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MINIMALE VOORWAARDEN OPGELEGD DOOR DE WET

POLISSEN MOGEN RUIMER, NIET BEPERKTER

ENKEL INDIVIDUEEL AFGESLOTEN POLISSEN KOMEN IN AANMERKING

DEFINITIE VERZEKERDEN VERSCHILT van artikel 2 kb brand van 24 12 1992 en art 3 KB BA privé leven:

Artikel. 2 kb brand van 24 12 1992
Moeten als verzekerden worden beschouwd:

de verzekeringnemer;

de bij hem inwonende personen;

hun personeel bij de uitoefening van zijn functies;

de lasthebbers en de vennoten van de verzekeringnemer in de uitoefening van hun functies;

elke andere persoon die als verzekerde in de verzekeringsovereenkomst wordt aangeduid.

Art. 3 KB BA privé leven    Moeten als verzekerden beschouwd worden:
1° de verzekeringnemer en zijn samenwonende echtgenoot, voor zover de verzekeringnemer in België zijn hoofdverblijf heeft;
2° alle bij de verzekeringnemer inwonende personen met inbegrip van de studerenden zelfs indien zij om studieredenen buiten het hoofdverblijf van de 

verzekeringnemer verblijven, (de dienstplichtigen en de gewetensbezwaarden voor zover respectievelijk de militaire overheid dan wel de dienst of de instelling 
waarvan ze toegewezen zijn) geen verantwoordelijkheid voor hun daden draagt; 

3° het huispersoneel en de gezinshelp(st)er wanneer zij handelen in de privé-dienst van een verzekerde;
4° al wie die, buiten elke beroepswerkzaamheid, kosteloos of bezoldigd, belast is met de bewaking van de met de verzekeringnemer samenwonende kinderen en 

van de aan de verzekeringnemer toebehorende en in de waarborg begrepen dieren, telkens als zijn aansprakelijkheid ingevolge deze bewaking in het geding komt.

file://dvlstore/private/digi/a/wetten/ba prive leven/koninklijk besluit
file://dvlstore/private/digi/a/wetten/ba prive leven/koninklijk besluit
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Hoofdstuk 1 Algemene bepaling

Artikel   1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Minimale voorwaarden waaraan de overeenkomsten voor een <rechtsbijstandsverzekering> moeten voldoen om in 
aanmerking te komen voor een belastingvermindering

Art.  2. In dit hoofdstuk worden de minimale voorwaarden vastgesteld waaraan een verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand 
cumulatief moet voldoen opdat de premie in aanmerking zou komen voor de toepassing van de bepalingen van de bij hoofdstuk 5 van 
deze wet in het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 ingevoegde titel II, hoofdstuk III, afdeling 1, onderafdeling IIvicies semel
inzake de vermindering voor premies voor een rechtsbijstandverzekering.

Art.  3. De verzekeringsovereenkomst wordt individueel gesloten.

Art.  4. § 1. Als verzekerden worden beschouwd:

1° de verzekeringnemer voor zover hij in België zijn gewone verblijfplaats heeft evenals zijn/haar samenwonende echtgeno(o)te of 
samenwonende partner;

2° alle bij de verzekeringnemer inwonende en gedomicilieerde personen met uitzondering van het huispersoneel of enige andere 
dienstboden en voor wat het arbeidsrecht betreft, alle bij de verzekeringnemer inwonende en gedomicilieerde personen die door hem 
worden onderhouden.

§ 2. De waarborg blijft van toepassing indien de verzekerde personen tijdelijk elders verblijven.
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WAARBORGEN IN HET PRIVE LEVEN 

BELGISCHE MATERIE 

met enkele uitzonderingen voor de buurlanden

DREMPEL VRIJSTELLING MOGELIJK (max 1.000euro)
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Art.  5. De waarborg geldt voor alle gedekte geschillen in het kader van het privéleven en het professioneel leven, zoals bepaald in 
artikel 7 van deze wet.

De waarborg bevat alle gedekte geschillen die onder de bevoegdheid van een Belgisch rechtscollege ressorteren of zouden ressorteren 
overeenkomstig de in België geldende nationale of internationale bevoegdheidsregels.

Hij geldt tevens, onder dezelfde voorwaarden, voor de geschillen die onder de bevoegdheid van een rechtscollege in 

Nederland, Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk ressorteren of zouden ressorteren, 
overeenkomstig de in deze landen geldende nationale of internationale bevoegdheidsregels 
behalve ingeval het geschil tot een of meer van de volgende aangelegenheden behoort: 
fiscaal recht, administratief recht, personen- en familierecht, arbeidsrecht zoals bepaald in artikel 7, § 1, 6°, het erfrecht, het 
schenkingsrecht en het testamentrecht, de geschillen met betrekking tot onroerende goederen en bouwgeschillen.

