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Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene 
voorwaarden die ook op deze verzekering van 
toepassing zijn.

1 Rechtsbijstandverlening door DAS

De uitvoering van deze rechtsbijstandverzekering is 
overgedragen aan DAS, Nederlandse Rechtsbijstand 
Verzekeringmaatschappij NV, hierna te noemen: DAS.
Bij een beroep op rechtsbijstand overeenkomstig de 
dekking van de verzekering kan men zich rechtstreeks 
tot DAS wenden. Postadres en telefoonnummer van DAS 
luiden: Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam, telefoon 
(020) 6 517 500.

2 Verzekerden

Als verzekerden gelden:
• de persoon voor wie volgens de polis de particuliere 

dekking geldt; deze persoon wordt hierna steeds als 
‘verzekeringnemer’ aangeduid;

• de echtgeno(o)t(e) of partner, die met de verzekering-
nemer duurzaam samenwoont;

• de inwonende, ongehuwde kinderen, adoptief-, 
pleeg- en stiefkinderen;

• de niet-inwonende, ongehuwde kinderen, adoptief-, 
pleeg-, en stiefkinderen, die in Nederland een dag-
studie volgen of in een verpleeginrichting verblijven;

• de inwonende (schoon)ouders;
• de au-pair gedurende de tijd dat deze woont bij de 

verzekeringnemer.
Voorts gelden als verzekerden:
• de gemachtigde bestuurder of passagier van een 

voer- of (lucht-)vaartuig dat aan de verzekerde 
toebehoort, als zodanig;

• de reisgenoot die vanuit Nederland meereist in het 
persoonlijke reisgezelschap van verzekeringnemer op 
een (vakantie)reis - en dan ook alleen gedurende 
deze reis - alsmede het huispersoneel in dienst bij 
verzekeringnemer (in beide gevallen uitsluitend voor 
de rechtsbijstand die is omschreven in artikel 3.7.1);

• de nagelaten betrekkingen van de verzekerde, indien 
en voor zover zij een vordering kunnen instellen tot 
voorziening in de kosten van levensonderhoud naar 
aanleiding van een gebeurtenis, waarvoor krachtens 
de verzekering aanspraak op rechtsbijstand bestaat.

3 Omschrijving van de dekking

3.1 Verzekerd risico/geschil
Verzekerd is het risico dat een verzekerde in een geschil 
moet voorzien in een eigen behoefte aan rechtsbijstand 
ten gevolge van een gebeurtenis, mits:
• de gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende behoefte 

aan rechtsbijstand zich voordoen gedurende de 
looptijd van de verzekering;

• de gebeurtenis, het geschil en de daaruit voort- 
vloeiende behoefte aan rechtsbijstand bij de aanvang 
van de verzekeringsdekking redelijkerwijs niet 
voorzien konden worden.

3.2 Gebeurtenis
Onder gebeurtenis wordt verstaan het voorval dat of de 
feitelijke ontwikkeling die redelijkerwijs moet worden 
beschouwd als de oorzaak van het geschil.
In geval van verhaal van schade is het schade- 
veroorzakende voorval de gebeurtenis. Een gebeurtenis 
waarvan de verzekerde niet op de hoogte was en ook 
niet op de hoogte behoefde te zijn, kan niet worden 
aangemerkt als oorzaak van het geschil. Bij twijfel wordt 
de verzekerde geacht dit aan te kunnen tonen.
Een samenhangend geheel van geschillen uit een 
gebeurtenis wordt beschouwd als één geschil.

3.3 Het begrip rechtsbijstand
Rechtsbijstand houdt het volgende in.

3.3.1 Belangenbehartiging
Het behartigen van de juridische belangen van de 
verzekerde die in een geschil betrokken is geraakt, door:
• het adviseren van de verzekerde over zijn rechtspositie 

en over de mogelijkheden het door hem gewenste 
resultaat te bereiken;

• het voeren van verweer tegen (strafrechtelijke) 
vorderingen;

• het geldend maken van vorderingen of namens de 
verzekerde indienen en verdedigen van verzoek- en 
bezwaarschriften;

• het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen 
of arbitrale uitspraken.

