
COLLECTIEVE VERZEKERINGSPOLIS BURGERLIJKE 
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor leden van het 

ITAA  
(NCN690001093) 

 
TOETREDINGSFORMULIER  

Ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan WILLEMOT NV via ITAA@willemot.be.  
Meer info via www.ITAAWillemot1841.be of 09 265 08 14. 
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1. Toetreder 

De toetreder tot de collectieve polis is een: ☐ NATUURLIJKE PERSOON   en/of   ☐ RECHTSPERSOON 

 
☐ 1) De toetreder is reeds een erkend EXTERN ITAA lid – zijn lidnummer is: _________________ 

 
De hoedanigheid van de toetreder is: 

☐ (Fiscaal) Accountant  

☐ Gecertificeerd Accountant of Belastingadviseur 

☐ Extern Stagiair  

☐ 2) De toetreder is nog geen extern lid en doet deze aanvraag in het kader van de erkenningsprocedure tot 
EXTERN ITAA lid met de volgende hoedanigheid: 

 

☐ (Fiscaal) Accountant  

☐ Gecertificeerd Accountant of Belastingadviseur 

☐ Extern Stagiair 

☐ De toetreder (Natuurlijke Persoon) is reeds een INTERN ITAA lid – zijn lidnummer is: _______________ 
 

 

☐    Natuurlijke Persoon  

Naam: ____________________ Voornaam: ____________________ 

Geboortedatum: __/__/____ Geboorteplaats: ____________________        

Geraamde omzet:  € _________  
 

Adres: _________________________________ Nr: ____ Bus: ____ 

Postcode: _________ Gemeente: _______________________ 

E-mail : _______________________  

Telefoon: _______________ GSM: ____________________ 
 

 
☐    Rechtspersoon  

Naam: _______________________ Rechtsvorm: ________ 

Ondernemingsnummer: ________________  Oprichtingsdatum: __/__/____ 

Geraamde omzet: € _________   
 

Adres : _________________________________ Nr: ____ Bus: ____ 

Postcode: _________ Gemeente: _______________________ 

E-mail : _______________________  

Telefoon: _______________ GSM: ____________________ 

 

 
☐ De toetreder oefent zijn activiteiten exclusief uit vanuit zijn in België gevestigd kantoor:  ☐ JA ☐ NEE 
     Indien niet, som hierna de kantoren gevestigd in het buitenland op:  _______________  



 

2. Dekking BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 
 

2.1. Schadeverleden 

☐ De toetreder (Natuurlijke Persoon/ Rechtspersoon) is nog niet erkend als extern ITAA lid  
 
☐ De toetreder (Natuurlijke persoon/ Rechtspersoon) is reeds erkend als extern ITAA lid  gelieve ons een 
attest schadeverleden te bezorgen.  
 

De toetreder tot de collectieve polis heeft 2 of meer schades met uitgaven gehad de voorbije 5 jaar: 
 

 NEE, géén of maximum 1 schade in de laatste 5 jaar  

 JA, 2 of meer schades in de laatste 5 jaar       toetreding onder voorbehoud van aanvaarding 
door de verzekeraar 

 
Indien er zich de voorbije 5 jaar 2 of meer schadegevallen hebben voorgedaan, waarin er telkens meer dan € 
2.500 is uitbetaald, wordt een bijpremie aangerekend van € 1.000,00 / jaar en dit gedurende een periode van 5 
volledige opeenvolgende schadevrije jaren. 

 

2.2. Premie 

Premiematrix 
 

 
☐   Toetreden als Natuurlijke Persoon:  
 
 
 
☐   Toetreden als Rechtspersoon:  
 
De premie te betalen door de toetreder, Rechtspersoon, wordt samengesteld per bestuurder, zaakvoerder of werkend 
vennoot.   
 
