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Rechtsbijstand «FiscAssist»
Bijzondere clausule (combinatie met productgamma LRC): 

Indien deze verzekeringsovereenkomst wordt onderschreven in combinatie met een 
verzekeringsovereenkomst van het productgamma LRC (Legal Risk Calculator©) 
vervangt en stelt deze verzekeringsovereenkomst de toepassing van waarborg 
“fiscaal recht” zoals gedefinieerd in de speciale voorwaarden van de producten van 
het LRC-gamma All Risk en Premium buiten werking. Artikel 4 aangaande de 
verzekeringswaarborgen en artikel 6 aangaande de verzekerde prestaties is van 
toepassing.
Het LRC-productgamma (Legal Risk Calculator©) bestaat uit alle producten voor 
ondernemingen, vennootschappen en verenigingen die via gebruikmaking van de 
LRC-tool kunnen worden verzekerd.  
Dit productengamma kan worden geraadpleegd op onze website:  
https://www.das.be/ondernemer/onze-producten. 

  Artikel 1  Wie is wie?
U: de verzekeringsnemer, de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de verzekeringsovereenkomst sluit.
Verzekerde(n): de personen die genieten van de dekking voorzien in deze verzekeringsovereenkomst.
Gevolmachtigde onderschrijver: ASSURGA BV, Boerenkrijgsingel 44E 1.02, 3500 Hasselt. KBO/FSMA Nummer 0767872190, 
hierna genoemd Assurga
Verzekeraar: D.A.S. Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij nv, verzekeringsonderneming toegelaten tot de tak 
17 onder nummer 0687, onder de controle van de Nationale Bank van België, RPR Brussel, 0401.620.778, Koning Albert 
II-laan 7, 1210 Brussel., Hierna genoemd D.A.S.
Wij: Assurga en D.A.S.

  Artikel 2  Doel van de verzekering: fiscale rechtsbijstand
2.1. Deze verzekering heeft tot doel, bij een gewaarborgd schadegeval, de juridische belangen van de verzekerde te vrijwaren 
en hem in staat te stellen zijn rechten te laten gelden ten aanzien van een Belgische fiscale administratie en de regionale en 
lokale belastingoverheden en dit als eiser of verweerder met als doel een minnelijke, gerechtelijke, buitengerechtelijke of 
administratieve regeling te bekomen.

  Artikel 3  Definities en gehanteerde begrippen

3.1. Verzekerde(n)

Onder verzekerde(n) verstaan wij:

 de verzekeringsnemer in het kader van diens professionele activiteiten vermeld op het verzekeringsattest;
 de wettelijke en statutaire vertegenwoordiger van de verzekeringsnemer, zijnde: de zaakvoerder, bestuurder of werkende 

vennoot en dit in de uitvoering van hun mandaat en dit wanneer zij ten gevolge van de uitoefening van hun functie in de 
onderneming persoonlijk betrokken zijn;

 Uw managementvennootschap en/of uw btw-eenheid, alsook de wettelijke en statutaire vertegenwoordigers die voor de 
verzekerde onderneming actief zijn vanuit het statuut van een rechtspersoon, zijn verzekerd in het kader van de 
professionele activiteiten van de verzekerde onderneming mits vermelding op het verzekeringsattest;

 de bedrijfsleider, zaakvoerder, bestuurder of werkende vennoot, alsook diens echtgenoot of wettelijk samenwonende 
partner voor schadegevallen met betrekking tot de inkomstenbelasting.

3.2. Schadegeval
 
3.2.1. Onder schadegeval verstaan wij: een betwisting met betrekking tot:

 aanslagen in de Belgische Inkomstenbelastingen, of;
 de Belgische Belasting op de Toegevoegde Waarde, of;
 douane en accijnzen, of;
 de regionale en lokale belastingen.

3.2.2. Voor de toepassing van deze verzekeringsovereenkomst worden eveneens als schadegeval beschouwd:
 de vraag om inlichtingen door de belastingadministratie;
 de (on)aangekondigde controle door de belastingadministratie;
 het verzoek tot ambtshalve ontheffing.

3.2.3. Indien de belastingcontrole, het verzoek om inlichtingen of de betwiste beslissing betrekking heeft op verschillende 
aangiftejaren, waarvan ten minste één in de dekkingsperiode, wordt dat beschouwd als zijnde één schadegeval in de zin 
van de verzekeringsovereenkomst. 

3.2.4. Wordt tevens beschouwd als behorend tot hetzelfde schadegeval in de zin van de verzekeringsovereenkomst:
 elke navolgende fiscale controle, betwisting of strafrechtelijk onderzoek met dezelfde of gelijkaardige grondslag en die 

een voortzetting betreft van het oorspronkelijke schadegeval;
 elke fiscale controle, betwisting of strafrechtelijk onderzoek tegenover de verzekeringsnemer en zijn vertegenwoordigers 

die voortvloeit uit het oorspronkelijk schadegeval;
 elke fiscale controle, betwisting of strafrechtelijk onderzoek die betrekking heeft op een andere belasting en voortvloeit 

uit het oorspronkelijk schadegeval.