3.3.2 Kostenvergoeding
Het vergoeden of voorschieten van kosten van rechts- 
bijstand die voortvloeien uit de hiervoor vermelde 
activiteiten; bedoelde kosten worden in onderdeel 5 van 
dit artikel nader omschreven.
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3.3.3 Adviesservice
Het eenmalig verlenen van een telefonisch juridisch 
advies aan de hand van de informatie die verzekerde 
telefonisch versterkt. Verzekerde heeft aanspraak op 
adviesservice bij het uitoefenen van zijn particuliere 
activiteiten, tenzij de aanspraak verband houdt met de 
uitoefening van een vrij beroep of een bedrijf of de 
verwerving van inkomsten buiten regelmatige loondienst.

3.4 Echtscheidingsmediation
Het risico dat een verzekerde behoefte heeft aan 
echtscheidingsmediation in verband de beëindiging van 
het huwelijk is meeverzekerd, mits het huwelijk ten 
minste drie jaar heeft geduurd sinds het afsluiten van 
deze verzekering.

Hierbij gelden de volgende bepalingen.

3.4.1 Uitleg begrip echtscheidingsmediation
O nder echtscheidingsmediation wordt verstaan: de 
bemiddeling door een mediator aan de verzekeringnemer 
en zijn of haar echtgeno(o)t(e) die gezamenlijk trachten 
hun onderlinge geschillen op te lossen, voortvloeiend uit 
hun voorgenomen beëindiging van het huwelijk, gericht 
op het indienen van het gemeenschappelijke verzoek- 
schrift tot echtscheiding door een advocaat.

3.4.2 Huwelijk/Beëindiging van het huwelijk
Onder huwelijk wordt verstaan: het naar Nederlands 
recht gesloten huwelijk of het in Nederland geregistreerde 
partnerschap tussen verzekeringnemer en zijn of haar 
echtgeno(o)t(e), respectievelijk geregistreerde partner.
Onder beëindiging van het huwelijk wordt verstaan: de 
beëindiging op gemeenschappelijk verzoek van een 
huwelijk tussen verzekeringnemer en zijn of haar 
echtgeno(o)t(e), respectievelijk geregistreerde partner.

3.4.3 De gang van zaken bij behoefte aan 
echtscheidingsmediation
Als verzekerden het huwelijk wensen te beëindigen, 
kunnen zij gezamenlijk aanspraak maken op echt- 
scheidingsmediation, mits het verzoek daartoe door hen 
beiden tegelijk wordt gedaan.
Verzekerden richten een door hen beiden ondertekend 
schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot echtscheidings-
mediation aan DAS.
In dit verzoek kan volstaan worden met een opgave en 
overlegging van:
• de namen van de verzekeringnemer en zijn of haar 

echtgeno(o)t(e) respectievelijk geregistreerde 
partner;

• een kopie van het trouwboekje of een uittreksel uit de 
registers van de burgerlijke stand, waaruit de datum 
van de huwelijkssluiting blijkt;

• de wens om door een gemeenschappelijk verzoek het 
huwelijk te doen beëindigen;

• het toepasselijke polisnummer.
De echtscheidingsmediation wordt verleend aan de 
verzekeringnemer en de medeverzekerde gezamenlijk 
door een mediator die is ingeschreven in het Nederlands 
Mediation Instituut.
Verzekerden kunnen een gezamenlijke keuze maken 
voor een mediator uit de lijst met mediators, die DAS hen 
voorlegt. DAS geeft namens de verzekerden de opdracht 
tot mediation, waarbij de mediator wordt verplicht DAS 
desgevraagd te informeren over de voortgang en de 
afloop van de mediation.
Verzekerden machtigen hem daartoe uitdrukkelijk. DAS 
respecteert overigens de vertrouwelijkheid die de 
mediator gehouden is te bewaren over de tijdens de 
echtscheidingsmediation verkregen gegevens.

