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COLLECTIEVE POLIS BURGERLIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID IAB  
IN TWEEDE RANG  

- TOETREDINGSFORMULIER - 
- TOETREDINGSFORMULIER - 

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

1. Verzekeringsnemer 

 Natuurlijke Persoon 

Naam: _________________________ Voornaam: ___________________________ 

Geboortedatum: __/__/____ Geboorteplaats: _____________________ 

Straat: ____________________________ Nr.: ______ Bus: _____ 

Postcode: __________ Plaats: _______________________ 

Telefoon: ______________________ GSM: ______________________ 

E-mail: _______________________________________ 

 

Totaal van de honoraria/facturen geïnd gedurende de laatste drie belastingjaren met betrekking tot de gedekte 

activiteit (omzet): _____________ EUR _____________ EUR _____________ EUR 

 
 Rechtspersoon 

Naam: ______________________________ Rechtsvorm: __________________ 

Ondernemingsnummer: ___________________ Oprichtingsdatum: __/__/____ 

Straat: ___________________________________ Nr: ____ Bus: ___ 

Postcode: ______________ Plaats: _________________________________ 

Telefoon ___________________________ GSM: ________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

Maatschappelijk kapitaal: ______________EUR Vrijgegeven percentage: ___________ 

Sluitingsdatum van het maatschappelijk boekjaar: __________________________________  

Omzet van de laatste 3 boekjaren: _______ EUR ________ EUR ________ EUR 

 
 Bestuurders of beheerder: 

Naam en voornaam Geboortedatum Geboorteplaats 

_________________________  __/__/____ _____________________ 

_________________________  __/__/____ _____________________ 

_________________________  __/__/____ _____________________ 

_________________________  __/__/____ _____________________ 

_________________________  __/__/____ _____________________ 

 

  

mailto:IAB@willemot.be
http://www.iabwillemot1841.be/
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2. Antecedenten 

Indien de verzekeringsnemer een vereniging of een maatschappij is, moet elke actieve vennoot individueel 
antwoorden 

1. Bent u* al verzekerd geweest in burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid? 

  Nee 

  Ja 

> Bij welke maatschappij? ______________________________ 

> Polisnr.  _________ (gelieve een kopie van het contract bij te voegen) 

> Voor welke bedragen? _______________ 

> Als de polis afgelopen is: 
Op welke datum? __/__/____ 

Om welke reden? ______________________________ 

> Moet het contract voorzien in anterioriteitsdekking? Ja/Nee. 

*u of uw maatschappij 

 

2. Werd u * in de loop van de laatste 10 jaren al terecht of ten onrechte aansprakelijk gesteld? 

  Nee 

  Ja 

> Hoeveel keer? ____________________________________________ 

> Op welke data? ___________________________________________ 

> In welke omstandigheden? _______________________________________ 

> Voor welke bedragen? 

Eis? ___________________________________________ 

Reserves? _________________________________________ 

Uitgaven? _________________________________________ 

> Betrokken maatschappijen? __________________________________________ 

*u of uw maatschappij 

 

3. Hebt u kennis van elementen of omstandigheden die de beoordeling van het risico door de 
verzekeraar kunnen beïnvloeden (tijdelijke stopzetting van de activiteiten, uitoefening van nieuwe 
activiteiten, tuchtmaatregelen en/of strafrechtelijke veroordelingen verbonden aan uw 
beroepsbezigheid, andere,…) 

  Nee 

  Ja 

> Welke? __________________________________________________________ 

> Op welke data? ________________________________________________ 

> In welke omstandigheden? __________________________________________ 
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3. Risico 

De verzekeringsattesten worden rechtstreeks door de maatschappij naar het IAB gestuurd 

