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INSURANCE DAY

ZAAL 
VERZEKERINGEN IN DE PUBLIEKE SECTOR - PERSONEN EN GOEDEREN

9:00 - 10:00

Het juridisch kader van overheidsopdrachten voor verzekeringen: introductie en update.
Het uitschrijven van een overheidsopdracht voor verzekeringen is complex. De regelgeving van de verzekeringssector is moeilijk te matchen met de regelgeving voor overheidsopdrachten. 
Er rijzen heel wat vragen:
 Hoe doe je een analyse van de behoeften, hoe omgaan met de betrokkenheid van een verzekeringsmakelaar of andere verzekeringsprofessional vóór de lancering van een opdracht?
Wat zijn de aandachtspunten en valkuilen bij de gunning van de opdracht: Welke regels zijn van toepassing? Wat kunnen drempels zijn voor verzekeringsmaatschappijen? Welke procedures 
kunnen / moeten worden toegepast? Wat zijn de verplichte vermeldingen in een opdracht? Hoe formuleer je technische voorzieningen? Wat zijn de selectie- en gunningscriteria? 
Hoe beheert u de uitvoering van de opdracht: Hoe kunnen de beginselen van een overheidsopdracht worden verzoend met de dwingende bepalingen van de verzekeringswet? Hoe zit het 
met verlengingen of wijzigingen in een contract?
U krijgt een detail van de wet inzake overheidsopdrachten, vanuit het specifieke oogpunt van verzekeringen.

10:10 - 11:10

Cyberaanvallen, kopzorgen voor de publieke sector?
Cyberaanvallen, de nieuwste IT-risico’s. Wat zijn cyberaanvallen. Wie pleegt ze? Wat zijn de zwakke plekken van uw organisatie? Hoe bescherm je je ertegen. Welke verliezen kunnen we 
lijden na een cyberaanval? Kunnen we ons verzekeren tegen dergelijke aanvallen? De experts van Vanbreda Risk & Benefits komen alles uit de doeken doen. Praktijkvoorbeelden en vooral 
ook oplossingen worden besproken. 
Een behoorlijk confronterende sessie, waar je de nodige inzichten verwerft inzake aanvallen, voorkomen en verzekeren.

11:10      11:30

11:30 - 12:30

Hoe en wat onderhandelen bij overheidsopdrachten voor verzekeringen?
Onderhandelen in overheidsopdrachten is geen evidentie. Nog complexer zijn de onderhandelingen in overheidsopdrachten voor verzekeringen. En nochtans, onderhandelen mag niet 
worden vergeten. Door te onderhandelen kunnen zowel noden en bezorgdheden bij de ene partij als alle juiste oplossingen hiervoor bij de andere partij worden bekomen.

12:30       13:30

13:30 - 14:30

Nieuwe risico’s en dus ook nieuwe verantwoordelijkheden  
voor de publieke sector.

Wat zijn de nieuwe risico’s en dus ook de nieuwe verantwoordelijkheden voor de publieke sector? Net zoals de evoluties in de wetgeving, brengt ook de professionalisering van de 
overheidsdiensten een heleboel veranderingen met zich mee. 
Wat is de impact van de wet van 11 juli 2018 inzake de strafrechtelijke aansprakelijkheid van publieke rechtspersonen? Wat zijn de nieuwe verantwoordelijkheden en risico’s voor de 
Directeuren-generaal sinds zei niet meer vallen onder het gezag, maar onder controle van het college? Vanuit dergelijke vragen bespreken we de aansprakelijkheidsverzekeringen, overdreven 
dekking, risicokwalificati en premies. Wees op de hoogte van alle essentiële nieuwigheden.

14:40 - 15:40

Is uw organisatie gedekt voor alle risico’s?  
Welke zijn die risico’s en hoe zich indekken?

Onze maatschappij evolueert razendsnel. Ook de risico’s en de dreigingen waarmee een administratie wordt geconfronteerd nemen steeds nieuwe en grotere vormen aan. Is uw 
verzekeringsportefeuille hieraan aangepast? Bent u gedekt voor deze nieuwe risico’s en dreigingen? Zijn andere verzekeringen overbodig geworden? Bent u dubbel verzekerd? Onze experten 
leggen het u graag uit aan de hand van voorbeelden uit uw praktijk.

15:50 - 16:50

Werkongevallen en ziekte bij ambtenaren en contractuelen.
Dekking voor werkongevallen en ziekte. Wanneer we spreken over de erkenning van werkombekwaamheid stellen we ons onmiddellijk de vraag wie verantwoordelijk is en wie er betaalt: 
Welke letsels worden gedekt door de verzekering? Wat wanneer een letsel niet gedekt wordt door de verzekering? Wanneer wordt de overheid aansprakelijk gesteld? Welke kosten moeten 
in een polis worden opgenomen? 
U verneemt het tijdens deze sessie rond de meeste recente rechtspraak en praktijkvoorbeelden.


