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Accreditatienr.
100001  A + B 

Geregelde bijscholing
10 punten Assuranties

Locatie
Huis der Verzekering  
de Meeûssquare 29,
1000 Brussel

Data
Op maandag (9u-16u)
10/02/20
17/02/20

Examen
Vrijdag (9u-10u)
06/03/20

Opleider
Jan Verbeeck

Prijs
€ 690   (leden Assuralia)
€ 930   (niet-leden)

DOELSTELLING

Na afloop van deze opleiding hebben de deelnemers een grondige kennis van 
de toe passingsvoorwaarden, de algemene principes en de mechanismen van 
de Expertise-en RDR-overeenkomst. Ze zijn vertrouwd met de principes van 
de RDR-rechtspraak en zijn in staat de meest complexe RDR-schadegevallen 
te beheren.

DOELGROEP

De voortgezette opleiding is uitsluitend bestemd voor beheerders die 
minstens één jaar ervaring met de RDR-praktijk hebben en zich verder in dit 
domein willen bekwamen.

PROGRAMMA

 x Vaststelling van de schade

 x Vergoeding door de verzekeraar “materiële schade”

 x Informatie van de expert en overeenstemming van de schade met 
het ongeval

 x Afsluiten van het expertiserapport / Geschillen en arbitrage

 x Schadebeheer

 x Niet-verzekering: termijnen, beheersregels

 x Verdachte gevallen in verband met fraude: modaliteiten en 
procedures

 x Eenzijdige versies en overeenstemming wat de toedracht betreft

 x Directe regeling

 x Regeling op initiatief

 x Baremagevallen: praktische oefeningen

 x Uitzonderingen: bewijs, gevolgen

 x Fout van een derde

 x Onregelmatig rijden en oorzakelijk verband met het ongeval

 x Regeling met akkoord

 x Regeling met het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds 
(BGWF)

 x Gevolgen van de verschillende soorten regeling

 x De compensatiemechanismen

 x De verschillende soorten compensatiedocumenten en de gevolgen 
ervan

 x Het verhaal van de directe verzekeraar en de vergoeding ten laste 
van de verzekeraar-tegenpartij

Ieder ander onderwerp zal op verzoek van de deelnemers behandeld en 
besproken worden.

RDR-BEHEER EN TOEPASSING VAN DE 
EXPERTISEOVEREENKOMST

http://www.insert.be

