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Verzekering van insolvabiliteit van advocaten
Definities
Voor de toepassing van de beschikkingen van deze overeenkomst, verstaat men onder :
1. verzekeringsnemer :

Orde van Vlaamse Balies
Koningsstraat 148
1000 Brussel

2. verzekerden : alle advocaten die ingeschreven zijn op het tableau of op de lijst van de advocatenstagiairs
van de Ordes van Advocaten van de Vlaamse Balies, of die zijn opgenomen op een EU-lijst. Zijn
eveneens verzekerd de advocatenassociaties of –vennootschappen waarin de verzekerden-advocaten
hun beroepsactiviteit uitoefenen voor schadeverwekkende feiten begaan door de verzekerden of deze
vennootschappen of associaties;
3. begunstigden : de personen, cliënten of derden, die als rechtstreeks gevolg van een insolvabiliteit van
verzekerden de sommen die hen toekomen, niet kunnen ontvangen;
4. insolvabiliteit tengevolge van een oneerlijkheid : onder insolvabiliteit tengevolge van een oneerlijkheid
dient men te verstaan de toestand waarin betaling door een advocaat ophoudt te bestaan tengevolge van
bedrieglijke of oneerlijke daden van de advocaat die bestaan uit verduistering van fondsen, effecten of
waarden die oorspronkelijk bestemd waren voor een derde, en die de advocaat in de onmogelijkheid
brengen deze fondsen, effecten of waarden aan deze derde terug te bezorgen of te betalen;
5. schadegeval : een schriftelijke klacht aan de Stafhouder van een Orde gericht, waarbij een derde een
advocaat, een advocatenvereniging of een burgerlijke vennootschap van advocaten in gebreke stelt tot
betaling of teruggave van fondsen, effecten of waarden die hem toebehoren en die door deze advocaat,
associatie of burgerlijke vennootschap van advocaten ontvangen waren, voor zover zij handelden in hun
hoedanigheid van advocaat of in één der hoedanigheden voor dewelke een advocaat gedekt is in het
kader van de heden eveneens tussen partijen afgesloten polis “burgerlijke beroepsaansprakelijkheid” van
advocaten;
6. makelaar :

Vanbreda Risk & Benefits
Plantin en Moretuslei 297
2140
Antwerpen

7. verzekeringsmaatschappij
Leidende verzekeraar:
Amlin Europe NV
Koning Albert II-laan 9
1210 Brussel
Medeverzekeraars:
Zurich Insurance plc, Belgium branch
Avenue Lloyd Georgelaan 7
1000 Brussel
KBC Verzekeringen NV
Professor R.Van Overstraetenplein 2
3000 Leuven

Aandeel 70%

Aandeel 25%

Aandeel 5%
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TITEL I
Aard en uitgestrektheid van de waarborg
Artikel 1 – BEPALING VAN DE WAARBORG
Deze overeenkomst waarborgt onder de hiernavermelde voorwaarden de terugbetaling van fondsen, effecten
of waarden die door een verzekerde ontvangen en ontvreemd zijn ten gevolge van een oneerlijkheid begaan
in de uitoefening van zijn/haar beroep.

Artikel 2 – TOEPASSINGSVOORWAARDEN VAN DE WAARBORG
Deze waarborg is slechts verworven indien de volgende voorwaarden samen vervuld zijn :
1. de schade-eiser dient de opeisbaarheid van zijn vordering te rechtvaardigen;
2. de schade-eiser dient een klacht in bij de in functie zijnde Stafhouder
3. de advocaat dient als insolvabel beschouwd te worden.
Het bewijs van deze insolvabiliteit tengevolge van een oneerlijkheid vloeit voort uit de omstandigheid dat de
ingebrekestelling tot betaling of terugbetaling, gedaan door de in functie zijnde Stafhouder van de tot deze
verzekeringsovereenkomst toegetreden Balie of de persoon die hij hiervoor heeft afgevaardigd, gevolgd
wordt door een weigering of, behoudens toeval of overmacht, zonder gevolg is gebleven gedurende één
maand vanaf haar betekening;
4. niet-naleving van het “reglement inzake de verhandeling van gelden van cliënten of derden”
5. een tucht onderzoek dient geopend te zijn, behalve indien dit technisch onmogelijk blijkt.
De advocaat die aan deze vijf hierboven vermelde voorwaarden tegelijkertijd voldoet, wordt beschouwd als
een in gebreke blijvende advocaat.

