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MEDEDELING1 2022/06 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

 
 
Correspondent Onze referte Datum 
sg@ibr-ire.be  SQ 05.05.2022 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
 
Betreft: Nieuwe collectieve polis “Rechtsbijstand 2de rang” 
 
 
Wij hebben het genoegen u te melden dat er een nieuwe collectieve polis “Rechtsbijstand 
2de rang” wordt aangeboden aan alle confraters. Deze polis, die overeengekomen werd 
met de verzekeraar AXA Belgium (onder de merknaam Legal Village), via de 
verzekeringsmakelaars Marsh en Willemot, biedt, aan diegenen die dat willen, de 
mogelijkheid om een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering te onderschrijven. 
 
Bijgevoegd vindt u een informatiefiche met een overzicht van meer bepaald de 26 
verzekeringsdomeinen, de verzekerde bedragen en de beperkingen en uitsluitingen 
(meer specifiek de betaling van de gerechtelijke, fiscale, administratieve en transactionele 
geldboetes en toebehoren).  
 
Er dient te worden opgemerkt dat deze polis de vrije keuze laat van een advocaat, een 
bemiddelaar of een deskundige die tussenkomt in de geschillen.  
 
Wat de premie betreft, wordt u een preferentieel tarief toegekend indien u reeds, via de 
verzekeringsmakelaars Marsh en Willemot, de verzekering burgerrechtelijke 
beroepsaansprakelijkheid (1ste rang) hebt afgesloten via de collectieve polis 
overeengekomen met de verzekeraar AXA Belgium. Deze rechtsbijstandsverzekering 2de 
rang bouwt immers verder op de in voormelde polis geïntegreerde dekking 
rechtsbijstand. 
 
De premie bedraagt dan 250 € per jaar per zelfstandige beroepsbeoefenaar/stagiair.  
 

 
1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, § 7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend.  

mailto:info@ibr-ire.be
mailto:sg@ibr-ire.be


 

Koninklijk Instituut - Institut royal 
Bld Emile Jacqmainlaan 135/1  1000 Bruxelles - Brussel 
T. 02/512.51.36 | info@ibr-ire.be          | 2 

Indien u niet in 1ste rang bent aangesloten via de verzekeringspolis burgerrechtelijke 
beroepsaansprakelijkheid, wordt de premie vermenigvuldigd met 2, hetzij 500 € per jaar 
per zelfstandige beroepsbeoefenaar/stagiair.  
 
De premie is in ieder geval vrijgesteld van verzekeringstaks gezien het IBR de 
verzekeringsnemer van de collectieve polis is. 
 
De overeenkomst wordt afgesloten voor een duur van maximum één jaar en kan elk jaar 
stilzwijgend verlengd worden. De dekking start vanaf de datum waarop de makelaars een 
toetredingsformulier ontvangen of vanaf de datum die u kiest. De jaarlijks vervaldag van 
de polis is bij alle aansluitingen 1 april. De premie wordt voor het eerste jaar pro rata 
berekend.  
 
De volledige tekst van de collectieve polis rechtsbijstandsverzekering en de 
informatiefiche kan u terugvinden op het ledenportaal van het IBR (in de rubriek “e-Loket” 
– “Formulieren”). Een meer gedetailleerde informatieve nota is ook ter beschikking in de 
rubriek “e-Loket” of via www.ibrwillemot1841.be.  
 
De nieuwe collectieve polis trad in werking op 1 april 2022. U kunt dus vanaf nu tot deze 
polis toetreden door gebruik te maken van het nieuw toetredingsformulier dat 
beschikbaar is op het ledenportaal van het IBR (in de rubriek “e-Loket” – “Formulieren”).  
 
Indien u wenst toe te treden, volstaat het op het formulier de gegevens onder punt 1 & 5 
in te vullen en ondertekend over te maken aan verzekeringsmakelaar Willemot (voor de 
Nederlandstalige bedrijfsrevisoren). 
 
Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren is geen verzekeringsdeskundige. Voor specifieke 
vragen over rechtsbijstand, gelieve rechtstreeks contact op te nemen met (voor de 
Nederlandstalige bedrijfsrevisoren) de verzekeringsmakelaar Willemot N.V.:  
 

Maarten Thomas – Affinity Willemot 1841 – Willemot N.V. 
Coupure 212 te 9000 Gent  
09/265.08.23 of 0479/86.71.07 
IBR@willemot.be 

 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
Patrick VAN IMPE  
Voorzitter 
 
Bijlage: Informatiefiche – rechtsbijstandsverzekering. 
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