
Conflicten

Burgerlijk verhaal 
Omdat de leiding van de centrale verwarming in het gebouw 
naast de woning van onze verzekerde, de heer R. is gesprongen, 
zit hij met een vochtige beschadigde muur.

Herstelling, opnieuw witten en schilderen blijken nodig. Maar de 
eigenaar van het aanpalende gebouw vertikt het om de schade-
vergoeding te betalen.

Om gelijk te krijgen en de onkosten (die slechts 1 189,89 EUR be-
dragen) terug te vorderen, moet onze verzekerde de zaak voor 
de rechtbank brengen.

Voor de rechtsverdediging van de heer R. betaalde 
D.A.S.  verbazend veel in verhouding tot het bedrag van 
de betwisting:
Interne behandelingskosten  290,00 EUR
Expertisekosten  550,00 EUR
Dagvaardingskosten  167,00 EUR
Kosten en ereloon advocaat  1 200,22 EUR
Totaal  2 207,22 EUR

Verdediging in strafzaken
Terwijl mevrouw Jeanine D. op skivakantie enkele 
dagen uitrust, begint het ook in Brussel te sneeu-
wen. Daar ze niet thuis is, kan ze onmogelijk de 
sneeuw van haar voetpad vegen. Stilaan ligt er 
een dikke laag die begint te bevriezen. Een ietwat 

onvoorzichtige voorbijganger glijdt uit, verliest het evenwicht, 
valt en breekt een been.

Mevrouw D. wordt voor de rechtbank gedaagd voor het toebren-
gen van onvrijwillige slagen en verwondingen en omdat ze het ge-
meentelijk reglement (dat bepaalt dat de voetpaden onderhou-
den moeten worden) niet respecteerde. Dankzij een uitstekend 
pleidooi van de door mevrouw D. aangeduide advocaat, die erop 
wijst dat zijn cliënte haar voetpad onmogelijk kon vegen tijdens 
haar afwezigheid, werd onze verzekerde slechts veroordeeld tot 
de minimumboete van 1 EUR en een bedrag van  25,50 EUR x 6 = 
153,00 EUR voor het Fonds voor financiële hulp aan slachtoffers.

Voor de verdediging van mevrouw D. betaalde D.A.S.:
Interne behandelingskosten 150,00 EUR
Kosten en ereloon advocaat 2 135,75 EUR
Gerechtskosten 128,13 EUR
Totaal  2 413,88 EUR

Fiscaal recht 
De heer V.D.C, die bij D.A.S. is verzekerd, heeft narigheid met 
de diensten van de belastingcontrole die hem een extra aan-
slag van 7 932,59 EUR (boetes inbegrepen) opleggen.

Omdat deze aanslag D.A.S. overdreven voorkomt, laat ze een 
in fiscaal recht gespecialiseerde advocaat een schriftelijk pro-
test voor de rechtbank indienen. Hij weet tenslotte de recht-
bank te overtuigen dat een extra aanslag van 2 974,72 EUR 
reëler is.

Voor de rechtsverdediging (en belangen) van de heer 
V.D.C. betaalde D.A.S enorm veel:
Interne behandelingskosten  290,00 EUR
Kosten en ereloon advocaat 4 185,00 EUR
Gerechtskosten 195,00 EUR
Totaal  4 670,00 EUR

Na brand
Het echtpaar X. woont in een mooie villa die goed verzekerd 
is. Het huwelijk loopt echter spaak en mevrouw X. trekt bij 
haar moeder in terwijl haar man twee keer per week de plan-
ten water geeft en de post ophaalt. 

Een brand verwoest de villa. De brandverzekeraar weigert 
tussen te komen omdat hij enerzijds meent dat er sprake is 
van opzet en anderzijds omdat de woning niet bewoond was.

De advocaat die D.A.S. ten laste neemt confronteert de maat-
schappij via een gerechtelijke procedure met de stelling dat 
de verzekeraar het bewijs van opzet dient te leveren, hetgeen 
niet mogelijk was.

Tevens slaagt hij erin de rechtbank te overtuigen van het feit 
dat de woning niet leegstond. De brandverzekeraar betaalde 
de volledige schade.

Voor de verdediging van deze verzekerde, betaalde 
D.A.S. verbazend veel: 
Interne behandelingskosten  290,00 EUR
Kosten en ereloon advocaat  10 350,00 EUR
Totaal  10 640,00 EUR

Contractueel recht 
De heer Pierre E. kocht een tv-toestel.

Enkele weken na de installatie bleek dit toestel een gebrek te 
vertonen. Tijdens de garantieperiode slaagde de verdeler er niet 
in om het degelijk te herstellen. Pas na het verstrijken van de 
waarborgtermijn kwam het apparaat door nieuwe, vakkundige 
herstellingen eindelijk in orde. 

