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VOORWOORD
1. Deze voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van de Landelijke Belangen Vereniging (LBV) zoals
die gelden op 1 januari 2021. LBV, statutair gevestigd te Rotterdam, en ingeschreven in het handelsregister
(nummer: 40342986), biedt haar leden individuele rechtsbijstand met inachtneming van de rechtsgebieden
zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden.
2. Het lidmaatschap van LBV is individueel. De van toepassing zijnde voorwaarden voor het lidmaatschap
zijn terug te vinden in de statuten en reglementen van LBV.
3. Iedere natuurlijke persoon die lid is van LBV heeft een contributieplicht op grond van de jaarlijks
vastgestelde contributie en de plicht van het verstrekken van alle relevante verlangde actuele gegevens en
inlichtingen.
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ALGEMEEN
Artikel 1

TOEPASSELIJKHEID
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbijstand aan de leden van LBV. De
algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht. In geval van klachten of
geschillen over de interpretatie en toepassing van deze algemene voorwaarden of de behandeling
van een dossier kunnen de leden zich wenden tot het bestuur van LBV dat een klachtencommissie zal
instellen die de klacht verder in behandeling zal nemen.
2. Deze inleidende bepalingen van de algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van
rechtsbijstand aan leden van LBV. Indien een lid zowel is aan te merken als lid dat niet werkzaam is als
zelfstandige zonder personeel én als lid dat wel werkzaam is als zelfstandige zonder personeel, dan
gelden de voorwaarden afhankelijk van de vraag in welke hoedanigheid het lid de klacht aanbrengt.
3. In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen in deze algemene bepalingen en bepalingen in
deel A respectievelijk deel B van deze algemene voorwaarden, dan prevaleren de bepalingen in deel A
respectievelijk deel B van de algemene voorwaarden.
4. LBV biedt geen rechtsbijstand in geschillen die in aperte strijd zijn met de identiteit van LBV.
Artikel 2

KLACHTENREGELING
1. Deze klachtenregeling is van toepassing op een ingediende klacht ter zake de naleving en toepassing
van de algemene voorwaarden van LBV betrekking hebbende op de rechtsbijstand aan de leden van
LBV.
2. Tegen de wijze waarop de algemene voorwaarden van LBV worden nageleefd en toegepast, kan het
lid na de afronding van de rechtsbijstand een klacht indienen bij het bestuur van LBV, onder de volgende
voorwaarden:
a. het indienen gebeurt schriftelijk onder opgave van de naam en het adres van de klager;
b. de klacht dient voorzien te zijn van een datum;
c. de klacht dient door de klager te zijn voorzien van een handtekening;
d. de klacht dient te zijn gemotiveerd.
3. De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken een bevestiging van
ontvangst van het klaagschrift.
4. Het bestuur neemt de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling en wordt altijd vertrouwelijk
behandeld.
5. De beklaagde krijgt de gelegenheid om een verweerschrift in te dienen.
6. Het bestuur dan wel één of meer leden van dit orgaan horen de klager en de beklaagde over de inhoud
van de klacht. Dit horen gebeurt in ieders aanwezigheid, tenzij aannemelijk is dat het gezamenlijk horen
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van partijen een zorgvuldige behandeling van de klacht zal belemmeren of indien tijdens het horen
feiten of omstandigheden bekend zullen worden waarvan geheimhouding om gewichtige redenen
geboden is. Het bestuur onderzoekt of tussen partijen een minnelijke oplossing mogelijk is.
7. Het bestuur doet binnen vier (4) weken na ontvangst van de klacht uitspraak. Indien deze termijn niet
kan worden gehaald, bericht het bestuur dit aan de klager onder vermelding van de termijn waarbinnen
het bestuur uitspraak zal doen.
8. Het oordeel van het bestuur van LBV is bindend voor alle betrokken partijen: klager en beklaagde.
Eventuele consequenties worden zo spoedig mogelijk afgehandeld.
9. Acht het bestuur van LBV de klacht betreffende de handelwijze van de beklaagde gegrond, dan wordt
(in overleg met de klager) een voorstel gedaan volgens welke wijze de (gevolgen van de) handelswijze
van de beklaagde hersteld zou(den) kunnen worden en/of op welke andere wijze aan de klager
genoegdoening zou kunnen worden gegeven.
10. Het bestuur kan ook besluiten tot een vorm van bemiddeling tussen klager en beklaagde. Acht
het bestuur de klacht tegen de beklaagde niet-ontvankelijk of ongegrond, dan wordt de procedure
afgesloten.
11. De beslissing van het bestuur is gemotiveerd. Tegen een uitspraak is geen beroep mogelijk. Het
bestuur registreert de door haar behandelde klachten en bewaart deze voor de duur van minimaal een
(1) jaar.
Artikel 3

