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BIJZONDERE  VOORWAARDEN  WZVR13 
ziekteverzuimverzekering rechtsbijstand 
 

Deze bijzondere voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad.  
Zij gelden in aanvulling op dan wel in afwijking van het bepaalde in de algemene voorwaarden WZVC13 ziekteverzuimverzekering 
conventioneel of WZVS13 ziekteverzuimverzekering stop loss. 
 
 
 
ARTIKEL 1 
ALGEMENE INFORMATIE  

 

 
verzekeraar die voor de 
rechtsbijstand optreedt 
als risicodrager 

De ziekteverzuimverzekering rechtsbijstand is afgesloten voor rekening en risico van de in Amsterdam 
gevestigde DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., die als aanbieder van 
schadeverzekeringen staat geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), een vergunning heeft van 
De Nederlandsche Bank NV (DNB) om het schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen en bij de uitvoering van de 
verzekering wordt vertegenwoordigd door haar gevolmachtigde agent WUTHRICH assuradeuren bv. 

 
 
 
 
ARTIKEL 2 
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN  

 

 
rechtsbijstand Het behartigen van de juridische belangen van de verzekerde in een geschil waarin hij betrokken is geraakt 

door het: 

 adviseren van de verzekerde over zijn rechtspositie en over de mogelijkheden het door hem gewenste 
resultaat te behalen 

 voeren van verweer 

 geldend maken van vorderingen of indienen en verdedigen van verzoek- en bezwaarschriften 

 ten uitvoer leggen van vonnissen, beschikkingen of arbitrale uitspraken. 
Het vergoeden of voorschieten van de kosten van rechtsbijstand die voortvloeien uit de hiervoor genoemde 
activiteiten, een en ander zoals nader omschreven in artikel 3 van deze bijzondere voorwaarden. 

 
aanspraak Een op een ziektegeval betrekking hebbende aanspraak op rechtsbijstand. Ziektegevallen die met elkaar 

verband houden of uit elkaar voortvloeien worden als één ziektegeval beschouwd en worden geacht bij de 
verzekeraar te zijn aangemeld op het moment dat het eerste ziektegeval is aangemeld. 

 
externe deskundige Een advocaat of iedere andere ter zake deskundige die op grond van de toepasselijke regels inzake 

procesbevoegdheid in een (eventuele) gerechtelijke of administratieve procedure de noodzakelijke 
rechtsbijstand mag verlenen. 

 
 
 
 
ARTIKEL 3 
OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING 

 

 
ARTIKEL 3.1 
omvang van de dekking 

De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand bij het op grond van artikel 6:107a BW op een derde 
verhalen van een door hem geleden schade, bestaande uit het door hem betaalde nettoloon van de 
arbeidsongeschikte werknemer en de kosten die voor hem voortvloeien uit zijn wettelijke verplichtingen als 
bedoeld in artikel 7:658a BW. 
De verzekerde heeft voorts aanspraak op bijstand in een geschil met zijn arbeidsongeschikte werknemer over 
zijn aanspraak op loondoorbetaling op grond van artikel 7:629 BW respectievelijk de (collectieve) 
arbeidsovereenkomst. 
Indien het geschil tussen de verzekerde en zijn arbeidsongeschikte werknemer zich niet beperkt tot deze 
loondoorbetalingsverplichting, heeft de verzekerde uitsluitend recht op een eenmalig juridisch advies. 

 
 
ARTIKEL 3.2 
franchise 

De verzekerde kan alleen aanspraak maken op rechtsbijstand als het belang van zijn vordering minimaal € 250 
beloopt. 

 
ARTIKEL 3.3 
verzekeringsgebied 

Rechtsbijstand wordt verleend in Europa en de landen rondom de Middellandse Zee, mits de rechter van één 
van die landen bevoegd is en het recht van één van die landen van toepassing is. 
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ARTIKEL 3.4 
geen inloopdekking 

Geen aanspraak op rechtsbijstand bestaat als: 

 de arbeidsongeschiktheid al bestond op de ingangsdatum van de ziekteverzuimverzekering 
rechtsbijstand 

 de arbeidsongeschiktheid al bestond op de dag dat de werknemer bij de verzekeringnemer in dienst trad 

 er sprake is van situatieve arbeidsongeschiktheid 

 de verzekerde geen loondoorbetalingsverplichting heeft.  
 