3.2.5. Wanneer naar aanleiding van een schadegeval in de zin van deze verzekeringsvoorwaarden, een strafrechtelijke 
vervolging wordt opgestart, dit ressorteert onder de waarborg strafrechtelijke verdediging uit het LRC- productgamma, zal dit 
beschouwd worden als behorend tot één schadegeval in de zin van deze verzekeringsovereenkomst. De dekkingsvoorwaarden 
voor de tussenkomst in de waarborg strafrechtelijke verdediging uit het LRC-productgamma blijven onverminderd gelden. 
Echter in dat geval zal de in artikel 3.1.3. van de algemene voorwaarden N5010 niet worden toegepast en zullen artikelen 4.3. 
en 4.4. van deze verzekeringsvoorwaarden gelden voor de bepaling van de schadedatum.

3.3. Wachttijd

3.3.1. De periode die start op de datum waarop de overeenkomst in werking treedt maar waarin wij de waarborg niet 
verschuldigd zijn. De wachttijd loopt niet gedurende de periode waarin de overeenkomst geschorst is wegens niet betaling 
van de premie, overeenkomstig de artikelen 69 en volgende van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. De bij 
een verzekeraar reeds verstreken wachttermijn voor een bijzondere en gelijksoortige waarborg, komt de verzekerde ten goede 
indien hij van verzekeraar of van verzekeringsovereenkomst verandert, op voorwaarde dat de verzekerde altijd en 
ononderbroken gedekt was voor dit type geschil in rechtsbijstand.

3.3.2. De wachttijd is vier maanden. Verzekeringsgevallen die zich binnen deze periode voordoen, zijn niet gedekt, evenmin 
alle latere controles of geschillen die daaruit voortvloeien. 

  Artikel 4 Verzekeringswaarborgen
4.1. U geniet rechtsbijstand voor schadegevallen ten aanzien van de administratie bevoegd voor de Belgische 
inkomstenbelastingen, de administratie bevoegd voor de Belgische belasting op de toegevoegde waarde (btw), de algemene 
administratie van de douane en accijnzen, alsook ten aanzien van de regionale en lokale belastingoverheden.

4.2. U kan beroep doen op onze tussenkomst voor volgende situaties en onder de voorwaarden zoals hierna bepaald:
4.2.1. Bij een vraag om (preventief) juridische bijstand, advies of het nakijken van de aan ons voorgelegde documenten (zoals 
contracten, (model)brieven …), zonder uitbesteding aan een externe deskundige. Indien de aanstelling van een extern 
deskundige toch onvermijdelijk en/of aangewezen is, verwijzen wij u door. U bent vrij in de keuze van deskundige en kunt 
verder vrij kiezen om, op uw kosten, uw dossier via deze deskundige verder af te handelen. De vragen die in aanmerking 
komen, hebben betrekking op een verzekerde waarborg, binnen de grenzen van de onderschreven polis. Deze 
dienstverlening geldt niet voor juridische adviezen aangaande fiscale optimalisatie, vermogensbeheer of de opstelling van uw 
belastingaangifte.
4.2.2. Bij een vraag om inlichtingen, zijnde een mondelinge vraag met navolgende schriftelijke bevestiging of een schriftelijke 
vraag om inlichtingen door de belastingadministratie. Het betreft een vraag die kan beantwoord worden door het bezorgen 
van informatie via schriftelijke weg, in de kantoren van de administratie, bij u thuis of op de zetel van de onderneming. 
4.2.3. Bij een schriftelijk aangekondigde controle door de belastingadministratie, of een onaangekondigde controle waarvan 
het bestaan kan worden bewezen.
4.2.4. Bij een minnelijke onderhandeling met de administratie.
4.2.5. Bij een administratieve bezwaarprocedure of een administratieve procedure van ambtshalve ontheffing.

4.2.6. Bij een administratieve fiscale bemiddeling.
4.2.7. Bij een gerechtelijke fiscale procedure.
  
4.3. Onze rechtsbijstand is verworven voor de schadegevallen die hun oorsprong vinden tijdens de duur van de 
verzekeringsovereenkomst en dit na het beëindigen van de wachttijd van vier maanden. Indien wij kunnen bewijzen dat u op 
het ogenblik van afsluiten van het contract kennis had, of redelijkerwijs had kunnen hebben van de feiten die tot deze 
rechtsbijstand aanleiding geven, verlenen wij geen dekking.

4.4. Om beroep te kunnen doen op bovenstaande waarborgen dienen deze in voege te zijn op het moment van het eerste 
contactmoment tussen de verzekerde en de administratie en/of de lokale en regionale belastingoverheden zoals in de 
situaties hierboven aangehaald. 

