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Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor scheidingsprofesionals 

Ondanks professionele begeleiding kan er veel mis gaan bij scheidingsbegeleiding. Een verkeerde 

juridische of fiscale duiding kan grote schade tot gevolg hebben. Hierdoor kun je geconfronteerd 

worden met een aansprakelijkstelling. Daarom is het absoluut noodzakelijk om verzekerd te zijn 

tegen beroepsaansprakelijkheid. Doordat dit risico wordt overgedragen wordt de financiële 

continuïteit van de onderneming (of de ondernemer) beschermd. Ook voor de 

scheidingsconsument is het van belang dat er een financieel kapitaalkrachtige partij eventuele 

schade kan vergoeden. 

Het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is geen garantie dat je ook 

daadwerkelijk goed verzekerd bent. In de markt zijn er diverse polissen in omloop die elementaire 

onderdelen zoals juridische, financiële of fiscale begeleiding (gedeeltelijk) uitsluiten. Daarom heeft 

Esseboom Financieel Advies en MS Amllin Insurance S.E. in onderlinge afstemming met de 

Scheidingsdeskundige een speciale polis ontwikkeld waarbij deze onderdelen onder het bereik van 

de polis vallen. Deze polis dekt zowel schade die voortvloeit uit beroepsaansprakelijkheid als voor 

bedrijfsaansprakelijkheid. 

De polis in het kort: 

Werkzaamheden die onder de verzekerde hoedanigheid vallen (niet limitatief): 

- Begeleiden van de scheiding (bemiddeling en mediation) 
- Opstellen ouderschapsplan; 
- Begeleiden, informeren en adviseren bij de vermogensafwikkeling  
- Adviseren over en berekenen van kinderalimentatie en partneralimentatie; 
- In kaart brengen nieuwe financiële situatie; 
- Adviseren over afwikkelen van pensioenen bij scheiding; 
- Adviseren over het overlijdensrisico tijdens of na de scheiding; 
- Afspraken vastleggen in echtscheidingsconvenant; 
- Adviseren inzake belastingaangifte in jaar van scheiding 
- Evaluatie en nazorg 

 

Verzekerde bedragen, eigen risico, no claim?: 

Beroepsaansprakelijkheid 

• Verzekerd bedrag: € 500.000 per aanspraak (maximaal € 1.000.000 per verzekeringsjaar) 

• Eigen risico :  € 500 per aanspraak (€ 1.000 per aanspraak bij afwijking 
leveringsvoorwaarden) 

Bedrijfsaansprakelijkheid 

• Verzekerd bedrag : € 2.500.000 per aanspraak (maximaal € 5.000.000 per verzekeringsjaar) 

• Eigen risico : € 250 per aanspraak voor zaakschade geen eigen risico bij letselschade).  
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Inloopdekking: 

Standaard meeverzekerd voor de periode dat er elders al een complete vergelijkbare verzekering 

liep, vanaf de ingangsdatum van de oude polis. Indien er geen voorliggende polis is, dan kan een 

inloopdekking worden geboden tegen een meerpremie (keuze, 1, 3 of 5 jaar).  

Uitloopdekking 

Uitloopdekking kan worden geboden tegen meerpremie. Kan overeengekomen worden bij 

beëindiging polis.  

Aanvraagprocedure: 

- Invullen aanvraagformulier door verzekeringsnemer 
- Algemene voorwaarden (Sjabloon de Scheidingsdeskundige)  
- Curriculum vitae 
- Uittreksel KvK 
- UBO-verklaring 

 

Acceptatiecriteria: 

- Actieve gebruiker Permanente Praktijkondersteuning van De Scheidingsdeskundige. 
Beëindiging gebruik Permanente ondersteuning dient door verzekeringsnemer gemeld te 
worden aan de assurantietussenpersoon.  

- Leergang Register Erkend Scheidingsadviseur (of voormalige RFEA opleiding) gevolgd met 
getuigschrift van de Scheidingsdeskundige.  

 
Deze factsheet is bedoeld om globaal inzicht te geven in de verzekeringsmogelijkheden. MS Amllin 
Insurance S.E. zal op basis van alle aangeleverde stukken uiteindelijk bepalen of de verzekering 
wordt geaccepteerd. MS Amllin Insurance S.E. behoudt zich te allen tijde het recht een verzekering 
te weigeren of aanvullende informatie te vragen of afwijkende voorwaarden te stellen. 
 
Jaarpremie (indicatief): 550 ex BTW (3,6 pro mille van de omzet met een minimumpremie van € 
550 per jaar). Betaling per kwartaal mogelijk tegen toeslag van 5%.  
 
Ben je geïnteresseerd in deze verzekering, neem dan gerust contact op met Wouter Esseboom van 

Esseboom Advies & Financiele Diensten per e-mail op wouter@esseboomadvies.nl of telefonisch 

op 0162-425569. 

 

https://www.descheidingsdeskundige.nl/opleidingen/opleidingen/leergang-register-erkend-scheidingsadviseur/

