POLIS N° NCN 690001093 EN N° 568400048
Deze nota bevat enkele belangrijke punten in verband met de collectieve verzekeringspolis onderschreven door het
Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants, hierna IBA (ITAA), voor haar leden. Ze is louter indicatief en
vervangt op geen enkele manier de algemene voorwaarden van de polis. In geval van betwisting zal alleen de tekst
van deze polis van toepassing zijn.
De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website www.ITAAwillemot1841.be of kunnen steeds opgevraagd
worden via mail aan Willemot ITAA@willemot.be .

Wie kan er toetreden tot het collectieve contract?
1. De natuurlijke personen die ingeschreven zijn in het
openbaar register van het Instituut (IAB/BIBF/ICE
(ITAA)) in de hoedanigheid van (Stagiair):
• Erkend boekhouder (fiscalist) (BIBF) / (Fiscaal)
accountant (ITAA/IBA),
hierna Extern IBA lid of Extern Stagiair IBA lid
• Accountant en /of Belastingconsulent (IAB) /
Gecertificeerd accountant of belastingadviseur
(ITAA/IBA),
hierna Extern gecertificeerd IBA lid of Extern
Stagiair IBA lid
die de beroepsactiviteiten uitoefenen zoals bedoeld door
de wet van 17 maart 2019 als (stagiairs) zelfstandige in
hoofdberoep of bijberoep, voor rekening van derden.
2. De vennootschappen die ingeschreven zijn in het
openbaar register van het Instituut (IAB/BIBF/ICE
(ITAA)) in de hoedanigheid van erkende rechtspersonen
met melding van de hierboven onder 1. opgesomde
hoedanigheden.
met uitzondering van de vennootschappen van
accountants en belastingadviseurs van de groepen
PwC, KPMG, Deloitte Touche Tohmatsu, BDO
International, Paardekoper & Hofmann en Ernst &
Young, hun vennoten, zaakvoerders en aangestelden.

Hoe kan ik toetreden tot de collectieve polis?
Het volstaat het toetredingsformulier volledig ingevuld en
ondertekend terug te sturen naar Willemot op het
mailadres ITAA@willemot.be . Dit formulier kan u
terugvinden op de website www.ITAAwillemot1841.be

Willemot 1841
Coupure 212, 9000 Gent

Wat dekt de verzekering?
De activiteiten van Extern IBA lid, Extern (gecertificeerd
IBA lid of Extern Stagiair IBA lid, zoals, afhankelijk van
de voornoemde hoedanigheid, omschreven door de wet
van 17 maart 2019, alsook activiteiten die door het
Instituut als verenigbaar beschouwd worden. Maken
geen deel uit van de verzekerde activiteiten:
• elk gerechtelijk mandaat, behalve:
- de gerechtelijke expertise;
- de activiteit van insolventiefunctionaris aangesteld
door de rechtbank (cfr. art. XX.20 §1, XX.122 en
XX.123 Wetboek van Economisch Recht),
- de wettelijke bijstand aan de schuldenaar in het
kader van de voorbereiding van het GRP dossier
(Procedure Gerechtelijke Reorganisatie);
• elk mandaat van minnelijke vereffenaar;
• elk mandaat van bestuurder van vennootschap of van
gedomicilieerde van vennootschappen;
• elke activiteit van sociaal secretariaat; behalve voor
hun aanvullende en bijkomstige activiteit van sociaal
secretariaat in de mate dat deze activiteit niet het
voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie;
• de activiteiten van zaakvoerder of sterkmaker;
• de activiteiten van syndicus of bedrijfsrevisor;
• de verplichtingen te vervullen in hoedanigheid van
aansprakelijke vertegenwoordiger van buitenlandse
belastingplichtigen bij de Belgische overheden inzake
BTW,
milieubelastingen,
belastingen
op
verzekeringsverrichtingen,
tewerkstelling
van
buitenlandse werknemers.

E itaa@willemot.be
W www.ITAAWillemot1841.be

Een aanvullende dekking is vaak mogelijk!
Vraag er naar.

T 09 265 08 25
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Wat zijn de waarborgen?

