
RECHTSBIJSTAND

Rechtsbijstandverzekering  binnenkort 
                         fiscaal aftrekbaar

Om justitie toegankelijk te houden voor iedereen, kondigde minister van justitie Koen Geens een 
hervorming van de rechtsbijstandsverzekeringen aan.  

Het wetsvoorstel werd op 4 april goedgekeurd in het parlement.

HISTORIEK
Bedoeling van de wet is om mensen te helpen om zich beter 
te beschermen tegen juridische geschillen. Het gaat daarbij 
vooral om de groep van personen die te veel verdienen om een 
beroep te kunnen doen op een pro deo advocaat, maar die net 
iets te weinig bestaansmiddelen hebben om de kosten van een 
gerechtelijke procedure te dragen. 
Door een belastingvermindering van 40% toe te kennen op 
premies van een verzekering rechtsbijstand tot een maximum 
van € 310 per belastingjaar, probeert men hieraan tegemoet te 
komen. De maximale belastingvermindering zal in de praktijk 
€ 124 bedragen.

Aan deze belastingvermindering zijn wel enkele minimumvoor-
waarden gekoppeld die cumulatief moeten vervuld worden:
•  De verzekering moet individueel afgesloten worden bij een 

verzekeringsonderneming die gevestigd is in de Europese 
Economische Ruimte. 

•  Het moet gaan om een aparte verzekering rechtsbijstand. 
Een waarborg rechtsbijstand afgesloten in een ander verzeke-
ringscontract (zoals bv. bij een verzekering BA auto) komt 
hiervoor niet in aanmerking.

•  De maximumwaarborg van de verzekering wordt vastgesteld 
op ten minste € 13.000 per geschil voor burgerlijke zaken en 
ten minste € 13.500 per geschil voor strafzaken.

•  De waarborg geldt voor alle gedekte geschillen in het kader 
van het privéleven en het professioneel leven van een 
individu. Volgende geschillen moeten verplicht opgenomen 
worden in de dekking:

- Vorderingen op basis van contractuele of 
extracontractuele aansprakelijkheid

- Strafrechtelijke verdediging (behalve misdaden en 
gecorrectionaliseerde misdaden)

- Belangenconflict met de BA verzekeraar
- Fiscale geschillen
- Administratiefrechtelijke geschillen

- Geschillen die betrekking hebben op het arbeidscontract, 
statuut van ambtenaar of gelijkaardige statuten, sociaal 
statuut van zelfstandigen

- Geschillen inzake verbintenissen uit overeenkomst, 
daaronder begrepen geschillen inzake in verband met 
consumentenrecht en bouwgeschillen

- Geschillen in verband met erf-, schenkings- en 
testamentrecht

- De eerste echtscheiding of einde van het eerste wettelijk 
samenwonen 

- De eerste bemiddeling in familiezaken

Voor een geschil met betrekking tot echtscheiding of wettelijk 
samenwonen moet de maximumwaarborg minstens € 3.375 
per verzekerde persoon bedragen en € 6.750 voor contractuele 
geschillen in de bouw.

WACHTTIJD
Voor de meeste geschillen (contractuele, fiscale, arbeids-
rechtelijke, erfrechtelijke geschillen, etc.) is er een wachttijd 
van maximum één jaar. Voor geschillen met betrekking tot 
echtscheiding mag de wachttijd niet langer zijn dan 3 jaar en 
voor bouwgeschillen bedraagt de wachttijd maximum 5 jaar. 
Indien men van verzekeraar verandert, telt de reeds verstreken 
ononderbroken wachttijd bij de andere verzekeraar mee als men 
een gelijksoortige waarborg onderschrijft.

VRIJE KEUZE VAN ADVOCAAT
De vrije keuze van advocaat blijft gegarandeerd. Per 
rechtsprestatie wordt er door de Koning een tarief bepaald. Het 
staat de advocaat vrij zich daaraan te houden of niet. 
Indien de advocaat de door de Koning vastgestelde bedragen 
overschrijdt, valt elke overschrijding ten laste van de cliënt. 
De verzekeraar heeft de mogelijkheid dit toch voor zijn 
rekening te nemen, rekening houdend met de verzekerde 
maximumwaarborg.
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INWERKINGTREDING
De wet treedt in werking vanaf 1 september 2019. De belasting-
vermindering is echter slechts van toepassing vanaf aanslagjaar 
2020 op premies die betaald werden na de datum van 
inwerkingtreding. De verzekeringsondernemingen zullen jaarlijks 
een attest moeten afleveren aan de verzekeringnemer dat de 
verzekering voldoet aan de minimumvoorwaarden.

