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Artikel 1  
Begrippen en definities

LIANTIS RISK SOLUTIONS

De verzekeringnemer, dit is de persoon die dit 
verzekeringscontract sluit, te weten NV LIANTIS RISK SOLUTIONS 
met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge – Sint-Clarastraat 
48 (FSMA 013334A).

FIDEA

De verzekeringsmaatschappij waarmee dit 
verzekeringscontract wordt gesloten, te weten FIDEA nv, 
verzekeringsmaatschappij erkend onder codenummer 0033 
met maatschappelijke zetel in België, te 2018 ANTWERPEN, 
Delacenseriestraat 1.

VERZEKERDE

Elke natuurlijke persoon die is toegetreden tot het 
verzekeringscontract “Liantis fiscale rechtsbijstand” dat 
door LIANTIS RISK SOLUTIONS werd afgesloten bij FIDEA 
alsook  diens echtgenoot of de persoon met wie hij wettelijk 
samenwoont op voorwaarde dat deze natuurlijke persoon zijn 
hoofdverblijfplaats in België heeft en de premie heeft betaald.

Elke rechtspersoon die is toegetreden tot het 
verzekeringscontract “Liantis fiscale rechtsbijstand” dat door 
LIANTIS RISK SOLUTIONS werd afgesloten bij FIDEA en die de 
premie heeft betaald. De natuurlijke personen die bestuurder, 
zaakvoerder of werkende vennoten zijn van deze rechtspersoon, 
zijn tevens meeverzekerd voor zover zij het voorwerp uitmaken 
van een controle zoals omschreven in artikel 4 die rechtstreeks 
het gevolg is van een controle van de verzekerde rechtspersoon 
of vennootschap.

CONTROLE

Een schriftelijk aangekondigde controle door de 
belastingadministratie, of een onaangekondigde controle die 
schriftelijk wordt bevestigd. Een loutere vraag om inlichtingen 
of een bericht van wijziging wordt niet als een controle 
beschouwd. Wanneer uit een vraag om inlichting of een  bericht 
van wijziging een controle voortvloeit, worden de vraag om 
inlichtingen en het bericht van wijziging geacht deel uit te 
maken van de controle.

VRAAG OM INLICHTINGEN

Een mondelinge vraag met schriftelijke bevestiging 
of een schriftelijke vraag om inlichtingen door de 
belastingadministratie. Het betreft een vraag om bijkomende 
informatie cf. art. 316 WIB, die kan beantwoord worden door 
het bezorgen van deze informatie via schriftelijke weg, in 
de kantoren van de administratie of op de zetel van de 

onderneming (bv. ook meenemen van documenten met 
proces-verbaal van retentie of ontvangstbewijs).

BERICHT VAN WIJZIGING

Een eenzijdige beslissing van de belastingadministratie tot 
wijziging van de aanslag, al dan niet als gevolg van een vraag 
om inlichtingen, cf. art. 346 WIB.

KOSTEN 

Professionele kosten die werkelijk gemaakt zijn en die 
noodzakelijk waren om dossier te behandelen, dit aangetoond 
door middel van schriftelijk bewijs.

Artikel 2  
Verzekerde schade

Deze verzekering heeft tot doel, bij schadegeval, de verdediging 
van de belangen van de verzekerde waar te nemen telkens hij 
behoefte heeft aan bijstand. 

Een schadegeval geeft aanleiding tot waarborg wanneer 
volgende feiten zich voordoen:

1. met betrekking tot belastingcontroles en betwistingen 
met betrekking tot aanslagen in de Belgische 
Inkomstenbelastingen:

a. Een vraag om inlichtingen door de Belgische 
belastingdiensten met betrekking tot de Belgische 
Inkomstenbelastingen ten laste van de verzekerde.

b. Een controle, zoals omschreven in artikel 1, door de 
Belgische belastingdiensten met betrekking tot 
de Belgische Inkomstenbelastingen ten laste van 
de verzekerde.

