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OVERZICHTSTABEL

MIJN WERK

GEDEKTE RISICO'S PLAFOND DREMPEL WACHTTIJD TERRITORIALITEIT

Arbeidsrecht 10.000 € per schadegeval 350 € 12 maanden België / buitenland

Sociale zekerheid en sociale bijstand 20.000 € per schadegeval 350 € 3 maanden België / buitenland

Fiscaal recht 20.000 € per schadegeval 350 € 12 maanden België

Administratief recht 20.000 € per schadegeval 350 € 12 maanden België

Tuchtrecht 20.000 € per schadegeval 350 € 3 maanden België

Mediatie ALL IN
1750 € per schadegeval 

en max 3.500 € per 
verzekeringsjaar

350 € 3 maanden België

Persoonsgegevens 20.000 € 0 € / België / buitenland

DIENSTEN

Algemene telefonische juridische steun PLUS / / / /

VOORBEELDEN

Arbeidsrecht U betwist uw ontslag om dringende reden

Sociale zekerheid en sociale bijstand U gaat niet akkoord met de berekening van uw werkloosheidsuitkering

Fiscaal recht U ontvangt een fiscale aanpassing waarmee u het niet eens bent

Administratief recht De gemeente; uw werkgever,  weigert uw statuut te erkennen

Tuchtrecht
De inrichtende macht van uw school bestraft u als leerkracht en  

u bent het hiermee niet eens

Mediatie ALL-IN
Geen bemiddeling met de overheidsdiensten in België,  

maar wel elk ander geval van bemiddeling

 Persoonsgegevens Uw werkgever onthult aan andere collega's persoonlijke gegevens die u aanbelangen

Algemene telefonische juridische steun PLUS U wenst een advies over een clausule van uw arbeidsovereenkomst

Deze overzichtstabel maakt geen deel uit van de algemene voorwaarden. De informatie in deze tabel is louter indicatief, onder alle voorbehoud. Alleen de 
Bijzondere voorwaarden, Algemene bepalingen en de Algemene voorwaarden van het contract zijn van toepassing

LAR is het merk voor rechtsbijstand van AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) 
Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel • Tel.: 02 678 61 11 • Fax: 02 678 93 40 • Internet: www.axa.be • KBO nr: BTW BE 0404.483.367 

RPR Brussel
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ALGEMENE VOORWAARDEN

Lar Legal Assistant mijn werk
Deze voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover het uitdrukkelijk vermeld is in de bijzondere voorwaarden van het contract.

De cursief gedrukte woorden worden omschreven in de gemeenschappelijke bepalingen onder de titel «Definities».

DIENSTEN
Doel van de juridische steun: preventie en juridische informatie

Ter voorkoming of ter informatie van elk schadegeval of betwisting, informeren wij u over uw rechten en over de noodzakelijke maatregelen ter 
bescherming van uw belangen.

De algemene telefonische juridische steun – Lar Info PLUS
Het gaat om een dienst voor juridische eerstelijnsbijstand via de telefoon.
Juridische vragen krijgen een beknopte mondelinge juridische uitleg in een taal die voor iedereen verstaanbaar is.
Het juridisch karakter van de vragen die kunnen worden gesteld, wordt bepaald door de omvang van de dekkingen afgesloten in het kader van 
dit van kracht zijnde contract.
Het telefoonnummer van de algemene telefonische juridische steun is 078/15.15.55.
De telefonische juridische eerstelijnsbijstand is bereikbaar van 8u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 17 uur van maandag tot vrijdag, uitgezonderd 
op feestdagen, via hoger vermeld telefoonnummer.
Wij stellen aan de verzekerden een informatiedienst ter beschikking voor telefonische juridische eerstelijnsbijstand. Deze cel is bereikbaar via 
het telefoonnummer van de algemene telefonische juridische steun.
Deze dienst heeft als doel om telefonisch en beknopt uitleg te geven over de diverse contracten met betrekking tot uw privéleven en de 
belangrijkste gevolgen ervan. Deze dienst is enkel van toepassing als het Belgisch recht van toepassing is op het contract.
Deze dienst betreft geen juridische analyse van de contracten, maar wil de belangrijkste juridische gevolgen van het contract die ons is 
overgemaakt uitleggen in eenvoudige en begrijpbare termen.
In de gevallen waar wij van mening zijn dat een externe partij zal moeten aangesteld worden in verband met een juridisch domein dat niet 
onder de dekking van de rechtsbijstandsverzekering valt., zullen we u in contact brengen met een gespecialiseerde deskundige (advocaat of 
expert) De tussenkomst bestaat erin op basis van een telefoongesprek een reeks advocaten of deskundigen gespecialiseerd in domeinen die 
betrekking hebben op het schadegeval voor te stellen, die u dan vrij zal kunnen kiezen. U zal de kosten van deze gespecialiseerde deskundige 
moeten dragen.
Deze dienst zal slechts eenmaal per verzekeringsjaar ter beschikking staan.

