
Rechtsbijstand-
verzekering 
voor 
werkgevers
Kijk de toekomst gerust 
tegemoet dankzij 
de juridische 
rechtsbijstandverzekering.



Als werkgever is een conflict met een werknemer niet ondenkbaar. 
Soms doet zich reeds een probleem voor tijdens  

de arbeidsovereenkomst, in andere gevallen eerder naar aanleiding  
van het beëindigen ervan. 

Juridische zorgen laat u waarschijnlijk liever aan u voorbijgaan 
om u te kunnen concentreren op wat u het best kunt, 

ondernemen. 

Securex biedt u in samenwerking met de 
gespecialiseerde en onafhankelijke 

verzekeraar ARAG een 
rechtsbijstandverzekering op maat aan.

Waarvoor dient deze verzekering?
Een rechtsbijstandverzekering betaalt de kosten terug die u oploopt wanneer u de hulp van een advocaat nodig 

heeft om de belangen van uw bedrijf te beschermen wanneer u of uw tegenpartij een wettelijke of contractuele 

verplichting niet is nagekomen.

Voor wie?
Voor u als werkgever in uw hoedanigheid van natuurlijke of rechtspersoon.

Welke zijn de verzekerde risico’s?

• Geschillen die onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank vallen en betrekking hebben op het 

arbeidsrecht, zoals bijvoorbeeld een betwisting door een ex-werknemer van de verbreking van zijn 

arbeidsovereenkomst. 

• Geschillen die betrekking hebben op het sociaal recht, zoals een betwisting met de RSZ over onbetaalde 

bijdragen. 

• Strafrechtelijke verdediging als u als werkgever gedagvaard wordt voor mogelijke inbreuken op wetten 

en reglementen betreffende de tewerkstelling van werknemers, zoals het niet-nakomen van de DIMONA 

verplichting.



Hoeveel bedraagt de tussenkomst van ARAG?
ARAG betaalt het ereloon en de kosten van de door u gekozen advocaat terug en vergoedt de kosten die u even-

tueel moet betalen voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures.

Voor arbeids- en sociaalrecht: voor een maximum bedrag van € 10.000 per schade geval.

Voor strafrechtelijke verdediging: voor een maximum bedrag van € 50.000 per schadegeval.

Voorbeeld
Een firma, verzekerd in haar hoedanigheid van werkgever, wordt gedagvaard door een gewezen werknemer die 

een bedrag van € 33.038,79 uit hoofde van achterstallig loon, verbrekingsvergoeding, loonregularisatie, en 

dergelijk vordert. Tijdens de gerechtelijke procedure laat de firma zich bijstaan door een advocaat die ze zelf 

heeft gekozen.

Na de uitspraak van het vonnis in eerste aanleg stuurt de advocaat een factuur van € 5.416 voor zijn kosten en 

erelonen. Aangezien de kosten minder dan het maximaal bedrag van tussenkomst (€ 10.000) bedragen worden 

ze door ARAG volledig terugbetaald.

Wat kost een 
rechtsbijstandverzekering?
Uw jaarlijkse premie bedraagt € 13,10 per werknemer*.

* Tarief 2019. Wijzigingen mogelijk. 



Meer informatie: 

 +32 9 282 15 60
 arag.verzekering@securex.be 
 www.securex.be/juridische-rechtsbijstand 
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Waar is de verzekering geldig?

Voor de waarborg “arbeids- en sociaal recht" bent u als werkgever gedekt indien het 

schadegeval zich heeft voorgedaan in België, de Belgische rechtbanken bevoegd zijn 

en het Belgisch recht van toepassing is.

Uw strafrechtelijke verdediging als werkgever wordt gedekt voor schadegevallen die zich heb-

ben voorgedaan in Europa of de landen grenzend aan de Middellandse Zee en dit voor zover de 

verdediging van de belangen van de verzekerde in deze landen kan waargenomen worden. 

Vanaf wanneer gaat de 
rechtsbijstandverzekering in?

• Voor de waarborg “arbeids- en sociaal recht” is er een wachtperiode 

van 3 maanden die start vanaf de betaling van de eerste 

jaarpremie. 

• Voor de waarborg “strafrechtelijke verdediging” is er geen 

wachttijd. U bent dus gedekt van bij de aanvang van het 

contract.