HARDHEIDSCLAUSULE
Het bestuur van LBV is bevoegd om in uitzonderlijke gevallen ten gunste van het lid van een bepaling
uit deze algemene voorwaarden af te wijken. Het bestuur stelt het lid hiervan schriftelijk op de hoogte
van haar beslissing. Tegen een beslissing van het bestuur is geen beroep bij de klachtencommissie
mogelijk.
Artikel 4

AANSPRAKELIJKHEID
1. De aansprakelijkheid van LBV voor schade geleden door een lid op grond van een toe te rekenen
tekortkoming bij het nakomen van haar verplichtingen of uit enige andere hoofde is beperkt tot het
bedrag of de bedragen waarop de door LBV afgesloten verzekeringen aanspraak geven. Indien geen
uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen kan plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot
een bedrag van 5.000 euro.
2. Van de in lid 1 van dit artikel bedoelde beperking van de aansprakelijkheid is geen sprake indien de
schade het gevolg is van grove opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van LBV.
3. LBV is niet aansprakelijk voor schade van het lid die ontstaat doordat het lid aan LBV geen, onjuiste of
onvolledige bescheiden heeft verstrekt, of doordat deze niet tijdig zijn aangeleverd.
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Artikel 5

WIJZIGING
LBV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Van wijzigingen in
de algemene voorwaarden zal melding worden gedaan in de Visie (ledenmagazine) en op de website van
LBV.
Artikel 6

UITSLUITINGEN
Aan natuurlijke- en rechtspersonen die geen lid zijn van LBV wordt geen rechtsbijstand verleend.
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DEEL A: WERKNEMERS, UITKERINGSGERECHTIGDEN, HUISVROUWEN, -MANNEN
EN STUDENTEN
Artikel 1

DEFINITIES EN INTERPRETATIE
1. ALGEMENE VOORWAARDEN: deze algemene voorwaarden;
2. BEHANDELAAR: medewerkers van LBV of andere door LBV aangestelde personen;
3. DOSSIER: een verzameling van stukken, correspondentie, aantekeningen, relevante informatie en
processtukken op grond waarvan een lid rechtsbijstand krijgt;
4. LBV: Landelijke Belangen Vereniging;
5. GERECHTELIJKE PROCEDURE: een procedure ter beslechting van een geschil dat aanhangig wordt
gemaakt bij een gerechtelijke instantie in Nederland;
6. GESCHIL: een (juridisch) conflict tussen een (1) of meerdere leden enerzijds en een (1) of meerdere in
Nederland gevestigde wederpartijen anderzijds;
7. RECHTSBIJSTAND: het verlenen van (juridisch) advies, begeleiding, bemiddeling van een
doorverwijzing en zo nodig het verlenen van procesbijstand in een gerechtelijke procedure in een (1) of
meerdere rechtsgebieden;
8. LID: een lid van LBV dat niet werkzaam is als zelfstandige zonder personeel;
9. STATUTEN: de geldende statuten en reglementen van LBV.
Artikel 2

