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NETTO REGRES GEFORMALISEERD IN
BEDRIJFSREGELING 18
Vanaf 1 januari 2015 geldt voor OVSpartijen de netto
regresregeling zoals geformuleerd in bedrijfsregeling
18 van het Verbond van Verzekeraars.

Zo vlak voor de feestdagen nog een nieuwsbrief
Clearinghuis Regresschades. Ook omdat het nieuwe
jaar een moment is dat er nieuwe regelingen van start
gaan en tarieven vaak worden aangepast. Zo niet het
tarief voor het clearinghuis, dat is al jaren stabiel.

In de audits van het Clearinghuis in 2015 zullen we
hier extra aandacht op vestigen. Bekijk de
bedrijfsregeling 18 hier.

Ook blijft ons streven om hogere
matchingspercentages te bereiken van kracht. Alleen
door zorgvuldig te werken en trouw de RDWcheck uit
te voeren zullen we dit doel bereiken. Uiteindelijk
profiteren we daar allemaal van.

TARIEF BGK
Het tarief buitengerechtelijke kosten materieel is
verhoogd met het loonindexcijfer, welke in november
van dit jaar zijn gepubliceerd. Het percentage bedraagt
1,1% waarbij de bedragen nu uitkomen op € 31,62
laag tarief en € 289,87 hoog tarief. In het clearinghuis
zullen deze bedragen worden aangepast.

ELEARNING

Op onze website is een elearning module
beschikbaar. Deze module is voor gevorderden. Take
the challenge! Voor beginners wordt nog een simpeler
module ontwikkeld.

AUDITS

TOT SLOT

Bijna alle resultaten van de audit uit september zijn
binnen. Met de klankbordgroep is besproken dat
voortaan de audits weer gemeenschappelijk zullen
worden uitgevoerd. Ook zullen er thema's worden
benoemd om de nadruk te leggen op de minder goed
functionerende elementen. Te denken valt hierbij aan
het gebruik van het opmerkingenveld.

Stichting EPS
Stichting EPS helpt schadeverze
keraars om processen met elkaar
op een zo efficiënt mogelijke
manier af te handelen.

Rest ons een ieder fijne kerstdagen, een goed
jaareinde en een voorspoedig nieuwjaar te wensen!
Tjeerd Wierda
Leon Boin

Veel gezochte diensten

Volg ons op social media

Clearinghuis
Twitter
RoyData
Mobielschademelden
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