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Bescherm jezelf en je klanten … ook tijdens een belastingcontrole 
 

Als makelaar ben je er mogelijks mee vertrouwd: een bezoek van de fiscus voor de controle van je 

belastingaangifte. Dikwijls aangekondigd, maar soms ook onaangekondigd wordt je boekhouding 

uitgekamd. Je wil je op zo’n moment laten bijstaan door je vertrouwde boekhouder die je al jaren 

adviseert en je belastingaangiftes verzorgt.  
 

Maar wat met zijn factuur? En wat als je voor een fiscale rechtbank moet verschijnen? Ook je 

ondernemingsklanten worden geconfronteerd met deze vragen. 
 

   

Jij hebt nu een antwoord voor deze klanten dankzij onze nieuwe optionele waarborg ‘Fiscale 

Rechtsbijstand’. Deze waarborg verzekert de kosten en erelonen van de gecertifieerde boekhouder van 

de verzekerde, voor bijstand verleend tijdens een belastingcontrole. Hierbij zijn zowel de controle van 

de vennootschapsbelasting, de personenbelasting (van de zaakvoerder) als de indirecte belastingen, 

zoals de btw, verzekerd. 
 

Ook wanneer de controle een conflict met de fiscale administratie tot gevolg heeft, staan wij paraat. 

Wij staan jou en je klant bij met advies en betalen de kosten en erelonen van de zelf gekozen expert of 

advocaat die je bijstaat tijdens de procedure met de fiscus en in de rechtbank. 
 

   

We bieden in de optionele waarborg ‘Fiscale rechtsbijstand’ een dekking tot € 50.000, en dit zonder 

wachttijd of drempel. De ruimste verzekering op de markt dus. Deze uitbreiding kan toegevoegd worden 

aan alle polissen voor ondernemers, ook aan een polis met enkel de basisdekking ondernemer. 
 

Wanneer een ondernemer zelf zijn belastingaangifte doet en deze dus niet toevertrouwt aan een 

gecertifieerde boekhouder, kan hij geen beroep doen op de bijstand tijdens de controle en de 

administratieve fase. Wie enkel een dekking wil voor fiscale geschillen (voor de rechtbank), neemt een 

module “Overheid” in de polis op. 
 

Samengevat: 
   

 

https:///


Ontdek de voorwaarden en klantenbrochure van onze nieuwe optionele waarborg “Fiscale 

Rechtsbijstand” 
 

Hoe ga je praktisch te werk? 

Aan alle ondernemers die bij Euromex verzekerd zijn voor de ondernemersrisico’s, kan de waarborg 

‘Fiscale Rechtsbijstand’ aangeboden worden. Ook de medici, landbouwers, garagisten, vzw’s, … kunnen 

deze waarborg dus onderschrijven.  
 

We bieden de waarborg zowel aan in combinatie met een nieuwe zaak als in combinatie met een 

bestaand contract. Ook als makelaar kan je dus genieten van dit aanbod als je een Euromex-product 

gekozen hebt. 
 

Je kan deze formule niet opmaken via My Euromex. Contacteer de dienst polisbeheer per mail 

(polisbeheer@euromex.be) wanneer je deze waarborg wil onderschrijven. Geef ook het aantal actieve 

personen in de onderneming mee zodat we het tarief voor je klant kunnen bepalen. Heeft je klant al een 

ondernemerspolis bij Euromex? Vermeld dan ook zeker zijn bestaand polisnummer. 
 

Ontdek hier het tarief 
 

We hanteren 2 tarieven. Waarom? 

Ongeacht de formule voor de beroeps- of bedrijfsactiviteiten, krijgt iedere ondernemer bij ons dezelfde 

dekking. Wanneer je klant echter vandaag al premie betaalt voor het risico van een gerechtelijke 

procedure met een fiscale overheid (bv in een polis allrisk of via de module Overheid), geniet hij voor de 

optionele waarborg van een lager tarief. We rekenen dus geen dubbele kosten aan. Wij doen voor deze 

waarborg geen beroep op derde partijen waardoor we onze klassieke commissie van 25% blijven 

toepassen. 
 

Kan ik een waarborg ‘Fiscale Rechtsbijstand’ nemen zonder een Euromex-polis ondernemer? 

Neen, dit is niet mogelijk. Er moet een product uit het gamma ondernemer zijn afgesloten, vooraleer je 

klant deze waarborg kan kiezen. Ook het verderzetten van de waarborg ‘Fiscale Rechtsbijstand’ zonder de 

hoofdpolis ondernemer is niet mogelijk. 
    

Wij hopen dat dit nieuwe aanbod bij jullie in de smaak zal vallen. Heb 

je vragen, neem dan contact op met je accountmanager voor 

bijkomende toelichting. 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Pieter Vandenbussche 

gedelegeerd bestuurder 
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