Lijst van alle bestuurders en werkende vennoten (Natuurlijke of Rechtspersonen): 

 

Hoedanigheid Erkenningsnr. Naam + Voornaam of Rechtsvorm 
Geboortedatum of 

ondernemingsnummer 
A / B / C / D / E _________ ________________ ________________ _______________ 

A / B / C / D / E _________ ________________ ________________ _______________ 

A / B / C / D / E _________ ________________ ________________ _______________ 

A / B / C / D / E _________ ________________ ________________ _______________ 

A / B / C / D / E _________ ________________ ________________ _______________ 

A / B / C / D / E _________ ________________ ________________ _______________ 
  

Hoedanigheid: Premie BA + Rb¹ Hoedanigheid: Premie BA + Rb¹ 

A 
Extern Gecertificeerd 
Accountant of Belastingadviseur 

GEEN FTE2 € 600,00 
C 

Extern Stagiair 
ITAA lid4: 

GEEN FTE2 € 600,00 

FTE³ € 680,00 FTE³ € 1.200,00 

B Extern (Fiscaal) Accountant 
GEEN FTE2 € 600,00 D IBR lid: € 680,00 

FTE³ € 680,00 E Andere5: € 600,00 
1 de premie omvat zowel de Beroepsaansprakelijkheid als de Rechtsbijstand (€ 10,00), uitgezonderd hoedanigheden D & E 
2 er zijn geen bedienden ingeschreven in het personeelsregister van de toetreder Natuurlijke Persoon/Rechtspersoon of dat van de Rechtspersoon 
waarin de toetreder Natuurlijke Persoon opgenomen is/zal worden als Extern lid. 
³ premie inclusief 1 tot 3 bedienden 
4 buiten arbeidsovereenkomst 
5  elke andere beroepsactieve bestuurder of werkende vennoot. Onder ‘beroepsactief’ dient men ‘actief in de dagelijkse ITAA activiteiten’ te verstaan. 
 

Hoedanigheid FTE 

A / B / C JA / NEE 



 

2.3. Bijpremie bedienden 

 
De bijpremie voor de toetreder wordt berekend in functie van het aantal FTE* in het personeelsregister ingeschreven op 
31/12. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen Interne leden en andere bedienden, waaronder Interne Stagiairs. 
 
Verplicht in te vullen aantal bedienden: 
 

 
Een EXTERN ITAA lid, Natuurlijke Persoon, heeft (over alle polissen heen) éénmalig recht op een gratis vork bedienden 
(1-3). Nadien dient een bijpremie betaald te worden per aangesneden vork. 
 

 Aantal bedienden 

 1 tot 3 4 tot 6 7 tot 9 10 tot 12 13 tot 15 16 tot 18 19 tot 21 22 tot 24 

1 ITAA lid € 0 € 600 € 1.800 € 4.200 € 7.800 € 12.600 € 18.600 € 25.800 

2 ITAA leden € 0 € 0 € 600 € 1.200 € 2.400 € 3.600 € 6.000 € 8.400 

3 ITAA leden € 0 € 0 € 0 € 600 € 1.200 € 1.800 € 3.000 € 4.200 

4 ITAA leden € 0 € 0 € 0 € 0 € 600 € 1.200 € 1.800 € 2.400 

5 ITAA leden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 600 € 1.200 € 1.800 

6 ITAA leden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 600 € 1.200 

7 ITAA leden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 600 

8 ITAA leden € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

OPMERKING: Gelieve contact op te nemen met Willemot indien het aantal leden en/of bedienden hoger is dan in bovenstaande indicatieve tabel of er 
door ITAA leden samengewerkt wordt met bedienden in het kader van andere toetredingen binnen de collectieve polis. 

