijgt. Daarom is de 
rechtsbijstandverlening overgedragen aan de Stichting. 

2. Meldt u een gebeurtenis aan, dan zal de Stichting beoordelen of 
deze valt onder de dekking van de verzekering en dit aan u meedelen. 
Als u het met dit standpunt niet eens bent, kunt u een beroep doen op
de in artikelen 7.1 en 7.3 vermelde geschillen en klachten regelingen.

2. Melden van een juridisch probleem

2.1 Hoe en wanneer meldt u een juridisch probleem?
1. Krijgt u te maken met een gebeurtenis, die voor u zelf een juridisch

probleem doet ontstaan, of twijfelt u of u een dergelijke gebeurtenis
moet melden, dan adviseren wij u zo spoedig mogelijk contact op te
nemen met de Stichting. Dit geldt met name wanneer u binnen een
bepaalde termijn moet reageren. 

2. U dient bij de aanmelding van een gebeurtenis alle feiten te vermelden
die voor de beoordeling en behandeling van belang kunnen zijn. 
De Stichting kan u verzoeken om aanvullende gegevens of bewijs-
materiaal schriftelijk toe te sturen.

2.2 Verhouding belang en kosten
Bij de behandeling van bepaalde juridische problemen kan een oneven-
wichtige verhouding ontstaan tussen de kosten van de behandeling van
het probleem en het (financiële) belang daarvan. In zo’n geval kan de
Stichting besluiten de zaak af te doen door u schadeloos te stellen.
Hierdoor vervalt dan voor de Stichting de verplichting tot (verdere)
rechtsbijstandverlening.
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3. Wie behandelt uw juridisch probleem? 

3.1 Het uitgangspunt, de behandeling door de Stichting
1. Het uitgangspunt is dat de Stichting de rechtsbijstand zelf verleent. 

De juridische mogelijkheden worden met u besproken. Daarbij wordt
aangegeven of het door u gewenste resultaat met redelijke kans op 
succes te bereiken is. 

2. Rechtsbijstand wordt slechts verleend, indien er een redelijke kans is
het beoogde resultaat te bereiken. De Stichting behartigt uw belangen
in onderhandeling met de wederpartij. Ook kan de Stichting zonodig
namens u een gerechtelijke procedure voeren. De Stichting houdt u 
op de hoogte van de behandeling van uw juridisch probleem. 

3. Indien u met de Stichting van mening verschilt over de juridische 
stappen die genomen moeten worden kunt u een beroep doen op de
geschillenregeling van artikel 7.2.

3.2 De behandeling door een netwerk advocaat
1. De mogelijkheid bestaat dat de Stichting u voorstelt de rechtsbijstand

te laten verlenen door een netwerk advocaat of andere deskundige die
behoort tot het deskundige netwerk van de Stichting. 

2. De kosten van deze inschakeling komen voor rekening van de
Stichting. Overige kosten, bijvoorbeeld de kosten in verband met de
inschakeling van een expert, worden vergoed tot maximaal het op het
polisblad vermelde bedrag. Dit is geregeld in artikel 5 ‘De kosten van
rechtsbijstand'.

3. Als u met deze inschakeling instemt, stuurt de Stichting de relevante
stukken door naar de netwerk advocaat. Na bestudering neemt hij
contact met u op. De netwerk advocaat behartigt uw belangen, verder
overleg vindt rechtstreeks met u plaats. 

4. De situatie kan zich voordoen dat ná de eerste inschakeling van de 
netwerk advocaat een tweede netwerk advocaat of een voorkeur 
advocaat de behandeling van het juridisch probleem overneemt. 
Dit is dan de tweede behandelaar van de zaak. 

5. Het inschakelen van deze tweede behandelaar, al dan niet na een 
door u gedaan beroep op de geschillenregeling in 7.2, is éénmalig. 
De Stichting vergoedt het honorarium en verschotten van deze tweede
behandelaar tot het op het polisblad vermelde maximum bedrag.

6. Na inschakeling van deze tweede behandelaar, schakelt de Stichting 
op haar kosten géén andere netwerk advocaat of voorkeur advocaat in. 
Ze draagt de eventuele verdere behandeling ook niet over aan een van
haar interne medewerkers. Desgewenst kunt u de behandeling van het
juridisch probleem verder zelf en voor eigen rekening voortzetten.



3.3 De behandeling door een voorkeur advocaat 
1. Uitsluitend in onderstaande twee situaties kunt u zélf een advocaat

aanwijzen. Dit kan een advocaat zijn maar u kunt ook iemand als 
uw belangenbehartiger aanwijzen die geen advocaat is. Deze persoon
moet dan wel bevoegd zijn u in een rechtelijke procedure te vertegen-
woordigen (rechtens bevoegde deskundige). In artikel 60 van de Wet
Toezicht Verzekeringsbedrijf wordt dit recht een advocaat te kiezen
omschreven. De Stichting volgt in dat geval uw keuze.
Het gaat dan om de volgende twee situaties:
a) als zich een belangenconflict voordoet. Dit houdt in dat zowel u 

als uw wederpartij in het gemelde juridisch probleem aanspraak
heeft op rechtsbijstand door de Stichting, zoals omschreven in 
artikel 4.3. van deze voorwaarden;

b) ingeval van een opdracht aan een advocaat. In de praktijk schakelt
de Stichting alleen een voorkeur advocaat in als er een juridische
procedure moet worden gevoerd waarvoor vertegenwoordiging
door een advocaat (procureur) wettelijk verplicht is. 

2. Voor de toepassing van dit artikel komen voorkeur advocaten in 
aanmerking die in Nederland zijn ingeschreven of kantoor houden 
als de juridische procedure in Nederland dient. Indien de zaak dient
bij een buitenlandse rechter komen alleen personen in aanmerking 
die bij het buitenlandse gerecht staan ingeschreven. 

3. De inschakeling van een voorkeur advocaat is éénmalig. Na inschake-
ling van deze voorkeur advocaat schakelt de Stichting op haar kosten
géén andere voorkeur of netwerk advocaat in. Ze draagt de eventuele
verdere behandeling niet over aan één van haar interne medewerkers.
Wel kunt u desgewenst de behandeling van het gemelde juridisch 
probleem verder zelf en voor eigen rekening voortzetten.

3.4 Opdracht aan advocaten of experts
1. Wanneer u een beroep doet op deze verzekering is alléén de Stichting

bevoegd om, na overleg met u, opdrachten aan voorkeur en netwerk
advocaten te verstrekken. Dit geldt tevens voor het verstrekken van
opdrachten aan experts. De opdrachten worden steeds namens u 
gegeven, daartoe machtigt u de Stichting. 

2. Indien een advocaat of expert is ingeschakeld, bent u verplicht om, 
al dan niet via de advocaat of expert, de Stichting op de hoogte te hou-
den van de voortgang. De advocaat dient met de Stichting te overleg-
gen over door hem te nemen maatregelen, zoals bijvoorbeeld het aan-
wenden van rechtsmiddelen en het leggen van beslag. 

