Aanvullende voorwaarden dekking Rechtsbijstand (2016-07)
De artikelen 55 t/m 67 van de voorwaarden (ZV BZP P-Plus2010/november 2010) worden
vervangen door:
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar op het polisblad wordt verwezen.
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Verzekerden
De verzekerden zijn:
de verzekeringnemer;
de gemachtigde bestuurder of passagier, uitsluitend voor wat betreft de dekking zoals
omschreven in artikel 56.1 en 56.2;
de nagelaten betrekkingen van een 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.
De verzekerde activiteit
Verzekerde heeft aanspraak op adviesservice en op rechtsbijstand bij het uitoefenen van de
hierna genoemde activiteiten:
de deelname aan het wegverkeer met het verzekerde motorrijtuig;
het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van het verzekerde motorrijtuig.
Onder motorrijtuig wordt mede begrepen de gekoppelde caravan of aanhanger. De te
verlenen adviesservice houdt in: het eenmalig verlenen van een telefonisch juridisch advies
aan de hand van de informatie die verzekerde telefonisch verstrekt.
In geval rechtsbijstand wordt verleend, moet sprake zijn van een op geld waardeerbaar
belang.
De franchise en kosten voor rechtsbijstand
De verzekerde kan in contractuele geschillen alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als
het belang van zijn verzoek ten minste € 110 bedraagt.
DAS vergoedt de volgende kosten voor rechtsbijstand:
Interne kosten
Verzekerde krijgt juridische hulp van deskundige medewerkers die in loondienst zijn van
DAS. De kosten voor juridische hulp van deze medewerkers worden onbeperkt vergoed.
Ook als de deskundige medewerkers van DAS verzekeringnemer bijstaan in een
gerechtelijke of administratieve procedure.
Externe kosten
DAS betaalt ook andere kosten die volgens DAS nodig zijn voor de juridische hulp in het
conflict van verzekerde. Deze kosten noemt DAS externe kosten. DAS betaalt alleen de
redelijke en noodzakelijke externe kosten. En DAS betaalt nooit meer externe kosten dan
het verzekerde maximumbedrag.
Voor externe kosten geldt verder het volgende:
Kosten van deskundigen die niet bij DAS in loondienst zijn (externe deskundigen of
externe rechtshulpverleners), betaalt DAS alleen als DAS de externe deskundige of
externe rechtshulpverlener een opdracht geeft. Als verzekerde zelf een externe
deskundige of externe rechtshulpverlener heeft ingeschakeld, betaalt DAS de kosten
daarvan dus niet.
Voor gerechtelijke of administratieve procedures waarvoor geen verplichte
procesvertegenwoordiging geldt en waarvoor op verzoek van verzekerde door DAS een
externe rechtshulpverlener is ingeschakeld, gelden maximale vergoedingen per
procedure. DAS betaalt voor de behandelkosten (honorarium inclusief kantoor- en
overige kosten) van deze externe rechtshulpverlener maximaal € 5.000. Dit bedrag is
exclusief btw. Kan verzekerde de btw niet verrekenen? Dan betaalt DAS daarnaast ook
nog de btw over dit bedrag.
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DAS betaalt de kosten van een externe deskundige die DAS namens verzekerde heeft
ingeschakeld. Maar alleen als deze kosten echt nodig waren om de opdracht uit te
voeren.
DAS betaalt de kosten van getuigen in een rechtszaak. Maar alleen als de rechter deze
kosten heeft toegewezen.
DAS betaalt de proceskosten, waarvan de rechter uiteindelijk heeft bepaald dat
verzekerde deze moet betalen.
DAS betaalt de reiskosten en verblijfkosten die verzekerde maakt omdat verzekerde bij
een rechter in het buitenland moet komen. Maar alleen als de advocaat het zeer
wenselijk vindt dat verzekerde daar verschijnt. En ook alleen als verzekerde dit vooraf
met DAS heeft overlegd.
DAS betaalt de kosten die moeten worden gemaakt om een uitspraak van de rechter
uit te voeren. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van een deurwaarder of beslaglegging.

Welke kosten betaalt DAS niet?