 

2.4. Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid van Gerechtelijke Mandatarissen en Minnelijke 
Vereffenaars van vennootschappen 

 
In Artikel 4 (‘Verzekerde activiteiten’) van de Algemene Voorwaarden van de Collectieve polis BA Beroep 
(NCN690001093) staat uitdrukkelijk dat volgende activiteiten géén deel uitmaken van de verzekerde activiteiten: 
 

 elk gerechtelijk mandaat (incl. curator van een faillissement, gerechtelijk sekwester, uitvoerder van een 
testament), behalve de gerechtelijke expertise en de activiteit van insolventiefunctionaris aangesteld door de 
rechtbank (krachtens art. 20 § 1 Boek XX in het Wetboek van economisch recht), alsook de wettelijke bijstand 
aan de schuldenaar bij de voorbereiding van het GRP dossier dat de schuldenaar bij de rechtbank dient in te 
voeren (Procedure Gerechtelijke Reorganisatie); 

 elk mandaat van minnelijke vereffenaar 
 

☐ De toetreder oefent activiteiten van Gerechtelijke Mandatarissen en Minnelijke Vereffenaars uit en wenst meer 

informatie over een aanvullende dekking te ontvangen.  

  

  Aantal FTE Bijpremie 

☐ Intern lid 
____ 

€ 150,00 per Intern lid 

☐ Andere bedienden (incl. Interne Stagiairs) 
____ 

Zie onderstaande tabel 

☐ Er zijn geen FTE ingeschreven 

* FTE = voltijdse equivalenten (vb.: 3x90%=2,7; 4x80%=3,2)  



 

3. Algemene voorwaarden 

 
De toetreder verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van deze collectieve verzekeringspolis 
Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid van het instituut bij Allianz Benelux NV onder nr. NCN690001093 en deze van de 
hiermee onlosmakelijk verbonden Rechtsbijstandspolis bij The Legal Village onder nr. 568400048 (te raadplegen op de 
webstek www.ITAAWillemot1841.be).  
 
Door het hierboven opgeven van een e-mailadres aanvaardt u dat ons kantoor zo veel als mogelijk met u communiceert 
via elektronische weg en dat u er voor kiest om de wettelijke, pre- en contractuele informatie, indien het kan, niet op papier 
maar elektronisch te ontvangen of op de website te consulteren.  
 

☐ Hierbij geef ik mijn akkoord dat de gegevens inzake mijn aansluiting en premiebetaling kunnen 
worden overgemaakt   aan het Instituut met oog op de controle van de verzekeringsplicht BA. Dit geldt 
niet voor gegevens inzake schadegevallen. 
 
☐ De toetreder verklaart hierbij tot bovenvermelde collectieve polis toe te treden en bevestigt dat alle 
gegevens waarheidsgetrouw zijn opgegeven. 
 
ITAA leden die de collectieve polis onderschreven hebben, kunnen dankzij de intensieve onderhandeling 
van uw instituut, ook voor andere polissen genieten van een preferentiële premie. Wij kijken graag na of u 
baat heeft bij een waarborguitbreiding.  
 
☐ U wilt meer weten over deze aanverwante, concurrentiële producten en wenst hierover 
gecontacteerd te worden. 
 
 
 

De toetreder: (handtekening) 
 
 
 

Opgemaakt op: __/__/____ 
Gewenste aanvangsdatum: __/__/____ (deze datum kan niet eerder zijn dan 
de datum van erkenning of de datum van ontvangst van het formulier door 
Willemot)  

 
  



 

Gegevensbescherming 

 
Wij houden eraan u uitdrukkelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens: 
 

 Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer verwerkt en bewaard dan noodzakelijk is. 
 Uw gegevens worden verwerkt in ons intern klantenbeheersysteem. 
 Communicatie. Wij gebruiken de gegevens die wij verzamelen om u mededelingen te doen onze diensten en producten.  
 Bedrijfsvoering. Wij gebruiken gegevens om de producten en diensten die wij aanbieden te leveren en te verbeteren en 

om essentiële zakelijke functies uit te voeren, zoals het plannen van afspraken. 
 Bedrijfsontwikkeling. Wij gebruiken de verstrekte gegevens om de subagent of commerciële contactpersoon in staat te 

stellen verder te prospecteren, Willemot’s diensten te commercialiseren en Willemot’s marktaandeel te ontwikkelen in 
de richting van de leads, prospects en contactpersonen van prospects verzameld. 