Artikel 3 – UITGESLOTEN RISICO’S
1. De klachten betreffende activiteiten die vreemd zijn aan het beroep van advocaat. Wanneer discussie
bestaat over het feit of een bepaalde activiteit vreemd is aan het beroep van advocaat, wordt het dossier
voorgelegd aan een commissie binnen de OVB die, na het horen van de visie van zowel de verzekeraar
als de verzekerde, in samenspraak met de verzekeraar zal beslissen of het schadegeval zich voorgedaan
heeft ingevolge activiteiten vreemd aan het beroep of niet.
2. De eisen die betrekking hebben op feiten die dateren van vóór de aansluiting van de verzekerde aan de
collectieve verzekeringsovereenkomst, tenzij dit risico reeds verzekerd was en de betrokken Orde niet in
kennis was van deze feiten en dit gedurende een periode van maximum 5 jaar voorafgaand aan de
aanvang van deze polis en voor zover de vorige verzekeraar niet gehouden is tot dekking op basis van de
op dat moment bestaande polis.
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3. De persoonlijke schulden (o.a. kosten voor personeel, RSZ-gelden, …) van de verzekerden en die
verschuldigd zijn aan het Ministerie van Financiën, de Administratie van BTW, RSZ en andere staats- en
parastatale instellingen.
4. De honoraria en algemene kosten die ten laste zouden moeten zijn van de derde die klacht indient, daarin
begrepen de gerechtskosten en uitgaven.
5. De schadegevallen veroorzaakt door oorlog of burgeroorlog, oproer of volksbeweging, terrorisme tenzij
bewezen wordt dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze gebeurtenissen en het schadegeval.
6. De schadegevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit ontploffing, vrijkomen van warmte,
bestraling voortkomend uit de omzetting van atoomdeeltjes of radioactiviteit, alsook de gevolgen van
bestraling voortkomend uit de kunstmatige versnelling van atoomdeeltjes en asbest.
7. De schadegevallen die voortvloeien uit de activiteiten van gerechtelijke mandatarissen die benoemd zijn
door de rechtbank van koophandel.

Artikel 4 – TOEPASSINGSGEBIED VAN DE WAARBORG
De waarborg is uitsluitend van toepassing voor klachten die tegen de ingebreke blijvende verzekerde worden
ingediend tijdens de waarborgperiode van de overeenkomst, voor zover ze regelmatig betekend zijn aan de
in functie zijnde Stafhouder van de Balie.
Voor de oud-advocaten die hun activiteiten hebben stopgezet wegens schrapping, weglating, ontslag,
overlijden of om welke andere reden ook, is de waarborg uitsluitend van toepassing voor de klachten die
geformuleerd worden tijdens de geldigheidsperiode van de verzekeringsovereenkomst binnen een maximale
duur van drie jaar na de stopzetting van de activiteiten als advocaat.
Wanneer deze overeenkomst ophoudt te bestaan, zullen de hieruit voortspruitende waarborgen van
toepassing zijn op de klachten welke gedurende een periode van drie jaar na de beëindiging van de
overeenkomst worden ingeroepen voor schadeverwekkende feiten die plaats hebben gehad tijdens de
geldigheidsduur van deze verzekeringsovereenkomst, op voorwaarde dat het insolvabiliteitsrisico niet door
een andere verzekeraar wordt gewaarborgd.

Artikel 5 – SCHORSING VAN DE WAARBORG
Ingeval een bewezen in gebreke blijven van een verzekerde vastgesteld is, kan de verzekeraar door middel
van een aangetekend schrijven aan de in functie zijnde Stafhouder de waarborg schorsen voor deze aan de
collectieve verzekeringsovereenkomst aangesloten verzekerde. Het vervullen van de formaliteiten vermeld in
artikel 12 hierna (het schriftelijk meedelen door de Stafhouder van iedere klacht aan de verzekeraar en/of
makelaar), levert op zich geen voldoende bewijs dat de verzekerde in gebreke is gebleven.
Deze schorsing gaat in 10 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven en is enkel bedoeld voor de
gevolgen van feiten die na de schorsingsdatum zijn gepleegd.
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Artikel 6 – BEDRAG VAN DE WAARBORG
Het bedrag van de waarborg is beperkt tot :
•

125.000,00 euro per schadegeval;

•

625.000,00 euro per in gebreke blijvende verzekerde, gedurende de gehele periode waarin hij is
ingeschreven in het Tableau van de Orde van Advocaten;

•

2.500.000,00 euro per verzekeringsjaar.

Bovendien wordt er overeengekomen dat de datum van de eerste klacht die tot de betrokken verzekerde
gericht wordt en regelmatig betekend wordt aan de Stafhouder in functie, de toekenning bepaalt van het
ganse schadegeval aan het lopende verzekeringsjaar en bijgevolg ook de maximale tussenkomst van de
verzekeraar tegenover deze verzekerde.
Alle eisen die hun oorsprong vinden in éénzelfde feit worden beschouwd als één en hetzelfde schadegeval.

