Clausuleblad BAVverzekering.nl 2015
NOAB b eroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering BAV 2015 Hiscox, behorende bij Hiscox
algemene verzekeringsvoorwaarden HBAV-08
Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerden in
de hoedanigheid van Administratiekantoor en
Belastingadviesbureau met betrekking tot de hierna
volgende werkzaamheden. De werkzaamheden
worden gerekend tot de normale praktijk of
gebruikelijke werkzaamheden van een in Nederland
gevestigd administratiekantoor en/of
belastingadviesbureau.
a) Het voeren van administratie
Onder administratie wordt tevens verstaan
personeelsadministratie, loon- en salarisadministratie.
Tot administratie behoort, maar deze is niet beperkt
tot:
- het inrichten van een doelmatige administratie;
- het beoordelen van een administratie op
doelmatigheid en functioneren;
- het voeren van een administratie, dan wel het
verlenen van bijstand daarbij;
- het ontwerpen en opstellen van jaarstukken en
andere verantwoordingen;
- het onderzoeken van administraties, jaarstukken en
andere verantwoordingen en het schriftelijk
vastleggen van bevindingen omtrent dit onderzoek,
tevens inhoudend een oordeel omtrent de
getrouwheid van een financiële rekening en
verantwoording, mits daartoe de wettelijke
bevoegdheid is verkregen;
- het analyseren en interpreteren van aan een
administratie, aan jaarstukken of andere
verantwoordingen ontleende gegevens of het geven
van advies op grondslag van die gegevens;
- het verzorgen van belastingaangiften voor zover deze
gericht zijn op het Nederlandse belastingrecht;
- het aanvragen van toeslagen en doorvoeren van
wijzigingen;
- meldingen in het kader van de Wet Poortwachter,
begeleiding, tijdig insturen, loonkostenberekening,
aan/afmelden pensioen, NAW-gegevens, het
verzorgen van loonopgaven, (loon/mutatiegegevens),
uiteraard voor zover dit in de dienstverlening
duidelijk tot het takenpakket van het NOAB-kantoor
behoort.
- Het afgeven van een verklaring over het
risicodragend vermogen bij de initiële aanvraag of
verlenging van een transportvergunning (NIWO).
b) Het verzorgen van adviezen
- het geven van fiscale adviezen en het voeren van
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-

bezwaar- en beroepsprocedures voor zover deze
zijn gericht op het Nederlandse belastingrecht
(incluis verdragsrecht);
advisering omtrent financieringsvraagstukken en
begeleiding van financieringsaanvragen, voor zover
het geen Wft-vergunningplichtige activiteit betreft;
advisering omtrent bedrijfseconomische
vraagstukken en begeleiding bij de uitvoering;
advisering en begeleiding bij bedrijfsherstructurering voor zover het administratieve,
financiële en belastingtechnische zaken betreft.
advisering en begeleiding, waaronder, maar niet
beperkt tot bedrijfskundige, fiscale en
boekhoudkundige advisering en begeleiding,
commerciële due diligence en/of waardebepaling in
verband met fusies en overnames;
Advisering op het gebied van personeel &
organisatie indien uitgevoerd door een ter zake
kundig persoon (ter zake kundig: 3 jaar relevante
ervaring en relevante HBO-opleiding).
advisering omtrent subsidievraagstukken en
begeleiding bij de aanvraag van subsidies.
ondersteuning van de cliënt bij de samenstelling
van een pakket van eisen waaraan hard- en
software moeten voldoen om de administratie van
een cliënt aan te passen aan de specifieke wensen
die bij de cliënt en verzekerde bestaan.
Toetsing van de door anderen dan de cliënt en/of
verzekerde geadviseerde en ook toegepaste harden software aan het pakket van eisen.