Art.  6. § 1. De overeenkomst mag voorzien dat de inzet van het geschil het recht op de waarborg beïnvloedt betreffende de 
tenlasteneming van de kosten en honoraria verbonden aan een gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedure.

Zo kan de overeenkomst bepalen dat er geen of een beperkte waarborg is betreffende de tenlasteneming van de kosten en honoraria 
voorzien in artikel 8 en verbonden aan een gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedure wanneer de inzet van het in geld
waardeerbaar geschil kleiner is of gelijk aan 

1.000 euro.

Deze beperking geldt niet voor geschillen die niet in geld waardeerbaar zijn.

De inzet van het geschil stemt overeen met de hoofdsom die wordt gevraagd door de verzekerde of wordt geëist door een derde, 
zonder rekening te houden met de interesten, de kosten voor de verdediging of de schadebedingen.
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WACHTTIJD (verschillend per domein)

VIJF JAAR

DRIE JAAR

EEN JAAR

GEEN ENKELE 

BETREFT:  periode dat de polis moet lopen om de waarborg te starten

OPEENVOLGENDE POLISSEN BIJ VERSCHILLENDE VERZEKERAARS:  
wachttijd kan uit verschillende polissen opgebouwd worden
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§ 2. De wachttijd mag vijf jaar niet te boven gaan voor de contractuele geschillen met betrekking tot de goede uitvoering van het bouwen, verbouwen, 
verbeteren, renoveren, restaureren en de afbraak van een onroerende goed, wanneer het optreden van een architect of het verkrijgen van de toestemming 
van een bevoegde overheid wettelijk vereist is.

De wachttijd mag drie jaar niet te boven gaan voor de geschillen met betrekking tot echtscheiding en wettelijk samenwonen en ook de geschillen die daaruit 
voortvloeien met betrekking tot goederen of personen;

De wachttijd mag een jaar niet te boven gaan voor de geschillen die ressorteren onder:

1° het personen- en familierecht onder voorbehoud van de toepassing van het tweede lid;

2° het recht inzake verbintenissen uit overeenkomst onder voorbehoud van de toepassing van het eerste lid;

3° het recht met betrekking tot de huidige of toekomstige hoofdverblijfplaats;

4° het fiscaal recht;

5° het administratief recht;

6° de geschillen die betrekking hebben op het arbeidscontract of op het statuut van rijkspersoneel of ambtenaar of gelijkaardige statuten, hierin begrepen de 
geschillen die betrekking hebben op het sociaal statuut van zelfstandigen;

7° het erfrecht, het schenkingsrecht en het testamentrecht.

Voor een geschil dat niet ressorteert onder één van de in het eerste, tweede en derde lid vermelde aangelegenheden mag geen enkele wachttijd in de 
overeenkomst worden bepaald.

Onder wachttijd wordt verstaan de periode die begint op de datum waarop de overeenkomst in werking treedt en waarin de waarborg van de verzekeraar niet 
verschuldigd is. De wachttijd loopt niet gedurende de periode waarin de overeenkomst is geschorst wegens niet betaling van de premie, overeenkomstig de 
artikelen 69 en volgende van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

De bij een verzekeraar reeds verstreken wachttijd voor een bijzondere en gelijksoortige waarborg, komt de verzekerde ten goede indien hij van verzekeraar of 
van verzekeringsovereenkomst verandert, op voorwaarde dat de verzekerde altijd en ononderbroken gedekt was voor dit type geschil in rechtsbijstand.
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VORDERINGEN tot schadevergoeding

STRAFVERDEDING (niet voor misdaden noch voor gecorrectionaliseerde misdaden)

VB gecorrectionaliseerde moord wegens verzachtende omstandigheden ipv moord voor Hof van Assisen

Zie ook Potpourri II wet van 05 02 2016 BS van 19 februari 2016 ivm correctionaliseren van misdaden.

BELANGENCONFLICT met BA verzekeraar

FISCAAL

ADMINISTRATIEF    

ARBEIDSRECHT

ALGEMENE VERBINTENISSEN

ERF-, SCHENKINGS- EN TESTAMENTRECHT

ECHTSCHEIDING

PERSONEN EN FAMILIE RECHT
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Art.  7. § 1. De waarborg dekt ten minste de volgende zaken:

1° de vorderingen tot schadevergoeding gegrond op een contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid;

2° de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde, uitgezonderd de misdaden en de gecorrectionaliseerde misdaden. Voor wat betreft de misdaden en de 
gecorrectionaliseerde misdaden moet in de overeenkomst worden bepaald dat de dekking slechts zal worden verleend voor zover de verzekerde definitief wordt 
vrijgesproken, buiten vervolging wordt gesteld bij een gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan of in geval van verjaring;