4.5. Indien u deze verzekeringsovereenkomst beëindigt wegens de stopzetting of de overdracht van uw activiteiten, verlenen 
wij tot drie jaar na deze beëindiging dekking voor schadegevallen binnen de verzekerde waarborgen die zich voordoen na het 
afsluiten van de verzekeringsovereenkomst maar hun oorsprong vinden binnen de looptijd van uw verzekeringsovereenkomst.

  Artikel 5 Uitsluitingen
 

5.1. Algemeen zijn uitgesloten de schadegevallen in verband met: 
 de geschillen met betrekking tot de gevolgen van oorlogsdaden; 
 burgerlijke en politieke onlusten, stakingen of lock-outs waaraan de verzekerde actief heeft deelgenomen; 
 de geschillen met betrekking tot de directe of indirecte gevolgen van de wijziging van ioniserende stralingen;
 natuurrampen;
 de geschillen met betrekking tot de gevolgen van oproer of terrorisme begrepen in de zin van de wet betreffende de 

verzekering tegen schade door terrorisme van april 2007 waaraan u actief heeft deelgenomen;
 deze verzekeringsovereenkomst zelf en de uitvoering ervan.

5.2. Ook de volgende schadegevallen zijn uitgesloten:
 een aangekondigde of onaangekondigde belastingcontrole en/of een verzoek om inlichtingen die wordt uitgevoerd 

voordat de verzekerde de waarborgen heeft afgesloten of vóór het verstrijken van de wachttermijn; 
 een administratieve of gerechtelijke betwisting die werd ingediend voordat de verzekerde de waarborgen heeft 

afgesloten; 
 elke bestuurdersaansprakelijkheid met betrekking tot onbetaalde fiscale schulden, alsook alle schadegevallen in verband 

met kasgeldvennootschappen;
 een schadegeval dat voortvloeit uit loutere wanbetaling van de verschuldigde belasting en/of heffing; 
 een schadegeval dat voortvloeit uit het feit dat de verzekerde zijn belastingaangifte niet of laattijdig heeft ingediend of 

het gevolg is van het niet beantwoorden van een vraag om inlichtingen door de verzekerde, zonder aanneembare reden;
 een schadegeval waar de verzekerde heeft gehandeld met (bedrieglijk) opzet in fiscale zin en/of opzet in de zin van de 

Wet betreffende de verzekeringen. 
 Echter, onze dekking zal worden verworven indien:

-  Het schadegeval eindigt zonder een strafrechtelijk onderzoek en zonder enige sanctie met betrekking tot bedrieglijk opzet 
of enig ander opzettelijk element. Het schadegeval eindigt wanneer een eindbeslissing is genomen, hetzij in de minnelijke, 
administratieve of gerechtelijke fase. Een beslissing is definitief wanneer zij niet meer kan worden aangevochten.

-  Het schadegeval aanleiding geeft tot een strafrechtelijke vervolging en de gerechtelijke beslissing in kracht van 
gewijsde u vrijspreekt of u buiten vervolging wordt gesteld omwille van gebrek aan constitutieve elementen van het 
misdrijf of omwille van gebrek aan bewijs. Er is geen dekking in geval van buitenvervolgingstelling omwille van 
verjaring of procedurefout;

 Indien aan één van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en dekking wordt verleend, nemen wij de kosten van het 
schadegeval voor onze rekening overeenkomstig deze productvoorwaarden.

 In het geval D.A.S. toch reeds uitgaven zou hebben verricht, en het opzet wordt definitief vastgesteld, zullen deze 
uitgaven teruggevorderd worden.

 de aanvraag tot een voorafgaande beslissing bij de Dienst Voorafgaande beslissingen in Fiscale Zaken (de ruling); 
 het indienen van een regularisatieaangifte bij het Contactpunt Regularisaties van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in 

Fiscale Zaken(de fiscale regularisatie); 
 elk geschil inzake douane en accijnzen dat aanleiding geeft of kan geven tot een transactie in de zin van de AWDA;
 een situatie van recidive, dat wil zeggen het geval van een belastingcontrole terwijl naar aanleiding van een vorige 

controle deze zaak niet het voorwerp uitmaakte van een fiscaal beroep of een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke 
beslissing al een identiek geschil heeft beslecht; 

 een verzoek om inlichtingen in verband met een derde. 

5.3. Er wordt nooit dekking verleend voor de schadegevallen die behoren tot de bevoegdheid van internationale of 
supranationale rechtbanken. 

5.4. Geschillen die onder de bevoegdheid van het Grondwettelijk hof vallen, met uitzondering van de prejudiciële vragen die 
in een gedekt dossier door het behandelde rechtscollege bij het Grondwettelijk hof worden aanhangig gemaakt.

5.5. Er wordt nooit dekking verleend voor de waarneming van de rechtelijke belangen voortvloeiend  uit rechten en/of 
verplichtingen die u werden overgedragen na het plaatsvinden van het schadegeval. Dit geldt ook voor de rechten van 
derden, die u in uw eigen naam zou laten gelden.
 

