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1 WIE KAN TOT DEZE POLIS TOETREDEN? 

- de natuurlijke personen die de hoedanigheid verkregen hebben van externe 
accountant en/of van externe belastingconsulent; 

 
- de vennootschappen die de hoedanigheid verkregen hebben van externe 

accountant en/of van externe belastingconsulent; 
 

- de natuurlijke- en rechtspersonen kandidaten tot het beroep van accountant en/of 
belastingconsulent, ingeschreven op de lijst van de stagiairs. 

 
Mogen niet tot onderhavige verzekeringsovereenkomst toetreden: 
 

- de vennootschappen van accountants en belastingconsulenten van de groepen 
PWC, KPMG, Deloitte en Ernst & Young, hun vennoten, zaakvoerders en 
aangestelden, 
 

- de natuurlijke personen die zowel op het tableau van het IAB als op het tableau van 
het IBR ingeschreven zijn. Deze bepaling is niet van toepassing in geval de 
activiteiten uitgeoefend worden via twee onderscheiden vennootschappen de ene 
ingeschreven bij het IAB en de andere ingeschreven bij het IBR. 
 

- De “uitgebreide gemengde vennootschappen”: te weten vennootschappen waarvan 
de leden van het bestuursorgaan en/of de werkende vennoten de hoedanigheid niet 
hebben van lid of stagiair van het IAB, het BIBF of het IBR. 

 
 

2 HOE KAN IK TOT DEZE POLIS TOETREDEN? 

Door een ondertekend en volledig ingevuld toetredingsformulier op te sturen aan de NV 
Willemot ter attentie van de Dienst Affinity per e-mail op het adres iab@willemot.be of per 
post Coupure 228 te 9000 Gent. 
 
 

3 WELKE ACTIVITEITEN ZIJN ER VERZEKERD IN DE POLIS? 

De activiteiten van accountant en/of belastingconsulent zoals omschreven door artikelen 34 
en 38 van de wet van 22 april 1999, alsook activiteiten die door het I.A.B. als verenigbaar 
beschouwd worden. 
 
Maken geen deel uit van de verzekerde activiteiten: 
 

- elk gerechtelijk mandaat, behalve de gerechtelijke expertise; 
 

- elk mandaat van minnelijke vereffenaar; 
 

- elk mandaat van bestuurder van vennootschap (al dan niet voorlopig); 
 

mailto:iab@willemot.be
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- elke activiteit van sociaal secretariaat (dit wil zeggen de vervulling door de accountant 
en/of belastingconsulent in hoedanigheid van lasthebber van zijn klant, van 
administratieve formaliteiten en verplichtingen opgelegd door de sociale wetten voor 
loontrekkenden en zelfstandigen). De waarborg blijft verworven aan de verzekerden 
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 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. 

 
 

4 VOOR WELKE WAARBORGEN BEN IK VERZEKERD? 

4.1 BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VOORTSPRUITEND UIT VOLGENDE 

AANSPRAKELIJKHEIDSVERWEKKENDE FEITEN 

- nalatigheid, vergetelheid, laattijdigheid, onjuistheid, indiscreties, vergissing in feite of in 
rechte, niet-naleving 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, aan de verzekerden 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 stagiairs maar met uitsluiting van de accountants en of 
belastingconsulenten medevennoten. 

4.2 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID UITBATING 

De verzekeringsovereenkomst heeft tot doel de extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid te 
dekken voor alle lichamelijke en/of materiële schade, alsook voor de immateriële schade ten 
gevolge van lichamelijke en/of materiële schade veroorzaakt aan derden door de verzekerden, 
hun personeelsleden of door hun roerende of onroerende goederen, tijdens of ter gelegenheid 
van de uitoefening van de verzekerde activiteiten. 

4.3 KOSTEN VAN WEDERSAMENSTELLING VAN DOSSIERS 

De terugbetaling van de kosten noodzakelijk voor de wedersamenstelling van de individuele 
dossiers van de klanten van verzekerden in geval van diefstal, vernietiging of verlies, ongeacht of 
de verzekerden hiervoor aansprakelijk zijn of niet en voor zover deze wedersamenstelling enig 
nut heeft met betrekking tot de mogelijke fiscale controles ten aanzien van de klant van de 
verzekerde en/of in verband met andere wettelijke verplichtingen van de verzekerde en of de 
klant. 
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5 WELKE SCHADE IS ER IN HOOFDZAAK UITGESLOTEN? 

