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Accreditatienr.
100001  A + B 

Geregelde bijscholing
6 punten Assuranties

Locatie
Insert Brussels
de Meeûssquare 29 

1000 Brussel

Data
Op donderdag (9u-16u)
15/10/20

Examen
Vrijdag (9u-10u)
30/10/20

Opleider
Kyrie Delie

Prijs
€ 440   (leden Assuralia)
€ 640   (Niet-leden)

DOELSTELLING
Na de opleiding zijn de deelnemers in staat de juridische situatie te analyseren 
en begrijpen ze de terminologie en de basisprincipes. Ze hebben inzicht in de 
toepassingsvoorwaarden van de rechtsbijstandsverzekering en hebben zich in 
dit verband een werk methode eigen gemaakt. 
DOELGROEP
Deze opleiding is bestemd voor iedereen die belangstelling heeft voor 
de rechtsbijstand. Een basiskennis van deel 4 van de wet van 4 april 2014 
betreffende de verzekeringen (art. 54 - 224) is nuttig voor een beter begrip 
van het onderwerp.
PROGRAMMA

 x Achtergrond en oorsprong van de rechtsbijstandsverzekering
 x Ontstaan van de rechtsbijstandsverzekering (verdediging en verhaal)
 x Prestaties van de verzekeraar

 x Prestatie in natura, volledige verzekeringsprestatie
 x Leiding van het proces

 x Voorwerp van het risico
 x Wettelijk kader

 x De Europese richtlijn van 22 juni 1987 tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechts-
bijstandsverzekering

 x De Belgische wetgeving
 x Het koninklijk besluit van 12 oktober 1990 betreffende de 

rechtsbijstandsverzekering en het koninklijk besluit van 24 
december 1992 tot reglementering van de verzekering tegen 
brand en andere gevaren wat de eenvoudige risico’s betreft

 x De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen
 x Toepassingsgebied van de overeenkomsten

 x Autonome overeenkomsten (privéleven, auto, beroep)
 x Bijkomende overeenkomsten (strafrechtelijke verdediging en ver-

haal, burgerlijke verdediging, bijkomende dekkingen)
 x Synthese (in de vorm van een tabel)
 x Telefonische bijstand (nieuwe filosofie van de verzekeraar)
 x Vrije keuze van advocaat

 x Begrip “risico” in de rechtsbijstand
 x Belangenconflicten
 x De verzekeraar dekt eenzelfde verzekerde voor burgerrechtelijke 

aansprakelijkheid en rechtsbijstand
 x De verzekeraar dekt het slachtoffer voor rechtsbijstand en de vermoe-

delijke aansprakelijke voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 x In de praktijk

 x De verzekerde betwist zijn aansprakelijkheid
 x Auto: wat te doen als er via RDR vergoed is (analyse van een dossier)
 x BA-privéleven: analyse van een case - zwakke weggebruiker
 x De objectiviteitsclausule / Hoe werkt arbitrage? / Verhaalbaarheid 

van honoraria van advocaten

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING
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