c. Een administratieve bezwaarprocedure overeenkomstig 
de bepalingen van de artikelen 366 e.v. WIB92 of een 
administratieve procedure van ambtshalve ontheffing 
overeenkomstig artikel 376 e.v. WIB92 met betrekking tot een 
aanslag in de Belgische Inkomstenbelastingen.

d. Een administratieve fiscale bemiddeling overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 376quinquies e.v. WIB92 
met betrekking tot een aanslag in de Belgische 
Inkomstenbelastingen.

e. Een gerechtelijke fiscale procedure met betrekking tot een 
aanslag in de Belgische Inkomstenbelastingen voor de 
Rechtbanken bedoeld in artikel 632 Ger.Wb. en het Koninklijk 
besluit van 25 maart 1999 tot uitvoering van artikel 7 van de 
wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting 
in fiscale zaken, de Hoven van Beroep, het Hof van Cassatie, 
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het Grondwettelijk Hof, het Europees Hof van Justitie en het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

2. met betrekking tot belastingcontroles en betwistingen met 
betrekking tot aanslagen in de Belgische Belasting op de 
Toegevoegde Waarde:

a. Een vraag om inlichtingen door de Belgische 
belastingdiensten met betrekking tot de door de 
verzekerde in België verschuldigde B.T.W.

b. Een controle, zoals omschreven in artikel 1, door de 
Belgische belastingdiensten met betrekking tot de door de 
verzekerde in België verschuldigde B.T.W.

c. Een administratieve bezwaarprocedure overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 84 W.BTW met betrekking tot een 
aanslag in de Belgische BTW.

d. Een administratieve fiscale bemiddeling overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 84quater W.BTW. met betrekking 
tot een aanslag in de Belgische BTW.

e. Een gerechtelijke fiscale procedure met betrekking tot 
een aanslag in de Belgische BTW voor de Rechtbanken 
bedoeld in artikel 632 Ger.Wb. en het Koninklijk besluit van 
25 maart 1999 tot uitvoering van artikel 7 van de wet van 
23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in 
fiscale zaken, de Hoven van Beroep, het Hof van Cassatie, 
het Grondwettelijk Hof, het Europees Hof van Justitie en het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Artikel 3  
Omvang van waarborg in tijd en plaats

1. De tussenkomst voorzien in het contract is van toepassing 
op de controles en betwistingen die respectievelijk ingesteld 
worden of ontstaan na de toetreding van de verzekerde tot 
de polis en na verstrijken van de contractuele wachttijd van 
vier maanden. 
De verzekerde is verplicht om op het ogenblik van 
diens toetreding tot het contract alle hem bekende 
omstandigheden nauwkeurig mee te delen waarvan hij weet 
of redelijkerwijze zou moeten weten dat zij de beoordeling van 
het risico door FIDEA kunnen beïnvloeden.  
Per schadegeval is er tussenkomst vanaf het ogenblik dat 
de verzekerde van een Belgische belastingadministratie een 
schriftelijke aankondiging van een controle heeft ontvangen.

2. Er wordt geen waarborg verleend voor schadegevallen die 
zich voordoen binnen de vier maanden te rekenen van dag 
tot dag, vanaf de toetreding tot het contract.

3. Dit contract voorziet eveneens tussenkomst voor 
onaangekondigde controles. 

4. De dekking van het contract eindigt op de datum waarop de 
opzegging door hetzij de verzekerde, hetzij FIDEA uitwerking 
krijgt overeenkomstig artikel  9. Voor de schadegevallen die 
dateren van na deze datum is er geen tussenkomst meer.

5. Indien hetzij verzekerde, hetzij FIDEA, hetzij LIANTIS RISK 
SOLUTIONS het contract opzegt en verzekerde nadien opnieuw 
tot het contract toetreedt, wordt enkel dekking verleend voor 
de in artikel 2 bedoelde belastingcontroles en betwistingen 
vanaf het belastbaar tijdperk waarin de verzekerde opnieuw 
tot het contract toetreedt.

