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Doelpubliek: De polis is enkel geschikt voor het risico van een juridisch geschil bij de uitbating van een onderneming 
die autonoom gewassen, fruit, bomen, planten of vee teelt, aan bosbouw doet of bossen exploiteert. 
De verzekerde activiteiten beperken zich tot het Belgisch grondgebied. Het product is niet bestemd 
voor ondernemers die enkel diensten verlenen aan landbouwexploitaties (loonwerk, oogstactiviteiten, 
…) en niet voor eigen rekening aan teelt doen.  

Behoefte: Het doel is de juridische verdediging van de belangen van de verzekerden, in eerste instantie met het 
oog op een buitengerechtelijke minnelijke regeling. De waarborg dekt de kosten en erelonen van een 
vrij gekozen advocaat wanneer een minnelijke correcte regeling door Euromex niet mogelijk is, en er 
nuttig een gerechtelijke procedure kan worden aangevat. 

Verzekerden:   de verzekeringsnemer  
 de wettelijke en statutaire vertegenwoordigers 
 de inwonende gezinsleden van de verzekeringnemer of deze van de persoon die de polis 

onderschrijft namens de rechtspersoon 

 de werknemers, helpers, vrijwilligers, stagiairs en de ingezette uitzendkrachten 

Verzekerd risico: De waarborg dekt naast de eigenlijke activiteiten van exploitatie, tevens het gebruik van de 
motorrijtuigen, aanhangwagens en machines die volgens het KB Technisch reglement bestemd zijn 
voor de land- en bosbouw, ongeacht of ze als dusdanig zijn ingeschreven en ongeacht het feit of deze 
toebehoren aan een derde. Dit geldt eveneens voor de rijdende kraan- of grijptoestellen (bobcat, …).  

Beschrijving van de waarborgen en verzekerde geschillen: 

 
                 U en EUROMEX  

WAARBORGEN Grens in € Wachttijd Drempel in € Gebied 
Euromex waarborg  2.500 / aanleg - - België 

  

ALGEMEEN Betalen vrijstelling BA en voorschieten kwijting - - - Wereldwijd 
Insolventie 20.000  - - Wereldwijd 
Borgstelling 20.000 - - Wereldwijd 
Voorschieten vergoedingen 20.000 - - Wereldwijd 
Tegensprekelijke plaatsbeschrijving  500 - - België 
Bijstand Commissie slachtoffers opzettelijke gewelddaden - - - België 
Uitlooprisico  - - - Europa 

 

VOERTUIGEN  All- risk 100.000 - - Europa 

(land- en bosbouw)      

ONDERNEMING Strafrechtelijke verdediging met Salduz-waarborg 100.000 - - Europa 
Burgerlijk verhaal op extracontractuele basis 50.000 - - Europa 
Toevallige schade bij uitvoering contract 18.000 - 350 Europa 
Burgerlijke verdediging 50.000 - Vrijstelling BA Europa 
Contractueel geschil verzekeraar gewaarborgd inkomen  18.000    3 mnd 350 Europa 
Contractueel geschil brandverzekeraar 50.000 - 350 België 
Contractueel geschil andere verzekeraars 18.000    3 mnd - Europa 
Andere contractuele geschillen 18.000    3 mnd 350 Europa 
Arbeids- en sociaal recht 18.000 12 mnd 1.000 België 
Administratief recht 18.000 12 mnd 1.000 België 
Fiscaal recht 18.000 12 mnd 1.000 België 
Alle overige conflicten 18.000    3 mnd 1.000 België 

 

Algemene voorwaarden:  NAV102011 
 

Bijzondere voorwaarden op maat:   LTBN112016 
 
 

Beperkingen: De polis biedt niet steeds een uitkomst voor ieder geschil. De beperkingen zijn opgenomen in de 
rubriek ‘Nooit gewaarborgd‘ van de bijzondere voorwaarden. Vaak betreft het situaties met een 
uitzonderlijk karakter (overstromingen, kernrampen, terrorisme,…) of situaties waarbij een verzekerde 
sterk heeft bijgedragen tot het ontstaan van het geschil (bewuste overtreding milieuvoorschriften, 
fraude, agressie, loutere wanbetaling, schuldovername, .. ). De geschillen die ontstaan zijn voor de 
aanvang van de polis zijn nooit gewaarborgd. Dit geldt ook in het geval dat een verzekerde bij de 
onderschrijving op de hoogte was van de feiten die aan de basis van het geschil liggen.  

Voorbeelden van toepassingen: 

BETALEN VRIJSTELLING BA  Je oogstmachine wordt beschadigd bij werken aan een loods waarin deze stond opgesteld. De 
schade wordt minnelijk vergoed, maar de aansprakelijkheidspolis van de veroorzaker voorziet in 
een forse vrijstelling voor stoffelijke schade die nog op de veroorzaker moet verhaald worden. 
Euromex doet het nodige, maar schiet intussen de vrijstelling voor, zodat je alvast met de 
herstelwerken kan beginnen. 

