
Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met 
de algemene voorwaarden, de begrippenlijst en zijn een 
aanvulling op de bijzondere voorwaarden auto. De woor-
den die cursief zijn gedrukt zijn omschreven in de begrip-
penlijst.
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Art. 1  Begrippenlijst 
Gebeurtenis
Een voorval dat ertoe leidt dat verzekerde een partij 
wordt in een geschil. 
Geschil
Een verschil van mening over de rechten en verplichtin-
gen die ontstaan door een gebeurtenis. Een samenhan-
gend geheel van geschillen die uit dezelfde oorzaak zijn 
ontstaan, beschouwen wij als één geschil
Motorrijtuig
Het motorrijtuig dat op het polisblad omschreven is, met 
de standaard bijgeleverde onderdelen en met de acces-
soires. Hiertoe rekenen wij ook de daaraan gekoppelde 
aanhangwagen en zijspan als het motorrijtuig een motor is. 
Rechtsbijstand
Rechtsbijstand houdt in:
1.   het behartigen van de juridische belangen van de 

verzekerde die in een geschil betrokken is geraakt. 
Hieronder wordt verstaan:

  -   het adviseren van de verzekerde over zijn rechts-
positie en over de mogelijkheden het door hem 
gewenste resultaat te behalen;

  -   het voeren van verweer tegen (strafrechtelijke) 
vorderingen;

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

  -   het ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkin-
gen of arbitrale uitspraken.

2.   Het vergoeden of voorschieten van kosten van 
rechtsbijstand, die voortvloeien uit bovengenoemde 
activiteiten.
Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) 
Dit is een onafhankelijke instelling die gespecialiseerd 
is in het verlenen van rechtshulp. Stichting Achmea 
Rechtsbijstand beschikt over juridisch deskundigen, 
een medisch adviseur en specialisten op het gebied 
van berekening van (letsel)schade.
Stichting Achmea Rechtsbijstand
Postbus 10100
5000 JC TILBURG
Tel. (013) 462 37 20

  U 
De verzekeringnemer, de persoon die de verzekering met 
ons heeft gesloten.

  Verzekerde
a.  u, in uw hoedanigheid van eigenaar, bestuurder of 

passagier van het motorrijtuig;
b.  de bestuurder of passagier van het motorrijtuig;
c.  de in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek of in 

een overeenkomstige bepaling van buitenlands recht 
genoemde nabestaanden van de hierboven genoemde 

verzekerden, voor zover het een actie betreft uit 
genoemd artikel en geen andere verzekering, al dan 
niet van oudere datum, in de behoefte aan rechtsbij-
stand voorziet.

  Wij
Achmea Schadeverzekeringen N.V, de verzekeringsmaat-
schappij waarmee u de verzekeringsovereenkomst heeft 
gesloten, onder haar handelsnaam ‘Avero Achmea’.

Art. 2  Geldigheidsgebied
De verzekering is geldig in de landen die op uw 
Internationaal Verzekeringsbewijs ('groene kaart') staan 
vermeld en de overige Europese landen.

Art. 3  Wat is verzekerd
  1.  Verhaalshulp

   Rechtsbijstand tot het verhalen van de schade door 
een gebeurtenis die aan verzekerde is toegebracht en 
waarvoor een derde wettelijk aansprakelijk is. Indien 
verzekerde de mogelijkheid heeft zich in een strafpro-
cedure civiele partij te stellen zonder daardoor rech-
ten prijs te geven, maar daaraan niet wil meewerken, 
dan is SAR ter zake niet tot verdere rechtsbijstand-
verlening verplicht.

  2.  Strafrechtsbijstand
   Rechtsbijstand bij een tegen verzekerde gerichte 

strafvervolging, bij het daaraan verbonden onderzoek 
en bij alle in verband daarmee genomen maatregelen. 
Deze rechtsbijstand moet voortvloeien uit het gebruik 
of het bezit van een motorrijtuig.

