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Rechtsbijstand All-risk Landbouw
Bescherm jezelf én je bedrijf 

Al je juridische problemen en belangen in 
verband met je bedrijf

Inclusief, zonder bijpremie:
Rechtsbijstand voor alle bedrijfsgebouwen
All-risk dekking voor al je landbouwwerktuigen

All-risk: Alles wat niet uitdrukkelijk 
is uitgesloten, is gedekt!

Troeven
 Contractuele geschillen met leveranciers (loonwerker, veearts, voederfabrikant, 

aannemer voor werken waarvoor geen vergunning nodig is …), klanten en verzekeringen
 Recupereren van schade berokkend door derden aan gebouwen, dieren, gewassen, 

landbouwvoertuigen, afsluitingen, …
 Zakenrecht (mede-eigendom, erfdienstbaarheden zoals afpaling, recht van uitweg, 

afstand tussen bouwwerken, lichten en uitzichten)
 Geschillen over administratief recht (subsidies, vergunningen, …)
 Minnelijke regeling met eigen juristen, expertisekosten, desnoods advocaat- en 

gerechtskosten

Wat is uitgesloten?
 De geschillen die het gevolg zijn van de daden van grove of opzettelijke schuld in hoofde 

van een verzekerde
 De te betalen bedragen in hoofdsom en bijkomende bedragen waartoe je wordt 

veroordeeld
 De geschillen over bouwen of verbouwen waarvoor een vergunning of tussenkomst van 

een architect nodig is/was
 Het innen van een onbetaalde factuur of kostennota
 De conflicten over de toepassing van het vennootschapsrecht

De volledige lijst met uitsluitingen is opgenomen in de Bijzondere Voorwaarden van de polis.
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Waarmee wij je 
kunnen helpen

Bij het rooien van een partij 
bieten is door het aan- en 
afrijden modder op het 
wegdek terechtgekomen. Een 
automobilist raakte daardoor 
van de weg en liep daarbij 
ernstige letselschade op. Het 
Parket besluit je strafrechtelijk 
te vervolgen. Euromex betaalt de 
kosten en erelonen van de door 
jou gekozen advocaat.

Je rijdt na de winter met je 
tractor naar een afgelegen 
akker en stelt daar vast dat de 
nieuwe bewoner van de villa die 
voor je akker ligt, zijn tuin heeft 
laten verbreden ten koste van 
de aardeweg naar je akker. Je 
kan je akker niet meer bereiken 
en de nieuwe buur weigert 
de oorspronkelijke situatie 
te herstellen. Je hebt echter 
duidelijk een recht van uitweg. 
Aangezien de buur ook onze 
aanmaning naast zich neerlegt, 
starten wij een procedure in 
kortgeding. Wij betalen daarvoor 
de door jou gekozen advocaat en 
betalen ook de gerechtskosten.

De eigenaar van een naburig 
werk spuit verdelgingsmiddelen. 
De wind doet deze ook op jouw 
gewassen belanden waardoor 
deze ongeschikt zijn voor 
consumptie. De aansprakelijke 
kan niet terugvallen op een 
geldige BA verzekering en is 
onvermogend. De rechtbank 
veroordeelt hem tot het betalen 
van een schadevergoeding aan 
jou. Je kan het vonnis echter niet 
zinvol laten uitvoeren omdat hij 
onvermogend is. Euromex betaalt 
de schadevergoeding zelf (met 
een maximum van € 20.000).

Je tractor wordt aangereden 
door de landbouwtrekker van 
een loonwerker. Bovendien 
raakt je opzittende zoon hierbij 
gewond. Euromex doet het 
nodige voor het verhalen van 
zowel de stoffelijke schade 
als de letselschade. Omdat de 
verzekeraar van de derde weigert 
om de huurkosten voor een 
vervangende tractor te betalen, 
wordt de vergoeding van deze 
schadepost gevorderd voor de 
rechtbank. De ereloonstaat van 
de advocaat wordt geregeld door 
Euromex.

Je bent Bio-landbouwer en je 
hebt recht op hectaresteun voor 
het toepassen van de biologische 
productiemethode. Je hebt al 
het nodige gedaan, maar de 
bevoegde administratie blijft in 
gebreke. Euromex contacteert 
de overheid en dringt aan op de 
betaling van de subsidies die je 
toekomen. Je hangar wordt volledig vernield 

door een zelfontbranding 
van strobalen. Er is discussie 
met de expert van de 
brandverzekeraar over de grootte 
van de herstellingskosten. 
Er is ook discussie over de 
berekeningswijze van de 
omzetschade die voorgesteld 
wordt door de brandverzekeraar. 
Een door jou gekozen 
brandexpert staat je bij op kosten 
van Euromex voor het opstellen 
van je verliesstaat. Hij maakt 
ook de correcte berekening van 
de bedrijfsschade, gelet op de 
periode van onbruikbaarheid.

