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Het toepassingsgebied 

De gewaarborgde conflictsituaties moeten te maken hebben met uitoefening van het vrij beroep als medicus of paramedicus. 
 

De verzekerden 

1. U als verzekeringsnemer of de professionele vennootschap die de polis onderschrijft en waarvan alle vennoten actief zijn als 
(para)medicus. 

2. De professionele vennootschap waaronder de verzekeringsnemer de beroeps- of bedrijfsactiviteiten als medicus of paramedicus heeft  
ondergebracht.  

3. De wettelijke en statutaire vertegenwoordigers in de uitvoering van hun mandaat, als natuurlijke persoon. 
4. Uw vervanger, werknemers, helpers, vrijwilligers en de ingezette uitzendkrachten in de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst of 

hun taak. 
5. De gezinsleden van de (para)medicus. Dit zijn alle personen die met de (para)medicus in gezinsverband samenwonen,  de kinderen die 

om studie-, arbeids- of gezondheidsredenen tijdelijk op een ander adres wonen en de niet inwonende minderjarige kinderen. 

Uw erfgenamen zijn ook verzekerd, maar alleen als erfgenaam. Zij zijn niet verzekerd voor hun persoonlijke schade.  

De verzekerden voor de waarborg “3.1. Fiscale controles en conflicten” worden hieronder limitatief opgesomd:    

1. De verzekeringsnemer. 

2. De zaakvoerder als natuurlijke persoon, (mede-)eigenaar of vennoot van de verzekeringsnemer, die werkzaam is in de professionele 
vennootschap waaronder de verzekeringsnemer de beroeps- of bedrijfsactiviteiten als medicus of paramedicus heeft  ondergebracht.  

3. De inwonende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van een bovengenoemde verzekerde voor de waarborg “3.1. Fiscale 
controles en conflicten”. 

De verzekerden vermeld onder de punten 2 en 3 voor de waarborg “3.1. Fiscale controles en conflicten” zijn enkel verzekerd voor 
bijstand ten aanzien van de belastingoverheid voor de ‘Personenbelasting’ voor zover er zich geen belangenconflict voordoet met de 
verzekeringsnemer. Het schadegeval moet in dit geval betrekking hebben op inkomsten en beroepskosten verbonden aan de beroeps- 
of bedrijfsactiviteit van de verzekeringsnemer.  

Alle andere (rechts)personen zijn geen verzekerden. 
 

Het verzekerd onroerend goed 

De gronden, terreinen en gebouwen die u zelf gebruikt voor de beroepsactiviteit als medicus of paramedicus. De gedeeltes van deze 
gebouwen, waarvan u de eigenaar bent en die u zelf bewoont of verhuurt zijn ook verzekerd. 

 

De waarborggrens 

Dit is het maximumbedrag waarvoor wij tussenkomen in de kosten. In de waarborgtabel ziet u welke de waarborggrens is van de verschillende 
waarborgen.  

  

 

De wachttijd 

Dit is de periode waarin schadegevallen nog niet gedekt zijn.  Voor sommige waarborgen moet een termijn doorlopen worden voordat er 
tussenkomst is (zie waarborgtabel). 
 

De drempel 

Voor sommige waarborgen is er een drempel van toepassing (zie waarborgtabel). Dit betekent dat u van ons geen terugbetaling kan krijgen 
van de verzekerde kosten, als uw oorspronkelijke schade-eis of deze van de derde minder is dan de drempel.  

(*) Voor de waarborg “Verdediging tegen de eis van een derde” is de drempel gelijk aan de vrijstelling in uw aansprakelijkheidspolis. 
 

All-risk principe 

U bent bij ons verzekerd op basis van het allrisk-principe. Dit betekent dat wij bijstand verlenen voor elk geschil dat niet uitdrukkelijk is 
uitgesloten in de rubriek “Nooit gewaarborgd”. 

 
 

 

http://www.euromex.be/
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Het waarborggebied 

De dekking geldt in België, Europa of wereldwijd. In de waarborgtabel ziet u welk waarborggebied van toepassing is op de verschillende 
waarborgen. De landen grenzend aan de Middellandse zee stellen wij gelijk met Europa. 
 

Waarborgtabel 

Deze tabel geeft een opsomming van de gewaarborgde sommen per type waarborg. 