  3.  Contractsrechtsbijstand verhaalschaden
  a.  aan u wordt rechtsbijstand verleend bij geschillen 

over vergoeding of reparatie van schade aan het 
motorrijtuig indien SAR ter zake van die schade 
een verhaalsactie voert; 

  b.  de contractsrechtsbijstand wordt uitsluitend ver-
leend indien de wederpartij in Nederland is geves-
tigd; 

  c.  om voor contractsrechtsbijstand in aanmerking te 
komen dient u bij de zaak een financieel belang te 
hebben van minimaal € 125,-.

  4.  Onvermogen van de wederpartij
   Indien de wederpartij uitsluitend aansprakelijk is op 

grond van een onrechtmatige daad in Nederland, 
waardoor zaken van verzekerde zijn beschadigd, en 
alleen ten gevolge van financieel onvermogen van de 
aansprakelijke het niet mogelijk is de schade te ver-
halen, kan verzekerde verlangen dat SAR tegen finale 
kwijting, deze materiële schade vergoedt tot een 
maximum van € 750,-.

Art. 4  Verzekerde kosten van verhaalshulp
1.  De SAR vergoedt de volgende kosten van verhaals-

hulp:
  a.  De interne kosten, dat zijn de kosten van de 

medewerkers van SAR;
  b.  De volgende externe kosten:
   -  de kosten van externe deskundigen, die door 

of met instemming van SAR zijn ingeschakeld, 
met inachtneming van het bepaalde in artikel 
7 lid 3;

   -  het deel van de kosten van mediation dat voor 
rekening van de verzekerde komt, als met toe-
stemming van SAR geprobeerd wordt om een 
geschil door mediation op te lossen;

   -  proces- en arbitragekosten en kosten van een 
bindend advies, die ten laste van de verze-
kerde blijven of waartoe hij is veroordeeld in 
een onherroepelijke uitspraak van de rechter 
of van een andere rechtsprekende instantie 
die over het geschil heeft beslist;
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  -  de kosten van deskundigen voor een deskundi-
genonderzoek, waartoe de rechter heeft besloten, 
met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 
lid 3;

  -  de kosten van getuigen die namens de verzekerde 
zijn opgeroepen, voor zover de rechter die kosten 
heeft vastgesteld;

  -   de kosten van het ten uitvoerleggen van een von-
nis;

  -  de noodzakelijke reis en verblijfkosten als een 
rechter in het buitenland heeft besloten dat de 
verzekerde daar persoonlijk aanwezig moet zijn.

   SAR neemt alle hierboven genoemde kosten bij 
wijze van voorschot voor haar rekening, ook als die 
verhaalt, verrekend of door anderen vergoed kun-
nen worden. Als deze kosten daadwerkelijk worden 
verhaald of verrekend, of door anderen vergoed, dan 
komen zij aan SAR toe.

   Als ook anderen een juridische actie kunnen voeren in 
hetzelfde geschil als waarin de verzekerde SAR heeft 
ingeschakeld, vergoedt SAR de kosten in verhouding 
tot het aantal belanghebbenden.

2.  De interne kosten van SAR, zoals genoemd in sub 1a, 
zijn onbeperkt verzekerd. SAR vergoedt de externe 
kosten, zoals genoemd in sub 1b t/m 1f, tot ten hoog-
ste € 50.000,- per gebeurtenis. Indien naar aanlei-
ding van een gebeurtenis meerdere aanspraken op 
rechtsbijstand bestaan, dan geldt het maximum van 
€ 50.000,- voor alle aanspraken samen. Zodra te 
verwachten is dat de externe kosten het verzekerde 
bedrag te boven zullen gaan, zal SAR verzekerde 
hiervan op de hoogte stellen en in overleg met hem 
bezien hoe verder te handelen. 

3.  Indien het juridische probleem of geschil gedeeltelijk 
onder de dekking van deze verzekering valt, worden 
de aan het verlenen van rechtsbijstand verbonden 
kosten door SAR slechts pro-rata vergoed.

4.   Indien de tegenpartij tot het vergoeden van kosten, 
waaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, is 
aan te spreken, komen deze kosten ten gunste van 
SAR.