Polis op maat  

Rechtsbijstandverzekering Land-, tuin- en bosbouw 
Productfiche 
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INSOLVENTIE  De eigenaar van een naburig werk spuit verdelgingsmiddelen. Door de ongunstige wind komen 
deze ook op je gewassen terecht, zodat deze ongeschikt zijn voor consumptie. De aansprakelijke  
kan niet terugvallen op een geldige BA verzekering en is onvermogend. De rechtbank veroordeelt 
de derde tot het betalen van een schadevergoeding van de opgelopen schade. Je kan het vonnis 
echter niet nuttig laten uitvoeren omdat de derde onvermogend is. Euromex betaalt de 
schadevergoeding met een maximum van 15.000 €. 

STRAFRECHTELIJKE VERDEDIGING   Je wordt strafrechtelijk vervolgd naar aanleiding van een verkeersongeval. Bij het oogsten van 
een raapveld is door het aan- en afrijden slijk op het wegdek terechtgekomen. Een automobilist 
raakte daardoor  van de weg en liep daarbij ernstige letselschade op. Je verdediging wordt 
waargenomen door een zelf gekozen advocaat. Euromex betaalt de gerechtvaardigde kosten en 
erelonen van deze advocaat. Ook de btw verschuldigd op de kosten en erelonen wordt vergoed. 

BURGERLIJK VERHAAL  Je tractor wordt aangereden door de landbouwtrekker van een loonwerker. Bovendien raakt je 
opzittende zoon gekwetst. Euromex doet het nodige voor het verhalen van de stoffelijke schade 
en 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 vergoed. 

TOEVALLIGE SCHADE BIJ UITVOERING 
VAN EEN CONTRACT 

 Je laat een loods deels vernieuwen. Zo moeten er nieuwe staldeuren geplaatst worden. Bij de 
levering van de deuren, worden twee mobiele melkmachines beschadigd. De derde doet aangifte 
bij zijn verzekeraar. Euromex contacteert deze verzekeraar, en dringt aan op de tegensprekelijke 
expertise. Zodra deze expertise is afgerond, schiet Euromex de vergoeding voor zodat je niet op 
de effectieve uitkering door de verzekeraar van de derde moet wachten. De beschadigde 
goederen kunnen na de expertise meteen hersteld worden.  

BURGERLIJKE VERDEDIGING   Je bent in BA verzekerd voor de productie van vleesrunderen. Je hebt echter ook wat gronden 
waarop je gewassen teelt. Een boom langs één van uw akkers is ziek en komt op een tuinhuis op 
een naburig erf terecht. Je verzekeraar weigert zijn tussenkomst omdat je niet verzekerd bent 
voor de risico’s van akkerbouw. De eigenaar van het tuinhuis claimt een sterk overdreven 
vergoeding. Je wenst de aanstelling van een deskundige die de restwaarde van het tuinhuis in 
functie van de aanwezige sleet moet bepalen. Je advocaat vraagt de aanstelling van deze 
deskundige aan de rechtbank. Euromex betaalt de gerechtvaardigde kosten en erelonen van deze 
advocaat. Ook de btw verschuldigd op de kosten en erelonen wordt vergoed. 

CONTRACTUEEL GESCHIL 
VERZEKERAAR GEWAARBORGD 

INKOMEN 

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

CONTRACTUEEL GESCHIL 
BRANDVERZEKERAAR 

 Je stalling wordt volledig vernield door een zelfontbranding van geperste 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 voorgesteld door de brandverzekeraar. 
Een vrij gekozen brandexpert staat je bij voor het opstellen van je verliesstaat. Hij maakt ook de 
correcte berekening van de bedrijfsschade, gelet op de periode van onbruikbaarheid en conform 
de overeengekomen polisvoorwaarden.  

CONTRACTUEEL GESCHIL  
ANDERE VERZEKERAARS 

 Je hebt een oogstverzekering bij een Duitse verzekeringsmaatschappij. Na een hagelschade is je 
werkelijke productie merkbaar lager dan het vooraf bepaald productieniveau verzekerd in de 
polis. Ondanks de nodige stukken voor staving komt de verzekeraar niet over de brug. Een vrij 
gekozen advocaat laat de dagvaarding in Duitsland betekenen. Na deze démarche is de 
verzekeraar alsnog bereid om te regelen. Gelet op de vertraging bij de regeling worden ook de 
moratoire intresten geëist door je advocaat vergoed. Euromex betaalt de gerechtvaardigde 
kosten en erelonen van deze advocaat. Ook de btw verschuldigd op de kosten en erelonen wordt 
vergoed.  

