REGLEMENT
D'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MÉDECIN-EXPERTS DE COMPAGNIES D'ASSURANCE
Art. 1. Overeenkomstig den wensch, uitgesproken door het Eerste Internationale Congres van
Geneesheeren, verbonden aan Verzekerings-Maatschappijen, is den 24sten September 1901 eene
internationale vereeniging van verzekeringsdoctoren opgericht, kortaf genaamd: « Association
internationale des médecins-experts. »
In ieder land zal een comité opgericht worden, samengesteld uit meerdere leden, die deel uitgemaakt
hebben van de comités van organisatie der vroegere congressen of aan deze congressen deelgenomen
hebben. Een centraal comité zal belast worden met de zorg voor de verwezenlijking van de bedoeling der
Association.
Art. 2. Het doel der Association is:
a. Alle vragen te bestudeeren, betrekking hebbende op de medische expertise in verband met levens- en
ongevallenverzekering.
b. Op de algemeene vragen te antwoorden, die haar ter onderzoeking zullen worden voorgelegd.
c. De statistische werken te centraliseeren, die in de verschillende landen verzameld worden.
d. Voor de verwezenlijking te waken van de wenschen, uitgesproken door de internationale congressen
van verzekeringsdoctoren.
e. Met de comités van organisatie samen te werken tot voorbereiding van congreswerken.
f. Geregeld een blad uit te geven, ten doel hebbende de studie der vragen betreffende de medische
expertise, in verband met levens- en ongevallenverzekering.
Art. 3. De Association bestaat uit werkende leden en eereleden.
Art. 4. Niemand kan werkend lid zijn, die niet als medisch expert aan eene verzekeringsmaatschappij
verbonden is.
Art. 5. De titel van eerelid zal kunnen worden toegekend aan geneesheeren die niet verbonden zijn aan
eene verzekeringsmaatschappij en aan personen, die buiten de geneeskundige wereld staan en die, door
hunne speciale kennis, zouden kunnen bijdragen tot de werken der Association.
Art. 6. De jaarlijksche contributie bedraagt frs. 5.
Art. 7. Het aantal der leden der Association is onbeperkt.
Art. 8. De voorstelling der candidaten geschiedt door briefjes, dragende den naam en de voornamen, de
titels en het adres van den candidaat. Deze briefjes moeten geteekend worden door twee getuigen en den
candidaat en ingeleverd worden bij het comité van het land, waar de candidaat woont. Dit comité beslist
over de aanname van den voorgestelden candidaat.
Het centraalcomité, dat te Brussel zetelt, registreert de aanname van nieuwe leden.