6. Het contract is toepasselijk op de in artikel 2 omschreven 
schadegevallen die onder de bevoegdheid van de Belgische 
rechtbanken vallen. 

Artikel 4  
Gedekte kosten

De waarborg behelst:

1. In de administratieve fase: de noodzakelijke kosten en 
erelonen van de door de verzekerde aangestelde boekhouder 
en één extern aangesteld expert zoals een (andere) 
boekhouder, accountant, belastingconsulent, bedrijfsrevisor, 
advocaat, deurwaarder of iedere andere persoon die 
de vereiste kwalificatie heeft overeenkomstig de op de 
procedure toepasselijke wet;

2. In de gerechtelijke fase: 

a. de kosten en erelonen van een advocaat of van één 
extern aangestelde expert zoals een externe boekhouder, 
accountant, belastingconsulent, bedrijfsrevisor, 
deurwaarder of iedere andere persoon die de vereiste 
kwalificatie heeft overeenkomstig de op de procedure 
toepasselijke wet;

b. de ten laste van de verzekerde gelegde kosten van de 
gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures in het 
kader van de controles en betwistingen omschreven 
in artikel 2;

c. de kosten van tenuitvoerlegging.
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Artikel 5  
Verzekerde bedragen

1. FIDEA komt ten belope van maximum 30.000 EUR (incl. BTW) 
per schadegeval tussen in de in artikel 4 opgesomde kosten 
en erelonen. Deze maximumwaarborg wordt uitgesplitst in
•  15.000 euro (incl. BTW) voor de administratieve fase van de 

fiscale procedure, waarvan:
- 300 euro (incl. BTW) voor een vraag om inlichtingen
- 5.000 euro (incl. BTW) voor een extern aangesteld expert

•  15.000 euro (incl. BTW) voor de gerechtelijke fase van de 
fiscale procedure. 

De administratieve fase omvat de controle door de bevoegde 
belastingdiensten, de administratieve bezwaarprocedure 
en de administratieve bemiddelingsprocedure. Zij eindigt 
met het uitputten van de administratieve bezwaarmiddelen, 
het bereiken van een akkoord of het inleiden van een 
procedure in rechte. 

De gerechtelijke fase vangt aan met de inleiding van een 
procedure in rechte door neerlegging van het inleidende 
verzoekschrift bij de bevoegde rechtbank. In geval van 
een gerechtelijke procedure moeten overeenkomstig het 
vergoedingsbeginsel de gerechtskosten gerecupereerd 
ten laste van derden, de rechtsplegingsvergoeding en de 
vergoeding wegens tergend en roekeloos geding worden 
terugbetaald aan FIDEA. 

2. FIDEA zal de facturen van de aangestelde boekhouder of 
accountant betalen voor kosten en ereloon tot beloop van 
de maximale tussenkomst zoals bepaald in punt 1, maar 
dat enkel indien wordt aangetoond dat de aangerekende 
kosten en honoraria billijk zijn en naar behoren werden 
aangerekend. Tussentijdse facturen zullen worden betaald 
op voorwaarde dat de verzekerde ermee instemt dat FIDEA 
het recht heeft de vergoedingen terug te vorderen indien 
de dekking om welke reden ook, binnen de voorwaarden 
bepaald door het contract, als ongeldig wordt beschouwd 
door FIDEA.  FIDEA zal er niet toe gehouden zijn BTW te betalen 
die door de aangestelde boekhouder of accountant wordt 
aangerekend aan de verzekerde indien die BTW kan worden 
teruggevorderd van de belastingdiensten. 

3. De tarifering gehanteerd door de betrokken 
beroepsbeoefenaars zal door FIDEA beoordeeld worden met 
inachtneming van de gebruiken binnen hun beroepsgroep. 
Indien FIDEA meent dat de kosten en honoraria van de door 
de verzekerde gekozen externe boekhouder, accountant, 
belastingconsulent, bedrijfsrevisor, advocaat, deurwaarder 
of iedere andere expert overdreven hoog zijn, verbindt de 
verzekerde zich ertoe op haar verzoek, de tuchtrechtelijke 
overheid waarvan die personen afhangen of de bevoegde 
rechtbank te vragen deze bedragen vast te stellen. 