 Artikel 6 Verzekerde prestaties, minimumgeschil  
 en maximale drempel tussenkomst
6.1. Er is geen vereist minimum voorzien.

6.2. Voor de minnelijke, administratieve en gerechtelijke fase geldt per schadegeval een eenmalige maximale tussenkomst van 
50.000,00 EUR, te vermeerderen met de niet-recupereerbare btw. De maximale tussenkomst bedraagt 100.000,00 EUR bij 
samenloop met de waarborg strafrechtelijke verdediging uit het LRC-productgamma (artikel 3.2.5)

6.3. : De minnelijke fase omvat: de vraag om inlichtingen, de controle door de belastingadministratie en de minnelijke 
onderhandeling met de administratie.

6.4. De administratieve fase omvat: de administratieve bezwaarprocedure, de administratieve procedure van ambtshalve 
ontheffing en de administratieve bemiddelingsprocedure. Zij eindigt met het uitputten van de administratieve 
bezwaarmiddelen, het bereiken van een akkoord of de beslissing tot het inleiden van een procedure in rechte. Het advies 
inzake het aanvatten van gerechtelijke procedure behoort tot de gerechtelijke fase.

6.5. De gerechtelijke fase vangt aan met de inleiding van de procedure in rechte.

6.6. Wij komen tussen voor:
- de uitgaven veroorzaakt door de behandeling van de zaak door onze zorgen;
- de kosten en erelonen van de door de verzekerde aangestelde (gecertificeerd) accountant, (gecertificeerd) 

belastingadviseur, bedrijfsrevisor, advocaat, deurwaarder of iedere andere persoon die de vereiste kwalificatie heeft 
overeenkomstig de op de procedure toepasselijke wet;

- de u ten laste gelegde kosten van gerechtelijke procedures;
- de kosten van één uitvoeringsprocedure per uitvoerbare titel;
- de kosten voor arbitrage of voor een erkende vorm van buitengerechtelijke geschillenbeslechting, in voorkomend geval, 

indien dit mogelijk is in het kader van de voorziene fiscale procedures.

6.7. Al deze kosten betalen wij rechtstreeks aan de dienstverlener zonder dat u ze hoeft voor te schieten: 
- behoudens een eventuele andersluidende bepaling in deze overeenkomst;
- behalve als u btw-plichtig bent. In dat geval nemen wij de btw die u geheel of gedeeltelijk kunt recupereren niet ten 

laste.

6.8. In de hypothese dat voormelde kosten en erelonen een abnormaal hoog bedrag vertonen, verbindt de verzekerde er zich 
toe om de mogelijkheid te laten om aan de bevoegde autoriteit of het bevoegde gerecht uitspraak te vragen over de staat 
van onkosten en erelonen. 

6.9. Zijn nooit gewaarborgd:
- de strafrechtelijke en administratieve boetes, de te betalen belastingen, toeslagen en interesten;
- de kosten en erelonen voor prestaties die behoren tot het normale takenpakket en de deontologische verantwoordelijk-

heid van de gecertificeerd accountant of gecertificeerde belastingconsulent en die hoe dan ook door hem als 
professioneel dienden te worden uitgevoerd;

- de kosten en erelonen verschuldigd voor het opstellen van de boekhouddocumenten en/of belastingdocumenten voor 
een belastingaudit (personenbelasting/vennootschapsbelasting/btw ...) of na een belastingcontrole (personenbelasting/
vennootschapsbelasting/btw ...).
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  Artikel 7 Aanvullende waarborg persoonlijke inkomstenbelastingen   
 bedrijfsleider en samenwonende partner
7.1. De dekking wordt verleend voor schadegevallen met betrekking tot de persoonlijke inkomstenbelasting van de 
bedrijfsleider, zaakvoerder, bestuurder of werkende vennoot, alsook diens echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. 

7.2. Bij onderschrijving van een polis “Premium” of “All Risk” uit het LRC-gamma kan ook genoten worden van dekking voor 
de gerechtelijke fase, volgens dezelfde voorwaarden als de hoofdwaarborg.

  Artikel 8 Territorialiteit van de dekking
8.1. De dekking wordt verleend voor schadegevallen die zich in België voordoen voor zover de Belgische rechtbanken 
bevoegd zijn en het Belgische recht van toepassing is.  
 

  Artikel 9 Uw verplichting bij een schadegeval
9.1. Wanneer er zich een schadegeval voordoet of wanneer u van één van de verzekerde waarborgen wil genieten, moet u of 
de verzekerde de schadediensten van D.A.S. zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen. 

9.2. U dient deze diensten alle nuttige inlichtingen, de juiste omstandigheden en de gewenste oplossing mee te delen.

9.3. Bij tussenkomst door een gecertificeerd accountant of gecertificeerde belastingconsulent dient de opdrachtbrief steeds 
bezorgd te worden.

9.4. Ook bezorgt de verzekerde of diens opdrachtgever de correspondentie met de fiscale administratie of belastingoverheid.

