
© artikel 1. begripsomschrijvingen
In deze rubriek wordt verstaan onder:

1.1 SRK Rechtsbijstand
Stichting Schaderegelingskantoor voor
Rechtsbijstandverzekering
Postbus 3020, 2700 LA Zoetermeer
telefoon +31 (0)79 - 3448181
telefax +31 (0)79 - 3427990
De Goudse heeft de uitvoering van de in deze rubriek genoemde
rechtsbijstand overgedragen aan SRK Rechtsbijstand.
De Goudse garandeert nakoming door SRK Rechtsbijstand van
de in deze voorwaarden genoemde verplichtingen.

1.2 Verzekerden
In aanvulling op het bepaalde in artikel 1.3 van de Algemene
Voorwaarden worden de nagelaten betrekkingen van de 
verzekerden ook als verzekerden beschouwd, indien en voor
zover zij een vordering kunnen instellen tot voorziening in de
kosten van levensonderhoud naar aanleiding van een gebeurtenis
waarbij verzekerde betrokken is en waarvoor krachtens de
verzekering aanspraak op rechtsbijstand bestaat.

1.3 Gebeurtenis en behoefte aan rechtsbijstand
1. Onder gebeurtenis wordt verstaan het voorval dat aanleiding
is voor een juridisch geschil waardoor voor verzekerde behoefte
aan rechtsbijstand ontstaat. Een juridisch geschil wordt geacht
te zijn ontstaan op het moment dat voor het eerst een belangen-
tegenstelling met de wederpartij bestaat.
2. Indien sprake is van met elkaar samenhangende gebeurtenis-
sen, is het tijdstip van de eerste gebeurtenis in die reeks bepalend
voor de vaststelling van het tijdstip van de gebeurtenis.
3. De gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende behoefte aan
rechtsbijstand moet zich hebben voorgedaan gedurende de
looptijd van de verzekering en buiten de wachttermijn voorzover
deze van toepassing is.
4. Er kunnen geen rechten aan de verzekering worden ontleend
indien de verzekerde een gebeurtenis aanmeldt:
a. die bij het tot stand komen van de verzekering te verwachten
of redelijkerwijs te voorzien is geweest;
b. meer dan 12 maanden na het plaatsvinden daarvan, doch
nooit meer dan 6 maanden na beëindiging van de verzekering.
5. Indien ter zake van een gebeurtenis geen rechten aan deze
verzekering kunnen worden ontleend zijn ook de hieruit
voortvloeiende en/of daarmee samenhangende juridische
geschillen uitgesloten van dekking.

© artikel 2. hoedanigheid
Verzekerd is de hoedanigheid van de verzekerde(n) als particuli-
er. Derhalve is er geen dekking in de beroepsbeoefening zelf, als
beoefenaar van een vrij beroep, als eigenaar/exploitant van een
bedrijf of bij de verwerving van inkomsten buiten regelmatige
loondienst tenzij het betreft het verhalen van door een verzek-
erde geleden schade wegens dood of letsel ten gevolge van een
verkeersongeval.

© artikel 3. omschrijving van de dekking
De vermelding Bas, Opt en/of Exc achter een artikel of subartikel
geeft aan of de betreffende behandeling of dienst vergoed wordt
onder respectievelijk de Basis- en/of Excellentdekking.
3.1 Algemene omschrijving
1. Verzekerd is:
a. het verlenen van rechtsbijstand, waarbij de juridische belangen
van verzekerde in een juridisch geschil worden behartigd; 
b. het geven van juridische adviezen;
c. het vergoeden of voorschieten van de onder a. en b. verbonden
kosten van rechtsbijstand of van juridisch advies.

2. Indien twijfelachtig is of de door verzekerde gemelde
gebeurtenis een juridisch geschil in de zin van artikel 3.1 oplevert,
dient verzekerde op verzoek van het SRK Rechtsbijstand door
middel van een deskundigenrapport, dat uitsluitsel geeft
omtrent de oorzaak, veroorzaker en feitelijke gevolgen van een
gebeurtenis, de aanwezigheid van het juridisch geschil aan te
tonen. Geeft het rapport voldoende grond voor juridische actie,
dan vergoedt het SRK Rechtsbijstand de aan het opmaken van
het rapport verbonden (redelijke) kosten.