Je adviseur is onzorgvuldig 
bij de opmaak van je 
mestbankaangifte. Daardoor 
krijg je een boete vanwege de 
Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM). Euromex verdedigt je 
dossier bij de VLM en tegenover 
je adviseur.

Je adviseur laat een steek 
vallen bij je verzamelaanvraag. 
Daardoor mis je een premie 
van € 10.000 vanwege het 
Departement Landbouw en 
Visserij. Euromex stelt je adviseur 
aansprakelijk.

Een ballonvaarder met weinig 
gezond verstand vindt het een 
goed idee om te landen tussen 
je koeien en veroorzaakt paniek. 
Enkele dieren springen dwars 
door je omheining en raken de 
straat op. Op basis van de door 
jou verzamelde bewijzen (zoals 
foto’s) en het proces-verbaal 
dat de politie opmaakt, gaat 
Euromex alle schade aan dieren 
en omheining terugvorderen 
bij de BA-verzekering van de 
ballonvaarder. En als hij niet 
verzekerd blijkt te zijn, bij 
hemzelf. Als hij dan ook nog eens 
onvermogend blijkt, zal Euromex 
de schade zelf betalen (tot 
maximaal € 20.000).
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Waarmee wij je 
kunnen helpen

Je gebruikelijke dierenarts is 
ziek en zijn vervanger verknoeit 
een keizersnede door zijn eigen 
fout. Als gevolg hiervan verlies 
je niet alleen het kalf maar 
wordt je koe ook onvruchtbaar. 
Euromex stelt de dierenarts 
in gebreke, stelt een door 
jou gekozen expert aan om 
de schade te schatten en te 
bewijzen en contacteert de BA-
verzekeraar van de dierenarts. 
Als deze weigert te vergoeden, 
brengt Euromex de zaak voor 
de rechtbank en worden de 
kosten en erelonen van de door 
jou gekozen advocaat ook door 
Euromex betaald.

Er wordt een te hoog gehalte 
antibiotica gevonden bij de 
varkens die je leverde. Intussen 
zijn er echter al enkele weken 
overgegaan en is het vlees overal 
verspreid. Je bedrijf wordt door het 
FAVV geblokkeerd! Er wordt een 
recall geëist: alles moet van over 
de hele wereld teruggeroepen 
worden met enorme claims 
als gevolg. Uiteraard volgt een 
ingewikkelde discussie omtrent 
de verantwoordelijkheid voor 
alles (veearts, voederfabrikant,…). 
Euromex betaalt de expert en 
advocaat die je voor de rechtbank 
bijstaan. 

Een inspecteur in opdracht van 
de Vlaamse Landmaatschappij 
(afdeling Mestbank) stelt bij 
een controle een inbreuk vast en 
maakt een proces-verbaal op. De 
Procureur des konings gaat niet 
over tot vervolging. Op basis van 
het milieuhandhavingsbeleid 
krijg je evenwel een 
administratieve boete opgelegd. 
Je wenst hiertegen een 
bezwaar aan te tekenen bij het 
Handhavingscollege. Euromex 
vergoedt de verdedigingskosten.

De belastingadministratie is 
van oordeel dat je te weinig 
inkomsten aangeeft. Je krijgt een 
bijkomende aanslag op basis van 
tekenen en indiciën. Je tekent 
bezwaar aan bij de Gewestelijke 
Directeur die echter geen oren 
heeft naar je argumentatie. De 
fiscale rechtbank moet de knoop 
doorhakken. Euromex betaalt de 
kosten en erelonen van de door 
jou gekozen advocaat.

Door een werkongeval loop je 
een letsel op waardoor je lang 
moet revalideren en een hele 
tijd werkongeschikt bent. De 
controlearts van de verzekeraar 
betwist het percentage 
werkongeschiktheid dat je 
dokter bepaalde. Daardoor 
dreigen lagere uitkeringen 
om het inkomstenverlies te 
compenseren. Een door jou 
gekozen gespecialiseerde 
raadsdokter slaagt erin om de 
controledokter zijn mening te 
doen herzien. Euromex betaalt 
de kosten en erelonen van 
deze raadsdokter. Dit is ook het 
geval wanneer uiteindelijk een 
gerechtsdokter de discussie 
moet oplossen.

