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Voorwaarden Verhaalsrechtsbijstandsverzekering 

Handelsvoorraad Motorrijtuigen 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

1.1 Uitvoerder 

De door verzekeraar aan te wijzen juridische dienstverlener aan wie de verzekeraar de uitvoering van 
de uit de rechtsbijstandsverzekering voortvloeiende verplichtingen heeft opgedragen. De verzekeraar 
waarborgt de nakoming van deze verplichtingen. 

1.2 Verzekerden 

a. de verzekeringnemer. 
b. de eigenaar, bezitter, houder, gemachtigde bestuurder of passagier(s) van het verzekerde 

motorrijtuig. 
c. de nabestaanden als genoemd in artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek van de één der in dit artikel 

genoemde verzekerden. 

1.3 Motorrijtuigen 

Alle rij- of voertuigen waarop de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) van 
toepassing is. 

1.4 Kentekenbewijs 

Onder kentekenbewijs wordt verstaan: 
a. het papieren kentekenbewijs bestaande uit: 

1. Deel IA - Voertuigbewijs; 
2. Deel IB – Tenaamstellingsbewijs; 
3. Deel II – Overschrijvingsbewijs. 

b. de kentekencard en bijbehorende tenaamstellingscode. 
c. tijdelijk documentnummer en bijbehorende tenaamstellingscode. 

1.5 Gebeurtenis 

Een voorval of een reeks van met elkaar verband houdende voorvallen ontstaan uit dezelfde oorzaak, 
worden aangemerkt als één gebeurtenis. Alle voorvallen worden geacht te zijn ontstaan op het tijdstip 
waarop het eerste voorval is ontstaan. 

1.6 Geschil 

Als één geschil wordt aangemerkt een samenhangend geheel van geschillen, die zijn ontstaan uit 
dezelfde oorzaak. 

1.7 Externe kosten 

a. de honoraria inclusief btw, verschotten en kantoorkosten (voor zover die in het algemeen als 
gebruikelijk worden beschouwd) van externe rechtshulpverleners; 

b. de kosten (voor zover die in het algemeen als gebruikelijk worden beschouwd) van mediation 
die voor rekening van verzekerde komen, als in overleg met de uitvoerder geprobeerd wordt 
een geschil door middel van mediation op te lossen. Indien de verzekerde voor de kosten van 
mediation een beroep kan doen op een andere verzekering, dan komen deze kosten niet voor 
vergoeding in aanmerking; 

c. de kosten van getuigen voor zover door een rechter toegewezen; 
d. de proceskosten waartoe verzekerde in een onherroepelijke beslissing is veroordeeld; 
e. noodzakelijke, in overleg met de uitvoerder te maken, reis- en verblijfkosten als zijn persoonlijk 

verschijnen voor een buitenlandse rechter is bevolen of dringend gewenst wordt door een 
ingeschakelde advocaat; 

f. de kosten die verbonden zijn aan de ten uitvoerlegging van een gerechtelijke beslissing, 
gedurende maximaal vijf jaar, nadat deze beslissing onherroepelijk is geworden. 

Artikel 2 Algemeen 

2.1 Algemene Verzekeringsvoorwaarden 

Indien en voor zover hiervan in onderhavige voorwaarden niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven de 
Algemene Verzekeringsvoorwaarden, die worden geacht een geheel met onderhavige voorwaarden 
uit te maken, van toepassing. 
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2.2 Verwijzing 

Verwijzing vindt uitsluitend plaats naar artikelen van onderhavige voorwaarden, tenzij anders 
aangegeven. 

2.3 Verzekeringsgebied 

Het verzekeringsgebied omvat alle landen die zijn vrijgegeven op het internationaal verzekeringsbewijs 
(groene kaart). 