De schade die opzettelijk veroorzaakt werd door verzekerde (behalve de schade voortvloeiend uit 
de schending van het beroepsgeheim). 
 
De schade veroorzaakt door dronkenschap, alcoholische intoxicatie of iedere analoge toestand 
veroorzaakt door het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken. 
 
De schade die te wijten is aan een herhaalde en onverantwoorde tekortkoming in het beheer,die 
op een bewuste en quasi overwogen manier wordt gepleegd door de verzekerde en die een 
langdurige en bewezen verwaarlozing van het kantoor aantoont. 
 
De schade voortvloeiend uit alle financiële verrichtingen of raadplegingen en raadgevingen 
gegeven in verband met dergelijke verrichtingen. 
 
De gerechtelijke, disciplinaire of minnelijke geldboeten en de gerechtskosten met betrekking tot 
strafvervolgingen, wanneer deze persoonlijk verhaald worden op de verzekerden. 
 
De eisen tot schadevergoeding met betrekking tot erelonen en persoonlijke kosten. 
 
De schade van welke aard ook die volgens zijn oorsprong of omvang voortspruit uit de gevolgen 
van een informatica virus, behalve als er geen gepaste antivirus bescherming bestond, of door 
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. 
 
 

6 WELKE IS DE TERRITORIALE UITGESTREKTHEID VAN MIJN WAARBORG? 

De waarborg is van toepassing in de hele wereld voor de activiteiten die verzekerde uitoefent 
vanuit zijn in België gevestigd kantoor met uitsluiting van: 
 

- elke vordering tot vergoeding ingediend onder het recht van de USA of van Canada of van 
elk grondgebied dat zich onder de rechtsbevoegdheid van de USA of Canada bevindt; 

 
- elke vordering tot vergoeding ingediend in uitvoering van een vonnis uitgesproken door 

elke rechtbank van de USA of van Canada of van elk grondgebied dat zich onder de 
rechtsbevoegdheid van de USA of Canada bevindt; 
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- elke vordering tot vergoeding die voortspruit uit de beroepsactiviteit van een kantoor van 
de verzekeringnemer dat zich in de USA of Canada bevindt of op elk grondgebied dat zich 
onder de rechtsbevoegdheid van de USA of Canada bevindt. 

 
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. 
 

7 VOOR WELKE CLAIMS BEN IK VERZEKERD? 

De waarborg geldt voor de schriftelijke vorderingen tot vergoeding ingediend tegen de 
verzekerde of de verzekeraar tijdens de geldigheidsduur van de toetreding met uitsluiting 
van: 
 

- 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; 

 
- alle feiten of daden die voor de aanvangsdatum van de toetreding reeds aangegeven 

waren in het raam van een andere 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. 

 
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 
aanvangsdatum van de opzeg of 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 en dit niettegenstaande de door de nieuwe verzekeraar bepaalde 
modaliteiten, voorwaarden en waarborgen bepalen. 
 
 

8 WELKE IS DE AANVANGSDATUM VAN MIJN TOETREDING? 

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 I.A.B.; 
 

- aan de datum van ontvangst door de makelaar van het papieren vervolledigd en 
ondertekend toetredingsformulier. 
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9 VOOR WELK BEDRAG BEN IK VERZEKERD EN IS ER EEN VRIJSTELLING? 

9.1 VOOR WAT BETREFT DE BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 

- Bedrag: 2.500.000 EUR per schadegeval en per verzekeringsjaar. Voormeld 
bedrag wordt opgetrokken naar 3.000.000 EUR per schadegeval en per 
verzekeringsjaar voor elke vordering met betrekking tot de speciale opdrachten 
voorzien in artikel 33, 1° van de Wet van 22 april 1999 betreffende de 
boekhoudkundige en fiscale beroepen. 
 

- Vrijstelling: 500 EUR per schadegeval. 
 