Artikel 6  
Uitsluitingen 

Worden niet gedekt door het contract:

1. de kosten en erelonen die zijn verschuldigd in de 
periode vóór de aangifte en de aanvaarding van een 
schadegeval door FIDEA;

2. de kosten en erelonen die betrekking hebben op een 
schadegeval waarvan de verzekerde op het ogenblik 
van diens toetreding tot het contract reeds kennis had of 
redelijkerwijs had kunnen hebben;

3. de kosten en erelonen die betrekking hebben op een 
schadegeval dat rechtstreeks voortvloeit uit een 
fiscaalrechtelijke controle die werd opgestart voorafgaand 
aan de toetreding van de verzekerde tot het contract;

4. de kosten en erelonen die betrekking hebben op een 
schadegeval dat rechtstreeks voortvloeit uit een 
administratieve of gerechtelijke betwisting, ingeleid 
voorafgaand aan de toetreding van de verzekerde tot 
het contract;

5. de kosten en erelonen die betrekking hebben op een 
schadegeval dat rechtstreeks het gevolg is van een 
strafrechtelijk onderzoek lastens de verzekerde;

6. de kosten en erelonen die betrekking hebben op een 
schadegeval ten gevolge van het feit dat de verzekerde 
zijn fiscale aangifte niet heeft ingediend of niet tijdig heeft 
ingediend binnen de wettelijk voorziene termijn;

7. de kosten en erelonen die betrekking hebben op een 
schadegeval ten gevolge van het feit dat de verzekerde de 
fiscale of sociale wetgeving heeft overtreden met bedrieglijk 
opzet of met het oogmerk om te schaden;

8. de kosten en erelonen die betrekking hebben op een 
schadegeval inzake bestuurdersaansprakelijkheid gelet op 
artikel 442quater WIB92 of artikel 93undeciesC W.BTW;

9. de kosten en erelonen die betrekking hebben op 
een schadegeval dat zich voordoet buiten de 
verzekeringsperiode;

10. de kosten en erelonen die verband houden met het 
aanvragen van een voorafgaande beslissing bij de Dienst 
Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken overeenkomstig 
de bepalingen van de Wet van 24 december 2002 tot wijziging 
van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen 
en tot instelling van een systeem van voorafgaande 
beslissingen in fiscale zaken;
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11. de kosten en erelonen die verband houden met het 
indienen van een regularisatie-aangifte bij het Contactpunt 
regularisaties van de Dienst Voorafgaande Beslissingen 
in Fiscale Zaken overeenkomstig de bepalingen van de 
Programmawet van 27 december 2005;

12. de belastingen, interesten, boetes of andere bedragen die 
aan de verzekerde of aan de aangestelde boekhouder, 
accountant of consultant worden opgelegd.

De verzekerde is vervallen van alle recht op waarborg en is 
gehouden tot terugbetaling van de gemaakte kosten in geval 
van valse aangifte, verzwijging of wanneer hij vrijwillig de bij 
schadegeval opgelegde verplichtingen niet nakomt. 

Artikel 7  
Rechten en verplichtingen bij schaderegeling

1. VERPLICHTINGEN

a. Aangifte

De verzekerde of de hiertoe door hem aangestelde mandataris 
moeten LIANTIS RISK SOLUTIONS zo snel mogelijk en in ieder 
geval binnen de 30 dagen na kennisname van het schadegeval 
schriftelijk inlichten over elk schadegeval. Het niet aangeven 
van een schadegeval door de verzekerde bij LIANTIS RISK 
SOLUTIONS 30 dagen na kennisname van het schadegeval, 
heeft in ieder geval het verval van waarborg tot gevolg. 