ARBEIDS- EN SOCIAAL RECHT  Je ontslaat een werknemer die herhaaldelijk niet komt opdagen. De betrokkene is niet akkoord 
met de ontslagvergoeding. Met de steun van zijn vakorganisatie laat hij je dagvaarden voor de 
arbeidsrechtbank. Hij eist naast een hogere ontslagvergoeding ook loonachterstallen voor 
beweerde overuren. Je verdediging wordt opgenomen door een vrij gekozen advocaat. Euromex 
betaalt de gerechtvaardigde kosten en erelonen van deze advocaat. Ook de btw verschuldigd op 
de kosten en erelonen wordt vergoed.  

ADMINISTRATIEF RECHT  Je bent Bio-landbouwer en je hebt recht op hectaresteun voor het toepassen van de biologische 
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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.  

FISCAAL RECHT  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 gerechtvaardigde kosten en erelonen van deze advocaat. Ook 
de btw verschuldigd op de kosten en erelonen wordt vergoed. 

 

Wettelijke verplichte informatie: 

Publiciteit: Voor de Belgische risico’s is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. De 
verzekeringsovereenkomst geldt voor de duur van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd als niet tijdig 
opgezegd.  Hoe een klacht bij Euromex wordt ingediend wordt beschreven op de site www.euromex.be. 
Hoe een klacht bij de Ombudsdienst van de Verzekeringen wordt ingediend wordt beschreven op de site 
www.ombudsman.as.  
De rechten en plichten van de verzekeraar en de verzekerden worden geregeld door de bepalingen van de 
verzekeringsovereenkomst.  Informatie over de premie en de voorwaarden kan bekomen worden bij de 
verzekeringstussenpersoon.  

 Euromex NV: Euromex - Prins Boudewijnlaan 45 - 2650 Edegem (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, biedt uitsluitend 
rechtsbijstandverzekeringen aan. 

Belangenconflictenbeleid  Euromex eerbiedigt bij het aanbieden of sluiten van verzekeringsovereenkomsten de fundamentele MiFID-
gedragsregel. Dit doet ze door zich op een loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen 
van haar klanten. Maar, zoals elke financiële instelling, kan ook Euromex te maken krijgen met 
belangenconflicten. Daarom - en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen – heeft ze een 
belangenconflictenbeleid uitgewerkt. Dit beleid is erop gericht om "alles wat redelijk mogelijk is in het werk 
te stellen om belangenconflicten te identificeren, te voorkomen of als dit niet lukt, te beheren op een manier 
die de belangen van de klanten niet schaadt". Organisatorische maatregelen worden in de praktijk gebracht 
door een aantal specifieke procedures o.a. op het vlak van volmachten, toezicht, informatiebeveiliging, anti-
fraude beleid en de opleiding van de medewerkers. Daarnaast heeft Euromex een gedragscode opgesteld. 
Dit is een leidraad voor alle medewerkers om de dagelijkse werkzaamheden uit te oefenen op een integere 
en onafhankelijke manier. Als er toch nog een belangenconflict voorkomt dat niet afdoende door de 
organisatorische maatregelen wordt opgevangen, dan informeert zij u zodat u met kennis van zaken kan 
beslissen. U kunt het volledige belangenconflictenbeleid raadplegen op www.euromex.be onder de rubriek 
“Consumentenbescherming”. Ontvangt u het liever op papier of via elektronische weg? Laat het Euromex 
weten. Voor de melding van een mogelijk belangenconflict kunt u terecht bij de dienst Compliance (via 
compliance@euromex.be). 

Communicatie  

Taal Afhankelijk van uw keuze communiceert Euromex in het Nederlands of het Frans. Alle voorwaarden, 
overeenkomsten en documenten zijn zowel in het Nederlands als het Frans voor u beschikbaar. 

Medium Contact U kan met Euromex communiceren via de makelaar of rechtstreeks via telefoon, e-mail, post of fax.  
Euromex kan u ook ontvangen op haar kantoren: De kantoren zijn geopend van 08u30 - 12u30 en van 13u00 
- 17u00 (vrijdag tot 16u30) 

 Prins Boudewijnlaan 45 
2650 Edegem 

Rue E. Francqui 1 
1435 Mont-Saint-Guibert 

Productie 03 451 45 51 
Fax 03 451 45 92 
polisbeheer@euromex.be 

 

 
serviceproduction@euromex.be 

Schadedossiers Antwerpen                        03 451 45 55 
West-Vl & Limburg          03 451 45 56 
Oost-VL & Vl Brabant      03 451 45 57 
schadebeheer@euromex.be 

010 80 01 50 
 
 
servicesinistres@euromex.be  

Boekhouding 03 451 45 52 
Fax 03 451 45 92 
boekhouding@euromex.be 

 
 
comptabilité@euromex.be 

Toezichthouder Euromex staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 
10-16, 1000 Brussel en van de Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. 
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