3.4.4 Kostenmaximum
De kosten van de mediator worden vergoed tot ten 
hoogste € 2.000,-. DAS vergoedt slechts de kosten van 
één mediator.

3.4.5 Eerder verzoek om echtscheidingsmediation
DAS verleent geen echtscheidingsmediation indien 
terzake van hetzelfde huwelijk een eerder verzoek tot 
mediation is gedaan, welke echtscheidingsmediation 
niet heeft geleid tot een gezamenlijke vaststellings- 
overeenkomst.

3.5 Kosten van rechtsbijstand
Ten aanzien van de kostenvergoeding gelden de 
volgende bepalingen.

3.5.1 Interne en externe kosten
DAS vergoedt alle interne kosten, zijnde de kosten van 
deskundigen in loondienst van DAS, en de volgende 
externe kosten:
• de kosten van de externe deskundigen die door DAS 

worden ingeschakeld, voorzover deze kosten 
noodzakelijk gemaakt zijn voor de uitvoering van de 
opdracht;

• de kosten van getuigen voor zover door een rechter 
toegewezen;

• de proceskosten die ten laste van de verzekerde 
blijven of waartoe hij in een onherroepelijk vonnis is 
veroordeeld;
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• de noodzakelijke, in overleg met DAS te maken, reis- 
en verblijfkosten als zijn persoonlijk verschijnen voor 
een buitenlandse rechter is bevolen of dringend 
gewenst wordt door de ingeschakelde advocaat;

• de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging 
van een vonnis.

3.5.2 Te verhalen kosten
DAS schiet de kosten voor die op grond van een 
contractuele of wettelijke bepaling verhaald, verrekend 
of door anderen vergoed kunnen worden. Als deze 
kosten daadwerkelijk verhaald, verrekend of door 
anderen vergoed zijn, komen deze aan DAS toe.

3.5.3 Kostenmaximum
Niet voor vergoeding in aanmerking komen de externe 
kosten die het bedrag van € 12.500,- (dit maximum geldt 
per geschil) te boven gaan.
Dit kostenmaximum blijft buiten toepassing bij:
• verhaal van schade die in het verkeer is ontstaan;
• een strafzaak.

3.5.4 Eigen risico
Bij vergoeding van externe kosten geldt het eigen risico 
zoals dat volgens de bedrijfsvoorwaarden van toepassing 
is (zie artikel 3.5 onder 2 van voorwaarden R 03.5.01).

3.6 Geschil uit particuliere activiteiten
De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand als hij 
betrokken is geraakt in een geschil bij het uitoefenen 
van zijn particuliere activiteiten, tenzij de aanspraak 
verband houdt met de uitoefening van een vrij beroep of 
een bedrijf of de verwerving van inkomsten buiten 
regelmatige loondienst.

3.7 Rechtsbijstandgebied
Ten aanzien van het rechtbijstandgebied gelden de 
volgende bepalingen.

3.7.1 Rechtsbijstand in de gehele wereld
Er wordt rechtsbijstand verleend in de gehele wereld ter 
zake van
• verhaal van schade ontstaan door een beschadiging 

van lijf of goed,
• strafzaken,
• geschillen uit sleep- en reparatie-overeenkomst met 

betrekking tot een voertuig van de verzekerde,
• geschillen uit vervoersovereenkomsten,

• geschillen uit overeenkomsten door verzekerde 
aangegaan in rechtstreeks verband met een 
(vakantie)reis, mits de rechter van één van die landen 
bevoegd is en het recht van één van die landen van 
toepassing is.

3.7.2 Rechtsbijstand in de Europese Unie
In arbeids-, sociaalverzekeringsrechtelijke- of 
contractuele geschillen wordt rechtsbijstand alleen 
verleend in de Europese Unie, mits de rechter van één 
van die landen bevoegd is en het recht van één van die 
landen van toepassing is.

3.7.3 Rechtsbijstand in Nederland
In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen 
verleend in Nederland, mits de Nederlandse rechter 
bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing is.