De aangifte dient plaats, datum, oorzaak, omstandigheden 
en gevolgen van het schadegeval te vermelden, alsook de 
naam van de verzekerde en de datum van toetreding tot dit 
verzekeringscontract. 

Er wordt maar tussenkomst verleend voor de kosten en erelonen 
verschuldigd voor de prestaties volgend op de kennisgeving. 

b. Verstrekken van inlichtingen

FIDEA en LIANTIS RISK SOLUTIONS hebben het recht van de 
aangestelde boekhouder, accountant of enige andere adviseur 
bedoeld in artikel 4 alle informatie of gegevens met betrekking 
tot het schadegeval en de gemaakte kosten te verkrijgen. Op 
verzoek van FIDEA of LIANTIS RISK SOLUTIONS zal de verzekerde 
de aangestelde boekhouder, accountant of andere adviseur 
instrueren om FIDEA en LIANTIS RISK SOLUTIONS toegang te 
verschaffen tot alle informatie en gegevens met betrekking tot 
het schadegeval en de gemaakte kosten. 

2. RECHTEN

a. Vrije keuze van advocaat of andere expert

Bij een schadegeval is de verzekerde conform artikel 4 
gerechtigd op de bijstand van zijn boekhouder en van één 

externe expert, zoals een (andere) boekhouder, accountant, 
belastingconsulent, bedrijfsrevisor, advocaat, deurwaarder 
of iedere andere persoon die de vereiste kwalificatie heeft 
overeenkomstig de op de procedure toepasselijke wet, teneinde 
hem bij te staan bij de afhandeling van de fiscale controle en/of 
de daaropvolgende betwisting. 

b. Objectiviteitclausule

1. FIDEA behoudt het recht om bij betwisting van fiscale 
aanslagen, tussenkomst te weigeren in de kosten en erelonen 
van de door de verzekerde aangestelde advocaat of andere 
expert indien:

•  het standpunt van de verzekerde onredelijk is of 
indien er niet voldoende kansen op welslagen van de 
administratieve of gerechtelijke procedure zijn;

•  indien de verzekerde een redelijk voorstel tot minnelijke 
regeling van de belastingadministratie heeft geweigerd. 

2. Indien FIDEA en de verzekerde niet tot een akkoord komen, 
beschikt de verzekerde over het recht een advocaat of 
andere expert van diens keuze te raadplegen.  
 
Indien de advocaat of andere expert het standpunt van FIDEA 
bevestigt, wordt aan de verzekerde de helft terugbetaald van 
de kosten en honoraria van deze raadpleging. 
 
Indien de verzekerde tegen het advies van deze advocaat 
of andere expert op eigen kosten een administratieve en/
of gerechtelijke procedure begint en een beter resultaat 
bekomt dan hij zou hebben bekomen indien hij het standpunt 
van FIDEA zou hebben gevolgd, is FIDEA gehouden waarborg 
te verlenen en alle verzekerde kosten en honoraria terug te 
betalen met inbegrip van de kosten en de honoraria van de 
raadpleging  
 
In alle gevallen verbindt de verzekerde er zich toe FIDEA op de 
hoogte te houden van de evolutie van het dossier. 
 
Indien de geraadpleegde advocaat of andere expert de 
stelling van de verzekerde bevestigt, is FIDEA, ongeacht de 
afloop van de procedure, ertoe gehouden  waarborg te 
verlenen met inbegrip van de kosten en de honoraria van de 
raadpleging.

c. Mededeling van de rechten van de verzekerde

Telkens er zich een belangenconflict voordoet, zal FIDEA de 
verzekerde op de hoogte brengen van het recht bedoeld in 
artikel 7.2 b.

Telkens er een verschil van mening bestaat over de regeling van 
het schadegeval, zal FIDEA de verzekerde op de hoogte brengen 
van de mogelijkheid die hij heeft, gebruik te maken van de in 
artikel 7.2 b bedoelde procedure.
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3. BEHEER

Van zodra het dossier door LIANTIS RISK SOLUTIONS aan FIDEA 
wordt overgemaakt, valt het beheer ervan volledig ten 

laste van FIDEA.
FIDEA is gesubrogeerd, tot beloop van het bedrag van 
haar tussenkomst, in de rechten van de verzekerde 
tegenover derden. De subrogatie omvat onder meer de 
rechtsplegingvergoedingen.