Artikel 3 Premievaststelling 
1. De jaarpremie wordt vastgesteld op basis van door of namens de verzekeringnemer verstrekte 

gegevens, die bij aanvang van de verzekering of van het verzekeringsjaar op verzoek van de 
verzekeraar door de verzekeringnemer zijn/worden verstrekt. 

2. De premie zal voor elk volgend verzekeringsjaar opnieuw worden vastgesteld aan de hand van 
de opgave van de te verzekeren motorrijtuigen, die verzekeringnemer over het voorafgaande 
jaar heeft verstrekt.  

Vaststelling van de premie als bedoeld in artikel 3.1 en 3.2 kan geen aanleiding zijn tot beëindiging van 
de verzekering op grond van het bepaalde in het artikel ter zake van aanpassing van premie en/of 
voorwaarden in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden.  

Artikel 4 Omschrijving van de dekking 

4.1 Verzekerde Motorrijtuigen 

De verzekering dekt uitsluitend de motorrijtuigen, die ten tijde van de gebeurtenis eigendom zijn van: 
a. de verzekeringnemer; 
b. de levenspartner van de verzekeringnemer; 
c. het bedrijf van de verzekeringnemer; 
d. wie ook, mits rijdend onder geldige en op de wettelijk voorgeschreven wijze aan de 

motorrijtuigen bevestigde handelaarskentekenplaten, voor zover daarvoor op naam van het 
bedrijf van de verzekeringnemer kentekenbewijzen zijn afgegeven en voor zover per 
kentekenbewijs niet meer dan een paar handelaarkentekenplaten in gebruik is; 

e. wie ook, mits ongekentekend, terwijl de bestuurder in het bezit is van een op naam van (het 
bedrijf van) de verzekeringnemer staand en voor dat motorrijtuig geldig bewijs van verzekering 
als bedoeld in de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen; 

f. fabrikanten, importeurs, dealers, subdealers of universele bedrijven indien deze ter beschikking 
zijn gesteld aan de verzekeringnemer; 

g. van wie ook, mits uitsluitend voor particuliere doeleinden in gebruik gegeven aan de 
verzekeringnemer en/of de levenspartner van de verzekeringnemer, voor zover de 
motorrijtuigen ten tijde van de gebeurtenis door hen niet aan anderen ter beschikking zijn 
gesteld; 

h. cliënten van de verzekeringnemer, gedurende de tijd dat deze in verband met de verzekerde 
hoedanigheid aan de verzekeringnemer zijn toevertrouwd. 

4.2 Verzekerd gebruik 

De verzekering is uitsluitend van kracht voor motorrijtuigen die ten tijde van de gebeurtenis: 
a. in gebruik zijn voor: 

1. particuliere doeleinden; 
2. bedrijfsdoeleinden in verband met en binnen de hoedanigheid waarin de 

verzekeringnemer verzekerd is. 
b. ter beschikking zijn gesteld aan cliënten van de verzekeringnemer: 

1. van wie de motorrijtuigen aan de verzekeringnemer zijn toevertrouwd ter zake van 
door of namens de verzekeringnemer gesloten overeenkomsten tot verzorging, 
herstelling, bewerking, behandeling, controle, inspectie, slepen, takelen en bergen; 

2. in verband met door of namens de verzekeringnemer gesloten schriftelijke 
overeenkomsten tot levering van motorrijtuigen. 

4.3 Dekking 

Rechtsbijstand wordt verleend, indien een verzekerde: 
a. in het kader van een verkeersongeval of een ander van buitenkomend onheil waarbij het 

motorrijtuig betrokken was, aanspraken op schadevergoeding jegens wettelijk aansprakelijke 
derden wil doen gelden, zo nodig in rechte aanhangig wil maken en de ter zake geboden 
maatregelen wil doen nemen; 
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b. in het kader van een verkeersongeval of een ander van buitenkomend onheil waarbij het 
motorrijtuig betrokken was, zich wil laten bijstaan in een tegen hem gerichte strafvervolging, bij 
het onderzoek daarvan en ter zake van alle in verband daarmee tegen hem genomen 
maatregelen; 

c. zijn belangen wil doen behartigen, indien deze zouden kunnen worden geschaad door 
overheidsmaatregelen in het kader van het verkeers(straf)recht, zoals invordering van het 
rijbewijs of inbeslagneming van het verzekerde motorrijtuig. Voor motorrijtuigen zoals 
omschreven in artikel 4.2b sub 1 en sub 2 wordt de rechtsbijstand uitsluitend verleend aan de 
verzekeringnemer. 

