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 Wat is verzekerd?  

✓ Fiscale bijstand: bij een belastingcontrole of 

administratief of gerechtelijk beroep tegen een 

betwiste beslissing die door de 

belastingadministratie werd genomen met 

betrekking tot directe of indirecte belastingen. 

Voor wat betreft zaakvoerders, bestuurders of 

werkende vennoten, uitsluitend als ze het 

onderwerp uitmaken van een belastingcontrole als 

natuurlijk persoon die het rechtstreekse gevolg is 

van een uitgevoerde belastingcontrole die de 

verzekeringnemer treft (max 20.000 €). 

 Wat is niet verzekerd?  

Alles wat niet uitdrukkelijk gedekt is. Bovendien, met 

betrekking tot de verzekerde materie, zijn met name 

uitgesloten de schadegevallen: 

 Die voortvloeien uit het feit dat u uw 

belastingaangifte niet of laattijdig heeft ingediend/ 

waar u heeft gehandeld met bedrieglijk opzet/ dat het 

rechtstreekse gevolg is van een strafrechtelijk 

onderzoek ten laste van u 

 In verband met een aanvraag tot een voorafgaande 

beslissing 

 In verband met de bestuurdersaansprakelijkheid 

 In verband met een verzoek om inlichtingen 

betreffende een derde 

 Die betrekking hebben op een aangekondigde of 

uitgevoerde belastingcontrole/ administratieve of 

gerechtelijke betwisting ingediend voordat u de 

waarborgen heeft afgesloten 

 Een situatie van recidive 

 Aangiftejaren buiten dekkingsperiode 
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 Zijn er dekkingsbeperkingen?   

! Schadegeval plaatsgevonden tijdens de periode 

van schorsing van de garantie 

! Schadegeval dat verzekerde redelijkerwijze kende 

op het moment van onderschrijving van de 

overeenkomst 

! Betaalde kosten zonder voorafgaand overleg met 

de verzekeraar  

! Schadegeval te laat ingediend 

 

Waarschuwing: 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. Voor alle bijkomende informatie betreffende de gekozen verzekering en de rechten en verplichtingen 

van de verschillende partijen gelieve de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering te raadplegen.  

Welk soort verzekering is dit?  

De rechtsbijstandverzekering “Fiscale Bijstand” is een overeenkomst via dewelke de verzekeraar zich verbindt, binnen de 

contractuele grenzen, om diensten te verlenen en om kosten (van de expert, gerechtsdeurwaarder, advocaat, enz.) ten laste 

te nemen teneinde de onderneming of zelfstandige die de polis heeft afgesloten, bepaalde rechten te doen gelden bij een 

belastingcontrole of in het kader van een beroep tegen een betwiste beslissing genomen door de belastingadministratie, in 

het kader van zijn beroepsactiviteiten, eveneens zijn zaakvoerders, bestuurders of werkende vennoten als natuurlijk 

persoon en dit, hetzij binnen een gerechtelijke, een administratieve of andere procedure, hetzij buiten zulke procedure. De 

verzekeraar staat zijn verzekerde bij en tracht een oplossing te vinden voor diens probleem.  

 

Rechtsbijstandverzekering                     

Informatiedocument over het verzekeringsproduct 

ARAG SE - Branch Belgium,  

KBO 0846.419.822, bijkantoor van ARAG SE, HRB 66846                        R.B. “Fiscale Bijstand” 
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 Waar ben ik gedekt?  

✓ Schadegevallen die zich hebben voorgedaan in België voor zover de Belgische rechtbanken bevoegd zijn en het 

Belgisch recht van toepassing is. 

Wat zijn mijn verplichtingen?  

• De informatie die u aan ons meedeelt op het moment van de onderschrijving van de overeenkomst, dient correct, 

volledig en eerlijk te zijn. 

 

• U dient aan ons elke verandering die tijdens de loop van de overeenkomst met betrekking tot het verzekerd 

risico voorvalt, mee te delen. 

• Behalve bij noodgevallen, dient u met ons te overleggen alvorens een beslissing te nemen en dient u ons op de 

hoogte te houden met betrekking tot de evolutie van het schadegeval. 

• Wij dienen samen met u eens te zijn over elke maatregel die kosten kan veroorzaken. 

• U dient het schadegeval bij ons in te dienen binnen de contractueel bepaalde termijn. 

 

• U dient de premie te betalen volgens de in de overeenkomst voorziene voorwaarden. 

   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 mogelijk tegen bepaalde voorwaarden en mogelijk zijn hier bijkomende kosten aan verbonden. 

   Wanneer begint en eindigt de dekking?  

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

jaar en wordt stilzwijgend verlengd. De garantie is slechts verworven op de dag van betaling van de eerste premie 

onverminderd eventuele wachttermijnen. 

   Hoe zeg ik mijn contract op?  

U kan 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. 