c) Juridische activiteiten en activiteiten voor
HR/Personeelszaken
- Opstellen van gangbare standaard contracten zoals
arbeidsovereenkomsten en contracten,
huurovereenkomst, lening-overeenkomst,
koopovereenkomst roerende zaken, schenkingsakte, schuldbekentenis, stamrecht-overeenkomst,
managementovereenkomst, enz. De contracten kan
men vinden in openbaar toegankelijke juridische
handboeken, banken of bibliotheken voor
standaardovereenkomsten.
- De betekenis van standaardcontract is een contract
dat als model kan dienen of gebruikt wordt voor
gelijkvormige overeenkomsten. Het standaardcontract wordt dus ingekocht. Het betreft niet het
juridisch redigeren van contracten (activiteiten van
een jurist).
- Begeleiden bij het invullen van onder meer
persoonsgegevens, aantal vakantiedagen, salarisopgave, pensioen voorziening, wel/niet opnemen
van concurrentiebeding of proeftijdbepaling.
- Uitgesloten zijn activiteiten met betrekking tot
juridische advisering met betrekking tot fusies en
overnames.
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d) Strafrechtelijk medeplegen
Met betrekking tot fiscale advisering (4e tranche
strafrechtelijk medeplegen) biedt de polis dekking
voor kosten van verweer in verband met een
succesvol beroep tegen een verzekerde zelf
opgelegde bestuurlijke boete. Er is geen dekking voor
de kosten van de boete .
Uitsluitingen
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de
algemene verzekeringsvoorwaarden biedt de
verzekering geen dekking tegen een aanspraak tot
vergoeding van schade voortvloeiende uit of in
verband met:
- Het toezeggen, garanderen van resultaten alsmede
beleggings- en investeringsadviezen in het kader
van vermogensbeheer.
- De aansprakelijkheid uit contract, wanneer de
verzekerde bij de uitvoering van de opdracht
tegenover derden niet als gemachtigde van de
opdrachtgever optreedt ofwel de grenzen van de
aan verzekerde verstrekte volmacht overschrijdt.
- De aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende
uit advisering over de aanschaf, het gebruik en de
ontwikkeling van hard- en software alsmede het
ontwikkelen en/of wijzigen van software, anders
dan genoemd in deze clausule onder b).
Goed Werkgeverschap / Artikel 7:611 BW
- In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 .10 van de
algemene verzekeringsvoorwaarden HAVB-08
wordt onder schade eveneens verstaan de door een
ondergeschikte van verzekerde als genoemd in
artikel 1.5.1. tot en met 1.5.4 van de algemene
verzekeringsvoorwaarden HAVB-O8 (waaronder
mede wordt verstaan een andere niet zelfstandig
een bedrijf uitoefenende natuurlijke persoon die
werkzaamheden verricht voor de verzekerde als
genoemd in artikel 1.5.1 tot en met 1.5.4 van de
algemene verzekeringsvoorwaarden HAVB-08)
geleden schade in verband met een van buiten
komend, plotseling en rechtstreeks inwerkend
geweld (hierna te noemen: het ongeval), als gevolg
waarvan door de ondergeschikte schade aan zaken
en/of personenschade wordt geleden en waarvoor
de hiervoor genoemde verzekerde op grond van
artikel 7:61 1 BW een behoorlijke verzekering (of
vergoeding ten behoeve van een dergelijke
verzekering) had dienen te verzorgen.
- Indien ten tijde van de in lid 1 genoemde schade ten
behoeve van de daar genoemde ondergeschikten
een SVI, WEGAM of een vergelijkbare verzekering
(hierna te noemen: andere polis) van kracht is,
biedt de onderhavige verzekering - in afwijking van
het bepaalde in artikel

4.2 van de algemene verzekerings-voorwaarden
HAVB-O8 - eveneens dekking indien de schade is
veroorzaakt door of toegebracht met
motorrijtuigen echter met inachtneming van de
navolgende aanvullende bepalingen:
- Indien de andere polis geen aansprakelijkheidsverzekering betreft wordt artikel 5.4 van de
algemene verzekeringsvoorwaarden HAVB-O8
vervangen door de navolgende bepaling: De
schadevergoeding onder die andere polis wordt in
mindering gebracht op de schadevergoeding
ingevolge de door deze clausule verleende dekking.
Inloop
In afwijking op artikel 2.2 van de algemene
verzekeringsvoorwaarden geldt tevens als
voorwaarde voor dekking dat de schade het gevolg is
van een fout die is gemaakt drie jaar voorafgaande
aan de ingangsdatum van de verzekering.
Uitloop
In afwijking van artikel 2.3 zal Hiscox ten aanzien van
de verlenging van de na-meldingstermijn met 5 jaar,
in geval van beëindiging van de activiteiten van
verzekeringnemer, geen premie en/of een aanpassing
van de voorwaarden verlangen.
Digitale dossiers
In aanvulling op het bepaalde in artikel 2.5 van de
algemene verzekeringsvoorwaarden HBAV-08 wordt
onder ‘dergelijke’ mede verstaan digitale dossiers.
Clausule Data Risks NOAB
In aanvulling op de in de algemene verzekeringsvoorwaarden HBAV-08 genoemde dekking bieden wij
tevens dekking voor eigen schade/kosten als gevolg
van de navolgende evenementen in het kader van
bedrijfsvoering binnen de hoedanigheid: Data
Inbreuk, Hacker Schade en Cyber afpersing conform
de voorwaarden in de Clausule Data Risks NOAB.
Clausule NOAB-aspiranten
Voor aspiranten geldt een verdubbeld eigen risico.
Vanaf het moment dat verzekeringnemer het
gekwalificeerd NOAB-lidmaatschap verkrijgt, geldt
het standaard eigen risico. Bij afwijzing van
verzekeringnemer voor het gekwalificeerde
lidmaatschap door de NOAB, wordt de verzekering
per eerstkomende contractvervaldatum beëindigd.
Verzekeringnemer is gehouden de verzekeraar
onverwijld van de afwijzing in kennis te stellen.

NOAB BAVverzekering.nl 2015 Clausuleblad 2 van 2