Art. 5 Wat is niet verzekerd
  Naast de uitsluitingen in deze bijzondere voorwaarden 

gelden de uitsluitingen genoemd in de algemene voor-
waarden. Van de verzekering is uitgesloten rechtsbijstand 
als gevolg van:
1.  schade die is veroorzaakt tijdens het oefenen voor of 

het deelnemen aan wedstrijden en snelheidsproeven, 
met uitzondering van puzzel- en oriëntatieritten op de 
openbare weg;

2.  schade die is veroorzaakt terwijl het motorrijtuig werd 
gebruikt:

  a.  voor verhuur (waaronder leasing) tenzij de op 
het aanvraagformulier opgegeven regelmatige 
bestuurder het motorrijtuig tijdens de periode van 
verhuur bestuurt, en er sprake is van incidentele 
verhuur (bijv.gebruik als trouwauto); 

  b.  voor vervoer van personen tegen betaling, met 
uitzondering van autopooling;

  c.  voor doeleinden die niet door de wet zijn toege-
staan;

  d.  voor deelname aan behendigheidsproeven en 
slipcursussen;.

3.  schade die is veroorzaakt terwijl de bestuurder niet 
in het bezit is van een, naar Nederlands recht wet-
telijk voorgeschreven, geldig rijbewijs voor het bestu-
ren van het motorrijtuig of het motorrijtuig niet mag 
besturen op grond van de wet of een rechterlijke uit-
spraak; 

4.  schade die is veroorzaakt in de tijd dat het motorrij-
tuig in beslag is genomen of wordt gebruikt op grond 
van een overheidsbesluit;  

5.  schade die is ontstaan terwijl de bestuurder van 
het motorrijtuig op het moment van de gebeurte-
nis zo onder invloed van alcoholhoudende drank of 
enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, 
waaronder soft- en harddrugs zijn begrepen, dat hij 
niet in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar 
behoren te besturen, dan wel dat dit hem door de wet 
of overheid is of zou zijn verboden. Als de bestuurder 
een ademtest, urinetest of bloedproef weigert, staat 
dat gelijk aan het bepaalde in de vorige zin. Wij zul-
len op deze uitsluiting geen beroep doen indien het 
Openbaar Ministerie op grond van de richtlijnen voor 
het strafvervolgingsbeleid de verzekerde een transac-

tievoorstel doet of zou hebben gedaan;
6.  als verzekerde wordt verdacht van overtreding van 

artikel 7 Wegenverkeerswet (doorrijden na een onge-
val) of een overeenkomstige buitenlandse bepaling. 
Bij een verkeersovertreding die bestuursrechtelijk kan 
worden afgedaan, bijvoorbeeld in de vorm van een 
geldboete, heeft de verzekerde geen aanspraak op 
rechtsbijstand, en ook niet op vergoeding van kosten 
achteraf;

7.  schade ontstaan, toegenomen of verergerd door 
opzet of roekeloosheid van een verzekerde; 

8.  schade als uit het kentekenregister van de RDW 
blijkt, dat op het moment van de gebeurtenis u, uw 
echtgeno(o)t(e), partner of een inwonend gezinslid 
niet was ingeschreven als eigenaar c.q. houder van 
het verzekerde motorrijtuig tenzij anders vermeld op 
uw polisblad; 

9.  fiscaalrechtelijke kwesties, zoals geschillen over 
invoerrechten, accijnzen, leges, retributies en andere 
heffingen. Dit geldt ook voor fiscale aspecten die ver-
bonden zijn aan een geschil waarvoor wij wel rechts-
bijstand verlenen; 

10.  een strafzaak als de gebeurtenis een (voorwaardelijk) 
opzetdelict inhoudt, dan wel als de verzekerde wil-
lens en wetens heeft gehandeld. Als bij het einde van 
de zaak deze omstandigheden afwezig blijken te zijn, 
vergoedt SAR alsnog de redelijk gemaakte kosten 
van rechtsbijstand overeenkomstig artikel 6 mits deze 
binnen één maand na de uitspraak zijn gemeld bij 
SAR;

11.  schade waarvoor de verzekerde voor de behartiging 
van zijn belangen aanspraak kan maken op een aan-
sprakelijkheidsverzekering;