TITEL II
Ontstaan en duur van de overeenkomst
Artikel 7 – ONTSTAAN EN INGANG
Deze overeenkomst is slechts volledig na handtekening van de verzekeringsnemer.
De overeenkomst gaat slechts in vanaf de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden om nul uur.

Artikel 8 – AANVANG – VERVALDAG – DUUR VAN DE VERZEKERING
Deze verzekering gaat in op 1 januari 2013 en is afgesloten voor een duur van 3 jaar,.
De jaarlijkse vervaldag wordt gesteld op 1 januari.
De verzekeraar behoudt zich het recht voor de premievoorwaarden te herzien na een periode van 30
maanden.
Indien de S/P ratio op dat moment < of = 80% is, wordt de polis voor een periode van 2 jaar hernieuwd aan
dezelfde voorwaarden; met name van 01/01/2016 tot en met 31/12/2017.
Indien de S/P ratio op dat moment > 80% , wordt de polis niet verlengd voor een periode van 2 jaar, maar
verklaart de verzekeraar zich bereid de polis voor een vierde jaar verder te zetten met ingang van
01/01/2016. De verzekeraar kan de premievoorwaarden herzien doch met een maximale stijging van 25%
tov de basispremie vermeld in artikel 9 van de algemene voorwaarden.
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Onder S/P wordt verstaan de verhouding van de totale schadelast, zijnde de reserves + de betalingen, ten
opzichte van de premies.
Indien de polis niet hernieuwd wordt voor een periode van 2 jaar aan dezelfde voorwaarden bericht de
verzekeraar de verzekeringsnemer hiervan uiterlijk op 31/08/2015 bij aangetekend schrijven verzonden voor
die datum en bevat dit schrijven tevens het voorstel van premievoorwaarden voor het vierde jaar.
Dit schrijven is gemotiveerd en bevat een overzicht van de schade en de ontvangen premies waaruit volgens
de verzekeraar blijkt dat de S/P ratio > 80% bedraagt
De verzekeringsnemer is vrij om op dit voorstel in te gaan. Indien de verzekeringsnemer niet op dit voorstel
ingaat beëindigt de polis na de periode van 3 jaar zonder enige formaliteit
Na een eerste hernieuwing voor een periode van hetzij 2 jaar hetzij 1 jaar wordt de polis vervolgens
stilzwijgend hernieuwd voor opeenvolgende periodes van 3 jaar onder dezelfde bepalingen en voorwaarden
behalve indien één van de partijen zich er tegen verzet door een aangetekend schrijven dat minstens 4
maanden voor de jaarlijkse vervaldag van de overeenkomst ter post is afgegeven.

TITEL III
Verplichtingen van de verzekeringsnemer
Artikel 9 – BEREKENING EN BETALING VAN DE PREMIE
De premie bedraagt 38,00 euro per aan deze collectieve verzekeringsovereenkomst aangesloten advocaat
en 19,00 euro per advocaat-stagiair. Deze premies zijn exclusief taksen, kosten en commissie.
De premies moeten door de Ordes van advocaten, voor het geheel van de verzekerden ingeschreven op hun
respectievelijke Tableau van de Orde van advocaten en op hun respectievelijke lijst van de advocatenstagiairs op de vervaldagen vooruit betaald worden op verzoek van de Maatschappij of van elke met dat doel
in de bijzondere voorwaarden aangewezen persoon.
Op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober zal de Maatschappij een kwitantie uitschrijven gelijk aan één vierde
van de totale jaarpremie, die berekend wordt op basis van het aantal advocaten en advocaten-stagiairs die
op 31 december van het voorgaande jaar ingeschreven waren op de respectievelijke Tableaus en op de
Lijsten van de advocaten-stagiairs.

Artikel 10 – WANBETALING VAN DE PREMIE
De Maatschappij kan bij niet-betaling van de premie op de vervaldag door een bepaalde Orde van advocaten
de dekking van de overeenkomst schorsen t.a.v. deze Orde en haar leden indien deze Orde in gebreke is
gesteld bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief.
De schorsing van de dekking of de opzegging gaan in na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, te
rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief.
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Als de dekking geschorst is, maakt de betaling door de Orde van de achterstallige premies, in voorkomend
geval vermeerderd met de intresten en kosten zoals bepaald in de laatste aanmaning of gerechtelijke
uitspraak, een einde aan de schorsing. De waarborgen zullen terug in voege gesteld worden om 0 uur op de
dag nadat de Maatschappij de integrale betaling van de gevorderde premies desgevallend verhoogd met de
interesten en kosten, op haar bankrekening ontvangen heeft,