3.2 Verzekeringssgebied
In afwijking van het bepaalde in artikel 3.3 van de Algemene
Voorwaarden is de rechtsbijstandverzekering van kracht in de
gehele wereld, tenzij bij een dekkingsonderdeel anders is
vermeld.

© bas © exc ©3.4 Verhaalsrechtsbijstand
Verzekerd is rechtsbijstand bij verhaal van schade aan verzekerde
persoonlijk of aan zijn eigendommen toegebracht door een
derde die daarvoor wettelijk aansprakelijk is. 

© bas © exc ©3.5 Strafrechtsbijstand
Verzekerd is rechtsbijstand in strafzaken aangespannen tegen
een verzekerde, tenzij sprake is of zou zijn van een strafbaar feit
dat getuigt van opzet of criminele intentie of van een overtreding
van fiscale voorschriften (waaronder douanevoorschriften).

© bas © exc ©3.6 Contractrechtsbijstand
Verzekerd is rechtsbijstand bij geschillen:
1. uit sleep- en reparatieovereenkomsten van een aan verzekerde
toebehorend voertuig;
2. uit door verzekerde afgesloten vervoersovereenkomsten;
3. uit overeenkomsten die verzekerde direct in verband met een
(vakantie)reis heeft gesloten;
4. uit overeenkomsten die verzekerde is aangegaan in verband
met opleiding en/of studie;
5. uit overeenkomsten met betrekking tot door verzekerde
gekochte (duurzame) consumptie artikelen, waaronder niet
begrepen onroerende zaken. Deze dekking wordt alleen 
verleend bij koop binnen de Europese Unie. 
Ten aanzien van de contractrechtsbijstand geldt een wacht-
termijn van drie maanden. Deze wachttermijn geldt niet voor
kwesties die voortvloeien uit een schriftelijke overeenkomst die
gesloten is na de ingangsdatum van de verzekering.

© bas © exc ©3.7 Cautie/waarborgsom
1. Indien een buitenlandse overheid van een verzekerde in 
verband met een gedekte strafzaak cautie (te stellen zekerheid)
eist ter opheffing van een aan verzekerde opgelegde vrijheids-
beperking of van een beslag op het aan verzekerde toebehorend
motorrijtuig, schiet het SRK Rechtsbijstand die cautie voor tot
een bedrag van € 25.000,– per gebeurtenis voor alle verzekerden
tezamen;
2. Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt de verzekerde
het SRK Rechtsbijstand onherroepelijk daarover te beschikken
zodra het weer wordt vrijgegeven en aanvaardt hij de verplichting
zijn volle medewerking te verlenen tot onverwijlde restitutie aan
het SRK Rechtsbijstand;
3. Indien als gevolg van een strafrechtelijke veroordeling de
gestelde cautie niet of slechts ten dele wordt vrijgegeven, is de
verzekerde verplicht het niet vrijgegeven bedrag onverwijld aan
het SRK Rechtsbijstand terug te betalen.

© exc ©3.8 Arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke bijstand
Verzekerd is rechtsbijstand terzake van:
1. arbeidsrechtelijke geschillen, waarin verzekerde is betrokken
als werknemer en de verzekeringnemer niet tevens de werkgever
is;
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9. Het SRK Rechtsbijstand en/of De Goudse is jegens de 
verzekerde niet aansprakelijk voor vorderingen die zouden 
kunnen voortvloeien uit de keuze van een advocaat of andere
rechtens bevoegde deskundige of de door deze verrichte diensten.