De diverse diensten kunnen niet gebruikt worden bij vragen in verband met fiscale optimalisatie, fiscale aangiftes of vermogensbeheer.
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MEDIATION ALL-IN
Ter aanvulling van de definities die in de gemeenschappelijke bepalingen vermeld zijn, wordt de draagwijdte van de volgende term bepaald.

Bemiddeling:
In de context van het contract wordt met bemiddeling alleen de vrijwillige bemiddeling bedoeld; namelijk de methode waarmee de twistende 
partijen op vrijwillige basis een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde (de bemiddelaar erkend door de Federale 
Bemiddelingscommissie) om te trachten zonder tussenkomst van een rechter en conform de wettelijke bepalingen inzake bemiddeling, voor het 
geschil een minnelijke oplossing te vinden. De taak van de erkende bemiddelaar bestaat erin de onderhandelingen tussen de twistende partijen 
te vergemakkelijken, te structureren en te coördineren zonder een oplossing op te dringen.

1. Wie is verzekerd?

• De verzekeringsnemer, voor zover hij zijn hoofdverblijf in België heeft;
• Zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie hij samenwoont;
• alle personen die met de verzekeringsnemer in gezinsverband leven.

Deze personen blijven de hoedanigheid van verzekerde behouden wanneer ze tijdelijk buiten het gezin van de verzekeringsnemer verblijven 
om gezondheidsredenen, wegens studies, beroepshalve of voor het vervullen van de militaire of burgerlijke dienstplicht;

• De minderjarige kinderen van de verzekeringsnemer en/of de persoon met wie hij samenwoont, wanneer deze kinderen niet meer in 
gezinsverband met de verzekeringsnemer leven;

• de kinderen van de verzekeringsnemer en/of van zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of van de persoon met wie hij samenwoont, wanneer 
deze kinderen niet meer in gezinsverband met de verzekeringsnemer leven, nog geen 25 jaar zijn, ongehuwd zijn en fiscaal ten laste zijn van 
de verzekeringsnemer en/of van zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie hij samenwoont.

2. Wat is het doel van de dekking?

Uw verdediging waarnemen indien een beroep wordt gedaan op een burgerlijke of een commerciële of een sociale bemiddeling in het kader 
van het privéleven en volgens de modaliteiten van de dekkingen van onderhavig contract zoals deze hierna bepaald worden. De dekking is niet 
van toepassing op conflicten voortvloeiend uit het beroepsleven als zelfstandige, ook als deze situaties gevolgen hebben voor uw privéleven.

3. Wat zijn de gedekte schadegevallen? 

Alle schadegevallen zijn gedekt.

Zijn enkel uitgesloten de gevallen van niet-verzekering vermeld in de Gemeenschappelijke bepalingen – Niet-gedekte schadegevallen.

4. Wat zijn de verzekerde prestaties

Onafhankelijk van de kosten voor haar eigen diensten voor de minnelijke afhandeling van het schadegeval, nemen wij de kosten op zich tot een 
maximumbedrag van 1.750 € per schadegeval en met een maximum van 3.500 € per verzekeringsjaar, dit wil zeggen:
• De kosten voor de verdediging van uw rechtsbelangen, nl.:

 - De honoraria en kosten van de vrij gekozen bemiddelaar die erkend is door de Federale Bemiddelingscommissie, de honoraria en kosten 
van de advocaat en eventueel van de technische adviseur;

 - De kosten die ten uwer laste zijn voor de homologatie van het bemiddelingsakkoord.