3. De Stichting is niet aansprakelijk voor schade door of in verband met
de belangenbehartiging door ingeschakelde voorkeur advocaten of
experts.
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4. Algemene regels voor de rechtsbijstandverzekering

4.1 Wie zijn verzekerd?
Naast u als verzekeringnemer kunnen de volgende personen op grond
van de overeenkomst eveneens aanspraak op rechtsbijstand maken: 
a) de met u als verzekeringnemer duurzaam samenwonende echtgenoot

of partner;
b) uw inwonende ongehuwde kinderen, pleeg-, stief- en adoptiefkinderen;
c) uw uitwonende ongehuwde en niet duurzaam samenwonende kinde-

ren, pleeg-, stief-, en adoptiefkinderen die in Nederland een dagstudie
volgen of in een verpleeginstelling verblijven;

d) uw inwonende ouders, schoonouders;
e) de aupair en uw huispersoneel; 
f) de door u gemachtigde bestuurder en passagiers van (motor)voertui-

gen en vaartuigen die aan u toebehoren, uitsluitend voor de verzekerde
risico’s van de rubriek Verkeer onder de artikelen 2.2.a en 2.2.b;

g) uw nabestaanden, als u komt te overlijden door een gebeurtenis 
waarvoor krachtens deze rechtsbijstandverzekering aanspraak op
rechtsbijstand bestaat. De rechtsbijstand betreft dan het instellen van
een vordering tot voorziening in de kosten van levensonderhoud en 
de begrafeniskosten, zoals genoemd in artikel 6:108 van het burgerlijk
wetboek. 

4.2 Het verzekerde risico en de gebeurtenis
1. Verzekerd is het risico dat u bij een juridisch probleem moet voorzien

in een eigen behoefte aan rechtsbijstand. De verzekering geeft u als
particulier aanspraak op rechtsbijstand als zich tijdens de verzeke-
ringsduur en na een eventuele wachttijd een gebeurtenis voordoet
waardoor voor u een juridisch probleem ontstaat. 

2. De Stichting verleent géén rechtsbijstand voorzover u aanspraak kunt
maken op behartiging van uw belangen krachtens een eigen of mede
ten behoeve van u afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

3. Voor deze verzekering geldt (net als voor andere verzekeringsovereen-
komsten) dat uitsluitend onzekere gebeurtenissen verzekerd kunnen
worden. U heeft dan ook géén aanspraak op rechtsbijstand als u bij
het sluiten van de verzekering al wist of redelijkerwijs kon voorzien
dat er iets zou gaan gebeuren dat voor u tot een juridisch probleem
zou kunnen leiden. Zijn er verschillende met elkaar samenhangende
gebeurtenissen, dan moet de eerste gebeurtenis uit de reeks binnen de
looptijd van de verzekering vallen en onvoorzien zijn geweest bij het
sluiten van de verzekering.

4. Indien hierover met de Stichting een verschil van mening ontstaat, zal
de Stichting onderzoeken of het juridisch probleem bij het sluiten van



de verzekering bij u bekend was of voor u voorzienbaar was. U bent
daarbij verplicht op verzoek van de Stichting relevante informatie te
verstrekken.

5. Indien u ondanks herhaald verzoek daartoe de verzochte informatie
niet of onvoldoende verstrekt, kunt u op grond van de rechtsbijstand-
verzekering geen beroep doen op rechtsbijstand.

4.3 Onderlinge geschillen, belangenconflict
Er is een belangenconflict als beide partijen in een juridisch probleem
aanspraak kunnen maken op rechtsbijstand door de Stichting. Daarbij
kunnen de volgende situaties zich voordoen:
a) als er een geschil is tussen de verzekeringnemer en een medeverzeker-

de op één rechtsbijstandpolis, verleent de Stichting alléén rechtsbij-
stand aan de verzekeringnemer.

b) als er een geschil is tussen twee medeverzekerden op één rechtsbij-
standpolis, verleent de Stichting alléén rechtsbijstand aan de medever-
zekerde die daartoe door de verzekeringnemer is aangewezen.

c) als er een geschil is tussen twee verzekerden op twee verschillende
rechtsbijstandpolissen en beide verzekerden jegens de Stichting aan-
spraak op rechtsbijstand hebben. In dit geval zijn beide verzekerden
bevoegd te verlangen dat aan hen bijstand wordt verleend door een
externe deskundige naar eigen keuze en op kosten van de Stichting.
Dit is geregeld in artikel 3.3 ‘De behandeling door een voorkeur 
advocaat’. 

4.4 Meerdere belanghebbenden
1. Bij een actie door een of meer verzekerden waarbij anderen recht-

streeks belang hebben, vergoedt de Stichting per verzekerde de kosten
van rechtsbijstand in verhouding tot het aantal belanghebbenden.

2. De Stichting kan er voor kiezen dat ten behoeve van u en de andere
belanghebbenden één netwerk of voorkeur advocaat wordt benaderd,
die voor u en de overige belanghebbenden de rechtsbijstand zal verle-
nen in het gezamenlijke juridisch probleem.

3. De Stichting vergoedt de kosten van rechtsbijstand naar evenredigheid,
dus alléén uw aandeel in de totale kosten. Dit tot het in het polisblad
vermelde maximum bedrag. 

4.5 Gedeeltelijke dekking
1. Indien de door u gemelde gebeurtenis slechts gedeeltelijk verzekerd 

is, verleent de Stichting alleen rechtsbijstand of vergoedt alleen de
kosten van rechtsbijstand in verband met het wél verzekerde gedeelte.

2. De vergoeding vindt plaats tot het op het polisblad vermelde 
maximum bedrag.
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4.6 Waar is de verzekering van kracht?
1. In de bijzondere voorwaarden leest u in welk(e) land(en) de rechts-

bijstandverzekering van kracht is, en u een beroep op de Stichting
kunt doen. We noemen dit het verzekeringsgebied. 

2. Aanspraak op rechtsbijstand bestaat in het verzekeringsgebied als 
het juridisch probleem aan de rechter van het desbetreffende land kan
worden voorgelegd en het recht van dat land van toepassing is. 

4.7 Wachttijd
1. De bijzondere voorwaarden geven aan dat voor de meeste juridische

problemen een wachttijd geldt. Dat is een periode van een zekere duur
vanaf de ingangsdatum van de verzekering waarbinnen géén aanspraak
op rechtsbijstand bestaat. 

2. Er geldt géén wachttijd als deze verzekering direct aansluit op een
andere rechtsbijstandverzekering, die voor het gemelde juridisch 
probleem eveneens dekking zou hebben verleend.