3° de verdediging van de extracontractuele burgerlijke belangen van de verzekerde bij belangenconflict met zijn BA-verzekering;

4° de geschillen die ressorteren onder het fiscaal recht;

5° de geschillen die ressorteren onder het administratief recht;

6° de geschillen die betrekking hebben op het arbeidscontract of op het statuut van rijkspersoneel of ambtenaar of gelijkaardige statuten, hierin begrepen de geschillen die 
betrekking hebben op het sociaal statuut van zelfstandigen;

7° de geschillen die ressorteren onder het recht inzake verbintenissen uit overeenkomst in de ruime zin, daaronder begrepen het consumentenrecht;

8° de geschillen die ressorteren onder het erf-, schenkings- en testamentrecht;

9° de eerste echtscheiding die begint tijdens de waarborgtermijn van de overeenkomst en alle geschillen met betrekking tot goederen of personen die daaruit voortvloeien. 
Het einde van een wettelijk samenwonen is gelijkgesteld aan een echtscheiding;

10° de eerste bemiddeling in familiezaken voor de geschillen die ressorteren onder het personen- en familierecht, daaronder begrepen de meningsverschillen die tijdens de 
waarborgtermijn zouden opduiken met betrekking tot het onderhoud, de opvoeding, het recht op het hoofdzakelijke verblijf en het secundaire verblijf of het recht op 
persoonlijk contact met de kinderen.
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Vorderingen

Een bezoeker bij u huis beschadigt per vergissing uw salontafel. Er ontstaat een discussie met de BA verzekeraar van de 
bezoeker over de sleet die kan toegepast worden.

Een vakman veroorzaakt schade bij werken die hij voor u uitvoert. Zijn verzekeraar betwist de schade.

De afbraakwerken naast uw woning zorgen voor schade aan uw eigen woning.

Bij een ongeval loopt u zware schade op en ernstige verwondingen. U wil de zekerheid dat u volledig zal vergoed worden. 
Welke vergoedingen er in aanmerking komen, dat wil u van uw rechtsbijstand weten.
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Strafverdediging

U wordt beschuldigd van slagen en verwondingen. De getuige die u aanwijst heeft zich echter vergist.  U wordt 
vrijgesproken.

U wordt beschuldigd van de veroorzaking van een brand door het wegbranden van uw onkruid.

Een voetganger raakt gewond door een bloempot die van je balkon afgevallen is. U wordt vervolgd voor slagen en 
verwondingen.

U wordt gedagvaard voor een verkeersovertreding. U wenst verdedigd te worden door een advocaat van uw keuze.  U wil 
weten welke verzachtende omstandigheden eventueel kunnen ingeroepen worden.



22 april 2019 Wet tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering

Belangenconflict met BA verzekeraar

Uw BA verzekeraar is ook de BA verzekeraar van de tegenpartij….

Uw BA verzekeraar meent dat u verantwoordelijk bent. U meent dat u niet verantwoordelijk bent…

Uw BA verzekeraar meent dat de waarborg niet verworven is, u bent overtuigd dat het om een verval clausule gaat. De 
rechtsbijstand eist dat de BA verzekeraar bewijzen voorlegt conform art 65 van de wet van 2014.
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Fiscaal

De fiscus weigert een schuldsaldo en/of lening  voor verschillende jaren. U wordt geholpen met het indienen van het 
bezwaarschrift en/of procedure.

De gevestigde aanslag lijkt volgens u onlogisch hoog. U wil bezwaar indienen en betwisten.

Na verbouwingen wordt uw KI aangepast. U gaat niet akkoord met de voorgesteld verhoging.

De fiscus weigert een aantal aftrekposten. U dient een bezwaarschrift in maar dat levert u niet op.
De rechtsbijstand zoekt meer naar argumenten en een oplossing.
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Administratief

U krijgt bericht in verband met een onteigening. U wil de noodzaak ervan betwisten. De overheid heeft volgens u genoeg 
alternatieven.

Er wordt geen studiebeurs meer toegekend voor uw kind. U gaat niet akkoord.

U gaat niet akkoord met bepaalde opmerkingen en beslissingen rond uw ingediende bouwvergunning.
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Arbeidsrecht

Uw werkgever wenst uw bedrijfswagen niet meer te vervangen. U gaat niet akkoord. De juristen van de polis 
rechtsbijstand overtuigen uw werkgever met uitleg over zijn wettelijk verplichtingen.

U wordt ontslagen, maar u betwist de geldigheid van de reden. U meent dat het niet over een zware fout gaat.