Artikel 8  
Inwerkingtreding en duur van het contract

1. Ten opzichte van de verzekerde treedt het contract in werking 
door de schriftelijke bevestiging van toetreding. 
Het contract vangt aan de dag waarop LIANTIS RISK 
SOLUTIONS in het bezit is van het verzekeringsvoorstel, waarbij 
zijn datumstempel rechtsgeldig zal zijn. 
De waarborg is echter slechts verworven onder voorbehoud 
van betaling van de eerste premie.

2. Op het einde van het jaar waarin de verzekerde tot het 
contract is toegetreden, wordt het contract telkens 
stilzwijgend verlengd met een jaar, behoudens nadien het 
contract door de verzekerde, door LIANTIS RISK SOLUTIONS of 
door FIDEA wordt opgezegd. 
 
Deze opzegging geschiedt per aangetekend schrijven, gepost 
minstens drie maanden voor het einde van de lopende 
periode en dient gericht aan:
•  LIANTIS RISK SOLUTIONS indien de opzegging uitgaat van 

de verzekerde;
•  LIANTIS RISK SOLUTIONS indien de opzegging 

uitgaat van FIDEA.
 

Al naargelang het geval stelt LIANTIS RISK SOLUTIONS FIDEA of 
de verzekerde op de hoogte van de opzegging.

Artikel 9  
Einde van contract

1. Het contract eindigt bij het verstrijken van de lopende duur 
indien de verzekerde of FIDEA het opzeggen overeenkomstig 
artikel 8.2).

2. LIANTIS RISK SOLUTIONS en/of FIDEA kan het contract ten 
opzichte van verzekerde opzeggen

•  als de verzekerde de premie niet betaald heeft op 
de vervaldag;

•  na iedere schadeaangifte maar ten laatste één maand na 
de laatste betaling van de prestaties of de weigering het 
schadegeval ten laste te nemen.

3. De verzekerde kan het contract opzeggen:

•  Wanneer FIDEA aan LIANTIS RISK SOLUTIONS, en LIANTIS 
RISK SOLUTIONS op hun beurt aan verzekerde een 
tariefverhoging betekent overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 10.4;

•  Na iedere schadeaangifte maar ten laatste één maand 
na de uitbetaling of weigering tot uitbetaling van de 
schadevergoeding

4. Behoudens andersluidende bepalingen in het contract:

•  Wordt het contract opgezegd bij een ter post 
aangetekende brief, een deurwaardersexploot of door 
afgifte van een opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs;

•  Heeft de opzegging eerst uitwerking na het verstrijken van 
een termijn van één maand te rekenen van de dag volgend 
op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of, 
in geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag 
die volgt op zijn afgifte ter post.

Artikel 10  
Premie 

1. BETALING VAN DE PREMIE

De premie vermeerderd met de taksen en bijdragen voorzien 
door de wetten en reglementen is jaarlijks en vooruit betaalbaar 
voor de eerste maal op de datum van toetreding tot het 
contract en daarna op de jaarlijkse vervaldag.

De premie wordt geïnd door LIANTIS RISK SOLUTIONS door 
toezending van een betalingsbericht. 

2. SANCTIES BIJ NIET-BETALING VAN DE PREMIE

1. Indien de verzekerde achterstallig is met de betaling van 
de jaarlijkse premie op de vervaldag, kan de waarborg van 
het contract geschorst worden of het contract opgezegd 
op voorwaarde dat de verzekerde in gebreke is gesteld bij 
deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief. 
LIANTIS RISK SOLUTIONS zal de verzekerde aanmanen om de 
premie te betalen binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf 
de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de 
aangetekende brief. 
De schorsing van de waarborg of de opzegging van het 
contract hebben slechts uitwerking na het verstrijken van de 
voorgenoemde termijn van vijftien dagen.