 
 Grens Wachttijd Drempel Gebied Definitie 

U en Euromex      
Euromex waarborg € 2.500 / aanleg - - wereldwijd 1.1 
            
Algemeen      
Betalen vrijstelling BA en voorschieten kwijting - - - wereldwijd 2.1 
Insolventie € 30.000 - - wereldwijd 2.2 
Borgstelling € 30.000 - - wereldwijd 2.3 
Voorschieten vergoedingen € 50.000 - - wereldwijd 2.4 
Bijstand Commissie slachtoffers opzettelijke gewelddaden - - - België 2.5 
Salduz-bijstand € 500 - - België 2.6 
Tegensprekelijke plaatsbeschrijving € 500 - - België 2.7 
Uitlooprisico € 50.000 - - België 2.8 
  

     

Conflicten      
Burgerlijk verhaal extracontractueel (inclusief cybercrime) € 100.000 - - wereldwijd - 
Strafrechtelijke verdediging € 100.000 - - wereldwijd - 
Disciplinaire verdediging € 100.000 - - België - 
Burgerlijke verdediging extracontractueel € 100.000 - (*) wereldwijd - 
Geschil met verzekeraar  € 100.000 - - België - 
Arbeids- en sociaal recht € 20.000 12 maanden  € 1.000 België - 
Algemene contracten € 20.000 3 maanden € 1.000 Europa - 
Fiscaal recht € 20.000 12 maanden € 1.000 België  - 
Goederenrecht € 20.000 3 maanden € 1.000 België - 
Administratief recht € 20.000 12 maanden - België - 
Alle andere geschillen  € 20.000 3 maanden € 1.000 België - 
      

Optionele waarborg Fiscale rechtsbijstand      

Fiscale controles en conflicten € 50.000 - - België 3.1 

 

U en Euromex 

1.1 Euromex waarborg 

Wij betalen de kosten en erelonen van uw advocaat bij een conflict met Euromex: 

- als het conflict gaat over het al dan niet gewaarborgd zijn van een aangegeven geschil;  

- het conflict geen oplossing kreeg, ondanks de tussenkomst van de Ombudsman van de verzekeringen; 

- en u definitief gelijk kreeg van een gewone rechtbank.  

Aan de drie voorwaarden moet cumulatief voldaan zijn. Onze tussenkomst en de waarborggrens worden verminderd met de verschuldigde 
rechtsplegingsvergoeding. 

Algemeen (bijkomende voordelen verworven bij een gewaarborgd schadegeval) 

2.1 Betalen vrijstelling BA en voorschieten kwijting 

Wij schieten voor, wanneer u ons een originele ondertekende vergoedingskwitantie bezorgt, die uitgaat van een verzekeraar of een 
schaderegelaar, gevolmachtigd door een verzekeraar. Van zodra de verzekeraar BA van de derde de schade vergoedt, betalen wij de 
vrijstelling, die nog door deze derde moet betaald worden. 

http://www.euromex.be/
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2.2 Insolventie 

Als een geïdentificeerde derde onvermogend blijkt te zijn, dan betalen wij u wat deze derde volgens de definitieve gerechtelijke uitspraak 
moet betalen. Deze waarborg is beperkt tot de gevallen van extracontractuele aansprakelijkheid.  
De waarborg is niet van toepassing als de schade het gevolg is van opzettelijke misdrijven, of gewelddaden tegen personen, goederen of 
vermogens.  

2.3 Borgstelling 

Wij betalen de borgstelling die de overheid na een ongeval eist.  

і De terugbetaling van de borgsom komt ons toe. U staat al uw rechten hieromtrent aan ons af. U zal alle formaliteiten vervullen om de 
terugbetaling van de borgsom te krijgen. Als de overheid de borgsom niet of enkel gedeeltelijk vrijgeeft, dan zal u ons zelf volledig 
terugbetalen. 

2.4. Voorschieten vergoedingen 

Wij schieten de vergoeding voor materiële schade voor, in de mate dat voor de begroting van deze schade een akkoord is bereikt met de 
geïdentificeerde verantwoordelijke derde of de verzekeraar van deze derde. Het voorschot kan gevraagd worden van zodra de volledige 
aansprakelijkheid van de derde vast staat.  