 Onze dienstverlening is gegrond de Belgische wet betreffende de verzekeringen van 4 april 2014. 
 Het is mogelijk dat bepaalde gegevens worden doorgegeven aan derden zoals onder meer: de 

verzekeringsmaatschappijen teneinde een offerte kunnen opmaken.  
 Wij delen alleen gegevens aan andere partijen mee als dat nodig is om uw offerte vragen of commerciële vragen te 

behandelen. 
 Persoonsgegevens die door WILLEMOT worden verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in uw regio 

(België, Duitsland of in elk ander land in de Europese Economische Ruimte waar WILLEMOT of haar filialen, 
dochterondernemingen of dienstverleners vestigingen hebben. Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
gegevens die wij op grond van deze privacyverklaring verzamelen, worden verwerkt volgens de bepalingen van deze 
verklaring en de vereisten van de toepasselijke wetgeving, waar de gegevens zich ook bevinden. 

 Persoonsgegevens van potentiële klanten, prospecten en contactpersonen van dergelijke prospecten die hebben 
aangegeven niet geïnteresseerd te zijn in het dienstenaanbod van Willemot, worden uit het systeem verwijderd na 30 
dagen na de bevestiging van deze afwezigheid van interesse. 

 
U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de 
verwerking die gebeurde door ons op basis van de toestemming voor de intrekking ervan. 
U heeft het recht tot toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kan zich ook verzetten 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om de verwerking ervan te beperken.  
 
Hoe ons te contacteren? 
Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot het verzamelen en 
verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze DPO.  
E-mail:   privacy@willemot.be 
Postadres:   Coupure 228, 9000 Gent 
 
Wij stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en rechtmatige manier te behandelen in 
overeenstemming met de geldende regelgeving. Indien u desondanks meent dat uw rechten zijn geschonden en indien u binnen 
onze onderneming geen antwoord op uw bezwaren vindt, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit: 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel |       +32 (0)2 274 48 00 |      +32 (0)2 274 48 35 |       contact@apd-gba.be 
U kunt zich ook tot de rechter wenden indien u van mening bent dat u schade lijdt ten gevolge van de verwerking van uw 
persoonsgegevens 
 
De wetgeving betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”) bepaalt dat we uw persoonsgegevens (naam, titel,  
geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoon- en gsm-nummer, interesse in diensten en producten van Willemot)  voor 
commerciële doeleinden en direct marketing slechts kunnen verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming te vragen. 
 
Wenst u niet dat uw gegevens gebruikt worden voor direct marketing, kan u dit melden door het aankruisen van dit vakje ☐ of 
door een mail te sturen naar itaa@willemot.be 
Bij de bemiddeling voor verzekeringen kan het gebeuren dat ons kantoor medische gegevens en/of gevoelige gegevens en/of 
strafrechtelijke gegevens van of over u moet verwerken. Daartoe en om ons toe te laten te bemiddelen geeft u ons kantoor uw 
uitdrukkelijke toestemming door het aankruisen van onderstaande vakjes:  
 

☐ ik geef toestemming voor de verwerking van gezondheidsgegevens en/of gevoelige gegevens in het kader van de 
bemiddeling voor het sluiten en het beheer van een verzekeringsovereenkomst 
☐ ik geef toestemming voor de verwerking van strafrechtelijke gegevens in het kader van de bemiddeling voor het 
sluiten en het beheer van een verzekeringsovereenkomst 

 
Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Willemot kan u terugvinden op www.willemot.eu/privacy/.  
 
Met de ondertekening en terugzending van dit document erkent u kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring. 
 