Artikel 5 Verzekerde kosten 
1. Voor rekening van de verzekeraar komen: 

a. tot een onbeperkt bedrag de interne kosten van behandeling door de medewerkers 
van de uitvoerder; 

b. de externe kosten tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis. Indien verzekerde gebruik 
maakt van zijn recht op de keuze voor een externe advocaat of andere rechtens 
bevoegde deskundige als bedoeld in artikel 6.5 van deze voorwaarden dan worden, 
als onderdeel van het verzekerde kostenmaximum, het honorarium inclusief btw, 
verschotten en kantoorkosten (voor zover deze in het algemeen als redelijk worden 
beschouwd) van deze advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige vergoed 
tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.  

Als uit één gebeurtenis meerdere aanspraken op rechtsbijstand bestaan, dan gelden de in 5.1b 
van dit artikel genoemde bedragen als maximum voor alle aanspraken tezamen. 

2. Niet voor rekening van de verzekeraar komen: 
a. btw-bedragen, voor zover de verzekerde gerechtigd is tot aftrek/teruggave van deze 

btw; 
b. de kosten van een externe deskundige, niet zijnde een rechtshulpverlener, die de 

hoogte dan wel een onderbouwing van de schade moet opstellen, ook al wordt deze 
verdere expertise en een voorschot krachtens rechterlijke beslissing bevolen; 

c. de externe kosten, die op grond van een contractuele of op grond van een wettelijke 
bepaling (bijvoorbeeld artikel 591 en 591a Wetboek van Strafvordering) kunnen 
worden verhaald, verrekend of door anderen vergoed kunnen worden; 

d. de aan de verzekerde opgelegde geldstraffen, boetes en dwangsommen; 
e. schadevergoeding die moeten worden betaald aan een derde. 

Kosten die ingevolge de uitspraak van een rechter, een arbiter of bindend adviseur door de 
tegenpartij moeten worden betaald, komen ten gunste van de verzekeraar. 

Artikel 6 De verlening en uitvoering van de rechtsbijstand 
1. De rechtsbijstand, voor zover het een gedekt juridisch geschil betreft, wordt uitgevoerd door de 

uitvoerder. Met verzekerde wordt overlegd over de wijze van behandeling en hij wordt 
geïnformeerd over de haalbaarheid van het gewenste resultaat. 

2. Als er naar de oordeel van de uitvoerder geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat 
te bereiken, wordt er geen rechtsbijstand verleend dan wel wordt de verlening van 
rechtsbijstand gestaakt. 

3. Indien twijfelachtig is of de door de verzekerde gemelde gebeurtenis een juridisch geschil 
oplevert, dient de verzekerde door middel van een deskundigenrapport, dat uitsluitsel geeft 
omtrent de oorzaak, veroorzaker en feitelijke gevolgen van de gebeurtenis, de aanwezigheid 
van het juridisch geschil aan te tonen. Geeft het rapport voldoende grond voor verlening van 
rechtsbijstand, dat vergoedt de verzekeraar de kosten van de deskundige alsnog. 

4. Alleen de uitvoerder is bevoegd, na overleg met de verzekerde, opdrachten te verstrekken 
aan advocaten of andere rechtens bevoegde deskundigen. De opdrachten worden steeds 
gegeven namens de verzekerde. De verzekerde machtigt de uitvoerder hiertoe onherroepelijk. 