 
Externe accountants en/of externe belastingconsulenten 

 
 Naam en voornaam Inschrijvingsnr. IAB Datum inschrijving 

Vennootschap _____________________ _______________ __/__/____ 

 _____________________ _______________ __/__/____ 

Fysieke personen _____________________ _______________ __/__/____ 

 _____________________ _______________ __/__/____ 

 _____________________ _______________ __/__/____ 

 
Stagiairs 

 
 Naam en voornaam Inschrijvingsnr. IAB Datum inschrijving 

Bezoldigde _____________________ _______________ __/__/____ 

 _____________________ _______________ __/__/____ 

 _____________________ _______________ __/__/____ 

Zelfstandige _____________________ _______________ __/__/____ 

 _____________________ _______________ __/__/____ 

 _____________________ _______________ __/__/____ 

 _____________________ _______________ __/__/____ 

 
Bezoldigd personeel 

 
> Interne accountants (aantal):  ____ 

 
 Naam en voornaam Functie Opleiding 

 _____________________ ______________ ___________ 

 _____________________ ______________ ___________ 

 _____________________ ______________ ___________ 

 _____________________ ______________ ___________ 

 
> Boekhouders (aantal) ____ 

 
 Naam en voornaam Functie Opleiding 

 _____________________ ______________ ___________ 

 _____________________ ______________ ___________ 

 _____________________ ______________ ___________ 

 _____________________ ______________ ___________ 

 
> Stagiair boekhouders (aantal) ____ 

 
> Administratief bedienden (aantal): ____ 

 
>Anderen (te preciseren): ___________________________________ 
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Onderaannemers 

Zelfstandig medewerker, maatschappij, andere… 

 
 Aantal?______________________ 

 Welk % vertegenwoordigen hun prestaties in de omzet? ______________ 

 Aard van hun prestaties? _______________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 Zijn ze verzekerd in burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid? 

  Ja, bij welke verzekeraar? ___________________________________ 

  Nee, moet hun persoonlijke aansprakelijkheid worden gedekt? Ja/Nee. 

 Gelieve de identiteit en de opleiding (of de titel) van elk ervan weer te geven: 

 - _________________________________________________________ 

 - _________________________________________________________ 

 - _________________________________________________________ 

 
Activiteiten 

 
 Accountancy  Omzet? ______________ 

 Activiteiten bepaald in artikel 34 van de Wet van 22 april 1999 

  

 Boekhouding Omzet? ______________ 

 Activiteiten bepaald in artikel 49 van de Wet van 22 april 1999 

  

 Belastingconsulting Omzet?  ______________ 

 
Advies, bijstand, vertegenwoordiging, beheer en/ of verdediging van de belangen van natuurlijke personen of 
rechtspersonen bij het belastingbestuur – artikel 38 van de Wet van 22 april 1999 

  

 Sociaal secretariaat  Omzet?  ______________ 

 
Hulp aan de bedrijfsleiders in de voltooiing van de formaliteiten en verplichtingen bepaald door de sociale wetten van de 
werknemers en zelfstandigen 

  

 Andere Omzet? ______________ 

 Te preciseren: ____________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

4. Gewenste verzekerde bedragen 

 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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5. Verduidelijkingen 

a) Dit verzekeringsvoorstel is uitsluitend bedoeld om de maatschappij in te lichten over de kenmerken van het 
te dekken risico en bindt de voorsteller noch de maatschappij om het contract te sluiten, bijgevolg geeft de 
ondertekening van het voorstel geen aanleiding tot dekking. 

b) De maatschappij is echter verplicht, op straffe van schadevergoeding, om het contract te sluiten, indien ze, 
binnen 30 dagen na ontvangst van het voorstel, aan de voorsteller geen verzekeringsaanbod heeft 
betekend, noch de verzekering heeft onderworpen aan een aanvraag tot onderzoek, noch geweigerd heeft 
te verzekeren. 

c) De voorsteller verklaart dat de mededelingen in dit voorstel en de eventuele bijlagen die moeten dienen als 
basis voor het verzekeringscontract, oprecht en correct in alle details, zelfs al zijn ze niet door hem 
geschreven. 

d) De meegedeelde gegevens mogen door de verzekeringsmaatschappij worden verwerkt met het oog op de 
klantenservice, de aanvaarding van risico’s, het beheer van contracten en schadegevallen, alsook de 
betaling van verzekeringssommen. 

e) Aanvangsdatum van het contract te bepalen: __/__/____ 

 

Opgemaakt te: _____________________, op __/__/____ 

De voorsteller,  

Naam en voornaam of maatschappelijke benaming: _______________________________________ 

Hoedanigheid: _________________________________________________ 

Handtekening:  