WERKWIJZE
1. LBV verleent rechtsbijstand aan haar leden met inachtneming van de rechtsgebieden en opgenomen
in deel A van deze algemene voorwaarden.
2. LBV bepaalt de behandelaar van een geschil alsmede de aard, de omvang en de afhandeling van de te
verlenen rechtsbijstand op basis van een inhoudelijke beoordeling van het geschil door de behandelaar.
3. LBV verleent rechtsbijstand en eventuele aanvullende diensten uitsluitend op basis van een
inspanningsverbintenis.
4. LBV is op elk gewenst moment gerechtigd om in plaats van het verlenen van rechtsbijstand aan het
betreffende lid een geldbedrag aan te bieden ter grootte van (een deel van) het financiële belang.
5. De door LBV verleende rechtsbijstand verkregen (derden)gelden dienen overgemaakt te worden op
de door de LBV daartoe aangehouden derdengeldenrekening alvorens over te gaan tot doorgeleiding
van het aan het lid toekomende deel daarvan.
6. Duidelijkheidshalve benadrukt LBV dat haar leden geen vrije keuze hebben met betrekking tot de
behandelaar, noch wie de rechtsbijstand verleent.
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Artikel 3

RECHT OP RECHTSBIJSTAND
1. Een lid heeft recht op rechtsbijstand bij een geschil die, met inachtneming van de rechtsgebieden in
deel A van deze algemene voorwaarden, het betreffende lid in persoon raakt en waarop, het Nederlandse
recht of het in Nederland geldende Europese of internationale recht van toepassing is; en waarvan de
Nederlandse rechter bevoegd is om kennis van te nemen.
2. Rechtsbijstand in een geschil wordt alleen verleend indien de aan het geschil ten grondslag liggende
feiten, niet langer dan een (1) jaar geleden zijn geconstateerd voordat het geschil aan LBV bekend werd
gemaakt.
3. Het lid verplicht zich om alle relevante verlangde actuele gegevens en inlichtingen in een geschil tijdig
alsmede volledig aan LBV ter beschikking te stellen en tevens alle andere gegevens te verschaffen die
LBV in alle redelijkheid verlangt.
4. Indien een lid binnen de eerste zes (6) maanden van het lidmaatschap rechtsbijstand wenst in
een geschil waar voor de behandeling meer dan alleen (juridische) informatie of (juridisch) advies
noodzakelijk is, dan geldt dat de rechtsbijstand alleen wordt verleend nadat het lid zich ertoe heeft
verplicht om ten minste nog een (1) jaar na het beëindigen van de rechtsbijstand lid te blijven van LBV
én vooraf een nader te bepalen solidariteitsheffing (entreebedrag) van ten minste 240 euro vooraf heeft
voldaan.
Artikel 4

GEEN RECHT OP RECHTSBIJSTAND
Een lid heeft géén recht op rechtsbijstand indien niet is voldaan aan artikel 3 van dit deel van de
algemene voorwaarden én indien een geschil:
1. is ontstaan vóór de datum waarop het lidmaatschap van LBV aanvangt, waarbij een geschil wordt
geacht te zijn ontstaan op het moment waarop voor het lid duidelijk was of redelijkerwijs duidelijk kon
zijn dat er een situatie bestaat waarvoor rechtsbijstand nodig was of nodig had kunnen zijn;
2. een financieel belang heeft van minder dan 400 euro, tenzij wordt besloten om, vanwege het
principiële karakter, alsnog rechtsbijstand te verlenen;
3. niet tijdig is gemeld bij LBV, waardoor een zorgvuldige behandeling niet meer mogelijk is;
4. niet tijdig is gemeld bij LBV, waardoor bezwaar- en beroepstermijnen zijn verstreken;
5. waarover onvoldoende en/of onjuiste informatie is verstrekt aan LBV;
6. bij voorbaat ongegrond is of waarvan de kans van slagen te gering wordt geacht;
7. betrekking heeft op of gericht is tegen LBV of een aan LBV gelieerde organisatie of tegen een ander lid.
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Artikel 5