Maar de verdeler brengt 825,35 EUR in rekening. Pierre E. wei-
gerde te betalen en werd gedagvaard. Met de hulp van een ex-
pert slaagde zijn advocaat erin om de eis van de tegenpartij af 
te wijzen. 

De verdeler wordt veroordeeld tot het betalen van een rechts-
plegingsvergoeding van 440,00 EUR.

Voor de rechtsverdediging van de heer Pierre E. betaalde 
D.A.S. enorm veel in verhouding tot het bedrag van het 
geschil:
Interne behandelingskosten  290,00 EUR
Ereloon gerechtelijk expert 1 254,80 EUR
Kosten en ereloon advocaat 1 353,10  EUR
Totaal  2 897,90 EUR

Administratief

recht
Ondanks een verkavelingvoorschrift dat de oprichting van han-
delszaken in de wijk van het gezin R. verbiedt, verleent de ge-
meente toch een vestigingsvergunning voor het aanpalende 
terrein aan een grootwarenhuisketen.

Mijnheer R. komt in verweer tegen dit besluit, want hij voelt niets 
voor veel volk, verkeersdrukte, parkeerproblemen en andere 
overlast naast zijn woning.

Om zijn standpunt op hoger niveau toe te lichten, vroeg D.A.S. 
aan een advocaat om een verzoek in te dienen bij de Raad van 
State teneinde het besluit van de gemeentelijke overheid nietig 
te verklaren.

Voor de rechtsverdediging van het gezin R. betaalde 
D.A.S. verbazend veel:
Interne behandelingskosten  290,00 EUR
Verzoekschriftkosten 185,00 EUR
Kosten en ereloon advocaat 5 750,66  EUR
Totaal  6 225,66 EUR



Uw rechtsbijstand 
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IN RECHTSBIJSTAND

Maar vaak maakt u er geen gebruik van, uit vrees voor 
proceskosten en beslommeringen, of gewoon omdat u niet 
weet tot wie u zich moet wenden.

 

Er bestaat 
een goede oplossing!

De Economische polis
Koninklijk Besluit 15.01.2007

“Toegang tot het recht”
Uw fiscaal voordeel: taksvrij 

Gecombineerde D.A.S.-polis
De ideale gezinsformule rechtsbijstand
- Economische polis + Voertuig

Uw voordelen
Gratis en automatisch verzekerd

- Alle fietsen, bromfietsen, moto’s, aanhangwagens  
en caravans.

Extra voordelen
- Korting voor alle “Voertuigen” in de combinatiepolissen
- Tijdens samenloop bij over-

name:
 -  eerste voertuig gratis
 -  50 procent korting op 
   bijkomende voertuigen
- Concept: centraliseren van  

versnipperde rechtsbijstand-
 waarborgen.

D.A.S. Brussel
Lloyd Georgelaan 6
1000 Brussel
Tel. 02 645 51 11
Fax 02 640 77 33
info@das.be
www.das.be

D.A.S.-RechtsbijstandU heeft rechten...
Maatschappelijke zetel

D.A.S. Brabant
Lloyd Georgelaan 6
1000 Brussel
Tel. 02 645 51 11
brabant@das.be

D.A.S. Antwerpen
Berchemstadionstraat 72
2600 Antwerpen (Berchem)
Tel. 03 239 38 00
antwerpen@das.be

D.A.S. Gent
Elfjulistraat 45
9000 Gent
Tel. 09 233 56 58
gent@das.be

D.A.S. Liège
Rue de Mons, 7
4000 Liège
Tel. 04 223 53 00
liege@das.be

D.A.S. Charleroi
Avenue Jean Mermoz 29 bte C
6041 Gosselies
Tel. 071 30 76 96
charleroi@das.be

Regionale kantoren

Uw makelaar

De voorbeelden van deze folder zijn indicatief. Voor de exacte bepalingen en alle bijkomende informatie, de 
uitsluitingen en beperkingen verwijzen wij u naar de voorwaarden die u kunt raadplegen op www.das.be of bij uw 
verzekeringsmakelaar. Juridische conflicten die aanwezig zijn bij het onderschrijven van het contract zijn niet 
verzekerd. Dit geldt ook als de verzekerde bij het afsluiten van het contract op de hoogte is van de feiten die 
aanleiding geven tot een juridisch geschil. Raadpleeg ook de contractuele wachttermijnen en /of het verplichte 
minimumgeschil per waarborg.  
Een polis rechtsbijstand heeft een looptijd van 1 jaar. Het Belgisch recht en de Belgische rechtbanken zijn van 
toepassing op de verzekeringsovereenkomst.  
Voor klachten contacteer eerst de Interne klachtendienst: meldpunt@das.be. De Ombudsdienst van de Verzeke-
ringen vindt u op het adres : De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as 
Verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0687 onder de controle van de National Bank van België, de 
Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel voor de tak Rechtsbijstand. R.P.R. Brussel 0401.620.778.
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