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NCN690000823_Toetreding_20181120 

COLLECTIEVE POLIS BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IAB 
- TOETREDINGSFORMULIER - 

- TOETREDINGSFORMULIER - 
INGEVULD TERUG TE BEZORGEN AAN WILLEMOT NV via IAB@willemot.be. Meer info via www.IABWillemot1841.be 
of 09 265 08 14. 

Toetreder 

 Reeds IAB nummer gekend (O extern - O intern - O stage): ________ - _ - N - ________ 

 Aanvraag in het kader van een erkenningprocedure tot erkend extern IAB lid 
 

 Natuurlijke Persoon – bestaand toetredingsnummer Willemot: ____________________ 

Naam: _______________________ Voornaam: ____________________ 

Geboortedatum: __/__/____ Geboorteplaats: _______________________ 

 
 Rechtspersoon – bestaand toetredingsnummer Willemot: ____________________ 

Maatschappelijke benaming: _______________________ Rechtsvorm: ________ 

Ondernemingsnummer: ________________  Oprichtingsdatum: __/__/____ 
 

Adres: _________________________________ Nr: ____ Bus: ____ 

Postcode: _________ Gemeente: _______________________ 

E-mail: _______________________  

Telefoon: _______________ GSM: ____________________ 

Jaarlijkse premie 

 Natuurlijke Persoon (NP) 

Vink uw statuut aan: 

  Premie BA* Premie Rb*  

 Erkend Extern IAB lid 615,00 euro 10,00 euro  

 Stagiair IAB lid** 302,00 euro 10,00 euro  

*beroepsaansprakelijkheid (BA) – Rechtsbijstand (Rb) 
**buiten arbeidsovereenkomst en buiten de exclusieve medewerking met een stagemeester 

 Rechtspersoon (RP) 

De premie wordt samengesteld per bestuurder/zaakvoerder of werkende vennoot (lid van volgende instituten): 

Verplicht in te vullen lijst van alle bestuurders/zaakvoerders en werkende vennoten (natuurlijke of rechtspersonen): 

IAB BIBF IBR Nummer Naam + Voornaam of Rechtsvorm Bestaand 
toetredingsnr. Willemot 

     _________ ________________________________ ___________ 

     _________ ________________________________ ___________ 

     _________ ________________________________ ___________ 

     _________ ________________________________ ___________ 

Jaarlijkse bijpremie (BA) bedienden (VERPLICHT IN TE VULLEN) 

De bijpremie wordt berekend in functie van het aantal FTE*** in het personeelsregister ingeschreven op 31/12: 
 
 
 
 

Verplicht in te vullen aantal bedienden: 

Erkend Extern IAB lid: 615,00 euro (BA) – 10 euro (Rb) (Stagiair) BIBF lid: 361,00 euro 

Stagiair IAB lid: 302,00 euro (BA) – 10 euro (Rb) (Stagiair) IBR lid: 625,00 euro 

Per intern IAB-lid: 100,00 euro 

Van 1 tot 3 andere bedienden: 125,00 euro 

Per bijkomende begonnen schijf van 3 andere bedienden: 125,00 euro 

  Aantal FTE*** RP Aantal FTE*** NP  

 Andere ____ ____   

 Intern IAB-lid  ____ ____   

*** FTE = voltijdse equivalenten (andere dan stagiairs) (vb.: 3x90%=2,7; 4x80%=3,2) 
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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. 
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 (BA) 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). 
 
Aanvang van de dekking 
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: 
1. aan de datum van toelaatbaarheid van de toetreder tot het IAB; 
2. aan de datum waarop het toetredingsformulier op de website www.IABwillemot1841.be geldig werd ingevuld of de 

datum van ontvangst door de makelaar van het papieren vervolledigd en ondertekend toetredingsformulier. 
De jaarlijkse vervaldag wordt op 1 mei bepaald. 
De toetreder zal zijn toetreding kunnen opzeggen tegen de volgende vervaldag bij een ter post aangetekende brief 
minstens drie maanden voor de vervaldag. 
 
Algemene voorwaarden 

De toetreder heeft kennis genomen van de tekst van deze collectieve verzekeringspolis Burgerlijke 
Beroepsaansprakelijkheid van de Accountants en de Belastingconsulenten bij Allianz Benelux NV onder nr. 
NCN690000823 en de tekst van de hiermee onlosmakelijk verbonden Rechtsbijstandpolis bij Axa Belgium NV (met als 
schaderegelingsbureau LAR NV) onder nr. 568400025 (te raadplegen op de webstek www.IABWillemot1841.be). 

 
Bevestiging van uw aanvraag tot toetreding 
De toetreder verklaart hierbij tot bovenvermelde collectieve polis toe te treden en bevestigt dat alle gegevens 
waarheidsgetrouw en in overeenstemming met het e-loket van het IAB zijn opgegeven. 

 
Gewenste aanvangsdatum:  __/__/____ 
 
De toetreder: (handtekening)     Opgemaakt op: __/__/____ 

 
 
 
_______________________ 
 
 
Elke inlichting die wij u vragen via dit formulier is noodzakelijk voor uw toetreding tot de polis onderschreven door het IAB. De gegevens 
van private aard zullen enkel verwerkt worden met het oog op verzekering en bemiddeling in verzekering. Dit omvat de mededeling van 
deze gegevens aan de verzekeraar of andere dienstverleners (zoals vb deskundigen na schadegeval) voor de plaatsing en 
administratief beheer van uw toetreding. De toetreder die de toetredingsaanvraag invult heeft kennis genomen van deze tekst met 
betrekking tot de privacy en stemt ermee in dat deze gegevens van persoonlijke aard mogen verwerkt worden overeenkomstig de 
beoogde objectieven. 
Dit formulier zal behandeld worden door de NV Willemot, Verzekeringsmakelaar, ingeschreven in het register van de 
verzekeringstussenpersonen onder het nummer 010361 A. Dit register wordt bijgehouden door de FSMA te 1000 Brussel, 
Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be. 

U kan steeds bij de NV Willemot terecht voor uw vragen en problemen. Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij 
niet in onderling overleg kunnen oplossen, kan u steeds terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 
35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as – www.ombudsman.as. 
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