4.3 Vergoeding van kosten
1. Vergoed worden :
a. de interne kosten: de kosten van de tot SRK Rechtsbijstand in
dienstbetrekking staande deskundigen, inclusief advocaten.
b. de honoraria en de verschotten van de overeenkomstig deze
voorwaarden ingeschakelde advocaat, procureur, deurwaarder,
andere rechtens bevoegde deskundige en expert;
c. de proces- en gerechtskosten, de kosten van arbitrage of de
kosten van bindend advies; hieronder zijn niet begrepen afkoop-
sommen, boetes en andere bij wijze van straf opgelegde maat-
regelen;
d. de kosten van getuigen in een gerechtelijke en adminis-
tratieve procedure voorzover door een rechter toegewezen;
e. de proceskosten van de tegenpartij, waaronder de buiten-
gerechtelijke kosten begrepen, waartoe verzekerde in een
onherroepelijk vonnis is veroordeeld;
f. de noodzakelijke, in overleg met het SRK Rechtsbijstand te
maken reis- en verblijfkosten van de verzekerde indien zijn per-
soonlijkverschijnen door een buitenlandse rechterlijke instantie
is bevolen of dringend gewenst wordt door de ingeschakelde
advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige;
g. de redelijke kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerleg-
ging van een vonnis, gedurende maximaal 5 jaar na de datum
waarop het vonnis is gewezen.
2. Het SRK Rechtsbijstand heeft het recht de kosten van rechts-
bijstand rechtstreeks aan belanghebbende te betalen.
3. Indien bij een proces, arbitrage of bindend advies de tegen-
partij tot vergoeding in de kosten wordt veroordeeld, komt het
bedrag van die kosten, voorzover zij voor rekening van het SRK
Rechtsbijstand zijn, ten gunste van het SRK Rechtsbijstand.
4. Indien de verzekerde de BTW kan verrekenen met de door hem
verschuldigde BTW-afdrachten, komt die BTW-toeslag niet voor
vergoeding in aanmerking.
5. Indien de verzekerde op grond van een contractuele of een
wettelijke bepaling de kosten van rechtsbijstand geheel of
gedeeltelijk vergoed kan krijgen, komen die kosten niet in aan-
merking voor vergoeding krachtens deze verzekering. Dit vindt
geen toepassing indien verzekerde een beroep kan doen op de
Wet op de Rechtsbijstand.
Het SRK Rechtsbijstand zal de verzekerde, ter compensatie van
de door het SRK Rechtsbijstand voorgeschoten kosten, bijstand
verlenen bij het terugvragen of verhalen van die kosten.

4.4 Maximale vergoeding
De kosten van rechtsbijstand worden onbeperkt vergoed voor-
zover de rechtsbijstand wordt verleend in Nederland door in
dienstbetrekking tot SRK Rechtsbijstand staande deskundigen
en advocaten. Externe kosten en kosten voorzover gemaakt in het
buitenland worden vergoed tot maximaal € 12.500,– per
gebeurtenis, tenzij bij een dekkingsonderdeel anders is vermeld.

4.5 Franchise
De verzekerde kan geen rechten aan deze verzekering ontlenen
indien het financiële belang van de verzekerde minder dan
€ 450,– bedraagt.

Artikel 5. Verplichtingen van verzekerde
a. De verzekerde die een beroep op zijn verzekering doet, ver-
leent alle medewerking die gevraagd wordt door De Goudse, SRK
Rechtsbijstand of door deze ingeschakelde externe deskundi-
gen. Dit houdt in ieder geval in dat hij:
– alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn verzoek
betrekking hebben;
– SRK Rechtsbijstand machtigt inzage te nemen in de stukken
die een externe deskundige over zijn zaak ter beschikking heeft;
– zich desgevraagd civiele partij stelt in een strafzaak en mee-
werkt aan het verhalen van gemaakte kosten van rechtsbijstand
op derden;
– alles nalaat wat de belangen van De Goudse en/of SRK
Rechtsbijstand kan schaden.
b. De verzekerde is verplicht de door SRK Rechtsbijstand
voorgeschoten kosten, voorzover hij die ontvangt, te restitueren
aan SRK Rechtsbijstand. Daaronder worden mede verstaan de
bij een onherroepelijk vonnis toegewezen proceskosten.

2. sociaalrechtelijke geschillen, waarin verzekerde betrokken is
als werknemer.
Deze dekking wordt verleend in de Europese Unie en USA, mits
de rechter van één van de daartoe behorende landen bevoegd is
en het recht van één van de daartoe behorende landen van
toepassing is. Met betrekking tot dekking verleend in USA geldt
een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand tot maximaal
€ 5000,-. De verzekerde dient de kosten zelf te voldoen en kan
deze achteraf bij het SRK Rechtsbijstand declareren voorzover
het kosten betreft die volgens de Rubriek Rechtsbijstand voor
vergoeding in aanmerking komen.

© exc ©3.9 Rechtsbijstand op het gebied 
van personen- en familierecht
Verzekerd is rechtsbijstand terzake van:
1. persoons- en familierechtelijke geschillen;
2. erfrechtelijke geschillen, waarin verzekerde als erfgenaam
betrokken is.
Deze dekking wordt verleend in Nederland, mits de Nederlandse
rechter bevoegd is en het Nederlands recht van toepassing is.

