De minnelijke regeling van D.A .S. :
het efficiënste traject naar de finish

D

e verzekeraar rechtsbijstand heeft als opdracht : “diensten te verrichten en ko-

sten op zich te nemen, ten einde de verzekerde
in staat te stellen zijn rechten te doen gelden als
eiser of als verweerder…”(art. 90 van de wet op
de landsverzekeringsovereenkomst van 25 juni
1992). Het is dus duidelijk dat de verzekeraar
Rechtsbijstand ‘Toegang tot het recht’ verleent
en zich niet beperkt tot de loutere ﬁnanciering van de kosten en met een enge interpretatie de rechtsbijstand ziet als ‘de toegang tot het
Gerecht’…
Het verrichten van diensten impliceert dat de verzekeraar actief streeft naar een buitengerechtelijke regeling
door het gebruik van alle middelen (met inbegrip van
een ingebreke stelling, expertises, mediatie, onderhandelingen …), met uitzondering van de juridische procedure voor de rechtbank.
Alvorens het dossier naar een advocaat te verwijzen
slaagt D.A.S. er vaak in door besprekingen en onderhandelingen de juridische problemen op te lossen.
Opdracht: het verzamelen van zoveel mogelijk stukken, het inventariseren en samenvatten van de feiten
en de standpunten. Uw hulp is hierbij van onschatbare waarde! (Een loutere bewering van de verzekerde
die door de tegenpartij niet aanvaard wordt, is waardeloos. Hoe kunnen we de aangehaalde feiten bewijzen?). De eis indienen via een ingebrekestelling ...

Een minnelijke regeling biedt extra voordelen aan de
verzekerde: niet alleen is er een snelle oplossing met een
emotioneel lichtere belasting voor de verzekerde en zijn
omgeving, er zijn ook minder zware kosten voor de betrokken partijen. Dit resulteert uiteindelijk in een kostencontrolerend beheer, zodat de premies in Rechtsbijstand verkoopbaar en aantrekkelijk blijven.
Het aandeel minnelijke regelingen (gemiddeld 80
%) dat D.A.S. verkrijgt, is dus uitermate gunstig
voor de verzekerden ! Het nieuwe KB in Rechtsbijstand speelt trouwens in op dit aspect door het gebruik van een echte vrijstelling op de externe kosten.
Dit eigen risico vervalt echter :
- in geval de verzekerde het geschil probeert op te
lossen door een beroep te doen op de gerechtelijke
of vrijwillige bemiddeling of op verzoening;
- in geval van echtscheiding door onderlinge toestemming of familiale bemiddeling.
Een concreet voorbeeld van een minnelijke regeling ?
Wij illustreren u hierbij een situatie waarbij onze cliënt
Parmentier dankzij een uitstekende minnelijke regeling
genoegdoening kreeg.
Onze cliënt gaf in mei 2006 een juridisch geschil aan.
Door een vergissing van zijn buurman, werd het veld
met rogge van het landbouwbedrijf Parmentier besproeid met een schadelijk product. In het besef dat zijn
rogge-oogst en inkomsten hierdoor belaagd werden, gaf
de heer Parmentier de schade onmiddellijk aan aan zijn
verzekeringsbemiddelaar.

Bij de ontvangst van dit dossier, zette D.A.S. direct de
eerste stappen, vereist om de schade te te evalueren.
Door de in gebreke stelling van de tegenpartij en de
veelvuldige contacten met diens verzekeraar, kregen we
snel een goed resultaat…
Een maand na de schadeverwekkende feiten, heeft de
expert zijn rapport over de schade aan de rogge klaar. In
gemeenschappelijk akkoord beslissen we om de oogst
af te wachten om concreet te verliesposten van het landbouwbedrijf te becijferen.

Op het eind van de oogstperiode staat vast dat het om
een bedrag van € 2.152,84 gaat. Door het efﬁciënt beheer van deze zaak staat een maand later een som van
€ 2.247,14 op de rekening van onze cliënt, waarbij D.A.S.
nog voorziet de vrijstelling van € 249,68 te verhalen op
de aansprakelijke tegenpartij.
Een duidelijk voorbeeld van de sterkte van een minnelijke regeling !
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