Zoals parlementslid Griet Smaers het goed omschreef tijdens 
de inleidende uiteenzettingen, wordt het dus een evenwichtsoe-
fening tussen inspanningen van drie actoren: de overheid die een 
fiscaal regime voorziet, de verzekeraars die een product moeten 
ontwerpen dat voldoet aan de minimumvereisten om van dit 
fiscaal regime te kunnen genieten en de advocatuur die zich 
ertoe kan verbinden de door de Koning vastgelegde bedragen 
per prestatie na te leven.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE MAKELAAR?
Hoe staan de rechtsbijstandsverzekeraars tegenover deze 
nieuwe wet? En wat betekent dit voor de makelaars waarmee ze 
samenwerken? DAS, Euromex en Arag geven elk hun antwoord 
op deze vragen.

EUROMEX

Erik Vanpoucke, CEO Euromex

Euromex is bijzonder enthousiast over dit initiatief. Deze 
wetgevende stimulans zorgt ervoor dat de rechtsbijstandsverze-
kering de belangstelling krijgt die ze verdient. Mensen worden 
gewezen op de meerwaarde van de rechtsbijstandsverzekering. 
Het zorgt ervoor dat een rechtsbijstandsverzekering als een 
basisverzekering voor een gezin wordt beschouwd en niet langer 
als iets bijkomend.

Wij zetten met onze maatschappij maximaal in op deze 
opportuniteit en lanceren ons product ‘Privéleven met Fiscaal 
Voordeel’. Dit product voldoet volledig aan de voorwaarden en 
waarborgen die de wet voorop stelt. Denk maar aan het burgerlijk 
verhaalsrecht, het strafrecht, het contractenrecht, het bouwrecht 
en het echtscheidingsrecht. 
Daarnaast wordt de polis aangevuld met onze kenmerkende 
extra waarborgen, zoals ‘U en Euromex’ en het uitbetalen van 
voorschotten.

Voor Euromex was het cruciaal om geen vrijstelling op te nemen, 
hoewel de wet dit toelaat. Immers, een vrijstelling komt neer op 
het afnemen van het fiscaal voordeel van verzekerden die schade 
hebben voor de komende twee jaar. Dit kan volgens ons niet de 
bedoeling zijn.  
Euromex houdt het graag eenvoudig. Zo hanteren wij slechts 
twee waarborggrenzen, namelijk  7.000 en  14.000 euro. De 
wachttijden behouden wij conform de wet, met één belangrijke 
aanpassing. De wachttijd voor bouwgeschillen hebben we 
verlaagd naar 36 in plaats van 60 maanden en dus gelijkgesteld 
met de wachttijd voor echtscheiding. Daarnaast is voor deze 
polis de nomenclatuur met betrekking tot de opdrachten voor 
advocaten van toepassing. Advocaten zullen  bij het aannemen 
van een zaak moeten meedelen of ze de vooropgezette erelonen, 
de nomenclatuur, zullen respecteren of niet. Minister Geens 
riep deze nomenclatuur in het leven om transparantie naar de  
verzekerden toe te scheppen, een beleidsmaatregel die wij ten 
volle willen ondersteunen.  

Wij peilden vorig jaar naar de verwachtingen van de makelaars 
met betrekking tot het product ‘Geens’.  Mede op basis van hun 
input hebben we de premie bepaald op 420 euro en op 310 euro 
voor alleenwonenden zonder minderjarige kinderen. Achteraf 
krijgt de verzekerde 124 euro terug van de fiscus. 
Wij geloven erin dat deze wetgevende maatregel en de nieuwe 
lancering van ons product ‘Privéleven met Fiscaal Voordeel’ 
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de positie van de professionele makelaar en van Euromex zal 
versterken. Euromex wil er alles aan doen om iedere goede 
huisvader er van te overtuigen dat hij best het advies van de 
minister en van zijn makelaar volgt en kiest voor een fiscaal 
voordelige rechtsbijstands-verzekering. Als gespecialiseerde 
rechtsbijstandsverzekering is het ons doel om de relatie tussen 
de makelaar en zijn klant te versterken. Wij zijn er zeker van dat 
ons nieuw product Privéleven met Fiscaal Voordeel hiertoe zal 
bijdragen.