•

1. Uw Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid (zowel
de contractuele als de extracontractuele) voor schade
aan derden veroorzaakt in de uitoefening van de
verzekerde activiteiten hetzij door een eigen daad, hetzij
door alle personen waarvoor zij instaan en die voortspruit
uit volgende aansprakelijkheid verwekkende feiten:

•

•

•

•

Nalatigheid, vergetelheid, laattijdigheid, onjuistheid,
indiscreties, vergissing in feite of in recht, nietnaleving van termijnen, vergissingen naar aanleiding
van overdrachten van informatie, van documenten of
van fondsen en in het algemeen uit gelijk welke fout.
Verlies, diefstal, beschadiging of verdwijning, om
welke oorzaak ook, van minuten, stukken en welke
documenten ook, hun al dan niet toevertrouwd,
toebehorend aan derden, en waarvan de
verzekerden rechtstreeks of onrechtstreeks houders
zijn. Zijn nochtans uitgesloten het verlies, de diefstal,
de beschadiging of de verdwijning van alle
geldwaarden, niet-geprotesteerde effecten of
roerende waarden.
Diefstal, malversatie, verduistering, oplichting of
misbruik van vertrouwen, ten nadele van derden of
van de klanten van de verzekerden, bedreven door
iedere
persoon
waarvoor
de
verzekerden
aansprakelijk zullen verklaard worden, met inbegrip
van de medewerkers en de interne stagiairs maar met
uitsluiting van de externe leden, medevennoten.

2. Uw Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating die u
kunt oplopen voor gelijk welke lichamelijke, materiële
en/of immateriële schade veroorzaakt aan derden door
de uzelf of personen waarvoor u aansprakelijk zou
kunnen worden gesteld, tijdens of ter gelegenheid van
de uitoefening van de verzekerde activiteiten.
Bij uitbreiding is eveneens gedekt de persoonlijke
aansprakelijkheid van de stagiairs, medewerkers en
bedienden van de verzekerden in de uitoefening van hun
taak in dienst van de verzekerden.
3. Aanvullend zijn volgende waarborgen voorzien:
Kosten van wedersamenstelling van het dossier
Verduistering
Cyber

Wat zijn de voornaamste uitsluitingen?
Zijn van de waarborg van deze polis uitgesloten:
•
•

De schade die voortvloeit uit andere activiteiten dan
de verzekerde activiteiten hierna omschreven.
De schade voortvloeiend uit alle financiële
verrichtingen of raadplegingen en raadgevingen
gegeven in verband met dergelijke verrichtingen.

Willemot 1841
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•
•

•

•

De schade die opzettelijk veroorzaakt werd door
verzekerde.
De gerechtelijke, disciplinaire of minnelijke
geldboeten, de gerechtskosten met betrekking tot
strafvervolgingen en/of repressieve vervolgingen,
alsook “punitive” of “exemplary damages”, wanneer
deze persoonlijk verhaald worden op de verzekerden.
De eisen tot schadevergoeding met betrekking tot
erelonen en persoonlijke kosten.
De schade van elke aard ook die volgens zijn
oorsprong of omvang voortspruit uit de gevolgen van
een informatica virus, behalve indien:
- Het een onbekend virus betreft voor dewelke op het
ogenblik van zijn verspreiding er geen gepaste
antivirus bescherming bestond, of
- De verzekerde alle veiligheidsmaatregelen
toepasselijk op dit gebied genomen heeft, maar de
verspreiding mogelijk gemaakt werd ingevolge een
onvoldoende werking van de veiligheidssystemen.
De eisen tot schadevergoeding ingevolge de bewuste
deelname van verzekerde aan het gebruik van een
financieel systeem met witwassen van geld tot doel.
De eisen tot schadevergoeding die betrekking
hebben
op
raadgevingen
waarin
speciale
mechanismen zijn verwerkt, dit wil zeggen
mechanismen in werking gesteld door verzekerde of
met zijn medeplichtigheid met als enig doel de fiscale
fraude van zijn klanten te vergemakkelijken m.a.w.
een onwettige daad ter kwader trouw.

Op welk grondgebied is de waarborg geldig?
De waarborg is van toepassing in de hele wereld voor
de activiteiten die verzekerde uitoefent in België met
uitsluiting van elke vordering tot vergoeding ingediend
onder het recht of op het grondgebied van de USA of van
Canada of van elk grondgebied dat zich onder de
rechtsbevoegdheid van de USA of Canada bevindt.
Een uitbreiding van de territoriale dekking is vaak
mogelijk! Vraag er naar.
In geval van een gerechtelijke procedure, zal de
waarborg daarenboven slechts verworven zijn voor een
rechtsmacht gelegen op het grondgebied van een land
dat lid is van de Europese Unie of in Zwitserland.