9.5. Behoudens hoogdringendheid, moet u of onze verzekerde met D.A.S. overleggen vooraleer u of de verzekerde een 
beslissing neemt en ons alle gevraagde inlichtingen en documenten in verband met het schadegeval bezorgen. U of de 
verzekerde moet eveneens met ons overleggen omtrent iedere maatregel die kosten kan veroorzaken en ons op de hoogte 
houden van de evolutie van de procedure. Indien u of onze verzekerde zich niet aan deze verplichtingen houdt en ons 
hierdoor schade berokkent, hebben wij het recht onze tussenkomst te verminderen met het bedrag van de schade die wij 
geleden hebben.

Artikel 10 Vrije keuze van advocaat, raadgever of deskundige 
 
10.1. D.A.S. heeft het recht om minnelijke regeling uit te voeren.

10.2. U geniet de vrije keuze van één deskundige (gecertificeerd accountant, gecertificeerd belastingconsulent, bedrijfsrevisor) 
als de bijstand van deze persoon om tot een oplossing te komen aangewezen is. Uw deskundige moet op het 
verzekeringscontract vermeld staan.

10.3. Wanneer bij gebreke aan een minnelijke oplossing moet worden overgegaan tot een gerechtelijke procedure, tot een 
arbitrageprocedure of tot een wettelijk geregelde administratieve procedure heeft u de vrije keuze van advocaat of iedere 
andere persoon die volgens de op de procedure van toepassing zijnde wet, de vereiste kwalificaties heeft om uw belangen te 
verdedigen.  

10.4. Verkiest u bij gebreke aan minnelijke regeling voor een andere erkende voorziene buitengerechtelijke vorm van 
geschillenbeslechting (bemiddeling, arbitrage …) kan u na akkoord van D.A.S. iedere persoon kiezen die krachtens de op de 
procedure toepasselijke wet de vereiste kwalificaties heeft om uw belangen te verdedigen. 

10.5. Iedere keer als een advocaat of deskundige wordt opgevolgd, wordt de tussenkomst beperkt tot de kosten en erelonen 
van de opvolgende advocaat of deskundige vanaf het ogenblik van de voortzetting van het dossier. De kosten en erelonen die 
het gevolg zijn van een opvolging (instuderen dossier, openingskosten, melding van tussenkomst andere partijen …) zijn niet 
gedekt. Deze beperking geldt niet als u buiten uw wil om gedwongen wordt een andere advocaat of deskundige te nemen.

Artikel 11 Belangenconflicten en objectiviteitsclausule
 
11.1. Belangenconflicten tussen de verzekerden onderling
11.1.1. U, de verzekeringsnemer, bent steeds de eerste gemachtigde om voor uzelf en de andere verzekerde personen, de 
rechten te laten gelden die uit het contract voortvloeien. 
11.1.2. Krachtens hetzelfde contract wordt er nooit dekking verleend aan andere (rechts)personen dan u voor de rechtelijke 
belangen onder elkaar of tegen uzelf. 

11.2. Belangenconflicten met de maatschappij D.A.S.
11.2.1. Telkens wanneer er zich een belangenconflict voordoet, kiest u zelf uw eigen advocaat of iedere andere persoon die 
de vereiste kwalificaties heeft volgens de op de procedure van toepassing zijnde wet, om uw belangen te verdedigen.
11.2.2. Een belangenconflict ontstaat wanneer u en wij een tegengesteld belang hebben. Dat is ook het geval wanneer wij 
rechtsbijstand aan een derde geven die een belang laat gelden dat ingaat tegen uw belang.

11.3. Objectiviteitsclausule
11.3.1. Wij mogen weigeren de kosten te dragen die voortvloeien uit rechtsvorderingen of het gebruik van rechtsmiddelen:
- indien uw standpunt ons onredelijk schijnt of indien er niet voldoende kansen op welslagen bestaan;
- indien u een redelijk voorstel tot minnelijke schikking van de tegenpartij heeft geweigerd.
11.3.2. In de veronderstelling dat over één van deze punten tussen u en ons een meningsverschil zou ontstaan, kan u buiten 
de mogelijkheid om een rechtsvordering tegen ons in te stellen, de advocaat die zich reeds bezighoudt met de zaak, of bij 
gebrek hiervan, een advocaat van uw keuze raadplegen. Indien deze ons standpunt bevestigt, zal u de helft van de 
raadplegingskosten en honoraria ten laste moeten nemen. Wilt u de procedure toch voortzetten, dan zullen wij u de gemaakte 
kosten terugbetalen indien u later in het gelijk gesteld wordt. Indien deze advocaat uw standpunt bevestigt, wordt onze 
bijstand u verleend vanaf de raadpleging.

Artikel 12 Subrogatie
12.1. Als de mogelijkheid bestaat de kosten en erelonen van advocaten en deskundigen te verhalen, behoudt D.A.S. zich dit 
recht voor. D.A.S. is gesubrogeerd in uw rechten tegenover de derden ter terugbetaling van de door ons voorgeschoten 
uitgaven. 

