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Rechtsbijstandsverzekering                                                                                   
Informatiedocument over het verzekeringsproduct                                                  

Liantis  fiscale  rechtsbijstand collectief     
Euromex – onderneming toegelaten onder code 0463 
 

Dit informatiedocument heeft tot doel u een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen betreffende deze 
verzekering. Het document is niet gepersonaliseerd op basis van uw specifieke behoeften en de informatie die erin opgenomen is, is 
niet exhaustief. Gelieve de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering te raadplegen voor alle 
bijkomende informatie wat betreft de vergoedingsgrenzen, de (verhaals-)rechten en plichten van de verzekeringsonderneming en 
de rechten en de plichten van de verzekerde. Voor meer informatie kan u terecht bij Liantis risk solutions. 

Welk soort verzekering is dit? 

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering waarbij de verzekeraar zich verbindt diensten te verrichten en kosten (experten, 
advocaten, deurwaarders, … ) op zich te nemen, om de verzekerde in staat te stellen zijn rechten te doen gelden, als eiser of als 
verweerder, hetzij in een gerechtelijke, administratieve of andere procedure, hetzij los van enige procedure. De verzekeraar staat de 
verzekerde bij om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen. De bereikte oplossing wordt steeds aan de verzekerde 
voorgelegd.  

 

  WAT IS VERZEKERD? 
 
✔Bij een verzekerd schadegeval betaalt de verzekeraar: 

• De procedure en gerechtskosten  
• De kosten van één uitvoeringsprocedure per uitvoerbare titel 
• De erelonen en kosten van de advocaat, deskundige en de 

gerechtsdeurwaarder als gevolg van zijn opdracht in het kader 
van de waarborg 

• De kosten van de arbitrage of voor een erkende vorm van 
buitengerechtelijke geschillenbeslechting. 

✔U geniet dekking voor volgende conflictsituaties: 
• Vraag om inlichtingen 
• Fiscale controle 
• Administratieve bezwaarprocedure  
• Administratieve fiscale bemiddeling 
• Gerechtelijke fiscale procedure 
• Ten aanzien van de administratie bevoegd voor de Belgische 

inkomstenbelastingen en de Belgische belasting op de 
toegevoegde waarde (BTW) 

 

  WAT IS NIET VERZEKERD? 

✘ Strafrechtelijke en administratieve boetes 
✘ De te betalen belastingen, toeslagen en intresten  
✘ De schadegevallen als gevolg van het niet beantwoorden  van een 
vraag om inlichtingen 
✘ De belastingverhogingen en boetes 
✘ De kosten en erelonen voor schadegevallen als gevolg van    niet of 

niet-tijdige indiening van de fiscale aangifte 
✘ Fiscale fraude  
✘ De kosten en erelonen betrekking op een vraag om inlichtingen, 
bericht van wijziging of aanslag van ambtswege, zonder dat er sprake is 
van een fiscale controle 
✘ … 

 
De volledige lijst met beperkingen is opgenomen in de algemene 
voorwaarden van de polis.  
 

  ZIJN ER DEKKINGSBEPERKINGEN? 

! Er is geen dekking voor de controles die aangekondigd worden of 
plaatsvinden in de eerste vier maanden van het contract. 
! In de administratieve fase van de fiscale procedure is er 
tussenkomst tot maximaal 15.000 euro (incl. BTW).  
! In de gerechtelijke fase van de fiscale procedure is er tussenkomst 

tot maximaal 15.000 euro (incl. BTW).  
Bij een vraag om inlichtingen is er tussenkomst tot 300 EUR (incl. 
BTW). 
In de algemene voorwaarden vindt u een overzichtelijke tabel met de 
waarborggrenzen. 
 

 WAAR BEN IK GEDEKT? 
✔ Enkel geschillen die onder de bevoegdheid van de Belgische 

rechtbanken vallen, zijn verzekerd.  
 

  WAT ZIJN MIJN VERPLICHTINGEN? 
✔U moet ons eerlijke, accurate en volledige informatie over het te 

verzekeren risico verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst. 
✔Indien er zich wijzigingen voordoen aan het verzekerde risico  

tijdens de looptijd van de overeenkomst, moet u dat aan ons 
melden. 

✔U dient alle opgenomen voorzorgsmaatregelen te treffen om te 
vermijden dat zich een schadegeval voordoet. 
Het niet naleven van de preventiemaatregelen, geeft ons het 
recht de schadegevallen die hiervan het gevolg zijn, te weigeren. 

✔U dient een schadegeval zo snel mogelijk te melden en  alle 
redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van een 
schadegeval te voorkomen en te beperken. 

✔Medewerking verlenen zodat de afhandeling van een 
schadegeval vlot kan verlopen. 

✔Geen handelingen stellen waardoor ons wettelijk recht beperkt wordt 
om de gedane betalingen terug te vorderen van een aansprakelijke 
derde. 

 

  WANNEER EN HOE BETAAL IK? 
U hebt de verplichting om de premie jaarlijks te betalen en u 
ontvangt hiertoe een uitnodiging tot betaling; Een  gesplitste 
premiebetaling is niet mogelijk. 

 
WANNEER BEGINT EN EINDIGT DE DEKKING? 

De begindatum en de duur van de verzekering worden vermeld in de 
bijzondere voorwaarden. De overeenkomst duurt een jaar en wordt 
stilzwijgend verlengd. 

 

  HOE ZEG IK MIJN CONTRACT OP? 
U kunt de verzekeringsovereenkomst tenminste drie maanden voor de 
jaarlijkse vervaldag opzeggen . U kunt dat 
doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte 
van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. 
 
De volledige lijst van de verzekerde schades,  uitsluitingen en 
opzegmogelijkheden zowel door uzelf als door Euromex, kan u 
raadplegen in de algemene voorwaarde
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