3.7.4 Bijzondere franchise en bijzonder 
kostenmaximum
Wanneer rechtsbijstand wordt verleend
• overeenkomstig het bepaalde in lid 1 naar aanleiding 

van een gebeurtenis buiten Europa of buiten de 
landen rond de Middellandse Zee, of

• overeenkomstig het bepaalde in lid 2 geldt een 
franchise van € 450,- in plaats van het in artikel 4.4. 
aangegeven bedrag van € 250,-.

In deze gevallen geldt bovendien een kostenmaximum 
van € 5.000,- in plaats van het in artikel 3.5.3 aangegeven 
bedrag van € 12.500,-.

3.8 Onvermogendekking
DAS vergoedt aan de verzekerde de schade ten gevolge 
van de onrechtmatige daad van een ander, voor zover 
de schade een eigen risico van € 125,- te boven gaat, tot 
ten hoogste € 12.500,-. Dit als een verhaalsactie strandt 
door onvermogen van de wederpartij, tenzij de verzekerde 
de schade op een andere manier vergoed kan krijgen.

3.9 Voorschieten van waarborgsom
DAS schiet aan de verzekerde een bedrag van ten 
hoogste € 25.000,- voor, als door een buitenlandse 
overheid in verband met een gedekte strafzaak, de 
betaling van een waarborgsom wordt verlangd voor zijn 
vrijlating, de teruggave van hem toebehorende zaken of 
de opheffing van een beslag daarop.
Door het aanvaarden van het voorschot, machtigt de 
verzekerde DAS onherroepelijk daarover te beschikken 
zodra het weer wordt vrijgegeven en aanvaardt hij de 
verplichting, zijn volle medewerking te verlenen aan het 
verkrijgen van onverwijlde restitutie aan DAS.
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De verzekerde is verplicht het voorschot zo spoedig 
mogelijk terug te betalen, maar in ieder geval binnen één 
jaar nadat het is verstrekt.

4 Uitsluitingen en bijzondere beperkingen

4.1 Algemene uitsluitingen
DAS verleent geen (verdere) rechtsbijstand als:

4.1.1 handelen in strijd met de verzekerings- 
voorwaarden
de verzekerde handelt in strijd met de verzekerings- 
voorwaarden en daardoor de belangen van DAS schaadt; 
daarvan is in ieder geval sprake als de zaak zó laat is 
aangemeld dat DAS alleen maar met meer inspanningen 
of meer kosten rechtsbijstand zou kunnen verlenen;

4.1.2 molest/natuurramp/atoomkernreactie
het geschil een gevolg is van natuurrampen, atoomkern-
reacties of molest (onder molest worden de omstandig- 
heden en gebeurtenissen verstaan zoals omschreven in 
de tekst van het Verbond van Verzekeraars, op 
2 november 1981 gedeponeerd bij de griffie van de 
rechtbank in Den Haag onder nr. 136; daaronder vallen 
ieder geval gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, 
binnenlandse onlusten oproer, muiterij, sabotage en 
terrorisme);

4.1.3 opzettelijk handelen/nalaten
het geschil het beoogde of zekere gevolg is van het 
handelen of nalaten van de verzekerde of als hij het 
ontstaan van deze behoefte willens en wetens heeft 
geaccepteerd om enig voordeel te behouden of te 
behalen; in een strafzaak doet DAS op het voorgaande 
een beroep als het strafbare feit waarvan verzekerde 
wordt verdacht een (voorwaardelijk) opzetdelict is, dan 
wel als de verzekerde willens en wetens heeft gehandeld; 
DAS vergoedt achteraf alsnog de redelijk gemaakte 
kosten van rechtsbijstand als bij het einde van de zaak 
deze omstandigheden afwezig blijken te zijn.

4.2 Terrorismerisico
Als het geschil direct of indirect verband houdt met 
terrorisme of preventieve maatregelen danwel 
handelingen of gedragingen ter voorbereiding van 
terrorisme of preventieve maatregelen, wordt rechts- 
bijstand slechts verleend voorzover de Nederlandse 
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade 
NV (NHT), waar DAS zich voor het terrorismerisico heeft 
herverzekerd, dekking verleent.