ARTIKEL 3.5 
kosten van 
rechtsbijstand 

Voor vergoeding komen in aanmerking alle interne kosten van advies en behandeling door de deskundigen in 
loondienst van de verzekeraar en voorts tot een maximum van € 25.000 per aanspraak op rechtsbijstand de 
navolgende externe kosten: 

 de kosten van de externe deskundigen die door de verzekeraar worden ingeschakeld, voor zover deze 
kosten noodzakelijk zijn gemaakt voor de uitvoering van deze opdracht 

 de kosten van getuigen voor zover door de rechter toegewezen 

 de proceskosten die ten laste van de verzekerde blijven of waartoe hij in een onherroepelijk vonnis is 
veroordeeld 

 de noodzakelijke – in overleg met de verzekeraar te maken – reis- en verblijfkosten als het persoonlijk 
verschijnen van de verzekerde of de (gewezen) arbeidsongeschikte werknemer voor een buitenlandse 
rechter is bevolen of dringend gewenst wordt door de ingeschakelde externe deskundige 

 de kosten die verbonden zijn aan de tenuitvoerlegging van een vonnis. 
Indien naar aanleiding van een ziektegeval meerdere aanspraken op rechtsbijstand bestaan, geldt het 
hierboven vermelde maximum voor alle aanspraken samen. 
Indien de rechtsbijstand slechts gedeeltelijk onder de dekking van de verzekering valt, worden de aan het 
verlenen van rechtsbijstand verbonden kosten naar evenredigheid vergoed. 
Bij een actie ten behoeve van de verzekerde waarbij tevens anderen rechtstreeks belang hebben, worden 
alleen de kosten van rechtsbijstand vergoed in verhouding tot het aantal belanghebbenden. 
De verzekeraar schiet de kosten voor die op grond van een contractuele of wettelijke bepaling verhaald, 
verrekend (bijvoorbeeld bij de BTW-afdracht) of door anderen vergoed kunnen worden. Indien deze 
voorgeschoten kosten daadwerkelijk zijn verhaald, verrekend of door anderen vergoed, komen deze toe aan 
de verzekeraar. 

 
ARTIKEL 3.6 
financiële belang 
rechtvaardigt kosten niet 

Indien de verzekeraar van mening is dat het financiële belang van de  verzekerde de (verder te maken) kosten 
niet rechtvaardigt, is hij gerechtigd – in plaats van (verdere) rechtsbijstand te verlenen – de verzekerde een 
geldsom beschikbaar te stellen die gelijk is aan het  belang van de zaak. 

 
 
 
 

ARTIKEL 4 
UITSLUITINGEN 

 

 
aanvullende uitsluitingen De verzekeraar verleent geen rechtsbijstand in geschillen over: 

 de uitleg en/of uitvoering van de ziekteverzuimverzekering rechtsbijstand; de verzekeraar vergoedt 
echter alsnog de redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand indien verzekerde in een onherroepelijk 
vonnis gelijk krijgt 

 de uitleg en/of uitvoering van de ziekteverzuimverzekering conventioneel of stop loss 

 sociale verzekeringspremies en/of belastingen 

 het instaan voor of overnemen van vorderingen van anderen, al dan niet door cessie, schuldvernieuwing, 
subrogatie – anders dan op grond van de loondoorbetalingsverplichting – of borgtocht 

 het faillissement (waaronder begrepen de schuldsanering natuurlijke personen) dan wel de 
betalingsonmacht van de verzekerde. 

 
 
 
 

ARTIKEL 5 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

 

 
ARTIKEL 5.1 
meldingsplicht 

De verzekerde is in geval van een aanspraak op rechtsbijstand verplicht dit zo spoedig als redelijkerwijs 
mogelijk aan de verzekeraar te melden. 

 
ARTIKEL 5.2 
informatieplicht 

De verzekerde is in geval van een aanspraak op rechtsbijstand verplicht de verzekeraar respectievelijk de door 
hem ingeschakelde deskundige(n) alle inlichtingen en stukken te verschaffen die van belang (kunnen) zijn en 
daartoe de arbodienst en/of bedrijfsarts dan wel andere relevante instanties te machtigen respectievelijk zich 
in te zetten om deze machtiging bij de werknemer op te vragen. 
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ARTIKEL 5.3 
medewerkingsplicht 

De verzekerde is in geval van een aanspraak op rechtsbijstand verplicht de aanwijzingen van of namens de 
verzekeraar stipt op te volgen. 