4.8 Strafrecht
1. U kunt aanspraak op rechtsbijstand maken indien:

a) u door de politie wordt gehoord als getuige van een strafbaar feit;
b) u door de politie wordt gehoord als verdachte van een strafbaar

feit, ongeacht of u in verband met dit feit in verzekering bent
gesteld of in voorlopige hechtenis verkeert;

c) u in verband met een strafbaar feit van het Openbaar Ministerie 
een dagvaarding of kennisgeving van (verdere) vervolging ontvangt.
Na ontvangst van een dagvaarding of van een kennisgeving van
(verdere) vervolging, dient u dit bij de Stichting te melden. 

2. De Stichting vergoedt de kosten van de aan u verleende rechtsbijstand
tot het op het polisblad vermelde maximum bedrag.

3. U bent verplicht in ieder geval binnen 14 dagen ná het bekend worden
van een beslissing van het Openbaar Ministerie of rechterlijke uit-
spraak deze aan de Stichting door te geven en uw medewerking te 
verlenen indien de Stichting de door haar gemaakte kosten van 
rechtsbijstand elders kan verhalen.

4. Indien achteraf blijkt dat er een onherroepelijke veroordeling is
gevolgd wegens een (voorwaardelijk) opzetdelict of u het strafbare feit
willen en wetens heeft gepleegd, hebben de door de Stichting gemaak-
te kosten het karakter van een voorschot. U bent verplicht dit voor-
schot zo spoedig mogelijk terug te betalen aan de Stichting.



5. De kosten van rechtsbijstand 

5.1 Welke kosten zijn verzekerd?
1. Tot een onbeperkt bedrag zijn per gemelde gebeurtenis verzekerd:

a) de interne kosten die verbonden zijn aan de behandeling van het
door u gemelde juridische probleem door de Stichting;

b) de kosten die verbonden zijn aan de éérste inschakeling van een
netwerk advocaat.

2. Tot maximaal het op het polisblad vermelde bedrag, met inbegrip van
eventueel verschuldigde omzetbelasting, zijn per gemelde gebeurtenis
alle overige kosten verzekerd, waaronder:
a) de kosten die verbonden zijn aan de inschakeling van een netwerk

advocaat anders dan bedoeld in het hierboven vermelde artikel
5.1.b;

b) de kosten die verbonden zijn aan de inschakeling van een voorkeur
advocaat of expert;

c) de noodzakelijke reis- en verblijfkosten als (de vertegenwoordiger
van) u voor een buitenlandse rechter moet verschijnen;

d) griffierecht en kosten van namens u opgeroepen getuigen en 
deskundigen, voorzover die krachtens een onherroepelijke rechter-
lijke uitspraak, arbitraal vonnis, bindend advies of vaststellings-
overeenkomst ten laste van u komen;

e) de proceskosten van u en de wederpartij, voor zover die krachtens 
een onherroepelijke rechterlijke uitspraak, arbitraal vonnis, bindend
advies of vaststellingsovereenkomst ten laste van u komen;

f) de kosten van het ten uitvoer leggen van een rechterlijke uitspraak,
binnen het verzekeringsgebied, gedurende maximaal vijf jaar ná de
datum van de uitspraak;

g) de kosten van beslaglegging indien de Stichting daartoe toestem-
ming heeft verleend;

h) de kosten van een in overleg met de Stichting ingeschakelde tolk 
of vertaalbureau;

i) uw aandeel in de kosten van een in overleg met de Stichting 
ingeschakelde mediator;

j) redelijkerwijs door u gemaakte kosten in verband met de behande-
ling van de zaak, waaronder noodzakelijke reis en verblijfkosten in
het kader van uw verschijnen voor een binnenlands gerecht.

5.2 Betaling van kosten
1. De in artikel 5.1 genoemde kosten worden betaald voor zover de

omvang van deze kosten in het algemeen als gebruikelijk kan worden
beschouwd. Indien naar aanleiding van één gebeurtenis meerdere aan-
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spraken op rechtsbijstand bestaan, geldt het in het polisblad genoemde
maximum voor alle aanspraken tezamen. 

2. De Stichting is niet gebonden aan betalingsafspraken die buiten haar
om, door u, met een advocaat of expert gemaakt zijn.

3. Indien bij de behandeling van een juridisch probleem de wederpartij
tot vergoeding van de kosten wordt veroordeeld, of de kosten op
andere wijze ten laste van de wederpartij kunnen worden gebracht,
komt het bedrag van deze kosten ten gunste van de Stichting. Dit,
voor zover deze kosten voor rekening van de Stichting zijn gekomen.
Desgevraagd dient u mee te werken aan het verhalen van gemaakte
kosten van rechtsbijstand op derden.

5.3 Welke kosten zijn niet verzekerd?
De volgende kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking:
a) de externe kosten die op grond van een contractuele of wettelijke

bepaling verhaald, verrekend, (bijvoorbeeld bij de BTW afdracht) of
door anderen vergoed kunnen worden, met uitzondering van aanspra-
ken op grond van de Wet op de Rechtsbijstand. De Stichting schiet
deze kosten slechts voor. De voorgeschoten kosten dienen, indien zij
volledig zijn verhaald, verrekend of vergoed, binnen 14 dagen na ont-
vangst door u aan de Stichting te worden terugbetaald. Wanneer de
voorgeschoten kosten slechts ten dele worden verhaald, verrekend 
of vergoed, bent u verplicht deze gedeeltelijke vergoeding aan de
Stichting terug te betalen, binnen 14 dagen na ontvangst door u; 

b) kosten die de wederpartij heeft gemaakt voor de inning van een vorde-
ring op u. Het betreft hier de zogenaamde buitengerechtelijke kosten;

c) aan u opgelegde boetes, geldstraffen, dwangsommen en waarborgsom-
men behoudens het gestelde in artikel 5.4. 

5.4 Waarborgsom
1. De Stichting schiet aan u een waarborgsom voor tot maximaal 

€ 40.000,-, als door een buitenlandse overheid in verband met een
gedekte strafzaak de betaling van een waarborgsom wordt verlangd
voor uw vrijlating, de teruggave van u toebehorende zaken of de
opheffing van een beslag daarop.

2. Door het aanvaarden van het voorschot machtigt u de Stichting 
onherroepelijk daarover te beschikken zodra het weer wordt vrijge-
geven en aanvaardt u de verplichting, uw volle medewerking te ver-
lenen aan het verkrijgen van onverwijlde restitutie aan de Stichting.

3. U bent verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk terug te betalen,
maar in ieder geval binnen één jaar nadat het is verstrekt.



5.5 Onvermogendekking
De Stichting vergoedt aan u de schade ten gevolge van de onrechtmatige
daad van een wederpartij tot een maximum van € 3.000,- per gebeurtenis.
De Stichting gaat hiertoe over als deze schade niet op de wederpartij te
verhalen is wegens diens financieel onvermogen en u de schade niet op
een andere manier vergoed kunt krijgen. 