2. Wanneer de verplichting tot verlenging van de dekking 
geschorst  is, heeft  LIANTIS RISK SOLUTIONS het  recht het 
contract op te zeggen wanneer LIANTIS RISK SOLUTIONS zich dit 
recht heeft voorbehouden in de ingebrekestelling gericht aan 
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de verzekerde.  In dat geval wordt de opzegging van kracht na 
het verstrijken van een termijn van vijftien dagen te rekenen 
van de eerste dag van de schorsing.

3. Indien LIANTIS RISK SOLUTIONS zich het recht van opzegging 
niet heeft voorbehouden in de ingebrekestelling, kan de 
opzegging slechts geschieden mits een nieuwe aanmaning 
is gedaan overeenkomstig punt a. hierboven.3. Als de 
dekking geschorst is, maakt de volledige betaling van de 
achterstallige premies, in voorkomend geval vermeerderd 
met de intresten zoals bepaald in de laatste aanmaning 
of gerechtelijke uitspraak, een einde aan de schorsing met 
uitwerking te 0 uur van de dag volgend op de dag van de 
volledige betaling.

3. PREMIEKREDIET

In geval van opzegging van het contract op welke gronden 
ook, worden de betaalde premies met betrekking op de 
verzekerde periode na het van kracht worden van de opzegging 
terugbetaald binnen een termijn van vijftien dagen vanaf de 
inwerkingtreding van de opzegging.

4. TARIEFVERHOGING

1. FIDEA betekent LIANTIS RISK SOLUTIONS de tariefverhoging die 
toepasselijk is vanaf de daaropvolgende jaarlijkse vervaldag.  
LIANTIS RISK SOLUTIONS betekent op zijn beurt de verzekerde 
de tariefverhoging.

2. De verzekerde heeft echter het recht het contract op te 
zeggen binnen de dertig dagen na de betekening van de 
verhoging volgens de mogelijkheden voorzien in artikel 
9.4.1.  De opzegging heeft uitwerking op de jaarlijkse 
vervaldag volgend op de betekening van de verhoging.  
Als de kennisgeving minder dan drie maanden voor de 
vervaldag gebeurt, dan heeft de verzekerde het recht het 
contract tot uiterlijk drie maanden na de vermelde vervaldag 
op te zeggen.

Artikel 11  
Algemene bepalingen

1. De mededelingen in verband met een schadegeval moeten 
gericht worden aan LIANTIS RISK SOLUTIONS.  LIANTIS RISK 
SOLUTIONS  behartigt de belangen van de aangesloten 
verzekerden bij FIDEA.

2. De mededelingen van FIDEA worden gedaan aan het adres 
van LIANTIS RISK SOLUTIONS.

3. Deze algemene voorwaarden dragen de  referte  
GB00281869-0/2018 en zijn van toepassing vanaf 01/06/2018.

4. Het contract is verder onderworpen aan de Wet betreffende 
de verzekeringen (4/04/2014).  Het Belgisch recht zal op deze 
verzekeringsovereenkomst van toepassing zijn.

5. Wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
Aangezien LIANTIS RISK SOLUTIONS en de verzekerden klant 
zijn van FIDEA, heeft FIDEA de beschikking over een aantal 
gegevens van persoonlijke aard die op hen betrekking 
hebben, zoals bijvoorbeeld naam, adres,… In toepassing 
van de wet geeft FIDEA een recht van inzage en verbetering 
aan iedereen van wie zij persoonlijke gegevens verzamelt. 
FIDEA garandeert u eveneens dat al deze gegevens volstrekt 
vertrouwelijk worden behandeld en alleen in het kader van 
haar dienst verlening gebruikt. 
FIDEA verwijst voor de verwerking van persoons- en 
cliëntengegevens naar haar “algemene privacyverklaring 
t.a.v. cliëntengegevens in de ruime zin”. U kunt deze vinden 
op de website www.fidea.be. U kunt ze ook opvragen bij de 
privacydienst van FIDEA op haar hoofdzetel. Het invullen 
van dit document maar ook het gebruik maken van 
de diensten van FIDEA  houdt een impliciet, maar zeker 
akkoord van de verzekeringnemer / verzekerde in met de 
gegevensverwerkingen beschreven in die privacyverklaring. 
Het is dus heel belangrijk dat u deze privacyverklaring 
grondig doorneemt en (vooraf) de nodige vragen stelt of 
regelingen treft.