Wat is de omvang van de waarborg in de tijd?
Basisprincipe
De waarborg geldt voor de schriftelijke vorderingen tot
vergoeding ingediend tegen de verzekerde of de
verzekeraar tijdens de geldigheidsduur van de
overeenkomst met uitsluiting van deze met betrekking
tot:

E itaa@willemot.be
W www.ITAAWillemot1841.be
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•

•

•

Alle feiten of daden die het voorwerp zijn van een
gerechtelijke, scheidsrechterlijke of administratieve
procedure voorafgaand aan of lopend op de
aanvangsdatum van de toetreding tot de waarborgen
van huidige overeenkomst;
Alle feiten of daden die voor de aanvangsdatum van
de toetreding reeds aangegeven waren in het raam
van een andere verzekeringspolis voor zover deze
vorderingen worden ingediend tegen de verzekerde
en aan de vorige verzekeraar worden aangegeven
tijdens de periode van posterioriteit van de
voorgaande verzekeringspolis;
Alle feiten of daden waarvan de verzekerde kennis
had voor de aanvangsdatum van de toetreding en
die hij bewust naliet aan te geven aan de vorige
verzekeraar.

Posterioriteit
Bij uitbreiding zijn eveneens de vorderingen tot
vergoeding gedekt die schriftelijk tegen de verzekerde of
de verzekeraar worden ingesteld binnen 60 maanden te
rekenen vanaf de einddatum van de overeenkomst, voor
zover die betrekking hebben op schade die zich tijdens
de geldigheidsduur van de overeenkomst heeft
voorgedaan en indien bij het einde van de overeenkomst
het risico niet door een andere verzekeraar is gedekt.

Wanneer neemt de waarborg een aanvang?
De waarborg neemt aanvang op de dag van betaling met
terugwerkende kracht tot de aanvangsdatum vermeld op
de vraag tot betaling, op voorwaarde dat de premie
betaald wordt binnen de 21 dagen na de datum van de
vraag tot betaling. Bij gebrek aan betaling binnen deze
termijn, zal de waarborg aanvang nemen op de dag van
betaling.
De aanvangsdatum vermeld op de vraag tot betaling zal
de door de toetreder op het toetredingsformulier
gevraagde aanvangsdatum zijn voor zover dat deze
datum niet voorafgaand is:
•
•

Aan de datum van toelaatbaarheid van de toetreder
tot het Instituut (IAB/BIBF/ICE (ITAA));
Aan de datum van ontvangst door de makelaar van
het papieren vervolledigd en ondertekend
toetredingsformulier verzonden per mail naar
ITAA@willemot.be

Welke bedragen worden gewaarborgd?

•

Verzekerd bedrag per verzekeringsjaar: 5.000.000
EUR per verzekerde
Algemene vrijstelling: 1.500 EUR per schadegeval
Specifieke vrijstelling overschrijding van een termijn:
2.500 EUR
Specifieke vrijstelling schadelast >25.000 EUR: 10%
van het schadegeval met een maximum van 50.000
EUR.

•
•
•

Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating
Per schadegeval
Lichamelijke schade*:
6.250.000 EUR
Materiële schade*:
2.500.000 EUR
*met inbegrip van immateriële schade
•

Vrijstelling: 125 EUR

Aanvullende waarborgen
Kosten van wedersamenstelling
van het dossier:
Verduistering:
Cyber:

5.000 EUR per dossier

25.000 EUR
250.000 EUR

Is er ook een dekking rechtsbijstand?
De rechtsbijstand (en bemiddeling) wordt gewaarborgd
door de hernieuwde connexe rechtsbijstandpolis n°
568400048 onderschreven door het IBA bij AXA Belgium
NV (met als schaderegelingsbureau LAR NV). De
premie van 10 EUR per IBA lid wordt samen met de
jaarpremie beroepsaansprakelijkheid verhaald.
Bemiddeling
>Tegemoetkomingsplafond: 900 EUR per schadegeval
per verzekerde
> Drempel van tussenkomst: 1.500 EUR
Rechtsbijstand
Per schadegeval
Extracontractueel burgerlijk
verhaal:
Strafrechtelijke verdediging:
Voorschieten van honoraria en
kosten voor de strafrechtelijke
verdediging:
Contractuele verzekering:

25.000 EUR
25.000 EUR

12.500 EUR
6.250 EUR

> Drempel van tussenkomst: 1.000 EUR

Sociaal recht:

2.500 EUR

> Drempel van tussenkomst: 1.000 EUR

Tegenexpertise na brand:

min. 6.250 EUR

> Drempel van tussenkomst: 3.500 EUR

Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid
•

Per schadegeval
1.250.000 EUR

Deze limieten zijn beperkt.
Vraag naar onze 2e RANG in Rechtsbijstand

Verzekerd bedrag per schadegeval: 2.500.000 EUR.
Dit bedrag wordt opgetrokken naar 3.000.000 EUR
voor elke vordering met betrekking tot de speciale
opdrachten voorzien in artikel 3,6° t.e.m. 8° wet van
17 maart 2019

Willemot 1841
Coupure 212, 9000 Gent
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Wat is het premiebedrag?
1. Toetreder - Natuurlijk Persoon
Jaarpremie¹
670 EUR
500 EUR
500 EUR

Extern Gecertificeerd IBA lid
Extern IBA lid
Extern Stagiair IBA lid²

¹ - de premie omvat zowel de Beroepsaansprakelijkheid als de
Rechtsbijstand (10 EUR)
² buiten arbeidsovereenkomst

In de jaarpremie is een gratis vork (1-3) andere
bedienden begrepen per IBA lid.
Een IBA lid, natuurlijk persoon, zonder bedienden in het
kader van de collectieve polis ontvangt een korting van
50 EUR op voormelde premie:
Jaarpremie
Extern Gecertificeerd IBA lid
620 EUR
Extern IBA lid
450 EUR
Extern Stagiair IBA lid²
450 EUR
Indien u als IBA lid, natuurlijke persoon, opgenomen bent
in meer dan één polis in het kader van de collectieve
polis wordt uw premie slechts één keer aangerekend.

2. Toetreder – Rechtspersoon
De jaarpremie te betalen door de toetreder,
rechtspersoon, wordt samengesteld per bestuurder /
zaakvoerder of werkende vennoot:
Jaarpremie
Extern Gecertificeerd IBA lid
Zie jaarpremie
Extern IBA lid
natuurlijke persoon
Extern Stagiair IBA lid
IBR lid
670 EUR
Andere³
500 EUR
³elke andere beroepsactieve bestuurder / zaakvoerder of
werkende vennoot

3. Bijpremie bedienden
De bijpremie voor de toetreder wordt berekend in functie
van het aantal FTE4 in het personeelsregister
ingeschreven op 31/12. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen interne IBA leden en andere bedienden
(niet intern IBA lid).
Bijpremie
Interne IBA leden:
150 EUR per intern IBA lid
Andere bedienden:
volgend onderstaande tabel
4 FTE

= voltijdse equivalenten (vb.: 3x90%=2,7; 4x80%=3,2) inclusief
stagiair-bediende

1 IBA lid
2 IBA leden
3 IBA leden
4 IBA leden
5 IBA leden
6 IBA leden
7 IBA leden
8 IBA leden

1 tot 3
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

4 tot 6
€ 500
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

7 tot 9
€ 1.500
€ 500
€0
€0
€0
€0
€0
€0

Aantal andere bedienden
10 tot 12
13 tot 15
16 tot 18
€ 3.500
€ 6.500
€ 10.500
€ 1.000
€ 2.000
€ 3.000
€ 500
€ 1.000
€ 1.500
€0
€ 500
€ 1.000
€0
€0
€ 500
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

19 tot 21
€ 15.500
€ 5.000
€ 2.500
€ 1.500
€ 1.000
€ 500
€0
€0

22 tot 24
€ 21.500
€ 7.000
€ 3.500
€ 2.000
€ 1.500
€ 1.000
€ 500
€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 IBA leden samengewerkt wordt met bedienden in het kader van andere toetredingen binnen de collectieve polis.

Wat moet ik doen in geval van schade?
U moet de verzekeraar en/of de makelaar verwittigen
binnen een termijn van 31 dagen vanaf het moment dat
u kennis hebben van een schriftelijke ingebrekestelling
aan u gericht.
U dient alle stukken, vonnissen of documenten die van
aard zijn uw beroepsaansprakelijkheid in het kader van
de door deze polis verleende waarborgen te betrekken,
door te zenden.

De schadeaangifte dient gericht te worden aan:
Marc De Bruyne
Teamleader Schade
T: 09/265.08.50 E: schade@willemot.be

Heeft u nog vragen?
Voor meer informatie in verband met deze polis en
aanverwante producten kunt u steeds terecht bij

Indien u één van deze verplichtingen niet nakomt en er
daardoor een nadeel ontstaat voor de verzekeraar, kan
deze aanspraak maken op een vermindering van zijn
prestaties tot beloop van het door hem geleden nadeel.
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Accountmanager Affinity
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W: www.ITAAwillemot1841.be

T 09 265 08 25

4/4

