
RegSol: Rechtstreekse link naar Vanbreda Risk & Benefits  

Geachte curator, 

  

Vanaf 1/1/2020 is de beroepsaansprakelijkheid van de curatoren van de balies 

West-Vlaanderen, Gent, Oudenaarde en Dendermonde verzekerd via de door de 

OVB afgesloten polis voor de gerechtelijke mandaten. Louter volledigheidshalve 

verwijzen wij naar het bericht van de OVB dd 20 december 2019 hierover, 

verzonden aan alle advocaten. 

  

De dekking BA per mandaat kan voortaan via RegSol geregeld worden.  

In elk faillissementsdossier vindt de curator, bij de “Functies curator”, een nieuwe 

groene tegel “BA-Verzekering”. Door op deze tegel te klikken, wordt hij rechtstreeks 

doorgestuurd naar de site van Vanbreda Risk & Benefits, waar de gegevens voor 

het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering verder kunnen ingevuld worden. 

De basisgegevens van het mandaat worden door RegSol ingevuld. De curator dient 

enkel aan te geven welke omvang van dekking hij wenst. 

 

Worden in een dossier meerdere curatoren aangeduid, dan geldt vanaf 01 01 2020 

dat er maar één premie voor het mandaat dient betaald te worden, zodat het college 

van curatoren gedekt is. Elke curator kan via de tegel BA-verzekering het mandaat 

aangeven. Let wel: het systeem houdt niet bij of een collega curator in een bepaald 

dossier reeds een aangifte voor  het mandaat heeft gedaan. 

  

De curator wordt, op de website van Vanbreda Risk & Benefits, na de keuze van de 

dekking/premie, rechtstreeks naar een betaalpagina doorgestuurd. Na betaling 

wordt het verzekeringsattest afgeleverd met de bevestiging van de omvang van de 

dekking en de betaalde premie. 

  

Daarna kan de curator in de tijdslijn van het dossier een nieuw item aanmaken, dat 



hij vindt onder het artikel “Aansprakelijkheidsverzekering”. Onder dit artikel kan als 

bewijsstuk de pdf van het bewijs van betaling opgeladen worden, ook zichtbaar voor 

de rechter-commissaris en de rechtbank. 

  

Meer info 

U kunt ons uw suggesties bezorgen per e-mail op de volgende adressen: 

• curator@regsol.be 

• rechtercommissaris@regsol.be 

• griffie@regsol.be 

• suggesties@regsol.be 

  

Indien u hulp nodig heeft, kunt u de helpdesk bereiken op de volgende 

manier: 

• E-mail: support@regsol.be 

• Telefoonnummer voor Nederlandstaligen: 02 307 70 30 

  

 