ARAG

Mireille Urlus, CEO ARAG

Ziet u deze nieuwe wet als een opportuniteit?
Ik beschouw deze wet als een opportuniteit op 2 domeinen. In 
de eerste plaats ben ik enthousiast over het feit dat deze wet het 
recht toegankelijk wenst te maken voor een groter aantal mensen 
en dit via een zeer uitgebreide dekking. Zelfs de meest frequente 
juridische geschillen zoals echtscheiding en bouwgeschillen 
zijn opgenomen in de polis. In de tweede plaats ben ik ervan 

overtuigd dat deze wet via de zichtbare fiscale incentive van € 
124 zal bijdragen tot een grotere bewustwording dat de rechtsbij-
standsverzekering een belangrijke en centrale plaats heeft in de 
verzekeringsportefeuille van de particuliere klant.
We moeten op vandaag jammer genoeg nog te vaak vaststellen 
dat de rechtsbijstand – met uitzondering van de rechtsbijstand 
auto misschien – nog te weinig bekend is bij het grote publiek. 
De rechtsbijstand is vaak inbegrepen in een andere polis en de 
klant is er zich dan vaak niet bewust van en maakt er te weinig 
gebruik van.

En onbekend is onbemind. ARAG wenst op te komen voor de 
rechten van elk individu, ongeacht zijn financiële kracht. Als 
rechtsbijstandsverzekeraar neemt ARAG uiteraard alle kosten 
ten laste die verbonden zijn aan een juridische procedure 
(kosten van experten, advocaten, rechtsplegingsvergoeding, 
...). Als bondgenoot gaat ARAG een stap verder. Naast het 
vergoeden van de kosten staan we onze klanten vooral bij met 
raad en daad en begeleiding zodat we de klant echt kunnen 
ontzorgen. We doen dit al in de preventiefase om een juridisch 
conflict te vermijden. Dat doen we onder andere via de Legal 
Helpline waar elke ARAG-klant, ongeacht de polis die hij/zij heeft 
onderschreven terecht kan met al zijn vragen. Komt het toch tot 
een juridisch geschil dan heeft de klant toegang tot een team 
van ervaren juristen dat in de eerste plaats het geschil minnelijk 
zal trachten op te lossen in het belang van onze verzekerden. 
In 80% van de gevallen slagen we erin om het probleem buiten 
de rechtbank op te lossen. Het feit dat onze juristen minstens 5 
jaar ervaring hebben als advocaat aan een balie draagt bij tot dit 
succes. Dit aspect is vaak onbekend bij de burger.
 
Wat betekent dit voor de makelaars die met u 
samenwerken?
Makelaars die samenwerken met ARAG hebben in het belang 
van de klant bewust de keuze gemaakt voor een onafhankelijke 
rechtsbijstand. En terecht!
Toch zullen ook deze verzekeringsmakelaars vanuit hun ervaring 
kunnen bevestigen dat een klant hiervoor overtuigd moet worden 
en niet zomaar spontaan binnenstapt met de vraag om een polis 
rechtsbijstand af te sluiten. Tenzij misschien wanneer het al te 
laat is.

Door de zichtbare fiscale aftrekbaarheid, wordt de rechtsbij-
standsverzekering in de kijker gezet bij de consument. Enerzijds 
ondersteunt het de verzekeringsmakelaars in een gesprek over 
fiscale optimalisatie én zal dit de behoefte voor het indekken 
van juridische risico’s beter zichtbaar maken. Anderzijds 
sensibiliseert het de consument om de weg te vinden naar de 
rechtsbijstandsverzekering en dus niet automatisch voor een 
rechtsbijstand met beperkte waarborgen te kiezen. De ‘wet 
Geens’ is nu eenmaal gemaakt om het recht én de buitengerech-
telijke procedures toegankelijker te maken voor meer mensen. 
Uiteraard kan de makelaar rekenen op de ondersteuning van 
ARAG om deze evolutie kenbaar te maken aan zijn klanten.
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DAS