Het clausuleblad terrorismedekking en het protocol 
afwikkeling claims bij terrorismeschade van de NHT zijn 
van toepassing. De tekst hiervan kan worden nagelezen 
op: www.terrorismeverzekerd.nl.
In aanvulling op op artikel 7.1 vervalt de aanspraak op 
rechtsbijstand als het verzoek daartoe niet is gedaan 
binnen twee jaar nadat de NHT heeft beslist dat er 
sprake is van een terrorismeschade.

4.3 Uitgesloten geschillen en rechtsproblemen
Voorts is er geen aanspraak op rechtsbijstand bij de als 
volgt omschreven geschillen.

4.3.1 Luchtvaartuigen en pleziervaartuigen
Geschillen over het in eigendom hebben, bezitten, 
houden, (ver)kopen van luchtvaartuigen en voorts van 
pleziervaartuigen met een nieuwwaarde van meer dan 
€  200.000,-.

4.3.2 Huwelijksvermogensrecht/echtscheiding/
samenleving
Geschillen over het huwelijksvermogensrecht, 
echtscheiding, beëindiging van samenleving buiten 
huwelijk en verplichtingen tot levensonderhoud, of 
daarvoor in de plaats komende vorderingen, met 
uitzondering van een éénmalig juridisch advies.
Dit alles behoudens de in artikel 3.4 omschreven dekking 
voor echtscheidingsmediation.

4.3.3 Niet bevoegde bestuurder
Een geschil verband houdende met het besturen van een 
voer- of vaartuig terwijl de bestuurder niet bevoegd was 
dit te besturen; deze uitsluiting wordt niet ingeroepen als
• in een strafzaak de vervolging geen betrekking heeft 

op het onbevoegd besturen van een motorrijtuig, of
• de verzekerde die het verzoek om rechtsbijstand doet, 

niet wist of redelijkerwijs niet kon weten dat de 
bestuurder onbevoegd bestuurde.

4.3.4 Onroerende zaken
Geschillen over andere onroerende zaken dan:
• de door verzekerde zelf bewoonde woning, laatstelijke 

bewoonde of te bewonen woning;
• het voor eigen gebruik bestemde vakantieverblijf van 

de verzekerde;
• onbebouwde grond waarop een door de verzekerde 

te bewonen woning wordt gebouwd; mits deze 
onroerende zaken in Nederland zijn gelegen.
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De dekking voor geschillen met betrekking tot een pand 
dat door de verzekerde zowel voor bewoning als voor de 
bedrijfsuitoefening wordt gebruikt, wordt uitsluitend 
beoordeeld aan de hand van de bedrijfsvoorwaarden 
(R 03.5.01).
Deze regeling geldt ook voor geschillen over de 
verwerving van een dergelijk pand.

4.3.5 Verhuur of exploitatie/vermogensbeheer
Geschillen over:
• verhuur en/of exploitatie van goederen of zaken door 

een verzekerde;
• vermogensbeheer, tenzij verzekerde dit geschil heeft 

met een in Nederland toegelaten instelling.
Onder vermogenbeheer wordt hier verstaan: beheren, 
beleggen, kopen, verkopen van effecten en adviseren 
terzake van deze activiteiten.

4.3.6 Contractuele geschillen
Geschillen betreffende:
• de aanschaf van tweedehands voer- en vaartuigen, 

tenzij gekocht onder schriftelijke garantie bij een 
officiële dealer, dan wel

• het feit dat verzekerde instaat voor verplichtingen van 
anderen of het feit dat een vordering of een verplichting 
van een ander op hem is overgegaan;

• de uitleg en/of de uitvoering van deze verzekerings- 
overeenkomst, of enig ander geschil tussen de 
verzekerde en DAS (DAS vergoedt echter de alsnog 
de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand als de 
verzekerde in een onherroepelijk vonnis gelijk krijgt).