12.2. Als verzekeraar die de kosten van de procedure ten laste neemt, is D.A.S. gerechtigd op de terugbetaling van de 
gerechtskosten met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding(en).
 

 Artikel 13 Aanvang, duur en einde van de verzekeringsovereenkomst
13.1. Behoudens andersluidende bepaling, treedt de verzekeringsovereenkomst in werking op de in het verzekeringsattest 
vermelde datum.

13.2. Er zal geen dekking verleend worden voordat de eerste premie betaald wordt, onverminderd de eventuele wachttijd. Als 
wij de betaling van deze eerste premie binnen de zes weken na de opstellingsdatum van uw contract ontvangen is de dekking 
verworven vanaf de datum van de inwerkingtreding vermeld op het verzekeringsattest. 

13.3. Op de eindvervaldag wordt de overeenkomst van rechtswege vernieuwd voor achtereenvolgende periodes van één jaar, 
behoudens opzegging door de verzekeringnemer of de maatschappij. 

13.4. Deze opzegging dient te gebeuren ten minste drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode bij een ter 
post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

13.5. Bovendien mogen wij de verzekeringsovereenkomst opzeggen bij niet-betaling van de premies, bijpremies of 
bijkomende kosten. 

13.6. Zowel u als wij kunnen de verzekeringsovereenkomst opzeggen vanaf de datum van iedere schadeaangifte, en uiterlijk 
30 dagen na onze laatste beheersdaad of betaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding voor één van 
deze schadegevallen. In deze gevallen zal de opzeg drie maanden na deze kennisgeving per aangetekend schrijven, bij 
gerechtsdeurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs in werking treden. Indien de polis 
door ons wordt opgezegd, zal de premie u evenredig worden terugbetaald.

13.7. Zowel u als wij kunnen de dekking opzeggen in geval van faillissement van de andere partij.

13.8. Het uur van de aanvang en de beëindiging van de overeenkomst is, bij overeenkomst, vastgesteld op 0 uur.

Artikel 14 Schorsing, nieuwe inwerkingtreding en premiebetaling
 
14.1. Wat dient u te weten over de premiebetaling? 
De premie is een jaarpremie en is vooraf betaalbaar op vertoon van de kwijting of bij ontvangst van een vervaldagbericht.
De bestaande of toekomstige belastingen en taksen die voor het contract zouden geheven worden, zijn voor uw rekening. 
Onverminderd hetgeen hierboven beschreven is met betrekking tot betaling van de eerste premie, wordt, bij gebrek aan 
betaling na de aangetekende herinnering van de maatschappij, de dekking na 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op 
de betekening of de afgifte op de post van de aangetekende brief geschorst.
Zij treedt pas opnieuw in werking daags na de volledige betaling van de vervallen premies. In geval van niet-betaling van de 
op de vervaldag verschuldigde bedragen zal bij de aangetekende herinnering een forfaitaire vergoeding van 12 EUR (index 
120,85 maart 2012 basis 2004=100) door de verzekeringsnemer verschuldigd zijn. 
Deze vergoeding varieert elk jaar op 1 januari in functie van de evolutie van de index van de consumptieprijzen op basis van 
de index van de maand december van het vorige jaar. In geen geval zal dit bedrag lager zijn dan 12 EUR. Indien de premie na 
deze aangetekende herinnering onbetaald is en de verzekeraar een invorderingsprocedure moet opstarten, bedragen de 
invorderingskosten 12% van de verschuldigde bedragen met een minimum van 75 EUR. De maatschappij heeft de 
mogelijkheid om dit minimum te verlagen. De tijdens de schorsingsperiode vervallen premies, met een maximum van twee 
achtereenvolgende jaarpremies, blijven volledig verschuldigd aan de maatschappij ten titel van schadevergoeding. 
De verzekeringsnemer gaat ermee akkoord dat het nummer van zijn bankrekening gebruikt wordt in het kader van Zoomit en 
de elektronische uitwisseling van facturen en betalingen. 

14.2. Premiesplitsing
Voor zover het in het verzekeringsattest vermeld is, is de jaarlijkse premie betaalbaar in gelijke delen op overeengekomen 
vervaldagen. Nochtans blijft de premie verschuldigd voor het gehele verzekeringsjaar. Wij houden bij het berekenen van de 
premie, rekening met een premietoeslag voor deze opsplitsing. 

14.3. Domiciliëring
De jaarlijkse premie is betaalbaar via eenmalige of herhaaldelijke domiciliëring. In elk geval blijft de premie voor het gehele 
verzekeringsjaar verschuldigd.

