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CIRCULAIRE TOT DE DIRECTIES VAN DE
BELGISCHE CORRESPONDENTEN VAN DE
IN HET BUITENLAND GEVESTIGDE
BA AUTO VERZEKERAARS

Brussel, juni 2012
Betreft : artikel 5.1 van het Algemeen Reglement tussen nationale Bureaus
Mevrouw, Mijnheer de Directeur,
Wanneer u zorg draagt voor het beheer van een schadedossier BA Auto in naam van het Belgisch
Bureau voor rekening van een buitenlandse verzekeringsonderneming , is het ongetwijfeld zo dat uw
relaties met deze mandaatgevende onderneming in belangrijke mate worden bepaald door een akkoord
dat u met haar heeft afgesloten.
Ter gelegenheid van de algemene vergadering van 31 mei jl. heeft de Raad van de Bureaus een
beslissing genomen waarvan een mededeling aan allen die als “correspondent” in België optreden ons
niettemin als nuttig voorkomt.
Tijdens het beheer voor rekening van een buitenlands volmachtgever kan het gebeuren dat wanneer er
aan een eiser een weigering tot vergoeding wordt meegedeeld deze nalaat te reageren en geen enkel
nieuws meer geeft. In dat verband bepaalt artikel 5.1 van het Algemeen Reglement dat tussen nationale
bureaus wordt toegepast, dat indien een verzoek tot vergoeding niet heeft geleid tot de uitbetaling van
een schadevergoeding, het bedrag uitgegeven voor kosten en externe diensten of gerechtskosten mag
teruggevraagd worden aan de volmachtgever alsook een minimum beheerhonorarium. Echter, tot nu
toe werd er niet verduidelijkt binnen welke termijn de terugbetaling dan dient te worden gevraagd.
De CoB heeft nu beslist dat het binnen een termijn van een jaar is na de weigering tot de eiser gericht
dat er moet worden overgegaan tot de recuperatie van het bedrag bepaald door het Algemeen
Reglement.
Indien het bij gerechtelijke beslissing is dat de eis kon worden verworpen, zal de termijn van een jaar
ingaan vanaf deze beslissing, zelfs indien volgens het nationaal recht zij daarom nog niet definitief en
onherroepelijk is, hetgeen in België bvb. het geval zal zijn voor een burgerlijk vonnis dat niet is
betekend.
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Evenwel, deze nieuwe regel doet geen afbreuk aan de bepaling ( 5.6. van het Algemeen Reglement) dat
wanneer een dossier wordt heropend en het beheer moet worden verder gezet, het beheerhonorarium
volgend uit deze herneming moet worden berekend volgens de bepalingen die toepasselijk zijn tussen
bureaus op het ogenblik van de heropening.
Het is mogelijk dat in uw akkoorden met de buitenlandse BA Auto mandanten er specifieke regels
werden afgesproken inzake het sluiten van dossiers en het verzenden van vragen tot terugbetaling. Het
is ook mogelijk niettemin dat in uw akkoorden er wordt verwezen naar het Algemeen Reglement.
In ieder geval moeten wij uw aandacht vestigen op de regel die nu werd aangenomen door de CoB
gezien het Belgisch Bureau haar dient toe te passen.
Er blijft ons slechts nog te preciseren dat het vanaf 1 juli 2012 is dat de nieuwe regel in werking treedt,
om verplicht te worden toegepast vanaf 1 juli 2013 welke ook de datum is van het ongeval of de eis tot
schadevergoeding.
Met de meeste hoogachting

Catherine VAN HAUTE

Johan MUYLDERMANS

Directeur generaal

Onderdirecteur
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