BEËINDIGING RECHTSBIJSTAND
1. LBV heeft het recht de rechtsbijstand tijdens de behandeling van een geschil te beëindigen indien
blijkt dat:
a. er in redelijkheid geen kans meer bestaat op een succesvolle afronding van het geschil;
b. verdere voortzetting van het geschil in redelijkheid niet zal leiden tot een betere uitkomst
voor het lid;
c. het lid een derde partij inschakelt voor de behandeling van het geschil;
d. het lid door diens handelen of nalaten een succesvolle behandeling van het geschil 		
onmogelijk maakt;
e. het lid de behandelaar onheus bejegent;
f. het lid nalaat dan wel weigert om nadere voor de verdere behandeling van het geschil
noodzakelijke informatie op verzoek te verstrekken;
g. de kosten voor LBV niet meer opwegen tegen het belang van het geschil;
h. op grond van andere bijzondere omstandigheden in redelijkheid van LBV niet meer kan
worden gevergd rechtsbijstand te verlenen in het betreffende geschil;
i. het betreffende lid een contributieachterstand heeft van twee (2) maanden of langer
2. Indien LBV de rechtsbijstand beëindigt dan wel opschort, dan zal het lid hierover tijdig, schriftelijk en
gemotiveerd geïnformeerd worden.
Artikel 6

KOSTENVERGOEDING RECHTSBIJSTAND
1. LBV vergoedt uitsluitend de volgende kosten in het kader van rechtsbijstand:
a. de kosten van door de LBV ingeschakelde behandelaar of door LBV extern ingeschakelde
juristen of advocaten met betrekking tot het geschil;
b. de kosten van de ingeschakelde getuigen, experts of deskundigen uitsluitend na 		
schriftelijke toestemming van LBV en mits naar het oordeel van LBV in het belang van het
geschil;
c. de kosten die zijn verbonden aan het inwinnen van inlichtingen of het verzamelen van
feiten, uitsluitend na schriftelijke toestemming van LBV en mits naar het oordeel van LBV in
het belang van het geschil zijn;
d. de griffierechten die verschuldigd zijn aan de bevoegde gerechtelijke instantie in een
gerechtelijke procedure;
e. de proceskosten van de wederpartij voor zover verschuldigd krachtens een 		
proceskostenveroordeling in een gerechtelijke uitspraak;
f. de deurwaarderskosten die verbonden zijn aan het betekenen van een exploot in een
gerechtelijke procedure;
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g. de kosten van eventueel verdere noodzakelijke incassomaatregelen;
2. Alle andere kosten komen voor rekening van het lid. Het lid op de hierna aangegeven wijze
gehouden tot vergoeding aan LBV van de kosten van de aan hem verleende rechtsbijstand. Het lid
verplicht zich alle van een wederpartij of een derde partij ontvangen vergoedingen voor rechtsbijstand
of vergoedingen voortvloeiende uit een proceskostenveroordeling of incassomaatregel aan LBV
te voldoen. Het lid verplicht zich in dit verband alle handelingen te verrichten en documenten te
ondertekenen die LBV in staat stellen teneinde voornoemde vergoedingen te ontvangen en voor zover
nodig te verhalen op de wederpartij respectievelijk een derde partij.
3. Op schriftelijk verzoek van LBV, is het lid verplicht om, met het oog op een mogelijke min- of
onvermogendheid in de zin van de Wet op de Rechtsbijstand, een “inkomensverklaring” aan te vragen bij
de Raad voor de Rechtsbijstand, teneinde LBV in staat te stellen daarmee reductie van het griffierecht
aan te vragen.
4. Indien door nalatigheid van het lid geen inkomensverklaring is verkregen, dan wel is overgelegd,
is LBV bevoegd om de misgelopen reductie van het griffierecht op het lid te verhalen, dan wel te
verrekenen op een aan het betreffende lid toegewezen vergoedingen, anders dan eventuele ontvangen
bedragen.
5. In het geval een lid geen recht heeft gehad op rechtsbijstand wegens strijdigheid met de wet, deel
A van de algemene voorwaarden of de statuten dan behoudt LBV zich het recht voor om alle door LBV
vergoede kosten van de rechtsbijstand op het lid te verhalen.
6. Alle kosten die een lid maakt zonder hiertoe voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben
verkregen van LBV komen volledig voor rekening en risico van het betreffende lid.
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DEEL B: ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL
Artikel 1