Wanneer de Maatschappij haar verplichting tot het verlenen van dekking geschorst heeft, kan zij de
overeenkomst nog opzeggen indien zij zich dit recht voorbehouden heeft in de ingebrekestelling, bedoeld in
het eerste lid; in dat geval wordt de opzegging ten vroegste, 15 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van
de schorsing, van kracht. Indien de Maatschappij zich die mogelijkheid niet heeft voorbehouden, geschiedt
de opzegging mits een nieuwe aanmaning overeenkomstig het eerste en tweede lid.
De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan het recht van de Maatschappij de later nog te vervallen
premies te eisen op voorwaarde dat de Orde in gebreke werd gesteld overeenkomstig het eerste lid. Het
recht van de maatschappij wordt evenwel beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren.

Artikel 11 – VERPLICHTING VAN DE VERZEKERINGSNEMER INGEVAL VAN SCHADE
De Stafhouder van de betrokken Balie of de persoon die hij hiervoor afvaardigt, dient de verzekeraar en/of de
makelaar schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere klacht, gericht tegen een ingebreke blijvende
advocaat, waarvan kan verwacht worden dat de waarborgen van huidige verzekeringsovereenkomst erop
van toepassing zijn en dit binnen een termijn van 45 dagen te rekenen vanaf – naar keuze van de
Stafhouder - :
• ofwel het ogenblik waarop hij hiervan kennis heeft;
• ofwel zijn beslissing een dossier te openen;
• ofwel de datum van opening van het tucht onderzoek;
behoudens toeval of overmacht.
In complexe dossiers kan deze termijn van 45 dagen verlengd worden met éénzelfde termijn van
45 dagen.
De datum van het tucht onderzoek komt overeen met de datum waarop de raadgever/verslaggever
aangesteld wordt voor dit dossier.
De Stafhouder voegt bij de aangifte een nota waarin hij zijn mening over de gegrondheid van de schade-eis
geeft en waarin tevens, indien hier reden toe bestaat, het bedrag vermeld wordt dat erop betrekking heeft.
Bovendien zal hij zonder uitstel alle documenten, afschriften en nuttige inlichtingen aan de verzekeraar en/of
makelaar doorzenden.
Indien de Orde in geval van schade zijn verplichtingen niet naleeft, kan de verzekeraar die de schade volledig
gedragen heeft, een schadevergoeding vragen die evenredig is aan de schade die deze tekortkoming voor
hem effectief meebrengt.
In geen enkel geval, behalve bij medeplichtigheid of bij bedrog, kunnen de leden van de Raad van de Orde,
die gelast zijn met het tucht onderzoek en met de controle van de boekhouding van de verzekerde,
persoonlijk aangesproken worden door de verzekeraar.
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TITEL IV
Schaderegeling
Artikel 12 – MODALITEITEN VAN DE SCHADEREGELING
De Stafhouder die het schadegeval binnen de 45 dagen moet aangeven, behoudt de mogelijkheid het
schadegeval in der minne te regelen tussen de tegenpartij en de betrokken verzekerde.
De schadeaangifte wordt dan louter als voorzorgsmaatregel beschouwd.
Indien later blijkt dat een minnelijke schikking onmogelijk is, onderzoekt de verzekeraar de tenlasteneming
van het schadegeval en oefent, in voorkomend geval, een verhaal uit tegen de betrokken in gebreke
blijvende verzekerde.
Indien de schade-eis geen aanleiding lijkt te geven tot de tussenkomst van de waarborg van deze
overeenkomst, zal alleen de Stafhouder van de betrokken Balie het gevolg dat eraan dient gegeven te
worden vaststellen.
In alle andere gevallen stelt de betrokken Stafhouder, in akkoord met de verzekeraar, het gevolg vast dat aan
een klacht dient gegeven te worden.
De verzekeraar neemt contact op met de derde om het dossier samen te stellen en het bedrag van het
gewaarborgde schadegeval vast te stellen en te vergoeden.

Artikel 13 – INDEPLAATSSTELLING
De verzekeraar treedt in de rechten van de eisende derde die vergoed is en dit tot beloop van de
vergoedingen die hij betaald heeft.
Het verhaal tegen de in gebreke blijvende advocaat zal op vraag van de verzekeraar en na overleg met de
Stafhouder van de betrokken Balie uitgeoefend worden. Deze laatste zal de nodige toelatingen verschaffen
om effectief te kunnen overgaan tot verhaal en terugvordering.
De verzekeraar verzaakt evenwel aan alle verhaal tegen de advocaten of advocaten-associaties
of -vennootschappen, in zoverre het gaat om schadegevallen, niet door hen persoonlijk begaan, maar wel
door een advocaat-stagiair of advocaat-medewerker.