5. Wat is het territoriaal toepassingsgebied?

De dekking wordt toegekend voor schadegevallen die zich in België voordoen.

6. Wat is de tussenkomstdrempel? (minimuminzet)

Onze drempel van tussenkomst bedraagt 350 € per schadegeval.

7. Wat is de wachttijd?

De dekking is verworven na een wachttijd van 3 maanden vanaf de aanvangsdatum van het contract. 
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8. U hebt de vrije keuze

Dit artikel vervangt en heft het artikel van de gemeenschappelijke bepalingen met betrekking tot de vrije keuze van advocaat of expert op. 
Wanneer moet worden overgegaan tot een procedure en bij uitbreiding tot een bemiddeling bent u vrij in de keuze van een bemiddelaar of van 
iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de toepasselijke wet.
Echter, indien uw keuze valt op een bemiddelaar en/of advocaat en/of deskundige die zijn activiteit in een ander land uitoefent dan het land 
waar de opdracht moet worden vervuld, zal uzelf de bijkomende kosten en honoraria dragen die uit deze keuze voortvloeien.
Indien meerdere verzekerden gelijklopende belangen hebben, komen zij overeen om één enkele bemiddelaar en/of advocaat en/of deskundige 
aan te stellen. Zo niet ligt de keuze bij de verzekeringsnemer.
Indien u een bemiddelaar en/of advocaat en/of deskundige kiest, moet u te gelegener tijd diens naam en adres meedelen, opdat wij ons met 
hem in verbinding kunnen stellen en hem het dossier overmaken dat wij hebben samengesteld.
U houdt ons op de hoogte van het verloop van het dossier. Zoniet zijn wij, na de bemiddelaar en/of advocaat en/of deskundige te hebben 
herinnerd aan deze verbintenis, ontheven van onze verplichtingen in de mate dat wij bewijzen nadeel te hebben opgelopen door dat gebrek aan 
informatie.
Wij nemen de kosten en honoraria ten laste die voortvloeien uit de tussenkomst van één enkele bemiddelaar en/of advocaat en/of deskundige. 
Deze beperking is niet van toepassing indien u verplicht bent om van bemiddelaar en/of advocaat en/of deskundige te veranderen door 
omstandigheden die onafhankelijk zijn van uw wil.
Wij of het schaderegelingskantoor zijn in elk geval niet aansprakelijk voor het optreden van de bemiddelaar en/of advocaat en/of deskundige 
die voor u tussenkomen.

9. Wat is de omvang van de dekking in de tijd?

De omvang van de dekking in de tijd wordt bepaald door de definitie van schadegeval in de gemeenschappelijke bepalingen en door het feit 
dat u niet op de hoogte mag zijn of niet redelijkerwijze op de hoogte had kunnen zijn van het geschil op het moment van de onderschrijving van 
het contract. Bovendien houdt u zich aan de regels van de «aangifte van schadegeval- Rechten en plichten» vervat in de Gemeenschappelijke 
Bepalingen.

10. Wat is het verdelingsprincipe? 

In het geval dat een schadegeval onder meerdere «verzekerde gevaren» valt, zowel binnen één dekking als in verschillende dekkingen, zal enkel 
het bedrag van de hoogste verzekerde prestatie van toepassing zijn. In het geval dat meerdere uitkeringsbedragen dezelfde zijn, zal slechts een 
van de verzekerde uitkeringsbedragen beschikbaar zijn in het kader van het gedekte schadegeval.
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VERZEKERING

Doel van de rechtsbijstand: 

Minnelijke verdediging van de juridische belangen
Wij verbinden ons ertoe, onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald, u te helpen, in geval van een gedekt schadegeval, om minnelijk uw 
rechten te laten gelden of, indien nodig, via een geschikte procedure, u diensten te leveren en de kosten die eruit voortvloeien ten laste te 
nemen.