6. Beperkingen en uitsluitingen

In de bijzondere voorwaarden staat nauwkeurig beschreven voor welke juridi-
sche problemen u een beroep kunt doen op uw rechtsbijstandverzekering. Er
is géén dekking voor juridische problemen die niet expliciet worden omschre-
ven in de rubrieken die op u van toepassing zijn, of daar zijn uitgesloten.

6.1 Beperkingen
U heeft geen aanspraak op rechtsbijstand indien:
a) het juridisch probleem door u zo laat wordt aangemeld dat de

Stichting:
- onnodige proceskosten en/of andere kosten van rechtsbijstand 

zou moeten vergoeden;
- niet meer in staat is aan u zelf rechtsbijstand te verlenen, of dit 

alleen met extra inspanning of extra kosten zou kunnen doen;
- géén minnelijke regeling of schikking meer kan treffen, of dat

alleen met extra kosten kan doen;
b) niet alle van belang zijnde informatie door u aan de Stichting is 

verstrekt;
c) de aanwijzingen van de Stichting, netwerk / voorkeur advocaat of 

expert niet worden opgevolgd;
d) zonder toestemming van of overleg met de Stichting een netwerk / 

voorkeur advocaat of expert door u wordt ingeschakeld; 
e) bij een beroep op deze verzekering een onjuiste of onvolledige

voorstelling van zaken wordt gegeven;
f) er sprake is van handelen of nalaten van uw kant waardoor u de 

behoefte aan rechtsbijstand willens en wetens heeft veroorzaakt. 

En door het gestelde in 6.1.b tot en met 6.1.f de belangen van de
Stichting zijn geschaad.

6.2 Misleiding
De Stichting heeft het recht niet over te gaan tot vergoeding van schade
en/of kosten en/of dienst- en hulpverlening te weigeren, als u de in 
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artikel 6.1.a tot en met 6.1.f genoemde verplichtingen niet bent nage-
komen met het opzet de Stichting te misleiden.

6.3 Uitsluitingen
De volgende algemene uitsluitingen zijn van toepassing naast de specifie-
ke uitsluitingen van de door u gekozen rubrieken. U heeft géén aanspraak
op rechtsbijstand indien het door u gemelde juridische probleem een
gevolg is van, of samenhangt met:
a) een geschil waarbij u oorspronkelijk géén partij was, maar inmiddels

wel, bijvoorbeeld als gevolg van overdracht van een vordering door
cessie, schuldvernieuwing, subrogatie, borgstelling, regres of vererving;

b) industriële en intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs-, octrooi-,
merken-, kwekers- of handelsnaamrechten; 

c) het incasseren van geldelijke vorderingen als aan het uitblijven van
betaling géén juridisch verweer ten grondslag ligt; 

d) fiscale of fiscaalrechtelijke geschillen, waaronder ook begrepen 
worden: geschillen over heffingen, retributies, bijdragen, leges, 
invoerrechten en accijnzen, alsmede besluiten op grond van de 
Wet waardering onroerende zaken (WOZ); 

e) het bestrijden van wetten of regels die de overheid heeft vastgesteld 
of wil vaststellen en die voor iedere burger gelden; 

f) overtreding van (verkeers)voorschriften wanneer afdoening via een
administratieve sanctie, waaronder de Wet Administratiefrechtelijke
Afhandeling Verkeersvoorschriften, kan plaatsvinden; 

g) faillissement, surseance van betaling of een schuldsaneringsregeling
van u of uw wederpartij; 

h) vermogensbeheer of de toepassing van daarmee verband houdende
overeenkomsten en/of constructies waaronder begrepen: 
- eigendom, bezit en aan- of verkoop van effecten (aandelen, 

obligaties, pandbrieven) en andere waardepapieren;
- beleggingsfinancieringen;
- deelname aan optiebeurs, termijnhandel, valutahandel en dergelijke.

i) kansspelen; 
j) ontruimingskwesties van gekocht of gehuurd onroerend goed of 

de verhuur of exploitatie van goederen of zaken door u;
k) het in eigendom hebben, bezitten, houden, (ver)kopen of besturen 

van (lucht)vaartuigen met een nieuwwaarde van meer dan € 200.000.
De nieuwwaarde is het bedrag dat onmiddellijk voor de gebeurtenis
nodig zou zijn geweest om nieuwe (lucht)vaartuigen van dezelfde
soort en kwaliteit aan te schaffen;

l) zelfstandige beroeps- en bedrijfsuitoefening met inbegrip van 
samenwerkings- of toelatingsovereenkomsten en/of onderlinge



geschillen tussen (ex)maten, (ex)vennoten, (ex)firmanten, (ex)-
aandeelhouders en dergelijke; 

m) natuurrampen of atoomkernreacties; tenzij de schade voortvloeit 
uit een onjuiste medische behandeling met radioactieve straling; 

n) een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten,
oproer en muiterij. Als definitie van de hier genoemde vormen van
molest geldt de tekst die door het Verbond van Verzekeraars in
Nederland op 2 november 1981 onder nr. 136/1981 bij de griffie 
van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag is gedeponeerd; 

o) persoonlijke aansprakelijkheid in de hoedanigheid van bestuurder van
een rechtspersoon tenzij het onbezoldigde werkzaamheden betreft; 

p) een geschil tussen u en de Stichting en/ of Centraal Beheer Achmea
over de uitleg en/of uitvoering van deze verzekeringsovereenkomst.
De Stichting vergoedt alsnog de redelijk gemaakte kosten van 
rechtsbijstand als u in een onherroepelijk vonnis in het gelijk 
wordt gesteld.

6.4 Juridisch advies
1.  U kunt géén beroep doen op volledige rechtsbijstand maar wel op 

juridisch advies in de volgende gevallen:
a) u wordt verweten dat u tegenover iemand anders onrechtmatig 

heeft gehandeld, In dat geval kunt u onder de volgende voor-
waarden aanspraak maken op rechtsbijstand:
- u heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 

afgesloten;
- de betreffende zaak valt niet onder de dekking van deze aan-

sprakelijkheidsverzekering;
- u stelt zich op het standpunt dat u geen verwijt te maken valt. 
Als aan deze voorwaarden is voldaan, verleent de Stichting rechts-
bijstand totdat er (eventueel) een procedure wordt gestart. De 
kosten van deze procedure worden alleen achteraf vergoed als 
de rechter uitspreekt dat u niet onrechtmatig heeft gehandeld;

b) bij de aan en verkoop van een tweedehands motorvoertuig, als dat 
is gekocht zonder schriftelijke Bovag- of dealergarantie, alsmede 
een geschil over een niet onder Bovag of Focwa uitgevoerde repa-
ratie en/of een geschil met een niet voor die reparatie bevoegd 
Bovag of Focwa bedrijf. Hetzelfde geldt voor de aankoop en 
reparatie van (lucht)vaartuigen die niet heeft plaatsgevonden bij 
een officiële dealer onder schriftelijke garantie;

c) in geschillen over het huwelijksvermogensrecht, echtscheiding, 
beëindiging van samenleving buiten huwelijk en verplichtingen 
tot levensonderhoud en/of ouderlijk gezag; 
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d) in een geschil met de Belastingdienst/Toeslagen over een aan u 
verstrekte inkomensafhankelijke toeslag.