14.4. Premiewijzigingen
Alle premiewijzigingen die plaatsvinden tijdens de duur van het contract, zullen door de volgende regels beheerst worden: 

- Bij verhoging van het tarief zal de premie op grond van het nieuwe tarief, gewijzigd mogen worden vanaf de 
eerstvolgende jaarlijkse vervaldag. U kunt het contract opzeggen wegens premieverhoging. Deze opzeg dient te 
gebeuren binnen de drie maanden te rekenen vanaf de vervaldag van de polis en gaat in vanaf deze laatste datum. 
Indien u van dit opzeggingsrecht geen gebruik maakt, wordt de nieuwe premie als aanvaard beschouwd.

- Bij verlaging van het tarief dient de verzekeringsnemer vanaf de eerstkomende jaarlijkse vervaldag slechts de 
verminderde premie te betalen. 

 Artikel 15 Verjaring
 
15.1. De verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst bedraagt drie jaar.

Artikel 16 Klachten (uniek loket)
16.1. Wanneer u geconfronteerd wordt met problemen: contacteer in de eerste plaats de persoon die uw dossier beheert of 
de contactpunt van de betrokken afdeling.

16.2. Vragen of problemen met betrekking tot deze verzekeringsovereenkomst of een schadegeval kan u steeds stellen aan 
klachtendiensten van Assurga, mocht u bij uw dossierbeheerder of de contactpunt van de betrokken afdeling geen 
bevredigend antwoord verkrijgen.

Contactgegevens
Adres: Boerenkrijgsingel 44 E/1.02, 3500 HASSELT
E-mail: klachten@assurga.be
Telefoon: 011/49.62.89
Website: www.assurga.be

16.3. Assurga zal desgevallend deze zaak doorverwijzen naar de verzekeraar D.A.S. wanneer dit aangewezen is.

16.4. De verzekerde mag zich ten slotte met zijn klachten in verzekeringsaangelegenheden tot zijn makelaar of tot de 
verzekeraar D.A.S. richten. Tenslotte kan u zich richten tot de unieke klachtenbehandelingsinstantie nl. de vzw Ombudsdienst 
Verzekeringen (gekwalificeerde entiteit), De Meeûssquare 35, 1000 Brussel en dit onverminderd zijn recht om een 
rechtsgeding aan te spannen.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
17.1. Bij geschillen met betrekking tot deze verzekeringsovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing en zijn de 
Belgische rechtbanken bevoegd.
 
Artikel 18 Bescherming van persoonsgegevens
18.1. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming en 
andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

18.2. Wij, Assurga als gevolmachtigde onderschrijver en D.A.S. als verzekeraar, zijn beiden verantwoordelijk voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden aldus gezamenlijk door ons verwerkt. Het gaan in het 
bijzonder om de volgende persoonsgegevens: 
- uw persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, identiteitskaartnummer, 

paspoortnummer, rijbewijsnummer, nummerplaat;
- gegevens van de onderneming: zetel(s) en ondernemingsnummer;
- uw financiële gegevens: identificatie- en bankrekeningnummers, inkomsten, schulden, uitgaven, leningen, andere vormen 

van krediet, bijzonderheden betreffende verzekeringen (bv. gedekte risico’s, verzekerde bedragen), financiële transacties, 
betalingen, beroepsactiviteiten en vergunningen;

- elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens wanneer je onze website bezoekt of onze applicaties of software 
gebruikt: apparaatgegevens, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies, logbestandsgegevens, login gegevens, 
wachtwoorden, externe websites die je hebben doorverwezen, door jou bezochte pagina’s op de website (en datum en 
tijd);

- persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, 
immigrantenstatuut …;

- samenstelling van het gezin: huwelijk, samenlevingsvorm, echtscheidingen, familie- of gezinsleden;
- opleiding en vorming: cv, beroepsbekwaamheid, opleidingen, professionele ervaring, lidmaatschappen;
- beroep en betrekking: huidige betrekking, werkgever, functie, arbeidsvoorwaarden, loopbaan, vorming …;
- gezondheidsgegevens, strafrechtelijke gegevens (dit met jouw toestemming dan – zie hiervoor de betreffende 

privacyverkaring van D.A.S. en Assurga).

18.3. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in onze privacyverklaringen:
- Voor Assurga beschikbaar op : https://www.assurga.be/privacy
- Voor D.A.S. beschikbaar op: https://www.das.be/nl/privacy.

18.4. Wij hebben een onderlinge regeling vastgelegd waarin onze rol en verplichtingen worden vastgesteld alsook de 
verhouding tot u als betrokkene waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt. Die regeling moet de volledige naleving 
waarborgen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

18.5. U kunt uw rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals uw recht op inzage, verbetering, 
verwijdering e.d. van uw gegevens, uitoefenen tot en jegens elk van ons (zelfs afzonderlijk). U kunt ons in ieder geval 
contacteren op privacy@das.be.