Wij schieten de vergoeding voor de lichamelijke schade voor, op voorwaarde dat: 

- de volledige aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vast staat; 

- er minstens 1 maand een volledige werkongeschiktheid is; 

- de ongeschiktheid wordt aanvaard door de derde of de verzekeraar van deze derde; 

- er een effectief loonverlies is.  

Het voorschot voor lichamelijke schade bedraagt maandelijks maximaal € 1.500 en dekt het effectief verloren netto inkomen dat niet wordt 
vergoed door een sociaalrechtelijke instelling of door een verzekeraar. Bij overlijden gebeurt de betaling aan de samenwonende partner of 
aan de kinderen die onderhouden werden door het slachtoffer.  

De waarborg is niet van toepassing als de te betalen vergoeding het gevolg is van opzettelijke misdrijven of gewelddaden tegen personen, 
goederen of vermogens. 

Deze voorschotten worden eerst terug gevraagd en afgehouden van de provisionele of definitieve vergoedingen betaald door de derde, de 
verzekeraar van deze derde of een andere (rechts)persoon of instantie. 

2.5. Bijstand Commissie slachtoffers opzettelijke gewelddaden 

Wij geven rechtsbijstand bij het verzoek tot tussenkomst door de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden. 

2.6. Salduz-bijstand 

Wij geven rechtsbijstand als u wordt verhoord als verdachte voor feiten waarvoor u een gevangenisstraf kan opgelegd worden, maar waarbij 
u niet betrokken bent of die u niet met opzet pleegde.  

Onze tussenkomst beperkt zich tot de terugbetaling van de kosten en erelonen die u betaalde aan uw persoonlijke voorkeuradvocaat voor 
het vertrouwelijk overleg voorafgaand aan uw 1ste verhoor. De terugbetaling wordt in het geval van een verdenking voor een opzettelijk 
misdrijf uitgevoerd, zodra u niet langer als verdachte wordt beschouwd omdat u de feiten niet heeft gepleegd. Deze vaststelling kan blijken 
uit alle bewijsstukken (een beschikking van buitenvervolgingstelling, de motivering van een strafrechter, … ).  

In afwijking van de algemene voorwaarden ontstaat voor deze waarborg het schadegeval op de dag van het 1ste verhoor. 

2.7. Tegensprekelijke plaatsbeschrijving 

Als een derde, waarmee u geen contractuele band heeft, privé- of openbare werken wil uitvoeren in de nabijheid van het verzekerde 
onroerend goed, kan u voorafgaandelijk aan deze werken een plaatsbeschrijving laten uitvoeren. Wij betalen de kosten van deze 
plaatsbeschrijving. 

2.8. Uitlooprisico 

Na de stopzetting of de overdracht van uw (para)medische activiteiten, nemen wij tot 20 jaar na de uitvoering van de laatste (para)medische 
prestatie, uw burgerlijke of strafrechtelijke verdediging op, wanneer u wordt geconfronteerd met een eis tot schadevergoeding.  Voorwaarde 
is dat de gecontesteerde behandeling of prestatie werd uitgevoerd gedurende de looptijd van uw polis. 

 

 

 

http://www.euromex.be/
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Optionele waarborg Fiscale rechtsbijstand 

3.1. Fiscale controles en conflicten 

Deze waarborg vervangt de dekking voor conflicten in verband met ‘Fiscaal recht’ uit de waarborgtabel. 

Wij geven rechtsbijstand bij een conflict met een Belgische nationale, regionale of lokale belastingoverheid met betrekking tot directe en 
indirecte belastingen, voor iedere aangifte waarvoor u bijstand kreeg of vertegenwoordigd werd door een deskundige, die een erkenning 
heeft conform de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur. 

De waarborg is eveneens verworven voor: 
- een vraag om inlichtingen door een Belgische belastingoverheid; 
- een (on)aangekondigde controle door een Belgische belastingoverheid; 
- een verzoek aan een Belgische belastingoverheid tot ambtshalve ontheffing. 

 
Het schadegeval  
Het schadegeval is gedekt wanneer het betrekking heeft op minstens één belastingaangifte of belastbare handeling gedaan in een jaar waarin 
deze waarborg in voege was, ook na stopzetting van de waarborg. 

