1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A.
Art. 6.1. Definities
“Club”: De entiteit die de rechtsvorm heeft van een vzw en beroep kan doen op de waarborgen
van de waarborg RECHTSBIJSTAND-LAVA door in regel te zijn met de jaarlijkse betaling van de
bijdrage RECHTSBIJSTAND-LAVA
“LAVA”: Liga Amateur Voetbal Antwerpen die het beheer van de RECHTSBIJSTAND-L.A.V.A.
waarneemt.
“RECHTSBIJSTAND-L.A.V.A.”: Het fonds waarop de clubs ingeval zij in regel zijn met de betaling
van hun bijdragen beroep kunnen doen wanneer de waarborg verworven is, voor de tussenkomst
in erelonen en kosten van hun advocaat, gerechtskosten en andere kosten, onder de voorwaarden
zoals hieronder vermeld. Er wordt uitdrukkelijk gestipuleerd dat de RECHTSBIJSTAND-L.A.V.A.
geen verzekering is in de zin van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst zodat deze.
laatste wet dan ook buiten toepassing is.
“Bijdrage RECHTSBIJSTAND-L.A.V.A.”: het bedrag dat jaarlijks moet betaald worden door de
club aan VACLA opdat de waarborg RECHTSBIJSTAND-L.A.V.A. verworven is en dit uiterlijk voor
1 juli van het volgende seizoen. Deze bijdrage bedraagt …….EUR per jaar en wordt jaarlijks
opnieuw vastgelegd door de Raad van Bestuur van L.A.V.A. zonder dat zij meer mag stijgen dan
alsof de bijdrage gekoppeld zou zijn aan de index der consumptieprijzen. De basisbijdrage loopt
vanaf 1 juli 2013 en bedraagt …EUR.
“Wachttijd”: de tijd die moet verstreken zijn na betaling van de eerste bijdrage opdat beroep kan
worden gedaan op RECHTSBIJSTAND-L.A.V.A.. Deze wachttijd bedraagt 1 jaar na betaling van
de bijdrage.
“Schadegeval”: Een gebeurtenis of omstandigheid waarbij een club betrokken is en waardoor zij
beroep kan doen op de financiële tussenkomst van de RECHTSBIJSTAND-L.A.V.A..
Een schadegeval ontstaat op het moment dat de club objectief weet of moet weten dat zij zich in
een conflictsituatie bevindt en als eiser of verweerder rechten of aanspraken kan doen gelden of
zich zal moeten verdedigen om haar rechten te vrijwaren, ongeacht het tijdstip waarop de derde
werkelijk handelt.
In een conflictsituatie met een sanctionerende overheid, ontstaat het schadegeval voor de

toepassing van alle waarborgen op het tijdstip van de vermeende inbreuk(en).
In een conflictsituatie met een administratieve overheid, ontstaat het schadegeval uiterlijk op het
moment waarop de club kon kennis nemen van de beslissing die zij wenst te bestrijden, en moet
dit een omstandigheid, toestand of handeling betreffen die een aanvang heeft genomen terwijl zij in
regel was met de betaling van haar bijdrage.
RECHTSBIJSTAND-L.A.V.A. kan enkel tussenkomen voor schadegevallen die zich voordoen in
het jaar dat de club met de bijdrage in regel was en na het verstrijken van de wachttijd én voor
zover de bijdrage op het ogenblik van het schadegeval dat jaar al betaald was. Wel is tussenkomst
ook mogelijk voor schadegevallen die zich voordoen in het jaar waarin de club in regel was met
haar bijdrage en de wachttijd verstreken was, doch waarvan de club pas later kennis krijgt en
waarin de club derhalve pas na het jaar waarin zij in regel was met haar bijdrage aangifte doet bij
RECHTSBIJSTAND-L.A.V.A..
In dezelfde zin wordt geen dekking verleend als L.A.V.A. kan aantonen dat de club, voordat zij in
regel was met de betaling van haar bijdrage RECHTBIJSTAND-L.A.V.A. en/of voordat de wachttijd
verstreken was, kennis had of redelijkerwijs had moeten hebben van de conflictsituatie en derhalve
van het schadegeval.
“Uitgesloten schadegevallen”
De waarborg geldt niet voor:









Schadegevallen waarbij individuele leden van een club betrokken zijn doch niet de club zelf
op rechtstreekse wijze
Contractuele geschillen met uitzondering van contractuele geschillen met aangesloten
leden
Fiscale geschillen
Strafrechtelijke geschillen tenzij de club in het kader van het strafrechtelijk geschil de
hoedanigheid van slachtoffer (burgerlijke partijstelling) heeft
Geschillen tegen de Voetbalfederatie Vlaanderen en tegen de Koninklijke Belgische
Voetbalbond
Geschillen waarbij een lid van een bondsinstantie een tegenpartij zou zijn, weliswaar enkel
als tegenpartij in de hoedanigheid van de uitoefening van de functie als lid van de
bondsinstantie en met uitzondering van de geschillen waarbij het lid van de bondsinstantie
tegenpartij is ingevolge een opzettelijke of strafrechtelijke fout.
Geschillen die worden of zouden kunnen worden behandeld voor een comité of commissie
van de Voetbalfederatie Vlaanderen of de K.B.V.B..

“Waarborggrens”
De maximale financiële tussenkomst van RECHTSBIJSTAND-L.A.V.A. per schadegeval en dit per
club, ook al zijn meerdere clubs betrokken in hetzelfde schadegeval.
Deze maximale tussenkomst bedraagt 5.000,00 EUR per schadegeval en wordt jaarlijks per 1 juli
aangepast aan de index der consumptieprijzen met als basisbedrag het bedrag van 5000,00 EUR
en als basisindexcijfer het indexcijfer van juni 2012.
De tussenkomst dekt volgende kosten:
• De kosten van een gerechtsdeskundige.
• De kosten van een raadgevend deskundige
• De kosten en erelonen van gerechtsdeurwaarders;

• De procedure- en gerechtskosten;
• De aangetoonde kosten voor de noodzakelijke vertaling van processtukken;
• De kosten van één uitvoeringsprocedure per uitvoerbare titel;
• De provisionele en definitieve erelonen en kosten van de advocaat
Al deze kosten worden door RECHTSBIJSTAND-L.A.V.A. ten laste genomen voor zover zij niet
kunnen gerecupereerd worden van een derde. Als de club of haar advocaat kan vermoeden dat de
derde insolvabel is, moet er eerst met L.A.V.A. overlegd worden alvorens uitvoeringsmaatregelen
te nemen.
Dagvaardingskosten en kosten in het algemeen die achteraf zouden gerecupereerd worden van de
tegenpartij evenals rechtsplegingsvergoedingen waartoe een tegenpartij wordt veroordeeld en die
gerecupereerd worden van de tegenpartij komen toe aan RECHTSBIJSTAND-L.A.V.A..
Voor de begroting van de maximale tussenkomst wordt weliswaar uitgegaan van de totale kostprijs
aan erelonen/kosten advocaat en gerechtskosten onder aftrek van de gerecupereerde kosten en
rechtsplegingsvergoedingen van de tegenpartij.
Art. 6.2. Procedure om beroep te doen op RECHTSBIJSTAND-L.A.V.A.
1. Aanvang
Zodra een club kennis krijgt van een schadegeval, meldt zij dit via elektronische post aan het
secretariaat van L.A.V.A.. Tevens meldt zij de naam en coördinaten van de advocaat waarop zij
beroep wenst te doen. De vrije keuze van raadsman is gewaarborgd.
Wanneer de Raad van Bestuur van L.A.V.A. van oordeel is dat de waarborg verworven is, meldt zij
dit binnen de twee maanden aan de betrokken club middels elektronische post aan de G.C. van de
club.
Indien een snellere bevestiging nodig is, bv. omdat voordat twee maanden zouden verstreken zijn,
de tussenkomst van een advocaat zou nodig zijn of omdat de zaak hoogdringend is, dient de club
dit uitdrukkelijk te vermelden bij haar melding en dient zij ook uitdrukkelijk de uiterste datum te
vermelden waarbinnen zij uitsluitsel dient te hebben over het feit of de waarborg verworven is.
Echter is in dit geval de uiterste datum ten vroegste tien dagen na de melding met uitzondering van
het geval waarin een club in kortgeding zou zijn gedagvaard en zij voordat zij de dagvaarding
kortgeding heeft ontvangen geen enkele kennis had van het schadegeval. In dat laatste geval kan
de club, voor de periode dat zij geen antwoord krijgt over het al dan niet verworven zijn van de
waarborg, ten voorlopige titel beroep doen op de diensten van een door haar gekozen raadsman.
De kosten en erelonen voor prestaties van de advocaat waarvan bewezen is dat zij hoogdringend
waren en die geleverd zijn na de aangifte van het schadegeval en voor dat de Raad van Bestuur
van VACLA een beslissing heeft medegedeeld omtrent het verworven zijn van de waarborg worden
gewaarborgd door RECHTSBIJSTAND- L.A.V.A. tenzij achteraf blijkt dat het soort schadegeval
waarover het ging kennelijk een uitgesloten schadegeval was.
Bij bevestiging van de Raad van Bestuur van L.A.V.A. dat de waarborg verworven is, worden de
huidige voorwaarden gevoegd die binnen de maand op elk bladzijde geparafeerd en op de laatste
bladzijde ondertekend door de G.C. van de club door de club worden teruggezonden naar het
secretariaat van L.A.V.A. als bewijs van kennisname van de algemene voorwaarden.
Wanneer de Raad van Bestuur van L.A.V.A. van oordeel is dat de waarborg niet verworven is,
meldt zij dit eveneens binnen de twee maanden aan de betrokken club middels elektronische post
aan de G.C. van de club.