12.  een geschil tussen verzekerde en SAR, dan wel in een 
geschil over de uitleg en/of uitvoering van deze ver-
zekeringsovereenkomst. SAR vergoedt echter alsnog 
de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand over-
eenkomstig artikel 4 als verzekerde in het gelijk wordt 
gesteld; 

Daarnaast zijn niet verzekerd:
13.  BTW-bedragen voor zover de verzekerde deze kan 

verrekenen met door hem verschuldigde BTW-
afdrachten; 

14.  kosten die verzekerde van een ander dan de bij deze 
verzekering betrokken partijen vergoed kan krijgen. 
Mocht vergoeding worden geweigerd dan neemt SAR 
alle kosten van (buiten-)gerechtelijke invordering voor 
haar rekening. Tot het tijdstip dat deze kosten worden 
vergoed kan SAR deze voorschieten aan verzekerde, 
die zich verplicht deze kosten terug te betalen op het 
moment dat deze kosten zijn vergoed; 

15.  kosten bestaande uit aan verzekerde opgelegde geld-
straffen, boetes, dwangsommen of door verzekerde 
te betalen rente; 

16.  kosten die het gevolg zijn van verzuim, nalatigheid 
of fouten van de verzekerde met betrekking tot de 
behandeling van de zaak; 

17.  kosten voor zover die voortvloeien uit wettelijke ver-
plichtingen;

18.  geschillen indien de verzekerde één van de hierna 
genoemde verplichtingen niet is nagekomen en daar-
door de belangen van SAR heeft geschaad, dan wel 
indien verzekerde een ander met de behartiging van 
zijn belangen heeft belast. 

Art. 6  Wat moet verzekerde doen bij schade, ongevallen en 
geschillen
In de algemene voorwaarden staan verplichtingen van de 
verzekerde bij schade. Die verplichtingen gelden ook voor 
deze verzekering. Ook gelden de volgende bepalingen:
1.  De verzekerde die een verzoek om rechtsbijstand wil 

doen, meldt zijn verzoek zo spoedig mogelijk na het 
ontstaan van het geschil aan bij SAR.

  De adresgegevens van SAR zijn:
  Stichting Achmea Rechtsbijstand
  Postbus 10100
  5000 JC TILBURG
  Tel. (013) 462 37 20
  Fax (013) 462 27 99
  E-mail: klantenservice@stichtingrechtsbijstand.nl
   U kunt ook een schadeaangifteformulier downloaden 

via www.averoachmea.nl
2.  SAR is niet verplicht rechtsbijstand te verlenen wan-

neer de verzekerde zijn verzoek meer dan drie jaar na 
het ontstaan van het geschil of méér dan zes maan-
den na het einde van de verzekering aanmeldt.
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3.   Als twijfel bestaat of het verzoek om rechtsbijstand 
van de verzekerde betrekking heeft op een juridisch 
geschil, moet de verzekerde het bestaan van het 
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 vol-
doende grond voor het verlenen van rechtsbijstand, 
dan vergoedt SAR de redelijk gemaakte kosten van 
het rapport.

4.  De verzekerde die om rechtsbijstand verzoekt, ver-
leent alle medewerking aan SAR en aan de ingescha-
kelde externe deskundigen. Dit houdt in ieder geval in 
dat hij:

  a.  alle gegevens en bescheiden verstrekt die op zijn 
verzoek betrekking hebben;

  b.  op verzoek van SAR de omvang van het geschil 
en/of (financieel) belang aannemelijk maakt;

  c.   SAR machtigt de bescheiden die een externe 
deskundige over zijn verzoek ter beschikking 
heeft in te zien;

  d.   zich desgevraagd civiele partij stelt in een straf-
zaak en meewerkt aan het verhalen van de 
gemaakte kosten van rechtsbijstand op derden;

  e.   alles nalaat wat de belangen van SAR kan scha-
den.

5.   De verzekerde is verplicht de door SAR voorgescho-
ten kosten, voor zover verzekerde deze van derden 
heeft ontvangen, aan SAR door te betalen. Daaronder 
worden onder andere verstaan: de door verzekerde 
ontvangen buitengerechtelijke kosten, de bij een 
onherroepelijk vonnis aan verzekerde toegewezen 
proceskosten en de voor de verzekerde verrekenbare 
BTW.