5. Op het moment dat de uitvoerder een advocaat of een externe andere rechtens bevoegde 
deskundige namens verzekerde opdracht geeft om de belangen van de verzekerde in een 
gerechtelijke of administratieve procedure te behartigen, is de verzekerde vrij in de keuze van 
deze advocaat of externe andere rechtens bevoegde deskundige.  

6. De uitvoerder is nimmer verplicht om voor de verlening of voortzetting van rechtsbijstand 
tegelijkertijd of achtereenvolgens meer dan een externe rechtskundige in te schakelen. 

7. De uitvoerder behoeft geen rechtsbijstand te verlenen als naast verzekerde ook andere 
belanghebbenden actie (willen) voeren. Als de uitvoerder geen rechtsbijstand verleent, 
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vergoedt zij aan verzekerde naar evenredigheid de gezamenlijk gemaakte kosten van 
rechtsbijstand evenwel met inachtneming van het bepaalde in deze polisvoorwaarden. 

8. Indien het juridisch geschil gedeeltelijk onder de dekking van deze verzekering valt, is de 
verzekeraar slechts gehouden de externe kosten van rechtsbijstand naar evenredigheid te 
vergoeden. 

9. De uitvoerder en de verzekeraar zijn niet gebonden aan betalingsafspraken die door de 
verzekerde met een externe deskundige worden gemaakt, terwijl zij voorts niet aansprakelijk zijn 
voor de schade door of in verband met de behandeling van een externe deskundige, voor 
zover deze schade niet onder diens aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. 

10. Indien zich tussen een verzekerde en de uitvoerder een belangentegenstelling openbaart, 
doordat twee of meer verzekerden een onderling geschil ter behandeling bij de uitvoerder 
hebben aangemeld, waarvoor ieder voor zich rechtsbijstanddekking kan inroepen, heeft de 
verzekerde het recht te verkiezen dat een externe deskundige wordt ingeschakeld. 

Artikel 7 Uitsluitingen 
Naast de uitsluitingen genoemd in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden en in de Algemene 
Voorwaarden Motorrijtuigverzekering is van de verzekering uitgesloten het verkrijgen van rechtsbijstand: 

7.1 Omstandigheden 

a. indien de oorzaak van de gebeurtenis, die aanleiding geeft tot het doen van een beroep op 
deze verzekering, voor de ingangsdatum van de verzekering ligt; 

b. voor conflicten met de verzekeraar en/of de uitvoerder met uitzondering van het bepaalde in 
artikel 9; 

c. voor gevallen waarin het ontstaan van de behoefte aan rechtsbijstand willens en wetens werd 
geaccepteerd om een voordeel te behalen of te behouden; 

d. voor gevallen waarin de verzekerde een ander dan de uitvoerder met de 
belangenbehartiging heeft belast; 

e. indien de verzekerde een beroep kan doen op een aansprakelijkheidsverzekering; 
f. indien een verzekerde een strijdig belang heeft met de verzekeringnemer of een andere 

verzekerde onder deze polis, tenzij de verzekeringnemer hiertoe alsnog toestemming aan de 
verzekeraar verleent; 

g. indien verzekerde handelt in strijd met de verzekeringsvoorwaarden en daardoor de belangen 
van de verzekeraar of de uitvoerder schaadt. Daarvan is in ieder geval sprake als de zaak zó 
laat is aangemeld dat de uitvoerder alleen maar met meer inspanningen of meer kosten 
rechtsbijstand zal kunnen verlenen, dan bij onmiddellijke aanmelding het geval zou zijn 
geweest. 