DEFINITIES EN INTERPRETATIE
1. ALGEMENE VOORWAARDEN: deze algemene voorwaarden;
2. BEHANDELAAR: medewerkers van LBV of andere door LBV aangestelde personen;
3. DOSSIER: een verzameling van stukken, correspondentie, aantekeningen, relevante informatie en
processtukken op grond waarvan een lid een rechtsbijstand krijgt;
4. LBV: Landelijke Belangen Vereniging;
5. GERECHTELIJKE PROCEDURE: een procedure ter beslechting van een geschil dat aanhangig wordt
gemaakt bij een gerechtelijke instantie in Nederland;
6. GESCHIL: een (juridisch) conflict tussen een (1) meerdere leden enerzijds en een (1) of meerdere in
Nederland gevestigde wederpartijen;
7. RECHTSBIJSTAND: het verlenen van (juridisch) advies, begeleiding, bemiddeling van een
doorverwijzing en zo nodig het verlenen van procesbijstand in een gerechtelijke procedure
8. LID: een lid van LBV dat werkzaam is als zelfstandige zonder personeel;
9. STATUTEN: de geldende statuten en reglementen van LBV;
10. ZELFSTANDIGE: een lid die als natuurlijke persoon staat ingeschreven in het Handelsregister en die
als zelfstandige (professional) zonder personeel, op grond van een overeenkomst van opdracht of een
aannemingsovereenkomst diensten verricht of vervaardigt voor derden.
Artikel 2

WERKWIJZE
1. LBV verleent rechtsbijstand aan zelfstandigen met inachtneming van de rechtsgebieden opgenomen
in deel B van deze algemene voorwaarden.
2. LBV bepaalt de behandelaar van een geschil alsmede de aard, de omvang en de afhandeling van de te
verlenen rechtsbijstand op basis van een inhoudelijke beoordeling van het geschil door de behandelaar.
3. LBV verleent rechtsbijstand en eventuele aanvullende diensten uitsluitend op basis van een
inspanningsverbintenis.
4. LBV is op elk gewenst moment gerechtigd om in plaats van het verlenen van rechtsbijstand aan de
zelfstandige een geldbedrag aan te bieden ter grootte van (een deel van) het financiële belang.
5. De door LBV verleende rechtsbijstand verkregen (derden)gelden dienen overgemaakt te worden op
de door de LBV daartoe aangehouden derdengeldenrekening alvorens over te gaan tot doorgeleiding
van het aan de zelfstandige toekomende deel daarvan.
6. Duidelijkheidshalve benadrukt LBV dat zelfstandigen geen vrije keuze hebben met betrekking tot de
behandelaar, noch wie de rechtsbijstand verleent.
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Artikel 3

RECHT OP RECHTSBIJSTAND
1. Een zelfstandige heeft recht op rechtsbijstand bij een geschil dat de betreffende zelfstandige raakt
en betrekking heeft op door de zelfstandige persoonlijk verrichte arbeid, mits deze arbeid aantoonbaar
voor meer dan 75 procent door de zelfstandige is verricht en deze arbeid binnen de activiteiten van de
zelfstandige valt zoals beschreven in het Handelregister, en waarop het Nederlandse recht of het in
Nederland geldende Europese of internationale recht van toepassing is, en waarvan de Nederlandse
rechter bevoegd is om kennis van te nemen.
2. Rechtsbijstand in een geschil wordt alleen verleend indien de aan het geschil ten grondslag liggende
feiten, niet langer dan een (1) jaar geleden zijn geconstateerd voordat het geschil aan LBV bekend werd
gemaakt.
3. Met inachtneming van de bepalingen in dit deel B van de algemene voorwaarden, hebben
zelfstandigen gedurende een periode van een kalenderjaar recht op rechtsbijstand in maximaal vijf
(5) zaken. In zaken die betrekking hebben op onbetaalde facturen van de zelfstandige, verleent LBV
uitsluitend rechtsbijstand indien de zelfstandige een door zijn opdrachtgever getekende offerte heeft
of sprake is van een bewijsbare opdrachtbevestiging en nadat de zelfstandige zelf zijn opdrachtgever
eerst schriftelijk heeft gesommeerd én aangemaand om over te gaan tot betaling van het openstaande
factuurbedrag.
4. De zelfstandige verplicht zich te allen tijde alle relevante verlangde actuele informatie en inlichtingen
in een geschil tijdig en volledig aan LBV ter beschikking te stellen en tevens alle andere gegevens te
verschaffen die LBV in redelijkheid verlangt.
5. Indien de zelfstandige binnen de eerste zes (6) maanden van zijn lidmaatschap rechtsbijstand wenst
in een geschil waar voor de behandeling meer dan alleen (juridische) informatie of (juridisch) advies
noodzakelijk is, geldt dat de rechtsbijstand alleen wordt verleend nadat de zelfstandige zich er toe heeft
verplicht om ten minste nog een (1) jaar na het beëindigen van de rechtsbijstand lid te blijven van LBV
én vooraf een nader te bepalen solidariteitsheffing (entreebedrag) van ten minste 450 euro vooraf heeft
voldaan.
Artikel 4