Specifieke vrijstelling voor een schadegeval waarvan de hoofdoorzaak een overschrijding 
van een termijn is: 1.500 EUR per schadegeval. 
 

9.2 VOOR WAT BETREFT DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID UITBATING 

- Bedrag 
 

o 6.200.000 EUR per schadegeval voor de lichamelijke schade, met inbegrip 
van immateriële schade veroorzaakt door een gedekt schadegeval; 

 
o 2.500.000 EUR per schadegeval voor de materiële schade, met inbegrip van 

de immateriële schade veroorzaakt door een gedekt schadegeval. 
 

- Vrijstelling: 125 EUR per schadegeval. 
 
 

10 HOEVEEL BEDRAAGT DE PREMIE? 

10.1 NATUURLIJKE PERSOON 

Voor de natuurlijke personen accountants en/of belastingconsulenten ingeschreven op de 
deellijst van de externe accountants en/of belastingconsulenten en die toetreden tot 
onderhavige verzekeringsovereenkomst: 
 

Jaarlijkse premie premie Bijpremie bediende 

Externe Accountant en/of Belastingconsulent 625 EUR  

Per intern IAB lid (voltijds equivalent)  100 EUR 

Van 1 tot 3 andere bedienden (voltijds equivalent)  125 EUR 

Per bijkomende begonnen schijf van 3 andere 
bedienden (voltijds equivalent) 

 
125 EUR 

 
Voor de natuurlijke personen kandidaten tot het beroep van accountant en/of 
belastingconsulent die ingeschreven zijn op de lijst van de stagiairs en die toetreden tot 
onderhavige verzekeringsovereenkomst 
 

Stagiair (artikel 1.3) 312 EUR  

Per intern IAB lid (voltijds equivalent)  100 EUR 
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Van 1 tot 3 andere bedienden (voltijds equivalent)  125 EUR 

Per bijkomende begonnen schijf van 3 andere 
bedienden (voltijds equivalent) 

 
125 EUR 

 
De bijpremie wordt uitsluitend berekend op basis van het aantal bedienden (andere dan 
stagiairs) in voltijds equivalenten die in het personeelsregister zijn ingeschreven op de 
afsluitingsdatum van het burgerlijke jaar dat de jaarlijkse vervaldag van de polis, hetzij 1 
mei,voorafgaat. 
 

10.2 RECHTSPERSOON 

Voor de rechtspersonen die de hoedanigheid verkregen hebben van accountant en/of  
belastingconsulent en die ingeschreven zijn op de lijst van de externe accountants en/of van 
de externe belastingconsulenten, heeft de toetreding tot onderhavige overeenkomst de 
verplichting tot gevolg om een jaarlijkse premie te betalen, die berekend wordt 
overeenkomstig volgende modaliteiten en op basis van deelname aan de vennootschap in 
de hoedanigheid van werkende vennoot, zaakvoerder of bestuurder van elke: 
 

- accountant en/of belastingconsulent ingeschreven op de deellijst van de externe 
accountants en/of belastingconsulenten; 

 
- stagiair accountant en/of stagiair belastingconsulent ingeschreven op de lijst van de 

stagiairs van het IAB 
 

- boekhouder of fiscalist lid van het BIBF 
 

- stagiair boekhouder of stagiair fiscalist lid van het BIBF 
 

- bedrijfsrevisor als natuurlijke persoon ingeschreven op de lijst van het IBR 
 

- bedrijfsrevisor stagiair ingeschreven op de lijst van de stagiairs van het IBR 
 

Jaarlijkse premie premie Bijpremie bediende 

Vennootschap 0 EUR  

Externe Accountant en/of externe 
Belastingconsulent 

625 EUR 
 

Externe Accountant stagiair en/of stagiair externe 
Belastingconsulent 

312 EUR 
 

Boekhouder of fiscalist (-stagiair) lid van het BIBF 361 EUR  

Bedrijfsrevisor of bedrijfsrevisor stagiair, lid van 
het IBR 

625 EUR 
 

Per intern IAB lid (voltijds equivalent)  100 EUR 

Van 1 tot 3 andere bedienden(voltijds equivalent)  125 EUR 

Per bijkomende begonnen schijf van 3 andere 
bedienden (voltijds equivalent) 

 
125 EUR 

 
Er zal rekening gehouden worden met alle hierboven vermelde beroepsbeoefenaars die deel 
uitmaken van de vennootschap in hoedanigheid van werkende vennoot, zaakvoerder of 
bestuurder op het ogenblik van de toetreding en nadien op 1 mei van elk jaar. 
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De wijzigingen tijdens het verzekeringsjaar met betrekking tot het aantal van deze 
beroepsbeoefenaars zullen geen aanpassing van de verzekeringspremie tot gevolg hebben, 
noch in min of in plus. 
 
