
GEBCAI OPLEIDINGEN 

GEBCAI vzw is een nationale tweetalige vereniging van experten, werkzaam in verzekeringsdossiers. 

De experten treden op voor rekening van de verzekeraars of de verzekerden. Het overgrote deel van 

de dossiers, die zij behandelen, wordt afgehandeld buiten de rechtbanken om. Het is een sector met 

een aanzienlijk economisch belang. De expertisekantoren gaan van één mans kantoren, tot kantoren 

met tientallen medewerkers. 

In de opleidingen die GEBCAI inricht, willen wij vooral de experten, waarvan de meeste een 

basisopleiding in een technische of exact wetenschappelijke richting genoten hebben, laten kennis 

maken met de wereld van het juridische en het contractuele. Alle opleidingen sluiten aan bij de 

concrete praktijk van de expert.  

GEBCAI richt 4 studienamiddagen per jaar in. Kostprijs voor leden: 80 €, aansluitend diner inbegrepen 

 

Voor 2020 zijn nog voorzien: 

- 23 - 10 – 2020 : Meester Keulers : “Evolutie van de bewijsvoering in aansprakelijkheid”  

- 04 - 12 – 2020 : onderwerp nog te bepalen 

Jaarlijks richt GEBCAI een reeks van vaste opleidingen in, opgedeeld in modules van ongeveer 2 uur. 

Telkens worden 2 modules op een namiddag gegeven. De lesgevers zijn experten-generalisten, 

advocaten en gespecialiseerde experten. Er wordt zo veel als mogelijk interactief gewerkt, rond 

concrete casussen. De kostprijs voor leden: 120 € voor 2 modules (1 namiddag), 300 € voor een  

pakket van 6 modules per niveau. 

A basisopleiding: wordt opnieuw ingericht voorjaar 2021 

A1 Basisprincipes van het verzekeren. 

A2 Stakeholders bij de verzekeringen 

A3 De wet betreffende de verzekeringen deel 1 

A4 De wet betreffende de verzekeringen deel 2 

A5 De brandpolis eenvoudige risico’s 

A6 De brandpolis eenvoudige risico’s: oefeningen 

B voortgezette opleiding:  

telkens van 14 tot 18 uur in het Gosset Hotel in Dilbeek   data NL  data FR 

B1 extra-contractuele aansprakelijkheden: juridisch   18/09/2020 23/09/2020 

B2 extra-contractuele aansprakelijkheden: casussen en oefeningen idem  idem 

B3 contractuele aansprakelijkheden: juridisch    02/10/2020 09/10/2020 

B4 contractuele aansprakelijkheden: casussen en oefeningen  idem  idem 

     Regelen van geschillen buiten de rechtbank 

B5 Assuralia conventies       16/10/2020 23/10/2020 

B6 Assuralia conventies: casussen en oefeningen   idem  idem 

C opleidingen gevorderden: data nog te bepalen in november en december 2020 

C1 ABR polis 

C2 ABR polis: casussen en oefeningen 

C3 Bedrijfsverliezen 

C4 Bedrijfsverliezen: oefening 

C5 International loss adjusting 

C6 Productaansprakelijkheid 

Inschrijvingen voor de opleidingen kunnen verzonden worden aan directeur@gebcai.be. 