Door de drukte moet je beroep 
doen op een loonwerker 
waarmee je normaal niet werkt. 
Hij heeft blijkbaar onvoldoende 
ervaring want de pikdorser blijkt 
slecht afgesteld en heel wat 
graan gaat verloren. Euromex 
zal de schade laten schatten 
door een door jou gekozen 
expert en voor jou de loonwerker 
aansprakelijk stellen.

Je hebt 20 hectaren aardappelen 
staan maar door de uitzonderlijk 
lange droogte heb je een 
enorm productieverlies. Je 
hebt wel degelijk een Brede 
Weersverzekering afgesloten 
maar de aangestelde expert 
trekt je voorgelegde cijfers en 
bewijzen in twijfel. Wij betalen 
een door jou gekozen expert om 
je bij te staan in deze discussie. 

De verhuurder maakte een 
geldig einde aan de pacht die 
je had op een aanpalende 
hoeve. Je hebt recht op een 
vergoeding die gelijk is aan 
de waardevermeerdering die 
het pachtgoed kreeg dank 
zij de door jou uitgevoerde 
drainagewerken maar je raakt 
het niet eens over de bepaling 
van die waardevermeerdering. 
Euromex stelt een expert aan 
om je te verdedigen in deze 
schatting.

De geleverde aardappelplanten 
bleken van een minderwaardige 
kwaliteit. Daardoor heb je - 
ook zonder de droogteperiode 
- 50 % minder opbrengst 
dan het jaar ervoor. Euromex 
stelt een expert aan om het 
kwaliteitsgebrek te bewijzen en 
stelt je leverancier in gebreke.
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Wat is rechtsbijstand

Iedereen kan in zijn leven terechtkomen in een conflict. Hoe voorzichtig of vredelievend je 
ook bent, je kan nooit uitsluiten dat anderen je schade berokkenen of dat je in aanraking 
komt met justitie.

Juridische conflicten komen steeds vaker voor en de wetgeving is complex. Kunnen rekenen 
op professionele hulp wanneer je een conflict hebt, is dan ook onontbeerlijk! Heb je een 
geschil, dan zoeken wij voor jou naar een snelle minnelijke oplossing. Als het nodig is laten 
we je bijstaan voor de rechtbank. 

Zo kan je focussen op wat echt belangrijk is: je gezin, je vrienden, je beroep en je vrije tijd.

Over Euromex

Wij zijn een zelfstandige, Belgische rechtsbijstandsmaatschappij die deel uitmaakt van de 
Baloise Group. Wij werken enkel samen met professionele makelaars. 

Euromex is al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in juridische bijstand. Samen met onze 
makelaars gaan we ten volle voor de belangen van al onze klanten. 

Onze kernwaarden zijn klantfocus, transparantie en eenvoud. Bij ons weet je waar je 
staat. Je kan dus rekenen op leesbare polisvoorwaarden, begrijpelijke voorbeelden en een 
vriendelijke en professionele service.

Met meer dan 130 collega’s staan we samen met je makelaar klaar om jouw rechten te 
verdedigen.

Erik Vanpoucke
CEO
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Wat je nog moet weten

Neem de informatie en de documenten volledig door voor je een verzekeringspolis aankoopt/ondertekent, dat is wettelijk noodzakelijk. 
Je kan een offerte verkrijgen bij je makelaar. De polis rechtsbijstand is een jaarlijkse polis die stilzwijgend hernieuwt behoudens opzeg 
conform de opzegmogelijkheden voorzien in de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. 

Dit document bevat commerciële informatie over verzekeringsproducten van Euromex. De informatie is indicatief. Voor de exacte 
bepalingen en alle bijkomende informatie, de uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij naar de algemene en bijzondere voorwaarden 
alsook de IPID-fiche die je kosteloos kan terugvinden op www.euromex.be of bij je makelaar. 

Het Belgische recht en de Belgische rechtbanken zijn van toepassing op de verzekeringsovereenkomst. Ben je het niet met ons eens of 
heb je een klacht? Contacteer dan in 1ste instantie je makelaar. Als dit geen oplossing brengt, kan je onze dienst klachtenbehandeling 
contacteren (https://www.euromex.be/overeuromex/klachtenbehandeling). Een derde aanspreekpunt is de Ombudsman der 
Verzekeringen (www.ombudsman.as).

V.U.: Euromex NV - E. Vanpoucke – Generaal Lemanstraat 82-92 – 2600 Berchem (maatschappelijke zetel) & Rue E. Francqui 1 –  
1435 Mont-Saint-Guibert RPR Antwerpen – BTW BE 0404.493.859 – Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0463, onder 
toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.bnb.be en De Autoriteit voor Financiële Diensten en 
Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be, biedt uitsluitend rechtsbijstandverzekeringen aan.


