Betreft : Tariefaanpassing en afschaffing vrijstelling BTW op erelonen advocaten

Beste klant,
U onderschreef een rechtsbijstandspolis bij ARAG SE Branch – Belgium. Ik wil u hiervoor
hartelijk bedanken.
De premie van Uw rechtsbijstandsverzekering is niet onderhevig aan een automatische
jaarlijkse indexatie. De inflatie daarentegen is de voorbije jaren wel een constante gebleken.
Meer nog, we bemerken dat de kosten om Uw rechten te laten gelden en te verdedigen
(gerechtskosten, erelonen advocaten, gerechtsexperten,...) een stijging kennen die hoger
is dan de inflatie.
De Belgische overheid heeft bovendien beslist om de vrijstelling van BTW op erelonen
advocaten af te schaffen. Deze afschaffing heeft verstrekkende gevolgen.
Vanaf 1 januari 2014 dient elke klant of verzekeraar, die een een advocaat aanstelt
immers, rekening te houden met het feit dat het ereloon van die advocaat wordt verhoogd
met 21% BTW. We kunnen dus stellen dat de toegang tot het recht steeds duurder wordt!
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Gelukkig heeft U een contract bij ARAG SE Branch – Belgium onderschreven dat,
onder andere, de erelonen van advocaten ten laste neemt. Wij hebben beslist om onze
maximale tussenkomst automatisch te verhogen met het bedrag van de niet-recupereerbare
BTW (op advocaten, experts,..) berekend op de maximale tussenkomst en dit voor de
schadegevallen met een voorvalsdatum vanaf 1 januari 2014. Onze aangepaste algemene
voorwaarden zijn beschikbaar op onze website.
U begrijpt ongetwijfeld dat dit onze uitgaven zal doen stijgen, en dat een verhoging van de
premie onvermijdelijk is. U krijgt binnenkort uw vervaldagbericht in de bus.
De verhoging van de premie staat ons toe U met al onze expertise in elke stap van een
geschil bij te staan, en zelfs in sommige gevallen onze tussenkomsten te verhogen.
Tot slot, zal U bemerken dat een aantal namen van onze producten zijn veranderd. Het
gamma One, Plus of All in gaat vanaf 1 januari door het leven onder de respectieve namen
Bronze, Silver en Gold.
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Aarzel niet Uw makelaar of onze diensten te contacteren indien U bijkomende informatie
wenst.
Meer dan ooit staan wij, samen met Uw makelaar, aan Uw zijde.
Met vriendelijke groeten,

Mireille Urlus		
CEO – Branch Belgium
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