Artikel 19 Financiële sancties
19.1. In navolging van de (inter)nationale sanctiewetgeving verlenen wij geen dekking en zijn wij niet gehouden tot het 
betalen van enige vordering of het verlenen van enig voordeel op grond van deze overeenkomst indien dit ons zou 
blootstellen aan enige sanctie, verbod of beperking op grond van resoluties van de Verenigde Naties, de handels- of 
economische sancties, wetten of voorschriften van de Europese Unie, de Belgische economische sancties en de sancties 
opgelegd door de Verenigde Staten van Amerika voor zover deze niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen die van 
toepassing zijn op Belgische distributeurs van verzekeringen.
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Rechtsbijstand FiscAssist - Fiscale Rechtsbijstand 

Informatiedocument over het verzekeringsproduct
D.A.S. Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij n.v. toegelaten door NBB onder nr. 0687  
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Wat is verzekerd? 

 D.A.S. verzekert u voor volgende domeinen:
-  Inkomstenbelasting;
-  Btw;
-  Douane en accijnzen;
-  Regionale en lokale belastingen.

 Administratieve fase:
-  Vraag om inlichtingen door de belasting admini stratie;
-  (On)aangekondigde belastingcontrole;
-  Bezwaar procedure;
-  Procedure van ambts halve ontheffing;
-  Fiscale bemiddeling.

 Gerechtelijke fase

 Maximale tussenkomst: 
-  Voor de minnelijke, administratieve en gerechtelijke 

fase: 50.000 EUR (excl. btw)

 Minimumwaarde geschil: Geen

 Er is geen vrijstelling van toepassing.

 Wie is gedekt?
-  De onderneming;
-  De bedrijfsleider en de samenwonende partner voor 

wat betreft de inkomstenbelasting;
-   De btw-eenheden, de management- en patrimonium-

vennootschappen vermeld op het attest.

Wat is niet verzekerd? 

 Bestuurdersaansprakelijkheid betreffende onbetaal-
de fiscale schulden;

 Geschillen in verband met kasgeldvennootschap-
pen;

 Geschillen voortvloeiend uit loutere wanbetaling 
van belastingen;

 Schadegevallen als rechtstreeks gevolg van een 
strafrechtelijk onderzoek lastens verzekerde;

 Niet of laattijdig indienen van een belastingaan-
gifte of niet antwoorden op vraag om inlichtingen 
zonder reden;

 (Bedrieglijk) opzet;
 Ruling;
 Fiscale regularisatie;
 Geschillen betreffende douane en accijnzen die 

(kunnen) leiden tot een AWDA-transactie;
 Herhaling (recidive);
 Verzoeken om inlichtingen in verband met een 

derde.

Zijn er dekkingsbeperkingen? 

! U bent niet verzekerd voor juridische conflicten/
controles en/of verzoeken die aanwezig zijn en/of 
waar u van op de hoogte bent bij het onderschrij-
ven van het contract. 

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 uw verplichtingen kan u de precontractuele en contractuele voorwaarden betreffende deze verzekering raadplegen.

Welk soort verzekering is dit? 
De rechtsbijstandverzekeraar biedt fiscale rechtsbijstand aan in de hieronder weergegeven domeinen en betaalt de kosten terug die hieraan verbonden zijn. Indien 
nodig worden de kosten van een gerechtelijke en uitvoeringsprocedure ten laste genomen (enkel in combinatie met een LRC Premium of All Risk).
Doelgroep: dit product is geschikt voor zelfstandigen, firma’s, vrije beroepers, vzw’s en verenigingen die een polis via de digitale tool, Legal Risk Calculator, onder-
schreven hebben en die een dekking wensen voor rechtsbijstand bij een fiscale controle door een Belgische fiscale administratie en/of schadegevallen met een 
Belgische fiscale administratie. 
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Wat zijn mijn verplichtingen? 

• U moet ons eerlijke, accurate en volledig informatie verschaffen bij het sluiten van de overeenkomst.
• U moet iedere wijziging aan het verzekerde risico tijdens de duur van de overeenkomst melden.
• Wanneer zich een verzekerd geval voordoet, moet u de informatieverplichtingen naleven.

Wanneer en hoe betaal ik? 

U kunt kiezen tussen een jaarlijkse, semestriële, trimestriële of maandelijkse betaling (gratis via domiciliëring vanaf 117 EUR) of een jaarlijkse, 
semestriële* of trimestriële* betaling via een vervaldagbericht (*mits bijkomende kost van resp. 4% of 6%).

Vanaf 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. Indien u uw polis beëindigt wegens de stopzetting of de overdracht van uw activiteiten verlenen wij tot vijf jaar na 
deze beëindiging dekking voor schadegevallen binnen de verzekerde waarborgen die zich voordoen na het afsluiten van de polis maar hun 
oorsprong vinden binnen de looptijd van uw polis.

Hoe zeg ik mijn polis op? 

Een verzekeringscontract kunt u opzeggen door ons minstens drie maanden voor de hoofdvervaldag een aangetekende opzegbrief te bezor-
gen.

Waar is de dekking geldig? 

 De polis is van toepassing in materies waarop het Belgisch recht van toepassing is en waarvoor Belgische rechtbanken bevoegd zijn.
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