Beroepsaansprakelijkheidsverzekering curatoren en andere mandatarissen
ondernemingsrechtbank
De OVB heeft een nieuwe kaderovereenkomst afgesloten met als doel de aansprakelijkheid van de
mandaten in opdracht van de ondernemingsrechtbanken en -hoven te verzekeren.
Deze mandaten zijn immers niet verzekerd via de algemene polis beroepsaansprakelijkheid advocaat
(eveneens onderschreven door de OVB).
Hierop bestaan twee uitzonderingen, nl. mandaten van de ondernemingsrechtbank die wel
opgenomen zijn in de algemene polis:
•

•

het mandaat van advocaat-mede-insolventiefunctionaris bij toepassing van het KB 26 april
2018 houdende uitvoering van artikel XX.1§1, laatste lid van het Wetboek van economisch
recht wat betreft de toepassing van boek XX van het Wetboek van economisch recht op de
beoefenaars van een vrij beroep; en
het mandaat van advocaat schadeafwikkelaar in het kader van de rechtsvordering tot
collectief herstel.

Voor deze mandaten hoeft bijgevolg geen bijkomende premie betaald te worden.
Ter herinnering : alle gerechtelijke mandaten van andere rechtscolleges dan de
ondernemingsrechtbanken en -hoven zijn opgenomen in de algemene polis
beroepsaansprakelijkheid advocaat.
Dit geldt eveneens voor het mandaat van conventioneel vereffenaar (dit laatste sinds 1 januari 2019)
De nieuwe kaderovereenkomst is gestart op 1 januari 2020.
De verzekeraar is Allianz.
De instap gebeurt per balie.
De NOAB heeft beslist om ook aan te sluiten bij deze collectieve polis. Zo verkrijgen we zekerheid dat
alle mandatarissen behoorlijk verzekerd zijn, zowel voor beroepsaansprakelijkheid als voor
insolvabiliteit, net zoals dat reeds jaren voor het advocatenberoep zelf het geval is.
Vermits de meeste, zo niet alle curatoren vandaag reeds een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
hebben, hebt u de kans om deze polissen eerst op te zeggen, zodat er niet tweemaal premie betaald
moet worden voor dezelfde periode.
Daartoe kunt u contact opnemen met Vanbreda Risk & Benefits op de emailadressen
aafje.greyson@vanbreda.be en cindy.raemaekers@vanbreda.be. Zij zullen u verder helpen om uw
huidige polis stop te zetten en toelichten wat er precies moet gebeuren om via de nieuwe polis
dekking te krijgen.