U gaat niet akkoord met de aangeboden ontslagvergoeding. 

Uw werkgever weigert een ongeval aan te geven bij de verzekeraar arbeidsongevallen. Volgens uw werkgever is dit feit 
voor de mutualiteit. Uw verzekeraar rechtsbijstand onderhandelt en kan de werkgever overtuigen van zijn ongelijk. Er 
wordt toch een aangifte gedaan.
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Algemene verbintenissen 

U doet een interessante aankoop via het internet. De goederen blijken echter namaak te zijn en de douane neemt ze in 
beslag. De rechtsbijstand helpt u om de betaalde som van de verkoper terug te krijgen.

De aangebouwde veranda is zeer gebrekkig geplaatst. De afdichtingen zijn zeer slecht aangebracht en er zijn krassen op de 
materialen.
De rechtsbijstand stelt de aannemer in gebreke en u kiest een expert (op kosten van de verzekeraar) om u te verdedigen.

Uw buur gaf u jaren gelden een recht van doorgang over zijn grond. Het pand wordt verkocht. De nieuwe eigenaar van het 
pand weigert nu deze eerder gemaakte overeenkomst na te leven.
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Algemene verbintenissen 

Er is een meningsverschil met uw buurman ivm de gemeenschappelijke muur.

Uw aannemer respecteert zijn offerte niet en maakt hogere facturen. U betwist de geldigheid.

Uw nieuwe driezit blijkt korte tijd na de aankoop niet kleurvast te zijn. De verkoper beweert dat dat door uw gebruik komt. U 
meent dat het eerder een productiefout moet zijn. Kan u een vergoeding bekomen, Komt u in aanmerking voor een andere 
nieuwe driezit? Kan een expert zich hierover uitspreken? De rechtsbijstand zal u hierin helpen.
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Erf, schenkings- en testamentrecht

In een testament stelt u vast dat uw beschermd erfdeel geschonden werd. U wil het testament betwisten.

U betwist de geldigheid van een testament. Volgens u is het testament vervalst.

U wenst dat er anders rekening gehouden wordt met eerdere schenkingen. Volgens u moet de nalatenschap anders berekend 
worden.
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Echtscheiding

Uw huwelijk (of wettelijke samenwoning) loopt stuk. Er moeten diverse stukken opgesteld worden door bemiddelaar en 
notaris om de verbreking mogelijk te maken. Per persoon is er een vergoeding van 3500euro voor deze kosten.

Personen en familie recht

Het hoederecht van uw kinderen loopt volledig mank. De gerechtelijke uitspraak wordt niet nageleefd. Uw ex-partner weigert 
om de kinderen aan u mee te geven zoals werd afgesproken.  U wenst beroep te doen op een bemiddelaar.
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GESCHILLEN VERPLICHTE BA MOTORVOERTUIGEN

IONISERENDE STRALEN

OORLOG

ACTIEVE DEELNAME AAN TERRORISME

OPGESOMDE DADEN VAN GROVE SCHULD EN OPZET

WANBETALING ZONDER BETWISTING

COLLECTIEVE ACTIES

VERZEKERDEN ONDERLING

COLLECTIEF ARBEIDSCONFLICT

PROFESSIONEEL

GRONDWETTELIJK HOF

NIET HOOFDVERBLIJPLAATS

AANNEMERS ZONDER INSCHRIJVING KBO

GESCHILLEN MET DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR ZELF

BELANGEN VAN DERDEN
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§ 2. Kunnen worden uitgesloten van de waarborg, ongeacht de aangelegenheid waarop zij betrekking hebben:

1° de geschillen waarbij de verzekerde optreedt als eigenaar, huurder, bestuurder of houder van een boot, een luchtvaartuig of een
motorrijtuig in de zin van artikel 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen;

2° de geschillen met betrekking tot de directe of indirecte gevolgen van de wijziging van ioniserende stralingen;

3° de geschillen met betrekking tot de gevolgen van oorlogsdaden;

4° de geschillen met betrekking tot de gevolgen van oproer of terrorisme begrepen in de zin van de wet betreffende de verzekering 
tegen schade door terrorisme van 1 april 2007 waaraan de verzekerde actief heeft deelgenomen;
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5° de geschillen die het gevolg zijn van de daden van grove of opzettelijke schuld in hoofde van de verzekerde in het geval van 
opzettelijke slagen en verwondingen, moord, doodslag, agressie, vechtpartijen, gewelddaden, aanranding, voyeurisme, mensenhandel, 
racisme, xenofobie, dronkenschap of gelijkaardige toestand voortvloeiend uit het gebruik van drugs, medicijnen of hallucinogene 
stoffen, fraude, oplichting, afpersing, laster, diefstal, smokkel, vandalisme, deelnemen aan of aanzetten tot verboden weddenschappen, 
hacking, valsheid in geschrifte, valsheid en gebruik van valse stukken, identiteitsdiefstal, belaging, verkrachting en stedenbouwkundige 
overtredingen;