Art. 7  het verlenen van rechtsbijstand door de sAr
  Wij hebben de uitvoering van de verhaalshulpverzekering 

in handen gegeven van SAR. Wij garanderen dat SAR 
verplichtingen ingevolge de verzekeringsvoorwaarden 
nakomt. De specialisten van SAR behartigen de belangen 
van verzekerden zowel in als buiten een gerechtelijke 
procedure. Vanzelfsprekend vindt de behandeling in over-
leg met de verzekerde plaats en is de behandeling er op 
gericht het best mogelijke resultaat voor de verzekerde te 
behalen.

  1.  Externe deskundigen
   SAR kan voor de behandeling van het geschil gebruik 

maken van advocaten, fiscalisten, mediators of ande-
re deskundigen. In twee gevallen heeft de verzekerde 
zelf de keuze:

  a.  bij een belangentegenstelling: 
als de verzekerde en de ander met wie hij het 
geschil heeft, beide aanspraak kunnen maken op 
rechtsbijstand van de SAR;

  b.  als SAR een advocaat of andere deskundige 
vraagt de belangen van de verzekerde in een 
gerechtelijke of administratieve procedure te ver-
dedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen.

   Als een advocaat of andere deskundige het geschil 
gaat behandelen, dan mag alleen SAR de opdracht 
namens de verzekerde geven. Is in dat geval de 
Nederlandse rechter bevoegd, dan komen voor de 
behandeling van het geschil uitsluitend advocaten 
in aanmerking die in Nederland zijn ingeschreven en 
kantoor houden. Komt de zaak voor een buitenlandse 
rechter, dan komen alleen advocaten of andere des-
kundigen in aanmerking die bij het bevoegde buiten-
landse gerecht staan ingeschreven. SAR verstrekt de 
opdracht, betaalt de advocaat, mediator, fiscalist of 
andere deskundige rechtstreeks en is niet gebonden 
aan afspraken die afwijkend van de opdracht door de 
verzekerde zijn gemaakt.

  2.  Verstrekken van opdrachten
   De opdrachten worden steeds namens de verzekerde 

gegeven. De verzekerde machtigt SAR hiertoe onher-
roepelijk. SAR is niet verplicht om, in het kader van 
eenzelfde verzoek om rechtsbijstand, aan meer dan 
één advocaat (al dan niet in loondienst van SAR) of 
(andere) externe deskundige een opdracht te ver-
strekken. Voor zover de rechtsbijstand wordt verleend 
door een advocaat, die niet in loondienst is van SAR, 
treedt SAR slechts op als financier van de daarmee 
gemoeide kosten overeenkomstig de bepalingen die 
op deze verzekering van toepassing zijn.

  3.  Aansprakelijkheid bij uitvoering verhaalshulp
   De aansprakelijkheid voor schade door of in verband 

met het verlenen van rechtsbijstand door deskundi-
gen in loondienst van SAR is beperkt tot het bedrag 
waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsver-
zekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen 
risico onder die verzekering. Een kopie van de polis 
met voorwaarden ligt ter inzage bij SAR. SAR is niet 
aansprakelijk voor schade door of in verband met de 
werkzaamheden van een door SAR ingeschakelde 
externe deskundige. 

  4.  Meerdere belanghebbenden
   Als naast de verzekerde ook andere belanghebben-

den actie (willen) voeren, is SAR bevoegd, in plaats 
van het verlenen van rechtsbijstand door een deskun-
dige in haar loondienst, één externe deskundige in te 
schakelen die aan alle belanghebbenden gezamenlijk 
rechtsbijstand verleent. 

  5.  Belangenconflict
   Er is een belangenconflict als beide partijen in een 

geschil aanspraak hebben op rechtsbijstand door 
SAR. In dat geval geldt het volgende:

  a.  bij een geschil tussen u en één van de medever-
zekerden op één polis, verleent SAR alleen aan u 
rechtsbijstand;

  b.  bij een geschil tussen twee medeverzekerden op 
één polis, verleent SAR alleen rechtsbijstand aan 
de door u aangewezen verzekerde;

  c.  bij een geschil tussen twee verzekerden op twee 
verschillende polissen hebben beide verzekerden 
recht op rechtsbijstand door een advocaat naar 
eigen keuze. SAR vergoedt de kosten hiervan over-
eenkomstig artikel 4.