Gerechtelijke verdediging van de belangen.
Wij verbinden ons ertoe, onder de voorwaarden zoals hieronder bepaald, en bij afwezigheid van een minnelijke oplossing, de kosten ten laste 
te nemen die voortvloeien uit de gerechtelijke verdediging van uw belangen.

1. Wie is verzekerd en in welke omstandigheden?

• De verzekeringsnemer alsook zijn naasten zijn verzekerd ;
 - Wanneer ze de hoedanigheid hebben van loontrekkende, bezoldigde, leerling, Europees ambtenaar of ambtenaar aan de Staat, een 

Gewest, een Gemeenschap, een Provincie of een Gemeente;
 - Wanneer zij diensten of prestaties verlenen in het kader van een studentenarbeidscontract;
 - Wanneer zij zich voorbereiden op of deelnemen aan een wedstrijd of sportmanifestatie onder het toezicht van een andere persoon, gratis of 

mits een bezoldiging overeenkomstig de wet van 24 februari 1978 met betrekking tot het arbeidscontract van een bezoldigd sporter;
 - Wanneer ze de hoedanigheid van vrijwilliger hebben in de zin van de wet van 31 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers;

• De naasten van de verzekeringsnemer zijn:
 - De samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoon met wie de verzekeringsnemer samenwoont;
 - Alle personen die met de verzekeringsnemer in gezinsverband leven.

Deze personen blijven de hoedanigheid van verzekerde behouden wanneer zij tijdelijk buiten het gezin van de verzekeringsnemer verblijven 
om gezondheidsredenen, wegens studies, beroepshalve of voor het vervullen van de militaire of burgerlijke dienstplicht ;
 - De minderjarige kinderen van de verzekeringsnemer en/of samenwonende echtgeno(o)t(e) of van de persoon met wie hij samenwoont, 

wanneer deze kinderen niet meer in gezinsverband met de verzekeringsnemer leven;
 - De kinderen van de verzekeringsnemer en/of van zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of de persoonmet wie hij samenwoont, wanneer 

deze kinderen niet meer met de verzekeringsnemer in gezinsverband leven, nog geen 25 jaar zijn, ongehuwd zijn en fiscaal ten laste zijn 
van de verzekeringsnemer en/of zijn samenwonende echtgeno(o)t(e) of van de partner met wie de verzekeringsnemer samenwoont.

 - De ex-samenwonende echtgenoot of de partner waarmee hij heeft samengewoond, gedurende een periode van 6 maanden vanaf hij/zij de 
hoofdzakelijke verblijfplaats van de verzekeringsnemer heeft verlaten en bewezen door een wijziging van domicilie,

• Hebben eveneens de hoedanigheid van verzekerde:
 - De leden van het huispersoneel alsook de gezinshulp wanneer zij handelen in privé-dienst voor de verzekeringsnemer of zijn naasten;
 - De personen die, buiten elke beroepsactiviteit om, al dan niet gratis, belast zijn met het toezicht op:

• de verzekeringsnemer of een van zijn naasten,
• de huisdieren waarvan de verzekeringsnemer of een van zijn naasten eigenaar is, wanneer zij schade ondervinden ten gevolge van 

lichamelijke letsels of schade aan de goederen tijdens dit toezicht. 

2. Wat zijn de gedekte en niet-gedekte schadegevallen

Arbeidsrecht
Gedekte Schadegevallen
De dekking is verworven in geval van schadegeval of betwisting in verband met uw arbeidsovereenkomst voorzover deze valt onder de 
bevoegdheid van de Arbeidsrechtbank en voorzover de verzekerde loontrekkende is.
De dekking omvat ook de geschillen met uw arbeidsovereenkomst en in verband staan met het gebruik van een motorvoertuig die door uw 
werkgever ter beschikking wordt gesteld. 