6° de geschillen die het gevolg zijn van een loutere wanbetaling door de verzekerde zonder betwisting;

7° de collectieve acties die uitgaan van een groep van ten minste tien personen die beogen een gemeenschappelijke overlast met een 
zelfde oorzaak te doen ophouden en de schade die eruit voortvloeit te herstellen;
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8° de geschillen tussen verzekerden wanneer zij rechten kunnen doen gelden, hetzij onderling, hetzij tegen de verzekeringsnemer, 
krachtens dezelfde overeenkomst van <rechtsbijstandsverzekering>, met uitzondering van het bepaalde in paragraaf 1, 9° ;

9° de geschillen betreffende een collectief arbeidsconflict, een faillissementsprocedure, een gerechtelijke reorganisatie en een sluiting 
van een onderneming;

10° de geschillen met betrekking tot een professionele activiteit met uitzondering van deze bepaald in artikel 7, § 1, 6° ;

11° de geschillen die vallen onder de bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof of onder enig supranationaal hof met uitzondering van de 
geschillen inzake de prejudiciële vragen met betrekking tot het gedekt geschil;
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12° de geschillen betreffende andere onroerende goederen dan datgene waar de verzekeringsnemer zijn hoofdverblijfplaats heeft 
gevestigd of zal vestigen;

13 ° de geschillen met betrekking tot het bouwen, veranderen, verbeteren, renoveren, restaureren, afbreken van een onroerend goed 
wanneer deze werken werden uitgevoerd door een aannemer die niet ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen om de 
gezegde werken uit te voeren;

14° de geschillen verbonden met de rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst zelf en de uitvoering ervan;

15° de verdediging van belangen van derden of van belangen die aan de verzekerde werden overgedragen door afstand van betwiste 
rechten of conventionele subrogatie.
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MINIMUM TE WAARBORGEN KOSTEN

HET KB MET DE PRESTATIES  BAREMAS

TEN MINSTE TE VERZEKEREN BEDRAGEN

MINIMUM VOOR KOSTEN (AAN DE STAAT) PROCEDURES

GEEN LIMIET OP INTERNE KOSTEN

TOEGELATEN VRIJSTELLING 250EURO
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Art.  8. 
§ 1. Deze waarborg dekt ten minste:

1° de kosten en erelonen van advocaten; 

2° de kosten en erelonen van gerechtsdeurwaarders; 

3° de ten laste van de verzekerde gelegde kosten van de gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures; 

4° de kosten en erelonen van deskundigen, technisch adviseurs, bemiddelaars, arbiters en van iedere andere persoon die de vereiste
kwalificaties heeft overeenkomstig de op de procedure toepasselijke wet;

5° de kosten van de tenuitvoerlegging.
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§ 2. De waarborg voor de kosten en erelonen van de advocaten wordt door de verzekeraar ten laste genomen ten belope van de door de 
Koning vastgestelde bedragen.    Elke overschrijding van de door de Koning vastgelegde bedragen, valt ten laste van de cliënt, zelfs als de 
maximumwaarborg zoals bepaald in paragraaf 3 niet wordt bereikt. 

De verzekeraar heeft de mogelijkheid om de overschrijdingen van de door de Koning vastgelegde bedragen ten laste te nemen, rekening 
houdend met zijn maximumwaarborgen zoals bepaald in paragraaf 3.

§ 3. De maximumwaarborg van de verzekeraar wordt vastgesteld op ten minste 13 000 euro per geschil in burgerlijke zaken en op ten minste 
13 500 euro voor een geschil in strafzaken.      De maximumwaarborg bedoeld in het eerste lid kan evenwel worden verminderd:

1° tot 3 375 euro per verzekerde persoon in geval van een geschil met betrekking tot een echtscheiding;

2° tot 6 750 euro voor wat betreft de contractuele geschillen met betrekking tot de goede uitvoering van het bouwen, verbouwen, 
verbeteren, renoveren, restaureren en de afbraak van een onroerende goed, wanneer het optreden van een architect of het verkrijgen van 
de toestemming van een bevoegde overheid wettelijk vereist is en de geschillen die betrekking hebben op het arbeidscontract of op het 
statuut van rijkspersoneel of ambtenaar of gelijkaardige statuten, hierin begrepen de geschillen die betrekking hebben op het sociaal statuut 
van zelfstandigen.
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§ 4. Voor de kosten bedoeld in paragraaf 1, 3°, die aan de Staat toekomen, wordt van de maximumwaarborgen bedoeld in paragraaf 3 een 
bedrag van 500 euro voor geschillen in burgerlijke zaken en een bedrag van 1000 euro voor geschillen in strafzaken voorbehouden voor de 
vergoeding van de kosten die overeenkomstig paragraaf 1, 3°, ten laste worden gelegd van de verzekerde.