TITEL V
Algemene beschikkingen
Artikel 14 – TERRITORIALE UITGESTREKTHEID

De dekking geldt overal ter wereld voor de activiteiten die de verzekerden gewoonlijk uitoefenen vanuit hun in
België gevestigd kantoor.
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Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerden ingesteld worden in de VS of Canada of onder
de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.
Artikel 15 – WIJZIGING VAN HET RISICO
Ingeval van wijziging van het risico, wordt er verwezen naar de desbetreffende bepalingen van de Wet van
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
Artikel 16 – VERJARINGSTERMIJN
Elke vordering voortspruitend uit deze verzekeringsovereenkomst verjaart na een periode van drie jaar, te
rekenen vanaf de datum waarop de Stafhouder werd ingelicht over een schade-eis waarvan verwacht mag
worden dat de waarborg van deze overeenkomst erop van toepassing is.
Wanneer het gepleegde feit aanleiding geeft, hetzij tot een strafrechtelijke informatie van het parket, hetzij tot
een gerechtelijk vooronderzoek of een strafvervolging, zal de verjaring niet eerder intreden dan één jaar na
het tijdstip waarop het parket een seponeringsbeslissing zal hebben genomen, of één jaar nadat een
beslissing over de strafvordering in kracht van gewijsde zal zijn getreden, doch ten laatste op het ogenblik
waarop de verjaring der strafvordering zal zijn ingetreden.

Artikel 17 – RECHTSBEVOEGDHEID
Elk geschil betreffende de toepassing van de algemene en bijzondere voorwaarden van deze collectieve
overeenkomst moet voorgelegd worden aan de Rechtbank van Eerste Aanleg van de verzekerde Balie.

Artikel 18 – MEDEVERZEKERING
De risico's, gedekt door de waarborg van het contract en de overeenstemmende premies worden verdeeld
tussen de verzekeraars vernoemd in de bijzondere voorwaarden, volgens de voor elk van hen aangeduide
percentages. De leiding is toegewezen aan de eerstvernoemde verzekeraar.
De polis brengt geen solidariteit tussen de medeverzekeraars mee. Elk van hen wordt geacht zijn aandeel te
hebben onderschreven alsof het een afzonderlijke polis betrof onder volgend voorbehoud:
De ongevallen zullen geregeld worden door de leidende maatschappij die handelt in naam en voor rekening
van de onderschrijvende medeverzekeraars.
De medeverzekeraars behouden zich het recht voor de evolutie van het schadegeval te laten volgen door
een mandataris naar keuze;
Ze verklaren zich bereid de beslissingen van de leidende maatschappij te aanvaarden zowel voor wat betreft
de uitvoering van het contract en de interpretatie van de voorwaarden als voor de vaststelling van het bedrag
van de uitkeringen.
Alle aangiften en stukken betreffende de ongevallen zullen naar de leidende maatschappij verzonden
worden.
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VOLMACHT AAN DE LEIDENDE MAATSCHAPPIJ :
Er wordt overeengekomen dat de medeverzekeraars volmacht verlenen aan de leidende maatschappij voor
het ondertekenen van alle latere bijvoegsels aan deze polis, zonder nochtans afbreuk te doen aan de
verplichtingen van de verzekeringsnemer tegenover ieder van de medeverzekeraars.
De verzekeringsnemer betuigt zijn instemming met deze procedure en ontzegt zich het recht de
ondertekening van bedoelde bijvoegsels van iedere medeverzekeraar te eisen.
Deze overeenkomst doet tussen de ondertekenende medeverzekeraars geen band van solidariteit ontstaan.
Er wordt een Beheerscomissie voor de leidende verzekeraar toegekend tbv 3,5% op het aandeel van de
medeverzekeraar.

HANDTEKENINGEN

Verzekeringsnemer :
Orde van Vlaamse Balies
Koningsstraat 148
1000 Brussel

Verzekeringsmaatschappijen :
Leidende verzekeraar:
Amlin Europe NV
Koning Albert II-laan 9
1210 Brussel

Medeverzekeraars:
Zurich Insurance Plc, Belgium branch
Avenue Lloyd Georgelaan 7
1000 Brussel

KBC
Verzekeringen NV
Professor R.Van Overstraetenplein 2
3000 Leuven

Aandeel 70%

Aandeel 25%

Aandeel 5%
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