Wanneer de club betwist dat de waarborg niet verworven is, meldt zij dit binnen de vijftien dagen
per elektronische post aan het secretariaat van LAVA. LAVA legt het dossier dan voor aan een
jurist die niet als advocaat optreedt voor de club en die oordeelt of de waarborg al dan niet
verworven is. Tegen deze beslissing is dan geen verhaal meer mogelijk.
2. Lopende de afhandeling van het geschil
De advocaat van de club is te allen tijde verplicht, voor zover mogelijk, het geschil op minnelijke
wijze te trachten op te lossen.
De advocaat van de club houdt ook L.A.V.A. op de hoogte van de procedure. Dit houdt in dat de
advocaat L.A.V.A. op de hoogte houdt van elke stap die wordt gezet in de procedure als daar zijn:
redactie dagvaarding, opstellen conclusie, pleidooi, vonnis. Indien het gaat om de redactie van
geschreven akten zoals dagvaarding, conclusie of vonnis maakt de advocaat van de club
telkenmale deze door hem geredigeerde akte in kopie over naar L.A.V.A.. De club ontslaat haar
advocaat voor wat dit betreft van zijn beroepsgeheim. De communicatie van de advocaat naar
L.A.V.A. geschiedt via het secretariaat van L.A.V.A..
Ondanks dat de waarborg verworven is, blijft de club de schuldenaar van erelonen en kosten van
advocaat, deurwaarder, gerechtsdeskundige…De advocaat, deurwaarder, gerechtsdeskundige of
andere heeft dienaangaande geen rechtstreekse vordering op L.A.V.A.. De kosten en erelonen
worden in die zin dan ook vanuit RECHTSBIJSTAND- L.A.V.A. betaald op basis van vrijwillige
delegatie.
Om deze reden wordt dan ook gevraagd dat:
• De club, als L.A.V.A. daarom vraagt, de erelonen en kosten mee opneemt in haar vordering op
de tegenpartij;
• De club geen afspraken maakt over de begrotingswijze van de erelonen en kosten zonder de
voorafgaande uitdrukkelijke instemming van L.A.V.A.;
• De club geen betaling doet aan een advocaat of deskundige zonder goedkeuring van L.A.V.A..
Als L.A.V.A. meent dat de gevorderde kosten en erelonen niet correct werden begroot, gaat de
club ermee akkoord dat L.A.V.A/ in naam van de club en voor rekening van de club de staat
betwist en eventueel voorlegt aan de organen van de daartoe bevoegde Orde of
beroepsvereniging. Als de club wordt gedagvaard wegens het niet betalen van een ereloonstaat,
laat de club zich verdedigen door een advocaat aangesteld door L.A.V.A. zelf, wordt de club
geheel gevrijwaard binnen de financiële grenzen van de verleende waarborg(en) met betrekking
tot de vordering, en volledig met betrekking tot de kosten van verdediging en de gerechtskosten.
Als de club een advocaat kiest die niet behoort tot een balie van het land van de procedure, blijft
de waarborg beperkt tot de normale kosten en erelonen van toepassing in het geval een advocaat
van de buitenlandse lokale balie zou zijn aangesteld.
L.A.V.A. neemt enkel de kosten en erelonen ten laste die voortvloeien uit de tussenkomst van één
advocaat of één raadgevend deskundige. Elke keer als een advocaat of deskundige wordt
opgevolgd, is de tussenkomst beperkt tot de kosten en erelonen van de opvolgende advocaat of
deskundige vanaf het ogenblik van de voortzetting van het dossier. De kosten en erelonen
verbonden aan de opvolging (instuderen dossier, openingskosten, melding van aan andere
partijen,…) zijn niet gewaarborgd. Deze beperkingen gelden niet als de club buiten haar wil om
gedwongen wordt een andere advocaat of deskundige te nemen.