© artikel 4. schade
4.1 Verlenen van rechtsbijstand
1. De aangemelde zaken worden behandeld door de eigen
medewerkers, waaronder mede begrepen advocaten die in 
dienstbetrekking staan tot het SRK Rechtsbijstand. Het SRK
Rechtsbijstand zal daarbij altijd, voorzover mogelijk, in eerste
instantie een regeling in der minne nastreven.
2. Indien een procedure in rechte gevoerd moet worden, zal het
SRK Rechtsbijstand voorzover mogelijk zelf, de bijstand verlenen.
3. Het SRK Rechtsbijstand zal de rechtsbijstand (blijven) ver-
lenen voorzover naar de mening van het SRK Rechtsbijstand een
redelijke kans bestaat het beoogde resultaat te bereiken. Indien
succes in redelijkheid niet te verwachten is, zal het SRK Rechts-
bijstand dit gemotiveerd meedelen aan de verzekerde.
4. Het SRK Rechtsbijstand is gerechtigd in plaats van (verdere)
rechtsbijstand te verlenen, de verzekerde een bedrag aan te
bieden ter grootte van het financieel belang. De rechten die ter
zake deze gebeurtenis voor de verzekerde voortvloeien uit de
verzekering, komen na de betaling van het bedrag te vervallen
(afkoop).

4.2 Uitbesteding van rechtsbijstandverlening aan advocaten en
andere rechtens bevoegde deskundigen
1. Indien ingevolge de voorwaarden of naar de mening van het
SRK Rechtsbijstand een zaakaan een advocaat of andere rechtens
bevoegde deskundige buiten het SRK Rechtsbijstand uitbesteed
moet worden, heeft de verzekerde het recht deze naar eigen
keuze aan te wijzen. Heeft verzekerde geen voorkeur, dan geeft
het SRK Rechtsbijstand opdracht aan een advocaat of andere
rechtens bevoegde deskundige van zijn keuze.
2. Uitsluitend het SRK Rechtsbijstand heeft de bevoegdheid om
namens de verzekerde de opdracht aan de advocaat of andere
rechtens bevoegde deskundige te verstrekken.
3. Indien de Nederlandse rechter bevoegd is, komen uitsluitend
advocaten en andere rechtens bevoegde deskundigen in aan-
merking die in Nederland zijn ingeschreven of rechtens zijn
toegelaten en in Nederland kantoor houden.
4. Indien een buitenlandse rechter bevoegd is, komen uitsluitend
advocaten en andere rechtens bevoegde deskundigen in aan-
merking die bij het desbetreffende buitenlandse gerecht staan
ingeschreven of rechtens zijn toegelaten.
5. Indien bij een verkeersongeval buiten Nederland rechts-
bijstand direct noodzakelijk is, dient verzekerde contact op te
nemen met +31 (0)70 314 56 70. 
6. Indien een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige
is ingeschakeld, is de verzekerde verplicht - al dan niet via zijn
advocaat of zijn deskundige - het SRK Rechtsbijstand op de
hoogte te houden van de voortgang.
7. Alvorens tot het aanwenden van rechtsmiddelen over te gaan
of werkzaamheden buiten de door het SRK Rechtsbijstand ver-
strekte opdracht te verrichten dient de advocaat of andere recht-
ens bevoegde deskundige toestemming te hebben van het SRK
Rechtsbijstand.
8. Het SRK Rechtsbijstand zal per aangemelde gebeurtenis
slechts aan één advocaat of aan één andere rechtens bevoegde
deskundige opdracht verstrekken voor het verlenen van rechts-
bijstand.
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© artikel 7. belangenconflicten
Er is een belangenconflict als beide partijen in een geschil
aanspraak hebben op rechtsbijstand door het SKR
Rechtsbijstand. Alsdan geldt:
– als er een geschil is tussen twee verzekerden op één polis,
verleent het SKR Rechtsbijstand alleen rechtsbijstand aan de
verzekerde die door de verzekeringnemer is aangewezen;
– als er een geschil is tussen twee verzekerden op twee 
verschillende polissen zijn beide verzekerden bevoegd te 
verlangen dat aan hen bijstand wordt verleend door een 
advocaat of rechtens bevoegde deskundige naar eigen keuze op
kosten van het SKR Rechtsbijstand

© artikel 8. verwerking persoonsgegevens
Na melding van een zaak bij SRK Rechtsbijstand worden uw
gegevens door SRK Rechtsbijstand verwerkt ten behoeve van de
overeenkomst en/of juridische dienstverlening. Op deze 
verwerking door SRK Rechtsbijstand is de gedragscode van de
brancheorganisatie van toepassing.