Niet gedekte schadegevallen
Behoudens de gevallen van niet-verzekering bepaald in de Gemeenschappelijke bepalingen- Niet-gedekte schadegevallen, is de dekking niet 
verworven voor schadegevallen:
• Voortkomend uit collectieve arbeidsconflicten, collectieve acties, faillissementen, concordaten en sluitingen van bedrijven;
• Voortkomend uit uw activiteiten in uw hoedanigheid van zelfstandige in hoofd- of bijberoep of als sociaal mandataris
• In verband met uw arbeidscontract en betrekking hebben op het gebruik van een motorvoertuig wanneer het schadegeval het gevolg is, zelfs 

gedeeltelijk, van een zware fout gepleegd door u, zijnde
 - Dronkenschap of gelijkaardige toestand (drugs, medicijnen of hallucinogene stoffen)
 - Opzettelijke slagen en verwondingen, fraude en/of oplichting, diefstal, geweldpleging, overval, vandalisme, vervoer van drugs, vervoer van 

smokkelwaar, mensenhandel. De dekking is evenwel verworven wanneer de verzekeringsnemer wordt vrijgesproken door een gerechtelijke 
beslissing in kracht van gewijsde;

 - Het besturen van een voertuig terwijl het rijbewijs werd vervallen verklaard.
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Socialezekerheidsrecht en sociale bijstandsrecht

Gedekte schadegevallen
Socialezekerheidsrecht: de dekking is verworven voor elk schadegeval of betwisting in verband met de persoonlijke toepassing van 
het regime van loontrekkende van het sociale zekerheidsrecht, voor zover u recht kan hebben op uitkeringen van de sociale zekerheid 
(werkloosheid, pensioen, ziekteverzekering, jaarlijkse vakantie, kinderbijslag) of een uitkering kan krijgen in het kader van één van volgende 
wetgevingen: arbeidsongeval, beroepsziekten;

Sociale Bijstand: de dekking is verworven voor elk schadegeval of betwisting in verband met persoonlijke toepassing van de sociale bijstand, 
voor zover u recht kan hebben op één van volgende uitkeringen: leefloon, statuut van gehandicapte, gewaarborgd minimum inkomen voor 
bejaarden, gewaarborgd minimum inkomen.
Indien u functies uitoefent in hoedanigheid van zelfstandige in hoofd- of bijberoep of als sociaal mandataris, is de dekking betreffende de 
sociale bijstand verworven.

Niet verzekerde schadegevallen
Naast de gevallen van niet-verzekering bepaald in de Gemeenschappelijke bepalingen- Niet-gedekte schadegevallen is de dekking niet 
verworven voor schadegevallen in verband met sociale fraude door u of de uitkeringsgerechtigde.

Fiscaal Recht
Gedekte schadegevallen
De dekking is verworven in geval van een schadegeval tussen u en de fiscale administratie betreffende het fiscaal recht. Nochtans is wat 
betreft de inkomstenbelasting de dekking slechts verworven voor de materie behandeld in het eerste deel van de aangifte (DEEL I) van de 
inkomstenbelasting.

Niet gedekte schadegevallen
Naast de gevallen van niet-verzekering bepaald in de Gemeenschappelijke bepalingen- Niet-gedekte schadegevallen is de dekking niet 
verworven voor schadegevallen in verband met:
• fiscale fraude door u;
• betreffende uw activiteiten in de hoedanigheid van zelfstandige in hoofd- of bijberoep of als sociaal mandataris.

Administratief recht
De dekking is verworven als het geschil betrekking heeft op het statuut van de ambtenaren en diensten van de Staat, een Gemeenschap, een 
Gewest, een Provincie, een Gemeente, voorzover de beslissing u uitsluitend ten persoonlijke titel nadeel toebrengt

Disciplinair recht 
Gedekte schadegevallen
De dekking wordt verleend in geval van een schadegeval voor alle professionele geschillen inzake een disciplinair orgaan (Orde, Instituut…), 
opgericht door een wet.

Niet gedekte schadegevallen
Naast de gevallen van niet-verzekering bepaald in de Gemeenschappelijke bepalingen- Niet-gedekte schadegevallen is de dekking niet 
verworven voor schadegevallen in verband met uw activiteiten in uw hoedanigheid van zelfstandige in hoofd- of bijberoep of als sociaal 
mandataris.