7.2 Niet-verzekerde bestuurder 

indien de bestuurder: 
a. niet door of namens de verzekeringnemer gemachtigd was het motorrijtuig te besturen of te 

bedienen; 
b. niet bevoegd was het motorrijtuig te besturen of te bedienen; 
c. niet in het bezit was van een geldig en voor het besturen van het betreffende motorrijtuig 

wettelijk voorgeschreven rijbewijs, hem door de rechter of een andere bevoegde instantie de 
rijbevoegdheid was ontzegd, dan wel hij niet heeft voldaan aan de overige ten aanzien van 
de rijbevoegdheid gestelde voorschriften. Als geldig rijbewijs wordt tevens aangemerkt een 
rijbewijs dat zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de in de wet genoemde 
geldigheidsduur, tenzij keuring verplicht is. 
Deze uitsluiting geldt niet indien: 

1. de bestuurder, na zijn rijexamen met goed gevolg te hebben afgelegd, het wettelijk 
voorgeschreven rijbewijs nog niet heeft ontvangen; 

2. het berijden: 
a. plaats had binnen de gebouwen en de terreinen die worden gebruikt in 

verband met en binnen de verzekerde hoedanigheid waarin de 
verzekeringnemer is verzekerd, en 

b. het geen voor het openbaar verkeer openstaande weg betrof, en 
c. de bestuurder iemand van zestien jaar of ouder was voor wie de 

verzekeringnemer op grond van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is te 
houden; 

d. onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken en/of enig bedwelmend of 
opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar 
behoren te besturen, evenwel met dien verstande dat de dekking voor de verzekeringnemer 
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van kracht blijft, indien hij aannemelijk maakt dat de omschreven omstandigheden zich buiten 
zijn weten of tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem ter zake geen verwijt treft. 

7.3 Niet-verzekerde motorrijtuigen 

veroorzaakt door of met: 
a. autobussen, touringcars, brommobielen en bromfietsen; 
b. motorrijtuigen die de verzekeringnemer in huurkoop heeft verkocht; 
c. motorrijtuigen die eigendom zijn van een vestiging van verzekeringnemer buiten Nederland 

en/of die gewoonlijk buiten Nederland zijn of worden gestald; 
d. motorrijtuigen die, alhoewel nog niet (onvoorwaardelijk) verkocht, ter beschikking zijn gesteld 

aan zich als verkoopbemiddelaar presenterende derden die geen lid zijn van BOVAG -tenzij 
uitdrukkelijk anders met de verzekeraar wordt overeengekomen- dan wel zijn afgegeven aan 
derden die, om welke reden dan ook, nog niet de (volledige) koopsom hebben afgedragen; 

e. ongekentekende motorrijtuigen waarvan het gebruik op de openbare weg niet is toegestaan, 
gedurende de tijd dat deze motorrijtuigen op de openbare weg aanwezig zijn en nog niet 
veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen.  

7.4 Niet-verzekerd gebruik 

veroorzaakt door of met motorrijtuigen die ten tijde van de gebeurtenis in gebruik zijn voor: 
a. verhuur, behoudens het bepaalde in artikel 4.2b.; 
b. leasing, indien de verzekeringnemer daarbij op enigerlei wijze betrokken is, behoudens indien 

die betrokkenheid slechts betreft de overeenkomsten als omschreven in artikel 4.2b sub 1; 
c. vervoer van zaken tegen betaling en vervoer van personen tegen betaling, waaronder niet 

wordt begrepen dergelijk vervoer tegen kostprijs of op basis van wederkerigheid; 
d. les- of examenrijden; 
e. deelname aan of oefenen voor (snelheids) wedstrijden of –proeven. Hieronder wordt niet 

verstaan de deelname aan behendigheids-, oriëntatie- en puzzelritten en vergelijkbare ritten 
op de openbare weg, waarbij het snelheidselement geen rol speelt. 