Worden voor de toepassing van de waarborggrens beschouwd als één schadegeval: 
- een voortgezette of doorgedreven controle, betwisting of (strafrechtelijk) onderzoek waarbij (een) andere verzekerde(n) betrokken 

is of zijn, dan de verzekerde die oorspronkelijk betrokken was bij de initiële controle, betwisting of het initieel (strafrechtelijk) 
onderzoek; 

- een gelijktijdige of voortgezette controle, betwisting of (strafrechtelijk) onderzoek, die betrekking heeft op meerdere btw-aangiftes 
of inkomstenaangiftes of belastbare periodes en handelingen; 

- een gelijktijdige, voortgezette of aansluitende controle met eenzelfde of gelijkaardige grondslag door meerdere belastingoverheden 
bij één of meerdere verzekerden. 

Vrije keuze van deskundige of advocaat  
Voor de minnelijke fase, die afloopt op het ogenblik dat er een akkoord met de belastingoverheid wordt bereikt of een belastingaanslag 
wordt gekohierd, vergoeden wij de kosten en erelonen van de deskundige die u koos voor uw bijstand of vertegenwoordiging voor het 
nakomen van uw verplichtingen als belastingplichtige. Wanneer deze deskundige intussen werd opgevolgd, vergoeden wij de kosten en 
erelonen van de opvolgende deskundige.  

Voor de administratieve bezwaarprocedure, de fiscale bemiddeling en de gerechtelijke procedure kan u vrij een deskundige of advocaat 
kiezen, die volgens de op de procedure toepasselijke wet de vereiste kwalificaties heeft om uw belangen te verdedigen, te 
vertegenwoordigen of te behartigen. 

Bijzondere aangifteplicht 
Iedere verzekerde die een beroep wenst te doen op deze waarborg, bezorgt ons, in aanvulling op de aangifteplicht vermeld in de algemene 
voorwaarden, een kopie van: 

- de wettelijk verplichte opdrachtbrief conform artikel 41 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en 
belastingadviseur; 

- de stukken die uitgaan van de belastingoverheid; 
- de integrale akkoordverklaring met de belastingoverheid; 
- de stukken uitdrukkelijk opgevraagd door Euromex. 

Opschorting waarborg 
In aanvulling op de algemene voorwaarden kan de verzekerde prestatie die bestaat uit het ten laste nemen van de kosten en erelonen 
betaald of verschuldigd aan advocaten, deskundigen en andere dienstverleners, ook worden opgeschort: 

- zolang de verzekerde niet heeft voldaan aan zijn bijzondere aangifteplicht; 
- zolang een strafonderzoek loopt tegen een verzekerde die vermoed wordt fiscale fraude te hebben gepleegd; 
- zolang er een ernstige aanwijzing is van fiscale fraude doordat bij het onderzoek of de controle de Bijzondere belastinginspectie 

optreedt of doordat de administratie van de belastingen gebruik maakt van de verlenging van de onderzoekstermijn van 3 jaar naar 
7 jaar. Dit is eveneens het geval wanneer een belastingoverheid laat weten dat zij van de verlenging van de klassieke verjaringstermijn 
wil gebruik maken, wegens een vermoeden van bedrieglijk opzet. 

Wanneer deze waarborg zonder onderbreking aansluit op een gelijkwaardige dekking bij de vorige rechtsbijstandsverzekeraar, nemen wij 
het schadegeval binnen de grenzen van deze waarborg ten laste telkens u hiervoor geen beroep meer kan doen op deze verzekeraar, waar 
dit wel het geval zou zijn als u nog bij deze verzekeraar verzekerd was. 

 

 

 

http://www.euromex.be/
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Nooit gewaarborgd 

U krijgt nooit rechtsbijstand voor: 

- de te betalen bedragen in hoofdsom en bijkomende bedragen waartoe u wordt veroordeeld; 

- de strafrechtelijke en administratieve boeten, bijdragen, straffen en dadingen met het Openbaar Ministerie;  

- de verdediging als u vervolgd wordt voor misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden, of een poging daartoe. Dit zijn de misdrijven 

waarvoor in beginsel het Hof van Assisen bevoegd is. Deze uitsluiting is niet van toepassing wanneer enkel vanuit een medisch oogpunt 

werd gehandeld, of wanneer het een onvrijwillig onrechtmatige euthanasie betreft;  

