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PRAKTIJK

Sandra Lodewijckx is een Partner van onze Commercial en Dispute Resolution praktijken en
geeft leiding aan ons Insurance & Reinsurance sector.
Voordat ze Advocaat werd, werkte ze zes jaar bij een verzekeringsmaatschappij (ING
Insurance, nu Vivium). Op die manier heeft ze ervaring van zowel een
verzekeringsmaatschappij als juridisch perspectief dat haar een uniek beeld geeft van de
sector. We zeggen 'uniek' omdat geen ander advocatenkantoor dat soort ervaring in huis heeft.
Verder heeft ze een diploma van de Münchener Rück (München, Duitsland) in technische
risico's.
Zij is gespecialiseerd in verzekeringsrecht, aansprakelijkheidskwesties en pensioenwetgeving.
Zij staat Belgische en internationale (her)verzekeringsmaatschappijen, professionele
organisaties, onderlinge maatschappijen en verzekeringstussenpersonen bij met alle
verzekeringsgerelateerde kwesties.
Zij adviseert en procedeert op het gebied van levens- en schadeverzekeringen, distributie van
verzekeringsproducten, waaronder nieuwe distributievormen, regulering, compliance en
ondernemingsbestuur, herverzekering, bedrijfsverzekeringen en overdracht van portefeuilles,
de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten en herziening van het beleid formulering
en belasting op premies. Zij heeft bijzondere kennis van de IDD-wetgeving, waarin zij tal van
Belgische en internationale verzekeraars heeft geadviseerd.
Haar gecombineerde kennis van verzekeringen en pensioenen maakt haar ook een unieke
aanwezigheid op de Belgische markt. Sandra is ook een vertrouwde adviseur voor de juridisch
adviseur en het managementcomité van verschillende verzekeringsmaatschappijen. Sandra
onderhoudt zeer goed contact met verzekeraars, actuarissen, academici, verenigingen van
verzekeraars en controle-autoriteiten.
Sandra is lid van de Antwerp Insurance Club, de Belgian Association of Insurance Lawyers
(AJA) en van de Royal Association of the Belgian Insurers / Koninklijke Vereniging van
Belgische Verzekeraars (CRAB / KKVB). Ze is ook lid van de Belgische Pension voor Pension
Lawyers (BePLA) en lid van de Raad van Bestuur van het pensioenfonds voor advocaten,
gerechtsdeurwaarders en andere onafhankelijke instellingen (Voorzorgskas OFP). Sandra is
ook lid van de commissie van de Antwerp Liability Law and Insurance Chair (ALLIC) van de
Universiteit Antwerpen. Sandra geeft verschillende universitaire lessen aan universitaire
studenten in het kader van dit lidmaatschap. Uiteindelijk is ze lid van het Women’s Law
Network (WLN) en van het Belgische deel van de International Insurance Law Association
(AIDA).
Zij is een veelgevraagde spreker op het gebied van verzekeringen en heeft verschillende
artikelen over dit onderwerp geschreven, waaronder het onderwerp van de introductie van
class actions in het Belgische rechtssysteem. Sandra organiseert regelmatig interne
cursussen.
Sandra wordt genoemd in de gids voor 's werelds toonaangevende verzekerings- en
herverzekeringsadvocaten als een van de meest vooraanstaande beoefenaars op dit gebied in
België.
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2010 .................................. Partner bij Lydian
2007 .................................. Counsel bij Lydian
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2002 .................................. Associate bij Lydian
2000 .................................. Associate bij Allen & Overy
1994 .................................. Afdelingsmanager bij ING Insurance (now Vivium)

OPLEIDING

1999 .................................. Münchener Rück (Munchen, Duitsland) – Technische Risico’s
1999 .................................. Assuralia (Brussel, België) – Verschillende opleidingen inzake
verzekeringen en risicomanagement
1994 .................................. Katholieke Universiteit Leuven (Leuven, België) en Université
de Caen Basse-Normandie (Caen, Frankrijk) – Licentiaat in de
rechten
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