  6.  Geen kans (meer) op succes
   De verzekerde heeft geen recht (meer) op rechtsbij-

stand als er geen redelijke kans (meer) is om het door 
de verzekerde gewenste resultaat te bereiken.

  7.  Afkoop
   Bij de afhandeling van bepaalde geschillen kan een 

onevenredige verhouding ontstaan tussen de kosten 
van de afhandeling van het geschil en het financieel 
belang hiervan. SAR kan de verzekerde een bedrag 
betalen waardoor hij schadeloos wordt gesteld en 
zijn financieel belang bij het geschil vervalt. Door de 
schadeloosstelling vervalt de verplichting tot (verdere) 
behandeling van de zaak.

Art. 8  Geschillen met sAr
SAR zet zich in om een goed resultaat voor de verzeker-
de te bereiken. Toch kan het voorkomen dat de verzeker-
de met SAR van mening verschilt over de werkwijze van 
de behandelaar of over de vraag of het door de verze-
kerde beoogde resultaat met een redelijke kans van sla-
gen bereikt kan worden. In dat geval kan verzekerde SAR 
verzoeken dit verschil van mening voor te leggen aan 
een bevoegd advocaat naar keuze van de verzekerde. 
SAR legt dan dit verschil van mening, met alle relevante 
stukken, voor aan de gekozen advocaat en vraagt hem 
zijn mening te geven. Verzekerde mag ook zelf de zaak 
toelichten. Het oordeel van de advocaat is bindend voor 
SAR. De kosten zijn voor rekening van SAR en komen 
niet ten laste van het verzekerde kostenmaximum. Als de 
advocaat de mening van de verzekerde deelt en wel een 
redelijke kans op succes ziet, dan mag hij op kosten van 
SAR de behandeling overnemen. Als de verzekerde het 
niet eens is met het oordeel van de advocaat, dan kan 
de verzekerde zelf op eigen kosten de zaak afhandelen 
of laten afhandelen. Bereikt de verzekerde het beoogde 
resultaat, dan vergoedt SAR alsnog de redelijk gemaakte 
kosten van rechtsbijstand.
Deze regeling is van toepassing in alle gevallen dat SAR 
de verzekerde bijstaat. Als een externe deskundige de 
zaak van de verzekerde behandelt en de verzekerde is 
het niet met de externe deskundige eens over het voor 
hem te bereiken resultaat, dan kan de verzekerde de zaak 
met behulp van een andere externe deskundige voortzet-
ten. De daarbij behorende kosten zijn dan echter voor zijn 
rekening, tenzij de verzekerde het resultaat behaalt dat 
hij voor ogen had. In dat geval betaalt SAR de redelijk 
gemaakte kosten alsnog aan de verzekerde.

Art. 9  Verval van rechten
Het recht om een meningsverschil zoals in artikel 8 
beschreven of een meningsverschil over de uitleg of 
toepassing van de voorwaarden aan een rechter voor te 
leggen, verjaart na verloop van één jaar, nadat SAR haar 
standpunt schriftelijk bekend heeft gemaakt.
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Art. 10  zekerheidstelling
Als een buitenlandse overheid in verband met een verze-
kerde gebeurtenis van de verzekerde een borgsom eist:
1. voor zijn vrijlating;
2. voor de teruggave van hem toebehorende zaken;
3  voor de opheffing van een beslag daarop, dan schiet 

SAR maximaal € 25.000,voor. De verzekerde moet 
SAR machtigen over het voorschot te beschikken, 
zodra dat wordt vrijgegeven. De verzekerde moet 
voor het verkrijgen van restitutie ook zijn volle mede-
werking verlenen aan SAR. De verzekerde is verplicht 
het voorschot zo spoedig mogelijk terug te betalen, 
maar in elk geval binnen twee jaar nadat het is ver-
strekt.