Zijn er kosten gemaakt die verzekerde van iemand anders kan terugkrijgen? Of van een
andere verzekering? Dan schiet DAS deze kosten aan verzekerde voor. Als verzekerde deze
kosten later van iemand anders of een andere verzekering terugkrijgt, moet verzekerde het
bedrag dat DAS heeft voorgeschoten, aan DAS terugbetalen. Dat geldt ook voor
proceskosten die verzekerde volgens een definitief vonnis ontvangt en buitengerechtelijke
(incasso)kosten die aan verzekerde worden betaald.
Wanneer moet verzekerde een eigen risico betalen aan DAS?
Verzekerde moet een eigen risico van € 500 betalen als verzekerde wil dat DAS een door
verzekerde gekozen externe rechtshulpverlener inschakelt om namens hem/haar een
gerechtelijke of administratieve procedure te voeren. Als verzekerde de procedure laat
uitvoeren door een deskundige medewerker van DAS hoeft verzekerde dit bedrag niet te
betalen. En dat hoeft verzekerde ook niet als het volgens wet- en regelgeving verplicht is
om voor een gerechtelijke procedure een advocaat in te schakelen (verplichte
procesvertegenwoordiging). DAS geeft pas opdracht aan de externe rechtshulpverlener die
verzekerde heeft gekozen als DAS van verzekerde het eigen risico heeft ontvangen. Ook als
de partij waarmee verzekerde een conflict heeft, rechtsbijstand krijgt van DAS, mag
verzekerde zelf een rechtshulpverlener kiezen. In dat geval geldt geen maximum en hoeft
verzekerde geen eigen risico te betalen.
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60.1

Uitsluitingen
DAS verleent geen rechtsbijstand en geen adviesservice:
in geschillen over de exploitatie van het verzekerde motorrijtuig
(verhuur, vervoer, examens, les enzovoort);
in geschillen over de aanschaf van tweedehands motorrijtuigen, tenzij deze onder
schriftelijke garantie zijn gekocht bij een officiële dealer;
bij het voeren van verweer tegen vorderingen uit onrechtmatige daad of daarvoor in de
plaats komende regresacties.
De verlening van de rechtsbijstand
Rechtsbijstand wordt verleend aan de verzekerde overeenkomstig de hierna volgende
bepalingen:
de rechtsbijstand wordt verleend door:
DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.
Hiervoor en hierna genoemd DAS.
Het adres van DAS is:
Postbus 23000
1100 DM Amsterdam
Telefoon 020 - 651 75 17
Fax 020 - 691 47 37
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Verzekerde krijgt de juridische hulp van een deskundige medewerker die in loondienst is
van DAS.
Deze medewerker overlegt met verzekerde over de manier waarop het conflict wordt
behandeld.
Ook wordt verzekerde geïnformeerd over de kans op een goed resultaat voor verzekerde
en of dat wat verzekerde wenst ook haalbaar is. DAS overlegt uitsluitend met verzekerde
over de behandeling van de zaak. Hiervan wordt alleen afgeweken als er met verzekerde
andere afspraken zijn gemaakt.
Het inschakelen van externe deskundigen
Als DAS dit nodig vindt kan zij een deskundige inschakelen die niet bij haar in loondienst is,
bijvoorbeeld een externe rechtshulpverlener of een externe deskundige. Deze externe
deskundige of externe rechtshulpverlener kan dan (een deel van) de ( juridische) hulp
verlenen. Alleen DAS mag deze externe deskundige of externe rechtshulpverlener namens
verzekerde inschakelen. Dat mag verzekerde dus niet zelf doen.
Wanneer mag verzekerde zelf een externe rechtshulpverlener kiezen?
Verzekerde mag zelf een externe rechtshulpverlener kiezen aan wie DAS de opdracht moet
geven, als het nodig is om namens verzekerde een gerechtelijke of administratieve
procedure te voeren.
In veel gevallen kan de deskundige medewerker in dienst van DAS die procedure voor
verzekerde voeren. Maar als verzekerde dat wil, mag verzekerde ook een
rechtshulpverlener kiezen die niet bij DAS in dienst is. Dit noemen wij een externe
rechtshulpverlener.
Ook als de partij waarmee verzekerde een conflict heeft, rechtsbijstand krijgt van DAS,
mag verzekerde zelf een externe rechtshulpverlener kiezen.
De externe rechtshulpverlener die verzekerde kiest moet wel gevestigd zijn in het land
waar de zaak plaatsvindt.