2. De Stichting zal zich bij het juridisch advies baseren op de door u 
verstrekte gegevens. U dient daarbij wel een eigen belang te hebben 
en beroep te kunnen doen op de rubriek die dekking biedt voor 
juridisch advies rond de desbetreffende juridische problemen. 
De geschillenregeling zoals omschreven in artikel 7.2 is op dit 
juridisch advies niet van toepassing.

7. Geschillen en klachten 

7.1. Geschillen over het wel of niet verlenen van dekking
De Stichting kan het standpunt innemen dat op grond van de verzeke-
ringsvoorwaarden aan u géén rechtsbijstand verleend wordt. U kunt dit
standpunt binnen zes maanden ná mededeling hiervan door de Stichting,
voorleggen aan de bevoegde rechter. Stelt de rechter u onherroepelijk in
het gelijk, dan zal de Stichting de redelijkerwijs gemaakte kosten van
rechtsbijstand aan u vergoeden.

7.2. Geschillen over de behandeling door de Stichting en 
de netwerk advocaat
1. Bij de behandeling van uw juridisch probleem door de Stichting of 

de netwerk advocaat, kan de situatie ontstaan dat u uiteindelijk met 
de Stichting of de netwerk advocaat van mening verschilt over de 
juridische stappen die genomen moeten worden of over de vraag of
het door u beoogde resultaat met redelijke kans van slagen bereikt 
kan worden. Indien het niet mogelijk is dit meningsverschil in overleg
met u op te lossen, kunt u binnen zes maanden ná de mededeling van
het standpunt van de Stichting of de netwerk advocaat een beroep
doen op de geschillenregeling. 

2. De geschillenregeling houdt in dat het ontstane meningsverschil aan
een bindend adviseur voorgelegd wordt.

3. Indien u en de Stichting het eens zijn over de te benoemen bindend
adviseur, dan zendt de Stichting de aan beide partijen bekende stukken
aan de bindend adviseur, die op basis daarvan een standpunt bepaalt 
en dit schriftelijk en gemotiveerd aan u en de Stichting toelicht. 
De beslissing van de bindend adviseur is bindend voor zowel u als de
Stichting. De kosten van de bindend adviseur komen voor rekening
van de Stichting.

4. Deelt de bindend adviseur geheel of in hoofdlijnen de mening van de
Stichting, dan zal het door u gemelde probleem met in achtneming 



van het rapport van de bindend adviseur door de Stichting worden
afgewikkeld. Blijft u niettemin bij uw oorspronkelijke mening, dan
kunt u het gemelde probleem volgens uw eigen visie en voor uw 
eigen rekening voortzetten. De Stichting stuurt u dan de stukken met
betrekking tot uw juridisch probleem toe. Bereikt u uiteindelijk het
door u beoogde resultaat, dan zal de Stichting aan u achteraf alsnog 
de verzekerde kosten van rechtsbijstand vergoeden, tot ten hoogste 
het in het polisblad vermelde maximum.

5. Indien de bindend adviseur het standpunt van de Stichting niet geheel
of niet in hoofdlijnen deelt, dan wordt het door u gemelde probleem
met in achtneming van het rapport van de bindend adviseur door de
Stichting voortgezet.

6. De Stichting kan u dan voorstellen met in achtneming van het rapport
van de bindend adviseur, een advocaat de verdere rechtsbijstand te
laten verlenen. In dat geval heeft u de vrije keus welke advocaat de
zaak conform dit standpunt zal behandelen, met uitsluiting van de
bindend adviseur zelf of diens kantoorgeno(o)t(en). 

7. De Stichting zal in dat geval de kosten van rechtsbijstand van de 
advocaat vergoeden.

7.3 Klachten
1. Voor klachten over de behandeling door de Stichting kunt u contact

opnemen met de directie van de Stichting, per adres: het klachtenbu-
reau, Postbus 1069, 7301 BH Apeldoorn. Het klachtenbureau bestaat
uit een aantal klachtenfunctionarissen. De klachtenfunctionaris heeft
tot taak de klacht te onderzoeken en af te (laten) handelen. Hij pro-
beert zo snel mogelijk met u in contact te treden en bespreekt met u
onder andere wie de klacht verder afhandelt en wanneer u een inhou-
delijke reactie ontvangt.

2. U kunt zich ook wenden tot de Stichting Klachteninstituut
Verzekeringen in Den Haag, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.

3. Op deze verzekeringsovereenkomst is het Nederlands recht van toe-
passing. Wanneer u géén gebruik wenst te maken van deze klachtenbe-
handelingsmogelijkheden, of de behandeling of uitkomst hiervan niet
bevredigend vindt, kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde
rechter. 

20



21

8. Terrorismerisico 

1. Voor schade, ongevallen en rechtsbijstand als gevolg van terrorisme,
kwaadwillige besmetting en/of preventieve maatregelen, en handelin-
gen of gedragingen ter voorbereiding daarvan, hierna, zowel gezamen-
lijk als afzonderlijk, te noemen het “terrorismerisico” is de schadever-
goeding / dekking beperkt tot de uitkering zoals omschreven in het
Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekerings-
maatschappij voor Terrorismeschaden N.V. 

2. De afwikkeling van een schademelding op grond van het terrorisme-
risico geschiedt overeenkomstig het Protocol afwikkeling claims van de
Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. 

Het Clausuleblad terrorismedekking van de Nederlandse Herverze-
keringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. is als bijlage bij
deze voorwaarden gevoegd. 

9. Persoonsregistratie 

1. Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om 
persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij binnen de Achmea
Groep voor het aangaan en uitvoeren van uw verzekeringsovereenkomst
of financiële dienst, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor sta-
tistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

2. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen wij uw
gegevens raadplegen bij de Stichting CIS te Zeist. Doel hiervan is 
risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie
www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het van toepassing zijnde 
privacyreglement. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken
om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. 
Als u hier geen prijs op stelt, dan kunt u dit schriftelijk melden bij
Centraal Beheer Achmea, Postbus 9150, 7300 HZ Apeldoorn.



Administratieve bepalingen

De in de artikelen 10 en 11 omschreven administratieve bepalingen zijn van
belang voor u als verzekeringnemer. Kennisgevingen door Centraal Beheer
Achmea en/of de Stichting geschieden rechtsgeldig aan het laatste bekende
adres van de verzekeringnemer.