- de disciplinaire of strafrechtelijke verdediging als u moet verschijnen wegens een opzettelijk misdrijf, tenzij u definitief wordt 

vrijgesproken, of buiten vervolging gesteld om andere gronden dan verjaring of procedurefout of indien het misdrijf bij een veroordeling 

wordt geherkwalificeerd naar een onopzettelijk misdrijf;  

- de verdediging van de belangen van een verzekerde wanneer er een belangenconflict is met de verzekeringsnemer; 

- de eis tegen een andere verzekerde, behalve als de schade effectief door de BA-verzekeraar wordt ten laste genomen en de 

aansprakelijke verzekerde zich niet tegen de tussenkomst van deze verzekeraar verzet; 

- de conflicten die ontstaan bij oorlog en oproer, bij politieke of burgerlijke onlusten waaraan u zelf deelnam; 

- de conflicten rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaan door overstromingen en de eigenschappen van kernproducten, splijtstoffen, 

radioactieve of ioniserende producten en door niet-medische stralingsbelasting. Deze beperking geldt niet voor een conflict met een 

zaakschadeverzekeraar (brand, … .); 

- de conflicten met Euromex over de toepassing van deze polis, behalve als deze uitdrukkelijk vermeld zijn als verzekerd; 

- de burgerlijke verdediging, wanneer deze moet en wordt waargenomen door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar of wanneer een 

dergelijke waarborg ontbreekt of geschorst is; 

- de administratieve procedure (controle, vraag om inlichtingen, bezwaarschrift) bij een  geschil met de administratie van de directe en 

indirecte belastingen, voorafgaand aan de procedure voor de fiscale rechtbank. De kosten van boekhouders of accountants die de 

verzekerde bijstaan in deze administratieve procedure zijn evenmin gewaarborgd; 

і Deze uitsluiting is niet van toepassing op de waarborg “3.1. Fiscale controles en conflicten”.   
- de conflicten in verband met andere onroerende goederen dan deze opgesomd onder de rubriek “het verzekerd onroerend goed”;    

- de collectieve acties uitgaande van een groep van ten minste tien personen om een gemeenschappelijke overlast met eenzelfde oorzaak 

te doen ophouden en de schade die eruit voortvloeit te herstellen; 

- de conflicten waarbij u betrokken is als eigenaar, houder of bestuurder van een motorvoertuig; 

- de kosten of erelonen door u betaald of waartoe u zich verbonden heeft voor de aangifte van het schadegeval of zonder ons akkoord, 

behalve als deze betrekking hebben op bewarende of spoedeisende maatregelen; 

- een procedure voor het Grondwettelijk Hof of een internationaal of supranationaal rechtscollege; 

- de conflicten die het gevolg zijn van de volgende daden van grove schuld: fraude, oplichting, diefstal, smokkel, vandalisme en deelnemen 

aan of aanzetten tot verboden weddenschappen en loutere wanbetaling; 

- het burgerlijk verhaal van de schade door u opgelopen bij twisten en vechtpartijen, waarbij wij aantonen dat u zich actief mengde. Dit 

geldt eveneens voor de twisten en vechtpartijen ontstaan door uw uitdaging of uitlokking; 

- de verdediging van belangen van derden of van de belangen aan u overgedragen door afstand van betwiste rechten of conventionele 

subrogatie; 

- een procedure voor het Hof van Cassatie wanneer de oorspronkelijke inzet minder dan   € 1.250 bedraagt; 

- een verweer op een eis gebaseerd op artikel 3.101 Burgerlijk Wetboek, tenzij het een accidentele gebeurtenis betreft; 

- een faillissement, gerechtelijk akkoord of een andere collectieve regeling van schulden; 

- een conflict over borgstelling, aval, schuldovername; 

- het innen van een onbetaalde factuur of kostennota; 

- de conflicten over beleggingen, het houden of overdragen van sociale en andere aandelen, verrichtingen van financiële aard of daden 

van vermogensbeheer; 

- een conflict over de toepassing van het vennootschapsrecht. Geschillen in verband met gewone associatieovereenkomsten blijven 

gewaarborgd; 