GEEN RECHT OP RECHTSBIJSTAND
1. Zelfstandigen hebben geen recht op rechtsbijstand indien niet is voldaan aan artikel 3 van dit deel van
de algemene voorwaarden én indien een geschil:
a. is ontstaan vóór aanvang van het lidmaatschap van LBV, waarbij een geschil wordt geacht
te zijn ontstaan op het moment waarop voor de zelfstandige duidelijk was of redelijkerwijs
duidelijk kon zijn dat er een situatie bestaat waarvoor rechtsbijstand nodig was of nodig had
kunnen zijn;
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b. eerst bij een andere rechtsbijstandverlener in behandeling zijn geweest;
c. voor zover deze betrekking hebben op overeenkomsten, indien deze overeenkomsten niet
zijn aangegaan door de zelfstandige in persoon in de uitoefening van zijn beroep of 		
eenmanszaak;
d. een financieel belang hebben van minder dan 400 euro, tenzij wordt besloten om, vanwege
het principiële karakter, alsnog rechtsbijstand te verlenen;
e. betrekking heeft op aangelegenheden die verband houden met betalingsonmacht, een
surseance van betaling of een faillissement van de zelfstandige;
f. betrekking heeft op private kredietverlening, financiering en vermogensbeheer aan of door
zelfstandige;
g. valt onder financiële dienstverlening en advies over verzekeringen of financiële producten;
h. betrekking heeft op de verkrijging van tweedehands bedrijfsmiddelen zonder 		
garantieregeling of een (eigen) pand dat zowel als woning als bedrijfspand wordt gebruikt,
tenzij het pand bouwkundig is gesplitst;
i. betrekking heeft op het werk dat door derden tot stand is gekomen, dat door de 		
zelfstandige is verricht, maar niet door de zelfstandige is gefactureerd;
j. niet tijdig wordt gemeld bij LBV, waardoor een zorgvuldige behandeling niet meer mogelijk
is;
k. niet tijdig worden gemeld bij LBV, waardoor bezwaar- en beroepstermijnen zijn verstreken;
l. is ontstaan doordat de zelfstandige zich niet heeft gehouden aan dwingendrechtelijke
bepalingen of in strijd heeft gehandeld met de openbare orde of de goede zeden;
m. betrekking heeft op de relatie met andere zelfstandigen in een samenwerkingsverband;
n. waarin de zelfstandige weigert of heeft geweigerd medewerking te verlenen aan een in
zijn sector voorkomende geschillenregeling;
o. waarover onvoldoende en/of onjuiste informatie is verstrekt aan LBV;
p. ongegrond is of waarvan de kans van slagen te gering wordt geacht;
q. betrekking heeft op of gericht zijn tegen LBV of een aan LBV gelieerde organisatie of tegen
een andere zelfstandige of een lid van LBV.
2. Indien in een Zaak de kans van slagen te gering wordt acht, dan stelt LBV de Zelfstandige hiervan op
de hoogte.
Artikel 5