6. Nadere informatie en klachten 
Met vragen en klachten over dit contract kunt u terecht bij 
uw bemiddelaar of bij ons. Wij geven u graag alle gewenste 
inlichtingen en trachten u zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
U kunt eventuele klachten ook richten tot de klachtendienst 
van FIDEA, Delacenseriestraat 1, 2018 Antwerpen. Dat mag per 
telefoon op nummer 03 203 85 85, per fax op 03 203 86 55, 
per mail naar klachten@fidea.be of via het klachtenformulier 
op www.fidea.be. De klachtendienst van FIDEA gaat na de 
ontvangst van uw klacht meteen over tot een objectief 
onderzoek en stuurt u binnen de 5 werkdagen een reactie. 
U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Ombudsman van 
de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.  
Tel.: 02 547 58 71, Fax: 02 547 59 75, www.ombudsman.as.  
Email: info@ombudsman.as. 
Het is aangewezen maar niet verplicht om u eerst tot de 
klachtendienst van FIDEA te wenden. De Ombudsman 
van de Verzekeringen onderzoekt de geschillen die u als 
consument hebt met een verzekeringsonderneming of een 
verzekeringstussenpersoon aangaande de toepassing van 
een bestaand verzekeringscontract. Daarnaast treedt de 
Ombudsman ook op als beroepsinstantie voor klachten tegen 
de registratie in het “Speciale Risico”-bestand van Datassur. 
U behoudt steeds het recht om een gerechtelijke procedure 
in te leiden. 
FIDEA onderschreef de gedragsregels voor 
klachtenmanagement in de verzekeringsondernemingen van 
Assuralia, die u kunt raadplegen op www.assuralia.be.
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7. Fraude en de uitwisseling van persoonlijke gegevens met 
ESV Datassur 
FIDEA wijst op het belang van een correcte aangifte van 
het risico en een correcte melding bij schade. Elke fraude 
of poging tot fraude wordt gesanctioneerd volgens de 
toepasselijke wetgeving en/of de algemene of bijzondere 
voorwaarden en kan in voorkomend geval leiden tot 
strafrechtelijke vervolging. 
FIDEA zal aan het ESV Datassur relevante persoonlijke 
gegevens kunnen meedelen die uitsluitend betrekking 
hebben op de inschatting van de risico’s en het beheer 
van de polissen en schadegevallen. Iedere persoon die zijn 
identiteit rechtvaardigt, heeft het recht die mededeling te 
raadplegen, alsook het recht op eventuele rechtzetting van 
de hem betreffende gegevens bij Datassur. 
Om dat recht uit te oefenen richt de betrokkene een 
gedateerde en ondertekende vraag met een kopie van 
zijn identiteitskaart aan het volgende adres: Datassur, de 
Meeûssquare 29 te 1000 Brussel.

8. Belangenconflicten 
FIDEA verbindt zich ertoe zich op loyale, billijke en 
professionele wijze in te zetten voor de belangen van 
haar cliënteel. De maatregelen die Fidea heeft genomen 
om belangenconflicten in haar organisatie en bij haar 
activiteiten te identificeren, beheersen en voorkomen vindt 
u in samengevatte vorm beschreven op de website van 
FIDEA www.fidea.be, in de rubriek ‘Corporate Governance’. 
Op eenvoudig verzoek kan u hiervan nadere bijzonderheden 
bekomen bij de dienst Compliance van FIDEA op 
haar hoofdzetel.