© artikel 9. klachtenbureau srk rechtsbijstand
Voor alle klachten over SRK Rechtsbijstand kunt u schriftelijk
terecht bij:
SRK-klachtenbureau
Postbus 3020
2700 LA Zoetermeer

© artikel 6. uitsluitingen
Het SRK Rechtsbijstand verleent geen rechtsbijstand in de 
volgende gevallen.
1. Als de verzekerde een gebeurtenis aanmeldt die bij het tot
stand komen van de verzekering te verwachten of redelijkerwijs
te voorzien is geweest;
2. Als de verzekerde een gebeurtenis aanmeldt:
– meer dan 12 maanden na het ontstaan van het juridisch 
probleem;
– meer dan 6 maanden na beëindiging van deze verzekering.3.
3. Als de verzekerde handelt in strijd met de verzekeringsvoor-
waarden en daardoor de belangen van de Goudse en/of SRK
Rechtsbijstand schaadt. Daarvan is in ieder geval sprake als de
zaak zó laat is aangemeld dat SRK Rechtsbijstand alleen maar
met meer inspanningen of meer kosten rechtsbijstand zou 
kunnen verlenen.
4. Als het rechtsprobleem een gevolg is van natuurrampen.
5. Als het rechtsprobleem verband houdt met het besturen van
een motorrijtuig terwijl de bestuurder niet bevoegd was het
motorrijtuig te besturen. Deze uitsluiting wordt niet ingeroepen
als:
– in een strafzaak de vervolging geen betrekking heeft op het
onbevoegd besturen van een motorrijtuig;
– de verzekerde die het verzoek om rechtsbijstand doet, niet
wist of redelijkerwijs niet kon weten dat de bestuurder
onbevoegd bestuurde.
6. In een geschil over de onderhavige verzekeringsovereen-
komst (SRK Rechtsbijstand vergoedt echter alsnog de redelijk
gemaakte kosten van rechtsbijstand als de verzekerde in een
onherroepelijk vonnis gelijk krijgt).
7. Als de behoefte aan rechtsbijstand het beoogde of zekere
gevolg is van verzekerdes handelen of nalaten of hij het ontstaan
van deze behoefte willens en wetens heeft geaccepteerd om
enig voordeel te behouden of te behalen. In een strafzaak doet
het SRK Rechtsbijstand op het voorgaande een beroep als het
strafbare feit waarvan verzekerde wordt verdacht een (voor-
waardelijk) opzetdelict is, dan wel verzekerde het feit willens en
wetens heeft gepleegd. Het SRK Rechtsbijstand vergoedt achter-
af alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als bij
het einde van de zaak deze omstandigheden afwezig blijken te
zijn.
8. In geschillen over het instaan voor of overnemen van vorde-
ringen van anderen door cessie, schuldvernieuwing, subrogatie
of borgtocht.
9. In fiscale of fiscaalrechtelijke geschillen, waaronder ook
begrepen worden geschillen over heffingen en heffingsvrije
hoeveelheden (bijvoorbeeld mest/melkquota), retributies, 
bijdragen, leges, invoerrechten en accijnzen.
10. Voor het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrecht-
matige daad of daarvoor in de plaats komende regresacties, ten-
zij verzekerde in het bezit is van een aansprakelijk-
heidsverzekering voor particulieren. Er wordt op deze uitsluiting
geen beroep gedaan indien deze laatste verzekering geen
dekking biedt anders dan op grond van de opzetuitsluiting
omtrent seksuele gedragingen;
11. In juridische geschillen met betrekking tot, voortvloeiend uit
of verbandhoudend met letselschade van een verzekerde, tenzij
verzekerde in het bezit is van een ziektekostenverzekering,
welke dekking verleent in het land van verblijf.
12. Als er een geschil is tussen de verzekeringnemer en één van
de verzekerden op één polis.
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