§ 5 . De interne kosten die verband houden met de behandeling van het dossier door de verzekeraar vallen niet onder de in paragrafen 3 en 
4 bedoelde maximumwaarborg.

§ 6 . In de overeenkomst kan worden voorzien in een franchise van een maximumbedrag van 250 euro per schadegeval.

De franchise geldt evenwel niet ingeval de verzekerde aanvaardt om te trachten het geschil op te lossen door een beroep te doen op de 
gerechtelijke of vrijwillige bemiddeling of op de verzoening.

Art.  9. De polis bevat een bepaling die stelt dat de minimale voorwaarden van dit hoofdstuk van toepassing zijn.
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MINIMUM TE WAARBORGEN KOSTEN

HET KB MET DE PRESTATIES  BAREMAS

TEN MINSTE TE VERZEKEREN BEDRAGEN

MINIMUM VOOR KOSTEN (AAN DE STAAT) PROCEDURES

GEEN LIMIET OP INTERNE KOSTEN

TOEGELATEN VRIJSTELLING 250EURO
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HOOFDSTUK 3. - Toepassing regels

Art.  10. Ingeval een verzekeringsovereenkomst uitdrukkelijk bepaalt dat de minimale voorwaarden van hoofdstuk 2 van deze wet van 
toepassing zijn, 
zijn deze minimale voorwaarden van toepassing zelfs indien de verzekeringsovereenkomst deze voorwaarden niet naleeft of ermee strijdig is.

Art.  11. De advocaat kan zich ertoe engageren om zijn erelonen en kosten te bepalen op de bedragen per prestatie zoals bepaald door de 
Koning.

De advocaat informeert zijn cliënt of hij al dan niet het engagement aangaat om de door de Koning vastgelegde bedragen per prestatie te 
eerbiedigen en over de gevolgen die daaraan verbonden zijn. Hij informeert ook gelijktijdig de rechtsbijstandsverzekeraar van de cliënt.

HOOFDSTUK 4. - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

Art.  12. Artikel 446ter van het gerechtelijk wetboek wordt aangevuld met een lid, luidende:

"Ter wille van de vrijheid van de bepaling van het ereloon, moeten de raad van de Orde en de rechtbank bij de uitoefening van de 
bevoegdheid die hen door deze bepaling wordt verleend, de barema's die werden vastgesteld op grond van de wetgeving inzake juridische 
tweedelijnsbijstand of inzake de rechtsbijstandverzekering buiten beschouwing laten."
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Ter info: uit het Gerechtelijk Wetboek

Art. 446ter.<Ingevoegd bij W 2006-06-21/36, art. 4; Inwerkingtreding : 01-11-2006> De advocaten begroten hun ereloon met de 
bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht. Een beding daaromtrent dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het 
geschil, is verboden.

Ingeval het ereloon niet met een billijke gematigdheid is vastgesteld, wordt het door de raad van de Orde verminderd, met inachtneming 
onder meer van de belangrijkheid van de zaak en van de aard van het werk, onder voorbehoud van de teruggave die hij beveelt, indien 
daartoe grond bestaat, dit alles onverminderd het recht van de partij om zich tot het gerecht te wenden indien de zaak niet aan een 
scheidsgerecht is onderworpen.

Wordt de zaak voor de rechtbank gebracht, dan wordt zij in openbare zitting behandeld, tenzij de partijen eenstemmig vragen dat zij in 
raadkamer wordt behandeld.

De rechtbank mag daarenboven, op verzoek van de meest gerede partij, bij een met redenen omklede beslissing gelasten dat de zaak in 
raadkamer wordt behandeld, gedurende de gehele rechtspleging of een gedeelte ervan, in het belang van de goede zeden of van de 
openbare orde, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé-leven van partijen bij het proces dit vereisen of, in 
de mate dat dit door de rechtbank onder bepaalde omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de
belangen van de rechtsbedeling zou schaden.

[ Ter wille van de vrijheid van de bepaling van het ereloon, moeten de raad van de Orde en de rechtbank bij de uitoefening van de 
bevoegdheid die hen door deze bepaling wordt verleend, de barema's die werden vastgesteld op grond van de wetgeving inzake juridische 
tweedelijnsbijstand of inzake de rechtsbijstandverzekering buiten beschouwing laten.]1  (1)<W 2019-04-22/15, art. 12, 227; 
Inwerkingtreding : 01-09-2019> 
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BELASTINGSVERMINDERING  - GEEN BELASTINGSKREDIET

OPPASSEN BIJ BELASTINGVRIJ INKOMEN….