3. Wat zijn de verzekerde prestaties?

Ons tegemoetkomingsplafond 

Arbeidsrecht 10.000 € per schadegeval

Socialezekerheidsrecht en Sociale Bijstandsrecht 20.000 € per schadegeval

Fiscaal recht 20.000 € per schadegeval

Administratief recht 20.000 € per schadegeval

Disciplinair recht 20.000 € per schadegeval

Als u de intentie hebt om het schadegeval te regelen door een bemiddelingsprocedure en via een bemiddelaar erkend door de Federale 
Bemiddelingscommissie, zoals ingevoerd door de wet, wordt het hierboven vermelde bedrag vermeerderd met 10 % ongeacht of de 
bemiddeling tot een goed einde komt.

Onafhankelijk van de kosten voor de eigen diensten voor de minnelijke regeling van het schadegeval, nemen wij de kosten ten laste zoals 
gedefinieerd in de Gemeenschappelijke Bepalingen – «welke uitgaven, kosten en honoraria nemen wij ten laste» , met een maximum bedrag 
van 20.000 € per schadegeval.
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Bijkomende prestaties
Persoonsgegevens

Wij komen tussen in de verdediging van uw belangen in ieder schadegeval met betrekking tot een schending van uw persoonsgegevens in de 
zin van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van het 
gebruik van uw persoonsgegevens door uw werkgever.
Onafhankelijk van de kosten voor de eigen diensten voor de minnelijke regeling van het schadegeval, nemen wij de kosten ten laste die zijn 
verduidelijkt in de gemeenschappelijke bepalingen ten belope van een maximum bedrag van 20 000 € per schadegeval

In de mate van onze tussenkomsten, zijn wij gesubrogeerd in uw rechten en vorderingen tegen elke aansprakelijke derde.

4. Wat is het territoriaal toepassingsgebied.

• De verzekering is verworven voor schadegevallen die zich voordoen:
 - In België of in het buitenland voor de dekkingen «Arbeidsrecht» en het «Sociale Zekerheidsrecht en Sociale Bijstandsrecht»;
 - In België, voor de dekkingen «Fiscaal Recht» en «Administratief Recht», en «Disciplinair Recht».

Voorzover de verdediging van uw belangen wordt waargenomen voor een Belgische rechtsmacht en, voor een Europees ambtenaar, voor het 
Europees Hof van Justitie wanneer het schadegeval uitsluitend onder haar bevoegdheid valt.

5. Wat is de tussenkomstdrempel? (minimuminzet) 

Onze tussenkomstdrempel bedraagt 350 € per schadegeval.
Evenwel, in geval van een procedure voor het Hof van Cassatie of haar equivalent in het buitenland, bedraagt onze tussenkomstdrempel 
2.000 € per schadegeval.

6. Wat zijn de wachttijden?

De dekking is verworven na een wachttijd van drie maanden voor de dekkingen «Sociale zekerheidsrecht en sociale bijstandsrecht» en 
«Disciplinair Recht» vanaf de aanvangsdatum van het contract of de aanvangsdatum van het toegevoegde risico.

De dekking is verworven na een wachttijd van 12 maanden voor de dekkingen «Arbeidsrecht» , «Fiscaal recht» en «Administratief recht» vanaf 
de aanvangsdatum van het contract of de aanvangsdatum van het toegevoegde risico.

7. Wat is de omvang van de dekking in de tijd?

De omvang van de dekking in de tijd wordt bepaald door de definitie van schadegeval in de Gemeenschappelijke bepalingen en door het feit 
dat u niet op de hoogte mag zijn of niet redelijkerwijze op de hoogte had kunnen zijn van het geschil op het moment van de onderschrijving van 
het contract. Bovendien houdt u zich aan de regels van de «aangifte van schadegeval- Rechten en plichten» vervat in de Gemeenschappelijke 
Bepalingen.

8. Wat is het Verdelingsprincipe?

In het geval dat een schadegeval onder meerdere «verzekerde gevaren» valt, zowel binnen één waarborg als in verschillende waarborgen, zal 
enkel het bedrag van de hoogste verzekerde prestatie van toepassing zijn. In het geval dat meerdere uitkeringsbedragen dezelfde zijn, zal 
slechts een van de verzekerde uitkeringsbedragen beschikbaar zijn in het kader van het gedekte schadegeval.
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