BEËINDIGING OF BEPERKING RECHTSBIJSTAND
1. LBV heeft het recht de rechtsbijstand tijdens de behandeling te beëindigen indien blijkt dat:
a. er in redelijkheid geen kans meer bestaat op een succesvolle afronding van het geschil.
b. verdere voortzetting van het geschil in redelijkheid niet zal leiden tot een betere uitkomst
voor de zelfstandige;
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c. de zelfstandige een derde partij inschakelt voor de behandeling van het geschil;
d. de zelfstandige door diens handelen of nalaten een succesvolle behandeling van het
geschil onmogelijk maakt;
e. de zelfstandige de behandelaar onheus bejegent;
f. de zelfstandige nalaat dan wel weigert om nadere voor de verdere behandeling van het
geschil noodzakelijke informatie op verzoek te verstrekken;
g. de kosten voor LBV niet meer opwegen tegen het belang van het geschil;
h. op grond van andere bijzondere omstandigheden in redelijkheid van LBV niet meer kan
worden gevergd rechtsbijstand te verlenen in het betreffende geschil;
i. de zelfstandige een contributieachterstand heeft van twee (2) maanden of langer;
j. LBV is gerechtigd de rechtsbijstand aan een zelfstandige te beperken, indien 		
de zelfstandige bij herhaling in een vergelijkbaar geschil verzoekt om rechtsbijstand, 		
terwijl de behandelaar de betreffende zelfstandige heeft gewezen bepaalde aspecten,
handelswijzen en/of (contractuele) voorwaarden te veranderen, en de zelfstandige dit heeft
nagelaten.
2. Indien LBV de rechtsbijstand beëindigt dan wel opschort, dan zal de zelfstandige hierover tijdig,
schriftelijk en gemotiveerd geïnformeerd worden.
Artikel 6

BIJZONDERE BEPALINGEN GERECHTELIJKE PROCEDURES
LBV behoudt zich het recht voor om:
1. niet eerder een gerechtelijke procedure te (laten) starten of een gerechtelijke uitspraak te laten
executeren, dan nadat voldoende is gebleken dat de wederpartij voldoende verhaalsmogelijkheden
biedt;
2. de kosten van de rechtsbijstand in een volgende instantie van een gerechtelijke procedure niet te
vergoeden als die kosten niet in verhouding staan tot het financiële belang van het geschil;
3. indien LBV voornemens is van haar recht op grond van dit artikel van deze algemene voorwaarden
gebruik te maken dan zal zij de zelfstandige hierover tijdig, schriftelijk en gemotiveerd informeren.
Artikel 7