195EURO PREMIES GEÏNDEXEERD = 310EURO IN AANSLAGJAAR 2020

JAARLIJKSE INDEXATIE VD PREMIE, AFRONDING OP 5

40% BELASTINGSVERMINDERING 
OP 310 IS MAX 124
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HOOFDSTUK 5. - Wijziging van het Wetboek van inkomsten belastingen 1992

Art.  13. Artikel 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 maart 2018, wordt aangevuld 
met een bepaling onder 27°, luidende:         "27° premies voor een <rechtsbijstandsverzekering> als bedoeld in artikel 14549, § 1."

HOOFDSTUK 6. - Belastingvermindering voor premies voor een <rechtsbijstandsverzekering>

Art.  14. In titel II, hoofdstuk III, afdeling 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt een onderafdeling II vicies semel
ingevoegd met als opschrift "Onderafdeling II vicies semel - Vermindering voor premies voor een <rechtsbijstandsverzekering>".

Art.  15. In onderafdeling II vicies semel van titel II, hoofdstuk III, afdeling 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij artikel 12 van deze wet, 
wordt een artikel 14549 ingevoegd, luidende:
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"Art. 14549. § 1. Er wordt een belastingvermindering verleend voor de premies die de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk 
werkelijk heeft betaald voor een <rechtsbijstandsverzekering> in de zin van artikel 154 van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen die hij individueel heeft gesloten bij een verzekeringsonderneming die is gevestigd in de Europese Economische Ruimte en die 
voldoet aan alle in hoofdstuk 2 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de <rechtsbijstandsverzekering> vermelde 
voorwaarden.

De in het eerste lid bedoelde betalingen komen voor de belastingvermindering in aanmerking tot een bedrag van 195 euro per belastbaar 
tijdperk.

De belastingvermindering is gelijk aan 40 pct. van het in aanmerking te nemen bedrag.

§ 2. De belastingvermindering wordt verleend op basis van een door de verzekeraar uitgereikt jaarlijks attest waarin wordt bevestigd dat de 
overeenkomst voldoet aan alle in hoofdstuk 2 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de 
<rechtsbijstandsverzekering> vermelde voorwaarden.

De Koning bepaalt de vorm en de verdere inhoud van het in het eerste lid bedoelde attest, alsook de termijn waarbinnen het moet worden 
afgeleverd.".
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WIJZIGINGEN WET INKOMSTENBELASTINGEN 1992

VERPLICHTE INFO VAN DE VERZEKERAAR

VERPLICHT ATTEST VAN DE VERZEKERAAR

TOELATING OM BESTAANDE POLIS OM TE VORMEN NAAR FISCALE POLISSEN
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Art.  16. In de inleidende zin van artikel 171, 5° en 6°, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 maart 2018, worden de 
woorden "14548 en 154bis" telkens vervangen door de woorden "14548, 14549 en 154bis".

Art.  17. In artikel 178, § 3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 19 december 2014 en gewijzigd bij de wet van 11 
maart 2018, wordt het cijfer "14549," ingevoegd tussen het cijfer, "14548," en het cijfer "147, ".

Art.  18. In artikel 178/1, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 mei 2014 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
26 maart 2018, worden de woorden "14548, en 154bis" vervangen door de woorden "14548, 14549 en 154bis".

Art.  19. Artikel 323/1, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 18 december 2016, wordt aangevuld met een derde lid, 
luidende:

"Wanneer een verzekeringsonderneming een attest aflevert met het oog op het bekomen van de in artikel 14549 bedoelde 
belastingvermindering, is zij er jaarlijks toe gehouden om aan de administratie de gegevens mee te delen met betrekking tot de 
verzekeringsovereenkomsten rechtsbijstand.".

Art.  20. De individueel gesloten verzekeringsovereenkomsten rechtsbijstand die lopen op datum van inwerkingtreding van deze wet en die, 
in voorkomend geval na wijziging, voldoen aan alle in hoofdstuk 2 van deze wet vermelde voorwaarden, 
komen voor de in artikel 14549, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde belastingvermindering in aanmerking.
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CONTROLEMODALITEITEN

SANCTIE VOOR DE VERZEKERAAR BIJ NIET CONFORME POLISSEN
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HOOFDSTUK 7. - Controlemodaliteiten van het respecteren van de voorwaarden

Art.  21. De bepalingen van titel VII, hoofdstuk III, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de onderzoeks- en 
controlemiddelen betreft, zijn van toepassing op de controle op de conformiteit van de overeenkomsten waarvoor het in artikel 14549, § 2, 
van datzelfde Wetboek bedoelde attest is afgeleverd met de bepalingen van hoofdstuk 2 van deze wet.