- de geschillen als bouwheer over de bouw, de verbouwing of de verdere afwerking van een gebouw, wanneer voor het bouwen of 

verbouwen een wettelijke vergunning en/of de tussenkomst van een architect vereist is of was; 

- de geschillen in gevolge het toedienen van middelen of producten, wanneer het gebruik of het toedienen geregeld wordt in de 

dopingreglementering voor sporters die aan competities deelnemen. 

http://www.euromex.be/
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Voor de waarborg 3.1. Fiscale controles en conflicten” zijn ook volgende conflicten of situaties nooit gewaarborgd:  

- elke bestuurdersaansprakelijkheid met betrekking tot onbetaalde fiscale schulden; 

- de conflicten in verband met kasgeldvennootschappen; 

- een schadegeval dat rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een strafrechtelijk onderzoek ten laste van een verzekerde die 

verdacht wordt van een opzettelijk misdrijf; 

- de kosten en erelonen voor een schadegeval wanneer fiscale fraude wordt gepleegd. Dit is een situatie waarbij de belastingplichtige 

een bepaalde belasting verschuldigd is, maar aan de belasting geheel of gedeeltelijk ontkomt of probeert te ontkomen door een 

handeling die in strijd is met fiscale regels. Hierbij gaat de belastingplichtige zich opzettelijk geheel of gedeeltelijk onttrekken aan 

wettelijk verschuldigde belastingen door ofwel belastbare inkomsten te verbergen (dissimulatie), ofwel door de situatie anders voor de 

stellen dan ze werkelijk is (simulatie). Ontwijking van belasting, zonder de schending van een wettelijke verplichting, wordt niet aanzien 

als fiscale fraude in toepassing van deze voorwaarden; 

- een schadegeval, waarbij er sprake is van handelingen of inbreuken, gelijkaardig aan handelingen of inbreuken die eerder het voorwerp 

waren van een sanctie zoals een belastingverhoging en/of een boete (recidive). In voorkomend geval zal de verzekerde ons bij eerste 

verzoek de onverschuldigd betaalde uitkeringen terugstorten; 

- de aanvraag tot een voorafgaande beslissing (ruling, …) bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken; 

- een verzoek om inlichtingen in verband met een derde; 

- het indienen van een regularisatieaangifte bij het Contactpunt Regularisaties van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken; 

- de bijstand naar aanleiding van een inbreuk op de wet van 18 juli 1977 (Algemene wet inzake douane en accijnzen); 

- de waarneming van de belangen voortvloeiend uit rechten of verplichtingen van derden door de verzekerde overgenomen of aan de 

verzekerde overgedragen, wanneer deze al het voorwerp zijn van een geschil of betwisting met een belastingoverheid; 

- de te betalen belastingen, toeslagen, heffingen, rechten, accijnzen en intresten verschuldigd door een belastingplichtige; 

- de schadegevallen die het gevolg zijn van het niet beantwoorden van een vraag om inlichtingen door de verzekerde, die daarvoor geen 

gerechtvaardigde reden kan opgeven; 

- de kosten en erelonen voor het regulariseren van bedragen, ongeacht de bron en de aard, die tevoren ten onrechte niet als belastbare 

bedragen op de aangifte werden ingevuld; 

- het schadegeval naar aanleiding van het ontwijken of een poging daartoe van een belasting, wanneer de ontwijking wordt betracht via 

de oprichting van een vennootschap in een ander land dat niet tot de Europese Unie behoort; 

- de conflicten in verband met het kadastraal inkomen en de belastbare voordelen en inkomsten van buitenlands vastgoed dat voor 

- privédoeleinden wordt gebruikt door een verzekerde; 

- de kosten en erelonen voor prestaties van deskundigen, wiens activiteiten geregeld worden door de wet van 17 maart 2019 betreffende 

de beroepen van accountant en belastingadviseur, zonder dat er sprake is van een bijzonder onderzoek of controle tegen een 

verzekerde; 

- de kosten en erelonen van een deskundige verschuldigd voor de minnelijke fase wanneer de verzekerde de betrokken aangifte zelf 

deed; 

- de kosten en erelonen voor prestaties door advocaten gedurende de minnelijke fase; 

- de kosten en erelonen van deskundigen, die geen erkenning hebben volgens de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van 

accountant en belastingadviseur. 

http://www.euromex.be/