KOSTENVERGOEDING RECHTSBIJSTAND
1. LBV vergoedt uitsluitend de volgende kosten in het kader van rechtsbijstand in een geschil:
a. de kosten van de door de LBV ingeschakelde behandelaar;
b. de kosten van de door de LBV extern ingeschakelde juristen of advocaten met betrekking
tot het geschil met een maximum van 2.500 euro, exclusief btw;
c. de kosten van ingeschakelde getuigen, experts of deskundigen (inclusief de kosten voor
een tolk en kosten van een deskundigenoordeel), uitsluitend na schriftelijk toestemming van
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LBV en mits naar het oordeel van LBV in het belang van het geschil;
d. de kosten die zijn verbonden aan het inwinnen van inlichtingen of het verzamelen van
feiten, uitsluitend na schriftelijke toestemming van LBV en mits naar het oordeel van LBV in
het belang van het geschil;
e. de griffierechten die verschuldigd zijn aan de bevoegde gerechtelijke instantie in een
gerechtelijke procedure met een maximum van 500 euro per geschil;
f. de proceskosten van de wederpartij voor zover verschuldigd krachtens een 		
proceskostenveroordeling in een gerechtelijke uitspraak tot een maximum van 2.500 euro;
g. de deurwaarderskosten die verbonden zijn aan het betekenen van een exploot in een
gerechtelijke procedure;
h. de kosten van eventueel verdere noodzakelijke incassomaatregelen.
2. LBV vergoedt per zelfstandige maximaal 2.500 euro, exclusief btw per kalenderjaar aan kosten,
zoals opgesomd in het lid 1 van dit artikel, voor rechtsbijstand, waarbij de kosten van een behandelaar
worden gesteld op 140 euro per uur, exclusief btw en de overige kosten op basis van de werkelijke
kosten worden berekend. LBV houdt de zelfstandige op de hoogte van de kosten die gedurende een
kalenderjaar voor de betreffende zelfstandige worden gemaakt.
3. LBV vergoedt per zelfstandige maximaal twee (2) gerechtelijke procedures per vijf (5) kalenderjaren.
De telling van het genoemde tijdvak van vijf (5) kalenderjaren gaat in met ingang van de datum dat de
eerste procedure wordt gestart. Ook procedures die tegen de zelfstandige gestart worden, waarbij de
zelfstandige de gedaagde en/of verweerder is, worden meegeteld.
4. Alle andere, respectievelijk overige kosten komen voor rekening van de zelfstandige. LBV behoudt
zich het recht voor ten aanzien van sommige kostenposten te werken op basis van voorschotbetalingen
door de zelfstandige.
5. Voor rekening van de zelfstandige komen de kosten indien de zelfstandige zelf een regeling treft
met de wederpartij over de vordering of indien de zelfstandige zelf een betaling accepteert, zonder
aanspraak te maken op de (buiten) gerechtelijke incassokosten. In dat geval geldt dat de zelfstandige de
gemaakte incassokosten en/of de kosten van door haar ingeschakelde derden aan de LBV verschuldigd
is.
6. De zelfstandige is op de hierna aangegeven wijze gehouden tot vergoeding aan LBV van de kosten
van de aan hem verleende rechtsbijstand. De zelfstandige verplicht zich alle van een wederpartij of
een derde partij ontvangen vergoedingen voor rechtsbijstand of vergoedingen voortvloeiende uit
een proceskostenveroordeling of incassomaatregel zonder daarbij een recht op aftrek verrekening
of opschorting te hebben, aan LBV te voldoen. De zelfstandige verplicht zich in dit verband alle
handelingen te verrichten en documenten te ondertekenen die LBV in staat stellen de voornoemde
bedragen te ontvangen en voor zover nodig te verhalen op de wederpartij respectievelijk een derde
partij.
7. Indien achteraf blijkt dat wegens strijdigheid met de wet, de statuten of deel B van deze algemene
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voorwaarden de zelfstandige geen recht had op de rechtsbijstand, dan zullen alle door LBV vergoede
kosten van de rechtsbijstand op de betreffende zelfstandige worden verhaald.
8. Alle kosten die een zelfstandige maakt zonder hiertoe voorafgaand schriftelijke toestemming te
hebben verkregen van LBV komen volledig voor rekening en risico van de zelfstandige.
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BIJLAGEN
DEEL A: WERKNEMERS, UITKERINGSGERECHTIGDEN, HUISVROUWEN, - MANNEN
EN STUDENTEN
RECHTSGEBIEDEN BASISPAKKET
1. Arbeidsrecht
2. Sociaal Zekerheidsrecht
3. Bestuursrecht
4. Fiscaal recht

RECHTSGEBIEDEN PLUSPAKKET (UITBREIDING VAN HET BASISPAKKET)
5. Huur- en woonrecht
6. Consumentenrecht
En voorts al hetgeen dat met het een en ander, in de ruimste zin van het woord, rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

DEEL B: ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL
RECHTSGEBIEDEN BASISPAKKET
1. Fiscaal recht
2. Overeenkomstenrecht
3. Sociaal Zekerheidsrecht
4. Bestuursrecht
5. Faillissementsrecht

RECHTSGEBIEDEN PLUSPAKKET (UITBREIDING VAN HET BASISPAKKET)
6. Huur- en woonrecht
7. Consumentenrecht
En voorts al hetgeen dat met het een en ander, in de ruimste zin van het woord, rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
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Vragen naar aanleiding van de algemene voorwaarden?
www.lbv.nl
088-2663000
lbv@lbv.nl
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