De Koning duidt de dienst aan die belast wordt met de in het eerste lid bedoelde controle.

Het ten onrechte afleveren van het in artikel 14549, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde attest wordt 
beschouwd als een inbreuk op een bepaling van dat Wetboek.

Art.  22. 

§ 1. Wanneer in het kader van de in artikel 20 bedoelde controle wordt vastgesteld dat een verzekeringsovereenkomst die de in artikel 9 
bedoelde bepaling bevat, niet voldoet aan alle voorwaarden van hoofdstuk 2 van deze wet, belet dit niet dat de belastingvermindering 
bedoeld in artikel 14549 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt verleend voor de premies waarvoor het in artikel
14549, § 2, van het voormelde Wetboek bedoelde attest is afgeleverd.

§ 2. De verzekeraar is ertoe gehouden de Staat te vergoeden voor de financiële schade die hij veroorzaakt door ten onrechte het in artikel 
14549, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde attest af te leveren.

De in het eerste lid bedoelde schade wordt forfaitair geraamd op het bedrag van de premie dat is vermeld op elk ten onrechte afgeleverd 
attest, desgevallend telkens beperkt tot het in artikel 14549, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde 
bedrag, vermenigvuldigd met het percentage vermeld in artikel 14549, § 1, derde lid, van datzelfde Wetboek. Het aldus bepaalde bedrag 
wordt desgevallend verhoogd met nalatigheidsinteresten berekend vanaf 1 september van het jaar volgend op het jaar waarvoor het attest 
is uitgereikt tegen de rentevoet die is vastgesteld voor de toepassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

De in deze paragraaf bedoelde schadevergoeding is niet aftrekbaar als beroepskost voor de toepassing van de inkomstenbelastingen.
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EVALUATIE  (EERSTE IN 2021)

STOPZETTING VRIJSTELLINGSTAKS IN POLIS RECHTSBIJSTAND   
(TER INFO: ONG 13 EURO / JAAR;  9,25%)

EINDE KB 15 JANUARI 2007
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HOOFDSTUK 8. - Evaluatie

Art.  23. De Orde van Vlaamse Balies, de Ordre des Barreaux francophones et germanophone en de Beroepsverening van de 
Verzekeringsondernemingen "Assuralia" versturen tweejaarlijks en voor het eerst in 2021 op de datum van het verjaren van de 
inwerkingtreding van deze wet een gemeenschappelijk evaluatierapport met betrekking tot de toepassing van deze wet door de Staat, de 
verzekeringsondernemingen en de advocaten naar de minister van Justitie, naar de minister van Consumentzaken, naar de minister van 
Economie en naar de minister van Financiën, op initiatief van een van hen en via een paritair orgaan dat zij daartoe zullen aanwijzen, op de 
datum van het verjaren van de inwerkingtreding van deze wet.

Dit rapport bevat eveneens een specifiek punt waarin de voorstellen en suggesties geuit worden in verband met een betere toegang tot 
het recht en de Justitie voor de burger, een gedetailleerd en cijfermatig overzicht van de afgesloten contracten in toepassing van de huidige 
wet en de afgesloten contracten die aanvullende waarborgen geven, alsook een cijfermatig overzicht van de gevallen waarin de advocaten 
gebruik maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 11, eerste lid.

HOOFDSTUK 9. - Opheffingsbepalingen

Art.  24. Artikel 1762, 12°, van het Wetboek diverse rechten en taksen, ingevoegd bij de programmawet van 27 december 2006, wordt 
opgeheven.

Art.  25. Het koninklijk besluit van 15 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een verzekeringsovereenkomst
rechtsbijstand moet voldoen om te worden vrijgesteld van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen bedoeld in artikel 173 van het 
Wetboek diverse rechten en taksen wordt opgeheven.
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ACTIVATIE

BELASTINGVERMINDERING VOOR PREMIES 
NA 01 09 2019

AFSCHAFFING TAKS VRIJSTELLING 01 09 2019 
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HOOFDSTUK 10. - Inwerkingtreding

Art. 26. Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de vierde maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

De artikelen 13 tot 18 zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2020 op de premies die worden betaald vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze wet.

Artikel 19 is van toepassing op de attesten die worden uitgereikt met betrekking tot de betalingen vanaf aanslagjaar 2020 met het oog op 
het bekomen van de in artikel 14549 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde belastingvermindering.

De artikelen 24 en 25 zijn van toepassing op de premies die worden betaald vanaf de datum van de inwerkingtreding van deze wet.
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