Geert Dehouck, Commercieel directeur DAS

Ziet u deze nieuwe wet als een opportuniteit?
D.A.S. neemt al meer dan 90 jaar de rol op zich om het recht 
voor iedereen toegankelijk te maken met zeer ruime dekkingen. 
D.A.S. behandelt jaarlijks 53 000 nieuwe schadedossiers 
en slaagt erin 75 % zelf minnelijk op te lossen. 10% van de 
bevolking heeft vandaag een uitgebreide rechtsbijstand. Het is 
een opportuniteit om al die klanten up te graden naar dit fiscaal 
interessant product en er is dan ook nog braakliggend terrein 
voor het goed verzekeren van nieuwe klanten. (Jonge) gezinnen 
die nog weinig geschillen meemaakten, kunnen deze  regelgeving  
benutten om goed, uitgebreider of beter verzekerd te zijn voor 
rechtsbijstand terwijl ze fiscaal een graantje meepikken. Op deze 
kans kan elke verzekeringsmakelaar nu gemakkelijk inspelen om 
zaken te doen. 

Het KB van 22/04/2019 voert de baremisering van de erelonen 
in. Het is dus ook een opportuniteit om richting advocaten 
de excessen in ereloonberekeningen te beperken dankzij 

geplafonneerde prestaties. Wij hopen dus dat zoveel mogelijk 
advocaten de barema’s zullen respecteren, zodat we zeer 
brede dekkingen aan een aantrekkelijke premie kunnen blijven 
aanbieden. 

Wat betekent dit voor de makelaars die met u 
samenwerken?
Een nieuwe markt gaat open. D.A.S. lanceert twee nieuwe 
producten en zal klanten de keuze laten tussen 4 polissen. 
Naast de bestaande polis Privé-leven en de Consumentenpolis 
biedt D.A.S. nu ook 2 fiscaalvriendelijke polissen aan: de 
Consumentenpolis BeneFisc (229 EUR) en de Conflictenpolis 
BeneFisc (479 EUR). Al die polissen kunnen uiteraard 
gecombineerd worden met de Rechtsbijstand Voertuigen.

Zo biedt D.A.S. nieuwe, extra dekkingen aan via dit label 
“BeneFisc”. Alle nieuwe klanten kunnen deze polissen 
onderschrijven. Daar bovenop, als marktleider, hebben wij nog 
een troef. Zo’n 300 000 bestaande D.A.S.-klanten komen in 
aanmerking voor een upgrade naar een fiscaalvriendelijk product. 
Wij werken daarom aan een gigantisch actieplan en gaan die 
klanten benaderen samen met de verzekeringsmakelaar.

Wat betekent dit voor onze partnermakelaars? 
• de vroegere fiscale taksvrijstelling (Onkelinx wetgeving) 

komt te vervallen en de betrokken polissen (Economische 
en Conflictenpolis) worden sowieso omgevormd naar de 
BeneFisc-formule.

• voor een grote groep klanten met een Consumentenpolis is de 
overstap naar het BeneFisc-product bijzonder voordelig.  
Zij krijgen een pak extra waarborgen en finaal kost het hen niets 
meer dankzij het fiscaal voordeel. Waarom zouden zij dus niet 
overstappen? Deze klanten beslissen uiteraard vrij. 

Bij deze omschakeling naar fiscaal voordelige BeneFisc-
producten heeft de makelaar een belangrijke taak binnen 
zijn advies- en informatieplicht. Ondertussen kregen wij van 
makelaars massale bevestiging hieraan mee te werken. Zij 
ondersteunen dit project en dat is slim want het genereert 
nieuwe business en commissie-inkomsten. 

D.A.S. zal deze actie voor de makelaar volledig faciliteren. Zo 
beperken wij de administratie tot een minimum en voorzien wij 
een eenvoudige online-registratie met advies en om contracten 
om te vormen. De verzekeringsmakelaar speelt altijd een 
cruciale rol. Dat is echt een innovatief, nooit gezien project in de 
rechtsbijstand. Ons motto wordt bevestigd: “D.A.S. is de pionier 
in rechtsbijstand”! 

Vanaf 01/09/2019 krijgen de betrokken klanten hun bijvoegsel 
met de afrekening die zij voor het inkomstenjaar 2019 in rekening 
kunnen brengen. De makelaar krijgt zijn vergoeding op de totale 
premie, de klant krijgt tot 124 EUR fiscaal voordeel. Dankzij dit 
project kan de makelaar zijn rol nogmaals dik in de verf zetten. 


