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De fiscale rechtsbijstandverzekering op maat 
van jouw bedrijf 

Bescherm jezelf tegen kosten die voortvloeien uit belastingcontroles

In een wereld vol onzekerheden staat één ding vast: vroeg of laat neemt de fiscus u onder de
loep. Tegenwoordig zijn de controles strenger dan voordien, dus de kans dat je tegen de lamp loopt 
wordt alsmaar groter.Wilt u uw belangen optimaal beschermen? Omring u dan met de beste fis-
cale en juridische experts. Met de fiscale rechtsbijstandverzekering van Securex, ontwikkeld in 
samenwerking met ARAG: de onafhankelijke verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in rechtsbijs-
tand.

Waarom?

De fiscale rechtsbijstandverzekering dekt alle kosten, erelonen en uitgaven van jouw organisatie om haar belangen 
te verdedigen bij een fiscale controle. Plus de kosten van een eventueel administratief of gerechtelijk beroep bij een 
bestreden beschikking van de fiscale administratie. Zowel van de directe als de indirecte belastingen.

Voor wie?

Deze verzekering is voorbehouden voor bedrijven die zijn aangesloten bij het Sociaal Secretariaat Securex. Worden 
jouw beheerders, bestuurders en actieve vennoten aan een fiscale controle onderworpen die voortvloeit uit een gedekte 
controle van uw bedrijf? Dan maken ook zij aanspraak op de waarborgen van deze verzekering.

Gedekte risico’s

•  Belangenbehartiging bij een fiscale controle, inclusief een eenvoudig verzoek om inlichtingen
rond jouw aangifte.

•  Erelonen van advocaten, boekhouders, revisors, fiscalisten, 
gerechtsdeurwaarders en bemiddelaars.

• Kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures.
•  Administratief of gerechtelijk beroep bij een bestreden

beschikking door de fiscale administratie. 
Zowel van de directe als de indirecte belastingen.



Deze brochure is louter informatief en niet-bindend. Bij het afsluiten van uw contract zijn de algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden van 
toepassing en primeren op de informatie in deze brochure. Surf naar www.securex.be voor meer informatie. De product informatiefiche  (IPID fiche) kan 
geraadpleegd worden op https://www.securex.be/nl/disclaimer/algemene-voorwaarden-verzekeringen. Het is aangeraden om kennis te nemen van deze 
fiche vooraleer het afsluiten van het contract Het Sociaal Secretariaat Securex treedt op als verzekeringsagent (FSMA-nummer 016434 A) in naam van de 
verzekeringsmaatschappij ARAG SE - Branch Belgium. Eventuele klachten richt je aan: Securex - Klachtenbehandeling, Verenigde-Natieslaan 1, 9000 Gent, 
claims.insurance@securex.be. Biedt dat geen oplossing? Contacteer dan de vzw Ombudsman van de Verzekeringen: De Meeûssquare 3, 1000 Brussel, 
info@ombudsman-insurance.be.

Tussenkomst van ARAG

ARAG draagt onderstaande kosten tot een bovengrens 
van 20.000 euro per geschil:

• kosten die voortvloeien uit de behandeling van het
geschil;

• kosten en erelonen van jouw advocaat, deurwaarders en
andere personen betrokken bij de procedure;

• kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke
procedures ten laste van jou.

• kosten en erelonen van alle experts of boekhouders;
• kosten en erelonen van een bemiddelaar of een

onafhankelijke deskundige te uwen laste;
• kosten voor een tenuitvoerlegging van een executoriale

titel;
• vertaalkosten bij een gerechtelijke procedure, als de

wet daarin voorziet;
• de kosten en erelonen van alle experts die optreden in

naam van Securex.

Voorbeeld: Een verzekerd bedrijf doet een beroep op 
een advocaat omdat de controleur een beoordelings-
fout maakte. Het bedrijf start een gerechtelijke proce-
dure om de verordening van de fiscale administratie 
aan te vechten.

Na de uitspraak van het vonnis, deelt de advocaat zijn 
rekening mee: 6.522 euro aan voorschotten en erelo-
nen. ARAG neemt die kosten volledig op zich, want ze 
bedragen minder dan de bovengrens van 20.000 euro.

Aantal medewerkers Jaarlijkse premie

1 tot 3 € 290

4 tot 10 € 340

11 tot 20 € 390

21 tot 50 € 590

51 tot 100 € 1.300

Meer dan 100 Prijs op aanvraag

Je betaalt de jaarpremie in één keer. Mooi meegenomen: 
de verzekering is volledig fiscaal aftrekbaar als bedrijfs-
kost.

Geldigheid van de verzekering

Je bent gedekt als het geschil zich voordoet in België, 
de Belgische rechtbanken bevoegd zijn én het Belgische 
recht van toepassing is.

Kostprijs fiscale 
rechtsbijstandverzekering

Jouw jaarpremie wordt berekend op basis van het aantal 
medewerkers van je bedrijf, ongeacht of je jouw beroeps- 
activiteiten als natuurlijke of rechtspersoon uitoefent.

Zorgeloos een belastingcontrole trotseren?
Sluit nu je fiscale rechtsbijstandverzekering af op

www.securex.be/fiscale-rechtsbijstand.

Voorbeeld directe belastingen: Je sluit de 
verzekering af tijdens het jaar 2022. De verzekering 
dekt jouw inkomsten uit het jaar 2021 (aangezien het 
jaar van jouw belastingsaangifte later valt dan het 
inkomstenjaar), op voorwaarde dat de fiscale controle 
of de betwisting plaatsvindt nadat je het contract 
hebt afgesloten.

Voorbeeld indirecte belastingen: Je sluit de 
verzekering af tijdens het jaar 2022. De verzekering 
geldt voor jouw inkomen in 2022 (aangezien het jaar 
van aangifte hetzelfde is als het jaar van inkomen), op 
voorwaarde dat de fiscale controle of de betwisting 
plaatsvindt nadat je het contract hebt afgesloten.

Inwerkingtreding van de verzekering

De verzekering geldt vanaf de aanvangsdatum van jouw overeenkomst – zonder franchise en zonder wachttijd. Je bent 
dus gedekt vanaf de datum waarop je het contract afsluit, en zolang je de jaarlijkse premie betaalt.

De dekking houdt rekening met het jaar waarin de inkomsten zijn aangegeven: de verzekeringswaarborgen zijn 
verworven indien de controle of het geschil betrekking heeft op een jaar van aangifte vanaf het jaar van ondertekening 
van het contract.

http://www.securex.be/fiscale-rechtsbijstand
http://www.securex.be
https://www.securex.be/nl/disclaimer/algemene-voorwaarden-verzekeringen
mailto:claims.insurance@securex.be
mailto:info@ombudsman-insurance.be


Wil je meer informatie? 

+32 9 282 15 60

arag.verzekering@securex.be

securex.be/fiscale-verzekering
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