10. Premiebetaling 

10.1 Vooruitbetaling en aanpassing
U bent verplicht elk verschuldigd bedrag dat Centraal Beheer Achmea
aan u in rekening brengt op de premievervaldatum bij vooruitbetaling te
voldoen, dan wel - indien daarvoor een ander tijdstip is aangegeven -
vóór dat tijdstip. 

10.2 Schorsing van de dekking
1. Als u dit nalaat binnen 14 dagen na de eerste aanmaning, wordt niet

langer dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die ontstaan
na deze 14 dagen. Een nadere ingebrekestelling is niet vereist. 
U blijft niettemin gehouden tot betaling van elk verschuldigd bedrag,
vermeerderd met eventuele incassokosten en wettelijke rente. 
De dekking is weer van kracht 24 uur nadat wij het verschuldigde
bedrag en eventuele kosten hebben ontvangen. Voor gebeurtenissen,
ontstaan gedurende de periode gerekend vanaf 14 dagen na de eerste
aanmaning tot het moment waarop de dekking weer van kracht werd,
wordt geen rechtsbijstand verleend.

2. Als u de eerste premie niet binnen de daarvoor gestelde termijn 
voldoet, of als wij uit een mededeling van u moeten afleiden dat u 
niet wilt voldoen aan een betalingsverplichting, wordt door ons géén
dekking verleend. 

11. Begin, einde en tussentijdse wijziging van de verzekering 

11.1 Duur en einde van de verzekering
De verzekering wordt voor de eerste keer aangegaan tot de eerstvolgende
contractsvervaldatum. Daarna wordt zij telkens, stilzwijgend, 12 maanden
verlengd.
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11.2 Wijziging van premie en/of voorwaarden.
1. Centraal Beheer Achmea gerechtigd met ingang van de eerstvolgende

prolongatiedatum de premies en/of voorwaarden, zoals deze gelden
voor de verzekering, te wijzigen. Zij stelt u hiervan vóór de prolonga-
tiedatum schriftelijk in kennis. U heeft het recht de aanpassing te 
weigeren tot uiterlijk 1 maand na kennisgeving door Centraal Beheer
Achmea. Indien u van dit recht gebruik maakt, eindigt de verzekering
op de prolongatiedatum of - indien weigering daarna plaatsvindt - op
het tijdstip van weigering. Heeft u van dit recht géén gebruik gemaakt,
dan wordt u geacht met de aanpassing in te stemmen.

2. Centraal Beheer Achmea heeft eveneens het recht de premie en/of
voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen ineens (en bloc) te
wijzigen. Centraal Beheer Achmea zal de inhoud en datum van zo’n
wijziging tijdig aankondigen. Wanneer u niet instemt met de wijziging,
kunt u dat aangeven en eindigt, behoudens het bepaalde in artikel
11.2.3, de verzekering een maand na uw mededeling niet met de 
wijziging in te stemmen.
Uitgesloten opzeggingsbevoegdheid 

3.  In afwijking van het bepaalde in artikel 11.2.2 geldt de mogelijkheid
van tussentijdse opzegging van de verzekering door u niet als:
a) de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit 

wettelijke regelingen of voorwaarden;
b) de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding 

van de dekking inhoudt;
c) de wijziging van de premie een gevolg is van de stijging van de 

consumenten prijsindex voor alle huishoudens van het Centraal
Bureau voor de Statistiek. 

11.3 Opzegging door u:
U kunt de verzekering opzeggen:
a) met ingang van de eerstvolgende contractsvervaldatum;
b) tot 1 maand na de afwikkeling van uw beroep op rechtsbijstand.

11.4 Opzegging door Centraal Beheer Achmea:
De maatschappij heeft het recht de verzekering schriftelijk te beëindigen
waarbij de verzekering eindigt op de in de opzeggingsbrief genoemde
datum:
a) per prolongatiedatum, de opzegging zal ten minste 2 maanden voor 

de prolongatiedatum schriftelijk plaatsvinden;
b) tot 1 maand na de afwikkeling van uw beroep op rechtsbijstand met

inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 2 maanden. 
Deze opzegging zal schriftelijk plaatsvinden;



c) als u uw verplichtingen die uit de voorwaarden van de rechtsbijstand-
verzekering voortvloeien niet nakomt. De opzegging zal tenminste 
2 maanden voor de datum van beëindiging schriftelijk plaatsvinden.

d) De verzekering eindigt bovendien zodra u niet meer in Nederland
woont of gevestigd bent en door uw overlijden of faillissement.

11.5 Verhuizing naar het buitenland
De verzekering eindigt, zodra u als verzekeringnemer niet meer in
Nederland woont (artikel 11.4.d). Om te voorkomen dat pas naar aan-
leiding van een door u gemeld juridisch probleem (waarvoor dan géén
rechtsbijstand verleend kan worden) bij Centraal Beheer Achmea en/of
de Stichting bekend wordt dat u als verzekeringnemer niet meer in
Nederland woonachtig bent, adviseren wij u uw verhuizing naar het 
buitenland tijdig aan Centraal Beheer Achmea door te geven. 
In voorkomende gevallen kan hierover met Centraal Beheer Achmea
nader overleg plaatsvinden, bijvoorbeeld indien uw verhuizing naar het
buitenland een tijdelijk karakter heeft.
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1. Algemeen

In de algemene voorwaarden van de Rechtsbijstandverzekering voor
Particulieren worden de meer algemene aspecten rond de rechtsbijstand-
verzekering vermeld. In de bijzondere voorwaarden wordt aangegeven 
voor welke juridische problemen u op grond van de verschillende rubrieken
aanspraak op rechtsbijstand kunt maken. 

De voorwaarden vormen, samen met het polisblad, de Rechtsbijstandver-
zekering voor Particulieren. U bent uitsluitend verzekerd voor juridische 
problemen waarvoor op grond van de door u verzekerde rubriek(en) aan-
spraak op rechtsbijstand bestaat. U vindt deze rubriek(en) op uw polisblad.

2. Rubriek Verkeer

2.1 Wie is verzekerd?
U heeft dekking in de hoedanigheid van: 
a) verkeersdeelnemer, dat wil zeggen wanneer u deelneemt aan het 

verkeer, met of zonder (motor) voertuig, op de openbare weg, op 
het spoor, op het water of in de lucht;

b) inzittende of gemachtigd bestuurder van een (motor)voertuig van 
verzekerde.

2.2 Wat is verzekerd?
Rechtsbijstand wordt verleend bij juridische problemen die verband 
houden met:
a) de deelname aan weg-, water- en luchtverkeer, met inbegrip van open-

baar vervoer en/of
b) het gebruik, bezit of eigendom van een (motor)voertuig, voor zover

het betreft:
- aanspraken op schadevergoedingen jegens wettelijk aansprakelijke

derden;
- geschillen die rechtstreeks verband houden met een sleep- of ver-

voersovereenkomst;
- geschillen over vergoeding of reparatie van schade als gevolg van

een ongeval;
- het terugvorderen van het (motor)voertuig bij geschillen over

eigendom, bezit of beslaglegging.

