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Artikel 1 | Aanvullende begripsomschrijving 

1.1 Verzekerde 
 a. ambtenaren;
 b. arbeidscontractanten; 
 c.  gewezen ambtenaren tot maximaal een jaar na 

beëindiging van het dienstverband;
 d.  alle overige personen in loondienst bij 

verzekeringnemer.
   Nadrukkelijk kan verzekeringsnemer geen aanspraak 

maken op deze rechtsbijstand.

1.2 Vermoeden van een misstand
Een vermoeden van:

 a. schending van wettelijke voorschriften of beleidsregels;
 b.  een gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het 

milieu;
 c.  een onbehoorlijke wijze van functioneren die een 

gevaar vormt voor het goed functioneren van de 
openbare dienst. 

1.3 Nadelige gevolgen
Besluiten ten aanzien van verzekerde die strekken tot:

 a. het verlenen van ongevraagd ontslag;
 b.  het niet verlengen van een aanstelling voor bepaalde 

tijd;
 c.  het niet omzetten van een aanstelling voor bepaalde 

tijd in aanstelling voor onbepaalde tijd;
 d. de opgelegde benoeming in een andere functie;
 e.  het treffen van ordemaatregelen, schorsing en 

disciplinaire straffen;
 f.  het onthouden van een salarisverhoging, van een 

incidentele beloning voor prestaties of extra inzet en 
van toelagen, uitkeringen of vergoedingen;

 g. het onthouden van promotiekansen;
 h. het afwijzen van een verlofaanvraag.

1.4 Klokkenluidersregeling
De bij verzekeringsnemer geldende regeling en procedure 
voor het melden van vermoedelijke misstanden.

Artikel 2 | Wat is verzekerd

2.1 Arbeidsrecht voor klokkenluiders
Verzekerde heeft recht op juridische bijstand wanneer hij 
als gevolg van het te goeder trouw melden van een 
vermoeden van een misstand nadelige gevolgen 
ondervindt in zijn rechtspositie, tijdens en/of na het 
volgen van de geldende klokkenluidersregeling.

Artikel 3 | Verzekeringsgebied 

3.1 Nederland, Duitsland en België 
Rechtsbijstand wordt verleend in Nederland, Duitsland 
en België als de Nederlandse rechter bevoegd is en het 
recht van een van deze landen van toepassing is.

3.2 Afwijkend verzekeringsgebied
Er geldt een afwijkend verzekeringsgebied als dit op het 
polisblad vermeld wordt.

Artikel 4 | Aanvullende uitsluitingen

4.1 Geschillen met verzekeringsnemer  
Geschillen over een (voornemen tot het treffen van een) 
disciplinaire straf of maatregel op het handelen of nalaten 
van verzekerde in verband met de uitoefening van functie 
zijn uitgesloten.

4.2 Aanspraak op rechtsbijstand
Verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand voor een 
gebeurtenis die plaats vond gedurende de looptijd van de 
verzekering en gedurende het dienstverband met 
verzekeringsnemer tot maximaal een periode van een jaar 
na beëindiging van het dienstverband.

De Stichting verleent alleen rechtsbijstand als er een 
concrete indicatie bestaat van de relatie tussen de melding 
van een vermoedde misstand en de (te) ontstane nadelige 
gevolgen voor de rechtspositie.

De Stichting behandelt geen lopende zaken. Hieronder 
worden verstaan die gevallen waarvan voor ingang van de 
dekking al een interne of externe melding is gemaakt.

Artikel 5 | Bijzondere insluitingen

5.1 Melden van de zaak
Verzekerde kan rechtstreeks, een zaak aanmelden bij de 
Stichting.

5.2  Geen vordering proceskosten bij veroordeling 
verzekeringsnemer
De Stichting stelt namens verzekerde geen vordering in 
tot vergoeding van de voor verzekerde gemaakte 
proceskosten jegens verzekeringsnemer.
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