 
ARTIKEL 5.4 
sanctie bij niet nakomen 
verplichtingen 

Aan de verzekering kan geen recht op rechtsbijstand worden ontleend als de verzekerde een of meer van de 
in artikel 5 omschreven verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de verzekeraar heeft 
geschaad. 
Benadeling wordt in ieder geval aangenomen als de verzekerde zonder voorafgaande toestemming van en/of 
zonder voorafgaand overleg met de verzekeraar zelfstandig één of meer externe deskundigen heeft 
ingeschakeld dan wel als het geschil met een arbeidsongeschikte werknemer dusdanig laat wordt gemeld dat 
een procedure onvermijdelijk is (geworden). 

 
ARTIKEL 5.5 
sanctie bij opzet tot 
misleiding 

Elk recht op rechtsbijstand komt te vervallen als de verzekerde een of meer van de in artikel 5 omschreven 
verplichtingen niet is nagekomen of bewust onjuiste of onvolledige informatie verstrekt met het opzet de 
verzekeraar te misleiden, tenzij deze misleiding de sanctie niet rechtvaardigt. 

 
ARTIKEL 5.6 
verlening van de 
rechtsbijstand 

De rechtsbijstand wordt verleend door deskundigen van de verzekeraar, tenzij hij besluit de verlening van 
rechtsbijstand of een deel daarvan over te dragen aan een externe deskundige. Indien er geen redelijke kans 
(meer) is het gewenste resultaat te bereiken, wordt de rechtsbijstandverlening gestaakt. 
Indien de verzekeraar het wenselijk en/of noodzakelijk acht de rechtsbijstand of een deel daarvan over te 
dragen aan een externe deskundige, is alleen de verzekeraar – namens en na overleg met de verzekerde – 
bevoegd daartoe opdracht te verstrekken. 
De verzekeraar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of in verband met de werkzaamheden van 
een door hem ingeschakelde externe deskundige. 

 
ARTIKEL 5.7 
belangenconflict 

Er is een belangenconflict als beide partijen in een geschil aanspraak hebben op rechtsbijstand door de 
verzekeraar op grond van het bestaan van 2 verschillende verzekeringen met de verzekeraar als risicodrager. 
Alsdan zijn beide partijen bevoegd te verlangen dat aan hen rechtsbijstand wordt verleend door een externe 
deskundige naar eigen keuze. De verzekeraar vergoedt de kosten hiervan overeenkomstig artikel 3.5. 

 
ARTIKEL 5.8 
meningsverschil over 
haalbaarheid 

Indien de verzekerde het oneens blijft met het oordeel van de verzekeraar over de haalbaarheid of de wijze 
van behandeling, kan hij de verzekeraar schriftelijk verzoeken dit meningsverschil voor te leggen aan een 
advocaat naar zijn keuze. De verzekeraar legt dan dit meningsverschil – met alle relevante stukken – voor aan 
de gekozen advocaat en verzoekt hem zijn oordeel te geven. Desgewenst verwoordt de verzekerde ook zelf 
nog eens het meningsverschil. Het oordeel van de advocaat is bindend voor de verzekeraar. De kosten zijn 
voor rekening van de verzekeraar en komen niet ten laste van het in artikel 3.5 genoemde kostenmaximum. 
Indien de verzekerde zich niet met het oordeel van de advocaat kan verenigen, kan hij de behandeling van de 
zaak voor eigen rekening en risico voortzetten. Wordt hij alsnog geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld, 
dan betaalt de verzekeraar toch nog – tot ten hoogste het in artikel 3.5 genoemde kostenmaximum – de 
redelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. 

 
ARTIKEL 5.9 
verjaring 

Een aanspraak van de verzekerde op de verzekeraar tot verlenen van rechtsbijstand verjaart door het verloop 
van 3 jaar na de aanvang van de 1e dag van de arbeidsongeschiktheid. 

 
 
 
 

ARTIKEL 6 
PREMIE 

 

 
vaststelling premie De premie wordt jaarlijks op de hoofdpremievervaldatum opnieuw vastgesteld op basis van de samenstelling 

van het personeelsbestand. 
 
 
 
 

ARTIKEL 7 
TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE VERZEKERING 

 

 
beëindiging door de 
verzekeraar en de 
verzekeringnemer 

De ziekteverzuimverzekering rechtsbijstand vormt een onlosmakelijk onderdeel van een ziekteverzuim-
verzekering conventioneel of stop loss. Indien de verzekeraar en/of de verzekeringnemer die ziekteverzuim-
verzekering beëindigen, eindigt automatisch op dezelfde dag de ziekteverzuimverzekering rechtsbijstand 
zonder dat daartoe een schriftelijke mededeling hoeft te worden gedaan of een schriftelijk verzoek hoeft te 
worden ingediend. 

 