Als er een externe rechtshulpverlener wordt ingeschakeld, dan gelden de volgende regels:
- DAS beslist of het nodig is om een externe rechtshulpverlener in te schakelen bij de
behandeling van het conflict. Behalve bij een gerechtelijke of administratieve procedure.
In dit geval mag verzekerde beslissen wie voor verzekerde de opdracht uitvoert.
- DAS overlegt altijd eerst met verzekerde, voordat DAS de opdracht geeft aan een externe
rechtshulpverlener.
- DAS geeft altijd namens verzekerde de opdracht aan een externe rechtshulpverlener.
Verzekerde geeft hiervoor automatisch toestemming aan DAS. Deze toestemming kan
verzekerde niet intrekken.
- Wil verzekerde tijdens de behandeling van het conflict veranderen van externe
rechtshulpverlener? Dat hoeft DAS niet toe te staan. Ook hoeft DAS in hetzelfde conflict
niet aan meer dan één externe rechtshulpverlener een opdracht te geven.
- Is er een externe rechtshulpverlener ingeschakeld? Dan blijft de rol van DAS beperkt tot
het betalen van zijn kosten volgens de voorwaarden van deze verzekering. DAS heeft dan
geen inhoudelijke bemoeienis meer met de behandeling van het geschil. Ook niet als het
maximumbedrag dat aan externe kosten wordt vergoed, wordt overschreden. DAS is niet
aansprakelijk voor eventuele fouten van deze externe rechtshulpverlener.
- Als vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is bij een zaak voor een Nederlandse
rechter, dan moet de advocaat in Nederland zijn ingeschreven of in Nederland een
kantoor hebben. Bij een zaak voor een buitenlandse rechter moet de advocaat in dat land
zijn ingeschreven.
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Het rechtsbijstandgebied, de bevoegde rechter en het toepasselijk recht
In de volgende gevallen wordt rechtsbijstand verleend in Europa en de landen rondom de
Middellandse Zee, mits de rechter van één van die landen bevoegd is en het recht van één
van die landen van toepassing is:
het verhalen van schade ontstaan door een beschadiging van lijf of goed;
strafzaken;
geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomst.
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In alle overige gevallen wordt rechtsbijstand alleen verleend in Nederland, mits de
Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlandse recht van toepassing is.
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Onvermogen
DAS vergoedt aan de verzekerde de schade aan het verzekerde motorrijtuig ten gevolge
van de onrechtmatige daad van een ander, voor zover de schade een eigen risico van
€ 125 te boven gaat tot ten hoogste € 1.250. Dit als de verhaalsactie strandt door
onvermogen van de wederpartij, tenzij de verzekerde de schade op een andere manier
vergoed kan krijgen.
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Waarborgsom
DAS schiet aan de verzekerde een waarborgsom voor van ten hoogste € 25.000, als door
een buitenlandse overheid in verband met een gedekte strafzaak, de betaling van een
waarborgsom wordt verlangd voor zijn vrijlating, de teruggave van zijn rijbewijs of de
opheffing van een beslag, gelegd op het verzekerde motorrijtuig.
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.
De verzekerde is verplicht het voorschot zo spoedig mogelijk terug te betalen, maar in
ieder geval binnen één jaar nadat het is verstrekt.
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Verplichtingen van de verzekerde
De verzekerde die een verzoek om rechtsbijstand wil doen, meldt zijn verzoek zo spoedig
mogelijk na het ontstaan van het geschil aan bij DAS.
Als twijfelachtig is of het verzoek om rechtsbijstand van de verzekerde betrekking heeft op
een geschil, moet de verzekerde de aanwezigheid van een geschil aantonen door een
deskundigenrapport. Dit rapport moet uitsluitsel geven over de feitelijke gevolgen van de
gebeurtenis en over de oorzaak en veroorzaker van het geschil. Geeft het rapport
voldoende grond voor het verlenen van rechtsbijstand, dan vergoedt DAS de kosten van
het rapport.
De verzekerde die om rechtsbijstand verzoekt, verleent alle medewerking aan DAS of aan
de ingeschakelde externe deskundigen.