Artikel 8 Verplichtingen van de verzekerde bij een te melden gebeurtenis 
1. Zodra een verzekerde kennis draagt of had kunnen dragen van een gebeurtenis, die kan 

leiden tot een gehoudenheid om rechtsbijstand of juridisch advies te verlenen, is hij verplicht: 
a. zich te allen tijde te onthouden van het zonder toestemming van de uitvoerder 

eigenmachtig inschakelen van een advocaat, deurwaarder, rechtshulpverlener of 
andere deskundige; 

b. zo spoedig mogelijk die gebeurtenis te melden, om vervolgens per omgaande alle 
relevante stukken aan de uitvoerder te zenden en alles na te laten wat de belangen 
van de verzekeraar of de uitvoerder zou kunnen schaden; 

c. zich niet te verzetten tegen zijn stilzwijgende erkenning dat hij door de melding de 
uitvoerder machtigt met uitsluiting van anderen rechtsbijstand te verlenen en dat hij 
zich op verzoek van de uitvoerder desgewenst bij een strafzaak civiele partij zal stellen. 

2. De verzekering geeft geen dekking indien de verzekerde de hiervoor onder 8.1a en 8.1b 
genoemde verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar of 
de uitvoerder heeft geschaad, dan wel indien de verzekerde in strijd met de hiervoor onder a. 
voorgeschreven verplichting heeft gehandeld. 

3. In ieder geval vervalt het recht op rechtsbijstand en juridisch advies indien de melding niet 
plaatsheeft binnen een jaar na het moment waarop de verzekerde kennis kreeg of had kunnen 
krijgen van de gebeurtenis, die voor de verzekeraar tot een verplichting van 
verzekeringsdekking had kunnen leiden. 

Artikel 9 Geschillenregeling 
1. Indien de verzekerde het niet eens is met het oordeel van de uitvoerder dan wel van de door 

de uitvoerder ingeschakelde rechtshulpverlener over de regeling van het juridisch geschil 
waarvoor hij beroep op de verzekering heeft gedaan en in overleg niet tot een oplossing kan 
worden gekomen, kan de verzekerde de uitvoerder verzoeken dit verschil van mening voor te 
leggen aan een advocaat uit een lijst van advocaten, opgesteld door de uitvoerder. De 
uitvoerder legt dan op kosten van de verzekeraar dit verschil van mening met alle relevante in 
het dossier bevindende stukken voor aan de aangewezen advocaat en verzoekt hem enkel 
zijn schriftelijk oordeel te geven. Desgewenst verwoordt de verzekerde ook zijnerzijds nog eens 
het verschil van mening. Het oordeel van de advocaat is bindend. 
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2. De verlening van rechtsbijstand wordt door de uitvoerder voortgezet in overeenstemming met 
het oordeel van de advocaat. Als verzekerde zich niet met het oordeel van de advocaat kan 
verenigen, kan hij de zaakbehandeling voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij 
daarna alsnog bij onherroepelijke beslissing geheel in het gelijk gesteld, dan worden, voor zover 
redelijk, de gemaakte kosten van rechtsbijstand, overeenkomstig de polisvoorwaarden en tot 
ten hoogste het verzekerde kostenmaximum, alsnog vergoed. 

Artikel 10 Niet (volledig) gedekt zijn van de gemelde gebeurtenis 
Indien de verzekeraar of de uitvoerder van mening is, dat uit hoofde van deze verzekering ten aanzien 
van een gebeurtenis geen of slechts beperkte verplichtingen tot het verlenen van rechtsbijstand of 
juridisch advies bestaan, zal daarvan aan de verzekerde mededeling worden gedaan. Indien de 
verzekerde zich niet met deze mededeling kan verenigen, kan hij een rechtsvordering tegen de 
verzekeraar indienen bij de burgerlijke rechter. Stelt de rechter de verzekeraar bij onherroepelijke 
uitspraak in het ongelijk, dan zal de verzekeraar de door de verzekerde gemaakte kosten van 
rechtsbijstand alsnog overeenkomstig de polisvoorwaarden en tot ten hoogste het verzekerde 
kostenmaximum, vergoeden. 
 
 