Van de door de vennootschap verschuldigde premie wordt evenwel in mindering gebracht de 
premie die overeenstemt met de aanwezigheid in haar midden van externe accountants 
en/of belastingconsulenten of van stagiair accountants en/of stagiair belastingconsulenten 
die er deel van uitmaken in hun hoedanigheid van werkende vennoot, zaakvoerder of 
bestuurder en die tot onderhavige overeenkomst zijn toegetreden en voor dewelke  de 
overeenstemmende premie reeds aangerekend werd in het kader van onderhavige 
collectieve polis. 
 
Deze vermindering zal echter nooit toegepast worden op de bijpremie wanneer deze 
verschuldigd is. 
 
De bovenvermelde premie die betaald werd door een vennootschap uit hoofde van elke 
externe accountant en/of belastingconsulent, stagiair externe accountant en/of stagiair 
belastingconsulent, die er deel van uitmaakt in hoedanigheid van werkende vennoot, 
zaakvoerder of bestuurder verleent eveneens dekking voor de activiteit die hij ten 
persoonlijke titel als natuurlijke persoon uitoefent buiten de vennootschap.  
 
Hij geniet in dit geval voor deze activiteit ten persoonlijke titel van alle waarborgen voorzien 
in onderhavige polis. 
 
De bijpremie wordt uitsluitend berekend op basis van het aantal bedienden (andere dan 
stagiairs) in voltijds equivalenten die in het personeelsregister zijn ingeschreven op de 
afsluitingsdatum van het burgerlijke jaar dat de jaarlijkse vervaldag van de polis, hetzij 1 mei, 
voorafgaat.  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen interne IAB-leden en andere 
bedienden (niet intern IAB-lid). 
 

11 WAT MOET IK DOEN ALS ER ZICH EEN SCHADEGEVAL VOORDOET? 

De verzekerden moeten de verzekeraar en/of de makelaar verwittigen binnen een termijn 
van 31 dagen vanaf het moment dat zij kennis hebben van een schriftelijke aanspraak aan 
hen gericht. 
 
Zij zullen dan alle stukken, vonnissen of documenten, die van aard zijn hun 
beroepsaansprakelijkheid binnen het kader van de door deze polis verleende waarborgen te 
betrekken, doorzenden. 
 
Indien de verzekerden één van deze verplichtingen niet nakomen 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. 
 
De verzekeraar kan zijn dekking weigeren, indien de verzekerden hun verplichtingen met 
bedrieglijk opzet niet zijn nagekomen? 
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De schadeaangiften mogen gericht worden aan de NV Willemot ten aanzien van de heer 
Marc De Bruyne, Coupure, 228 te 9000 Gent (telefoon 09 265 08 50 – mail 
schade@willemot.be). 
 

12 BEN IK IN RECHTSBIJSTAND VERZEKERD? 

Ja en wel voor de volgende materies: 
 

- De strafrechterlijke verdediging (vervolging voor inbreuken op wetten, besluiten, 
decreten en/of reglementen wegens verzuim, onvoorzichtigheden, nalatigheden of 
onvrijwillige daden) voor 12.500 EUR per schadegeval. 

 
- De betwistingen inzake het sociaal recht en arbeidsrecht voor 1.500 EUR per aanleg. 

 
- Het burgerlijk verhaal, hetzij de vorderingen tot schadeloosstelling in uw voordeel op 

grond van een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid, voor 12.500 EUR per 
schadegeval. 

 
- De betwistingen betreffende de verzekeringspolissen door u ten professionele titel 

onderschreven, voor 1.500 EUR per aanleg. 
 