Bijzondere voorwaarden 
rechtsbijstandverzekering voor Particulieren



c) Lichamelijk letsel van de verzekerden genoemd in artikel 4.1.a tot 
en met 4.1.e van de algemene voorwaarden, opgelopen als gevolg 
van medisch handelen of als gevolg van een ongeval buiten verkeers-
deelname.

2.3 Verzekeringsgebied en kosten rechtsbijstand
1. Het verzekeringsgebied is de hele wereld. Binnen Europa en in de 

landen grenzend aan de Middellandse Zee zijn de verzekerde kosten
onbeperkt. Buiten dit gebied geldt voor alle gebeurtenissen het op 
het polisblad vermelde maximum bedrag.

2. Het verzekeringsgebied is beperkt tot Europa voor gebeurtenissen 
met lichamelijk letsel als gevolg van medisch handelen of als gevolg
van ongevallen buiten verkeersdeelname. Hierbij geldt een limiet per
gebeurtenis voor extra kosten tot op het polisblad vermelde maxi-
mum bedrag.

2.4 Wachttijd
Voor aanspraken op grond van de rubriek Verkeer is géén wachttijd van 
toepassing. 

2.5 Specifieke uitsluitingen
Naast het gestelde in artikel 6.3 ‘Uitsluitingen’ geldt dat géén aanspraak
op rechtsbijstand kan worden gemaakt:
a) als een gemachtigd bestuurder uw (motor)voertuig bestuurt zonder

daartoe wettelijk bevoegd te zijn, tenzij u niet wist of redelijkerwijs
niet kon weten dat de bestuurder onbevoegd was;

b) als u deelneemt aan snelheids- of behendigheidsritten.

2.6 Toelichting op deze rubriek
Met de rubriek Verkeer bent u verzekerd van rechtskundige hulp in
binnen- en buitenland. Niet alleen als u reizend met openbaar of eigen
vervoer, fietsend of te voet, maar ook als ruiter of skiër, door toedoen 
van anderen een juridisch probleem krijgt, heeft u recht op deskundige
hulp in bijvoorbeeld de volgende situaties:
a) u wenst schadevergoeding voor beschadigde bezittingen, opgelopen

letsel, noodzakelijk vervangend vervoer of verblijf, waardeverminde-
ring of andere persoonlijke schade, naar aanleiding van een verkeers-
fout van een ander;

b) uw kinderen rijden met iemand mee. Deze persoon veroorzaakt een
ongeval en is aansprakelijk voor alle persoonlijke schade;

c) uw garage, een erkende dealer, blijft in gebreke bij de reparatie van 
uw auto na een ongeval;
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d) uw gestolen auto wordt teruggevonden, maar de nieuwe bezitter 
weigert teruggaaf;

e) indien u als getuige wordt verhoord of als verdachte strafrechtelijke
vervolgd wordt.

3. Rubriek Consument & Wonen 

3.1 Wie en wat is verzekerd?
Rechtsbijstand wordt verleend bij juridische problemen die verband 
houden met:
a) de particuliere huishouding en het optreden als particulier;
b) de onroerende zaken van u in de Benelux en Duitsland, als hierna

omschreven.

3.2 Onroerende zaak
Houdt een gebeurtenis verband met een onroerende zaak, dan bestaat
alleen een aanspraak op rechtsbijstand als het betreft:
a) de voor eigen bewoning door verzekeringnemer aangekochte, gehuur-

de of laatstelijk bewoonde woning met de daarbij behorende grond 
of de grond die gekocht is met het oog op de bouw van een door hem
te bewonen woning;

b) de gehuurde woonruimte van de voor studie uitwonende kinderen 
van de verzekeringnemer;

c) de tweede woning, volkstuin, caravan of woonboot met vaste stand-
of ligplaats met bijbehorende grond van verzekeringnemer, in eigen
gebruik bij verzekeringnemer;

d) bij andere gebeurtenissen die verband houden met onroerende zaken
bestaat geen aanspraak op rechtsbijstand.

3.3 Verzekeringsgebied
1. Rechtsbijstand in geval van een onrechtmatige gedraging van een

derde wordt verleend in Europa en de landen rondom de
Middellandse zee; 

2. Rechtsbijstand bij contractuele geschillen met betrekking tot roerende
goederen en diensten wordt verleend in de Europese Unie; 

3. Strafrechtsbijstand (4.8) wordt verleend in Europa en de landen 
rondom de Middellandse zee, voor het verstrekken van een waarborg-
som (5.4) geldt hetzelfde verzekeringsgebied;

4. In alle overige gevallen wordt alleen rechtsbijstand verleend in de
Benelux en Duitsland.



3.4 Wachttijd
1. Er geldt een wachttijd van drie maanden. Er geldt géén wachttijd als

deze verzekering direct aansluit op een andere rechtsbijstandverzeke-
ring, die voor het gemelde juridisch probleem ook dekking zou heb-
ben verleend.

2. Voor aanspraken op grond van strafrecht (4.8) en waarborgsom (5.4) 
is géén wachttijd van toepassing.

3.5 Juridisch advies
1. In artikel 6.4 ‘Juridisch advies’ wordt aangegeven voor welke juridi-

sche problemen u geen beroep op volledige rechtsbijstand kunt doen. 
U heeft aanspraak op juridisch advies bij gebeurtenissen die verband
houden of samenhangen met:
a) het verwijt dat u tegenover iemand anders onrechtmatig heeft

gehandeld. In dat geval kunt u onder de volgende voorwaarden
aanspraak maken op rechtsbijstand:
- u heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

afgesloten;
- de betreffende zaak valt niet onder de dekking van deze 

aansprakelijkheidsverzekering;
- u stelt zich op het standpunt dat u geen verwijt te maken valt.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, verleent de Stichting
rechtsbijstand totdat er (eventueel) een procedure wordt gestart.
De kosten van deze procedure worden alleen achteraf vergoed
als de rechter uitspreekt dat u niet onrechtmatig heeft gehandeld;

b) de aan en verkoop van een tweedehands motorvoertuig, als dat is
gekocht zonder schriftelijke Bovag- of dealergarantie, alsmede een
geschil over een niet onder Bovag of Focwa uitgevoerde reparatie
en/of een geschil met een niet voor die reparatie bevoegd Bovag 
of Focwa bedrijf. Hetzelfde geldt voor de aankoop en reparatie 
van (lucht)vaartuigen die niet heeft plaatsgevonden bij een officiële
dealer onder schriftelijke garantie;

c) een geschil met de Belastingdienst/Toeslagen over een aan u 
verstrekte inkomensafhankelijke toeslag.

