
 

 

Uitgebreide rechtsbijstand Verpleegkundige,  
Vroedvrouw, Zorgkundige 

Een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering gaat net dat stapje verder dan de rechtsbijstand voorzien in 
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  U kunt bij Curalia een uitgebreide 
rechtsbijstandsverzekering afsluiten op maat gemaakt voor verpleegkundigen, vroedvrouwen en 
zorgkundigen.  Een groot aantal waarborgen verzekeren een uitgebreid toepassingsgebied. 
 
Onze partner, ARAG**, is gespecialiseerd in rechtsbijstand voor  specifieke beroepscategorieën, 
waaronder de medische sector.  Een minnelijke oplossing van het geschil wordt vooropgesteld. Hier zullen 
de ervaren beheerders-juristen, met hun juridische ervaring een belangrijke rol spelen.  Mocht een 
minnelijke oplossing van het geschil niet mogelijk zijn, dan zal een gerechtelijke of buiten- gerechtelijke of 
administratieve weg gezocht worden.  
 

ARAG  aan uw zijde! Arag  kiest uw kant en vergoedt de experten en advocaten die u bijstaan ! 
 
PREMIES  166 € (per zelfstandige) indien beroepsaansprakelijkheid verzekerd via Curalia. 
                235 € indien beroepsaansprakelijkheid niet verzekerd is via Curalia. 
Deze premies zijn jaarpremies, taksen en kosten inbegrepen. 
 

Verzekerde waarborgen en bedragen 
Verzekerde materies  Verzekerd 

bedrag  
€  

Territorialiteit  Wachttijd  Minimum geschil  
€ (*)  

Burgerlijk verhaal  50.000  Wereld  Geen  0  
Strafrechtelijke verdediging  50.000  Wereld  Geen  0  
Burgerlijke verdediging  50.000  Wereld  Geen  0  
Disciplinaire verdediging   50.000  België  Geen   0  
Rechtsbijstand RIZIV 15.000 België 9 maanden 750 
Rechtsbijstand "na brand en 
aanverwante risico's"  

50.000  België  Geen  750  

Onroerende goederen (Burgerlijk 
verhaal – Strafrechtelijke 
verdediging – Burgerlijke 
verdediging)  

50.000  Wereld  Geen  0  

Onroerende goederen (Algemene 
contracten)  

15.000  Europa en landen 
Middellandse Zee  

3 maanden  750  

Onroerende goederen (Fiscaal 
recht)  

15.000  België  12 maanden  750  

Onroerende goederen 
(Administratief recht)  

15.000  België  9 maanden  750  

Algemene contracten, met name :  
- contracten “leveranciers en 
dienstenleveranciers”  

15.000  Europa en landen 
Middellandse Zee  

3 maanden  750  

- contracten “cliënten” en “inning 
schuldvordering”  

15.000  Europa en landen 
Middellandse Zee  

3 maanden  1000  

- contracten “verzekeringen”  15.000  Europa en landen 
Middellandse Zee  

3 maanden  250  

- andere  15.000  Europa en landen 
Middellandse Zee  

3 maanden  750  

Arbeids- en sociaal recht  15.000  België  9 maanden  750  
Fiscaal recht  15.000  België  12 maanden  750  
Administratief recht  15.000  België  9 maanden  750  
Insolventie van derden  15.000  Europa en landen 

Middellandse Zee  
Geen  750  

Strafrechtelijke borgtocht  15.000 Wereld Geen   0   
Voorschot van fondsen 15.000 Wereld Geen 0 
Bijstand schadeloosstelling  15.000  Wereld  Geen  0  
Andere materies  15.000  België  Geen  750  

 
 (*)In afwijking van het artikel 2.3.b van de Gemeenschappelijke Algemene Voorwaarden, wordt u de bijstand verleend voor zover de inzet 
van het geschil, indien raambaar, hoger is dan het in de kolom aangeduide bedrag. Behalve voor de materie “contracten cliënten en 
inning schuldvordering”, zodra de inzet evenwel groter is dan € 500 en kleiner dan € 750, verlenen wij onze bijstand binnen het kader van een 
buitengerechtelijke regeling zonder tenlasteneming van externe kosten. 



 

 

 

Voorbeelden uit de praktijk 
 
 

1. Geschil met patiënt - Burgerlijk verhaal  
Op weg naar een patiënt wordt de VPK gebeten door een agressieve hond. Niet alleen is zijn 
broek zwaar gehavend, door de kwetsuren is de VPK een paar weken arbeidsongeschikt. Er 
moet schadevergoeding gevorderd worden van de aansprakelijke partij en/of zijn 
verzekeraar. 
 
2. In de clinch met de fiscus - Fiscaal recht  
De fiscus weigert een deel van de door de VPK ingebrachte  kosten te aanvaarden als 
beroepskost. 
 
3. Algemene contracten 
- De VAC-pomp die aan de VPK werd geleverd, blijkt niet diegene te zijn die de VPK heeft 
besteld. 
- Een patiënt betaalt zijn rekeningen niet. 
- De boekhouder maakt een fout bij de belastingsaangifte. 

 
4. Arbeids- en sociaal recht 
- De VPK ontslaat de zorgkundige die hij in dienst heeft.  De zorgkundige betwist de 

opzegtermijnen; 
- De VPK wordt gedagvaard door de R.S.Z. voor de betaling van achterstallige sociale 

bijdragen. 
 

5. Administratief recht 
De buurman van de VPK bekomt een bouwvergunning. Daardoor wordt de toegang tot de 
praktijkruimte bemoeilijkt en is er inkomstenverlies. 
De VPK wenst die bouwvergunning te laten vernietigen voor de Raad van State. 
 
6. Insolventie van derden 
De VPK is slachtoffer van opzettelijke slagen en verwondingen door de partner van de 
patiënte.  De VPK is werkonbekwaam en heeft geen polis gewaarborgd inkomen.  De 
tegenpartij wordt door de rechtbank verplicht op een vergoeding te betalen, maar is 
onvermogend. 
 
7.Strafrechtelijke borgtocht 
In het kader van de beroepsactiviteiten is de VPK  betrokken bij een ongeval. Er wordt een 
borgtocht geëist opdat de VPK de vrijheid kan behouden. De rechtsbijstand schiet het 
bedrag voor. 
 
8. Voorschot van fondsen 
De VPK is slachtoffer van een verkeersongeval in het buitenland waarvan de tegenpartij is 
gekend.  De verzekeraar van de tegenpartij heeft eveneens zijn regelingsakkoord gegeven. 
De rechtsbijstand schiet het niet betwiste bedrag van de schadevergoeding voor. 

9. Bijstand s:chadeloosstelling 
De rechtsbijstand schiet de vrijstelling, ten laste van de aansprakelijke derde, voor. 
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