Dit houdt in ieder geval in dat hij:
alle gegevens en stukken verstrekt die op zijn verzoek betrekking hebben;
op verzoek van DAS de omvang van het geschil en/of het (financieel) belang
aannemelijk maakt;
DAS machtigt de stukken die een externe deskundige over zijn verzoek ter beschikking
heeft in te zien;
zich desgevraagd civiele partij stelt in een strafzaak en meewerkt aan het verhalen van
de gemaakte kosten van rechtsbijstand op derden;
verplicht is om alle medewerking te verlenen en/of om zijn rechten aan DAS over te
dragen om de gemaakte of nog te maken kosten op derden te verhalen;
alles nalaat wat de belangen van DAS kan schaden.
De verzekerde is verplicht de door DAS voorgeschoten kosten, voorzover hij die ontvangt,
te restitueren aan DAS. Daaronder worden onder andere verstaan de door de verzekerde
ontvangen buitengerechtelijke kosten, de bij een onherroepelijk vonnis toegewezen
proceskosten en de voor de verzekerde verrekenbare BTW.
Belangenconflicten
Er is sprake van een belangenconflict als beide partijen in een geschil aanspraak maken en
hebben op rechtsbijstand door DAS. In dat geval geldt het volgende:
bij een geschil tussen de verzekeringnemer en één van de medeverzekerden op één polis
verleent DAS alleen rechtsbijstand aan de verzekeringnemer;
bij een geschil tussen twee medeverzekerden op één polis verleent DAS alleen
rechtsbijstand aan de verzekerde die door de verzekeringnemer is aangewezen;
bij een geschil tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen hebben beide
verzekerden recht op rechtsbijstand door een advocaat naar eigen keuze.
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Geschillenregeling
Het kan zijn dat verzekerde en de deskundige medewerker van DAS van mening blijven
verschillen over de regeling van het conflict dat verzekerde bij DAS gemeld heeft, namelijk:
over de vraag of de zaak haalbaar is; of
over de manier waarop de zaak juridisch-inhoudelijk verder moet worden behandeld.
Verzekerde kan dan gebruikmaken van de ‘geschillenregeling’. Deze werkt als volgt:
Verzekerde verzoekt DAS schriftelijk om het meningsverschil voor te leggen aan een
Nederlandse advocaat van zijn/haar keuze.
DAS verzoekt deze advocaat dan om zijn oordeel te geven. Hiervoor krijgt hij alle
belangrijke documenten. Als verzekerde dit wil, kan verzekerde ook zelf zijn/haar
standpunt toelichten.
Het oordeel van de Nederlandse advocaat is bindend voor DAS. De kosten van het
oordeel zijn voor DAS. Deze tellen niet mee voor het maximumbedrag van kosten
waarvoor verzekerde verzekerd is.
DAS gaat verder met het geven van de rechtsbijstand en volgt daarbij het oordeel van
de advocaat.
DAS kan besluiten de behandeling over te dragen aan een externe rechtshulpverlener.
Maar de opdracht wordt nooit verstrekt aan de Nederlandse advocaat die het oordeel
heeft gegeven of aan een collega van hetzelfde kantoor.
Is verzekerde het oneens met het oordeel van de advocaat? Dan kan verzekerde de
zaak zelf voortzetten. De kosten en het risico zijn dan voor verzekerde. Hoe en met wie
verzekerde dit doet, bepaalt verzekerde zelf. Krijgt verzekerde vervolgens deels of
helemaal gelijk in deze zaak? Dan betaalt DAS alsnog de kosten voor juridische hulp.
Maar alleen als een externe rechtshulpverlener het conflict heeft behandeld. DAS
betaalt alleen de noodzakelijke én redelijke kosten, zoals vermeld onder ‘Externe
kosten’.
Verzekerde kan geen gebruikmaken van deze geschillenregeling als verzekerde het
oneens is met de manier waarop zijn/haar zaak wordt aangepakt door een externe
rechtshulpverlener of een andere externe deskundige die DAS heeft ingeschakeld.
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Klachtenregeling
Klachten en geschillen die betrekking hebben op de uitvoering van de
rechtsbijstanddekking door DAS kunnen worden voorgelegd aan de directie van DAS.
Wanneer het oordeel van DAS voor de verzekerde niet bevredigend is, kan hij alsnog de in
artikel 13 van de Algemene bepalingen beschreven klachtenprocedure volgen.
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Overige bepalingen
Voorzover in deze Bijzondere voorwaarden van Rechtsbijstanddekking niet anders wordt
bepaald, gelden de Algemene voorwaarden.
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