3.6 Toelichting op deze rubriek 
Met de rubriek Consument & Wonen bent u verzekerd van rechtskun-
dige hulp wanneer u bij uw optreden als particulier in problemen komt.
U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan juridische problemen:
a) met derden over de vergoeding van beschadigde bezittingen;
b) over dienstverlening, bijvoorbeeld door banken, verzekeringsmaat-

schappijen, garages, stomerijen of nutsbedrijven;
c) bij de aankoop of reparatie van een consumentenartikel, bijvoorbeeld

een televisie;
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d) over een verkeerde boeking van uw reisbureau of touroperator;
e) bij de bouw of aan- of verkoop van uw woning, met uw verhuurder 

of buren;
f) met de overheid die u rechtstreeks raken;
g) als u als getuige wordt gehoord of als verdachte strafrechtelijke 

vervolgd wordt.

4. Rubriek Inkomen 

4.1 Wie is verzekerd?
U heeft dekking in de hoedanigheid van (ex)werknemer. Hieronder
wordt verstaan iemand die zijn inkomsten in loondienst verwerft of heeft
verworven. U heeft aanspraak op rechtsbijstand voor juridische problemen
die specifiek in artikel 4.2 van deze rubriek genoemd worden.

4.2 Wat is verzekerd?
Rechtsbijstand wordt verleend bij juridische problemen die verband 
houden met:
a) regelmatige bronnen van inkomsten, zoals arbeidsovereenkomsten,

aanstellingen als ambtenaar of soortgelijke regelingen en daaruit 
rechtstreeks voortvloeiende pensioenaanspraken. In afwijking van 
het bepaalde in artikel 6.3.g wordt de rechtsbijstand ook verleend in
geval van faillissement, surseance van betaling of een schuldsanerings-
regeling van uw wederpartij;

b) tuchtrechtelijke- of klachtenprocedures, tegen u aanhangig gemaakt
door uw werkgever en/of derden in verband met het verwijt dat u bij
de uitoefening van uw werkzaamheden hebt gehandeld in strijd met 
de voor u geldende beroepsregels. 

c) sociale wetgeving;
d) erfrecht;
e) studiefinanciering.

4.3 Verzekeringsgebied
Voor de rubriek Inkomen wordt rechtsbijstand verleend in de 
Europese Unie. 

4.4 Wachttijd
Er geldt een wachttijd van drie maanden. Er geldt géén wachttijd als 
u kunt aantonen dat deze verzekering direct aansluit op een andere
rechtsbijstandverzekering, die voor het gemelde juridisch probleem 
ook dekking zou verlenen.



4.5 Specifieke uitsluitingen
Het gestelde in artikel 6.3 ‘Uitsluitingen’ is onverkort van toepassing op
de rubriek Inkomen. Daarnaast wordt geen rechtsbijstand verleend bij
juridische problemen rond erfrecht, als de erflater voor de ingangsdatum
van de rechtsbijstandverzekering is overleden.

4.6 Juridisch advies
1. In artikel 6.4 ‘Juridisch advies’ wordt aangegeven voor welke juridische

problemen u geen beroep op volledige rechtsbijstand kunt doen.
2. Bij de rubriek Inkomen heeft u aanspraak op juridisch advies bij

gebeurtenissen die verband houden of samenhangen met geschillen
over het huwelijksvermogensrecht, echtscheiding, beëindiging van
samenleving buiten huwelijk en verplichtingen tot levensonderhoud
en/of ouderlijk gezag.

4.7 Toelichting op deze rubriek
Met de rubriek Inkomen bent u verzekerd van rechtskundige hulp, 
wanneer u als particulier bij de voorziening in uw levensonderhoud 
in problemen komt. U kunt hierbij denken aan de volgende situaties:
a) als ambtenaar of werknemer krijgt u te maken met een andere honore-

ring of taakomschrijving van werkzaamheden, reorganisatie of ontslag;
b) de toepassing van sociale verzekeringswetgeving leidt in uw geval tot

intrekking of vermindering van uw uitkering;
c) er ontstaan problemen met familie over een erfenis.

30



31

Clausuleblad terrorismedekking bij de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)

1 Begripsomschrijvingen
In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet
anders blijkt - verstaan onder:

1.1 Terrorisme:
Gewelddadige handelingen en/of gedragingen – begaan buiten het kader
van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekerings-
bedrijf 1993 genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag 
of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen
als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet
de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel
anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk
is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband -
is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of
religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken.

1.2 Kwaadwillige besmetting:
Het - buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest - (doen)
verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun
(in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking 
letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge
hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan
zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kun-
nen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan
niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het
oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen
te verwezenlijken.

1.3 Preventieve maatregelen:
Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maat-
regelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaad-
willige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwe-
zenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken.

Bijlage: Clausuleblad terrorisme



1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden
N.V. (NHT):
Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herver-
zekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van
verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzeke-
raars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de
in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico’s, in herverzekering kunnen
worden ondergebracht.

1.5 Verzekeringsovereenkomsten:
a) Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkom-

stig het bepaalde in artikel 1 lid 1 sub p van de Wet toezicht verzeke-
ringsbedrijf 1993 betrekking hebben op in Nederland gelegen risico's.

b) Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een
verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien
verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestig-
de vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking
heeft.

c) Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten
met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in
Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de
in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de
verzekering betrekking heeft.

1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars:
- Schade-, levens- en zorgverzekeraars zoals bedoeld in artikel 12 van 

de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, en
- natura-uitvaartverzekeraars zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet 

toezicht naturauitvaartverzekeringsbedrijf,die bevoegd zijn om in
Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen.

2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico
2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3

gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polis-
voorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die
(direct of indirect) verband houdt met:
- terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen,
- handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaad-

willige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan
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te duiden als ‘het terrorismerisico’, geldt dat de uitkeringsplicht van 
de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op
schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de 
uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder
de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval
van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het
bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gereali-
seerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag
van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de 
Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 aan te houden premiereserve 
ten aanzien van de betrokken verzekering.

2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aan-
spraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd
bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de
NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing 
zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen.

2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, 
geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op:
- schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan;
- gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daar-

van, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal
75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor
alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen,
ongeacht het aantal afgegeven polissen.

Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie 
verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verze-
kerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzeke-
ringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming
in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig
zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer 
verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gele-
gen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen.
Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en ven-
nootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel
2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen
worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de
groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten.



3 Uitkeringsprotocol NHT
3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing

het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). 
Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder
meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde
bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoe-
verre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen
waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen.
Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te
beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een
gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen.

3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het
Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis
in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg
van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt.
Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen
besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, verzekeringnemer,
verzekerden en tot uitkering gerechtigden.

3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag,
al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitke-
ring aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering
gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de
verzekeraar aanspraak maken.

3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het
Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of
uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een
bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een
verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit Clausuleblad
wordt beschouwd.

Dit clausuleblad is gedeponeerd op 6 januari 2005 bij de Rechtbank
Amsterdam onder nummer 6/2005 en op 17 januari 2005 onder 
nummer 27178761 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.
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