4.3.7 Fiscaalrechtelijke zaken
Fiscale en fiscaalrechtelijke geschillen met (overheids) 
instanties, tenzij deze betrekking hebben op een 
belasting of heffing die van verzekerde bij de uitoefening 
van zijn particuliere activiteiten wordt geheven en 
voorzover deze geen verband houden met de uitoefening 
van een beroep of de verwerving van inkomsten buiten 
regelmatige loondienst.
Voorts gelden in aldus gedekte fiscale en fiscaal- 
rechtelijke zaken de volgende bijzondere bepalingen:
• als gebeurtenis zoals bedoeld in artikel 3.2 wordt hier 

aangemerkt de beslissing van de belastingautoriteit 
waartegen verzekerde beroep wenst aan te tekenen;

• in afwijking van het bepaalde in artikel 5.3.2 is DAS 
bevoegd de rechtsbijstand te doen verlenen door een 
externe deskundige in haar opdracht;

• rechtsbijstand wordt alleen verleend als de beslissing 
van de belastingautoriteit waartegen beroep wordt 
aangetekend alsmede de periode waarop die 
beslissing betrekking heeft, geheel binnen de looptijd 
van deze verzekering liggen;

• DAS verleent uitsluitend rechtsbijstand in een 
gerechtelijke procedure voor de Nederlandse 
belastingrechter, mits het Nederlands recht van 
toepassing is.

4.3.8 Verweer bij onrechtmatige daad
Het voeren van verweer uit onrechtmatige daad, indien 
en voor zover de vordering bestaat uit een vordering tot 
vergoeding van schade aan personen of zaken zoals 
bedoeld in de door de verzekerde afgesloten 
aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

4.3.9 Arbeidsrechtelijk geschil van vennootschaps- 
bestuurder
Een (arbeidsrechtelijk) geschil waarin volgens artikel 131 
of artikel 241 boek 2 BW de rechtbank bevoegd is in 
verband met verzekerde’s huidige of voormalige 
hoedanigheid van statutair bestuurder van een 
vennootschap;

4.3.10 Erfrechtelijke geschillen
erfrechtelijke geschillen als de erflater vóór de ingangs-
datum van de verzekering is overleden.

4.4 Franchise
De verzekerde kan alleen aanspraak maken op rechts- 
bijstand als het belang van zijn verzoek tenminste 
€ 225,- beloopt. Deze bepaling geldt niet voor verhaal 
van schade die in het verkeer is ontstaan en voor 
strafzaken.

4.5 Wachttijd
DAS verleent geen rechtsbijstand als het geschil zich 
heeft voorgedaan binnen drie maanden na de ingangs-
datum van de verzekering. In geval van een arbeids-
rechtelijk geschil is deze termijn zes maanden en in een 
geschil over onteigening 12 maanden. Op deze regeling 
inzake wachttermijn wordt geen beroep gedaan als deze 
verzekering direct aansluit op een soortgelijke 
verzekering en verzekerde daaraan bij voortbestaan 
dezelfde rechten had kunnen ontlenen.
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4.6 Conflict tussen bedrijfsmatige verzekerde en 
particuliere verzekerde
Als zich een geschil voordoet tussen een bedrijfsmatige 
verzekerde en een particuliere verzekerde, of als er 
tussen deze verzekerden tegenstrijdige belangen 
bestaan, wordt uitsluitend rechtsbijstand verleend op 
basis van de voorwaarden die gelden voor de bedrijfs- 
matige verzekerde (voorwaarden R 03.5.01).

Bij deze regeling wordt verstaan onder
• bedrijfsmatige verzekerde: een persoon die volgens 

de voorwaarden R 03.5.01 als verzekerde geldt,
• particuliere verzekerde : een persoon die volgens deze 

voorwaarden (R 03.5.02) als verzekerde geldt.
Voor de hierna vermelde onderwerpen gelden de 
overeenkomstige bepalingen van voorwaarden R 03.5.01:
• Het verlenen van rechtsbijstand (artikel 5).
• Belangenconflict / Geschillenregeling (artikel 6).
• Verplichtingen van de verzekerde (artikel 8).
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