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Mr. V.H. Affourtit: advocaat bij Houthoff
advocaten. Hij is gespecialiseerd in het
financieel en economisch publiekrecht.
Affourtit is als docent verbonden aan de
Law Firm School en een vaste annotator bij
JOR. Daarnaast is hij aangesloten bij het Institute for
Financial Crime en lid van diverse vakverenigingen.

Mr. A.C. de Bie: compliance officer bij VLC
& Partners B.V, promovendus Open
Universiteit en verbonden aan ACIS. Hij
bereidt een proefschrift voor met als
werktitel ‘De precontractuele informatieplicht van financiële dienstverleners’. Hij publiceert
regelmatig over zijn proefschriftonderwerp.

Mw. mr. E. van Emden: naast haar
werkzaamheden als advocaat bij NN
Advocaten verricht Van Emden sinds 2016
aan de Radboud Universiteit Nijmegen
promotieonderzoek naar de (on)mogelijkheden van toerekening van externe kennis bij onrechtmatige
daad. Zij maakt deel uit van het bestuur van de Vereniging
voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht
(VASR) alsmede van het bestuur van een charitatieve
instelling. Van Emden is als (hoofd)docent en maker van
tentamens actief binnen de Beroepsopleiding Advocatuur
(CPO) en zij is gastdocent beroepsaansprakelijkheid voor
de master A&V van de Universiteit van Rotterdam. Van
Emden is co-auteur van het boek ‘Bankgarantie’ (Serie
Recht & Praktijk, 2009 en 2014) en zij schreef samen met
mr. De Haan het boek ‘Beroepsaansprakelijkheid’ (Serie

Recht & Praktijk, 2014). Daarnaast geeft Van Emden
regelmatig workshops en cursussen en publiceert zij in
vaktijdschriften. In 2012 heeft Van Emden de postdoctorale
Grotius-opleiding Onderneming & Aansprakelijkheid met
goed gevolg afgerond.

Mr. dr. K. (Kees) Engel: medewerker
wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad,
docent verzekeringsrecht/privaatrecht
Universiteit van Amsterdam, lid Geschillencommissie Kifid (Verzekeringskamer) en
verbonden aan ACIS. Engel promoveerde in 2016 cum laude
aan de Open Universiteit op het proefschrift ‘De precontractuele mededelingsplicht van de verzekeringnemer in
rechtsvergelijkend perspectief’. Hij publiceert regelmatig
over verzekeringsrechtelijke onderwerpen. Engel is
redacteur van NTHR.

Mw. mr. M. de Haan: naast haar werkzaamheden als advocaat bij NN Advocaten heeft
zij samen met mr. Van Emden het boek
‘Beroepsaansprakelijkheid’ (Serie Recht &
Praktijk, 2014) geschreven. Tevens is zij
gastdocent bij de Leergang Verzekeringsrecht van Magna
Charta (Academie voor de Rechtspraktijk), de Erasmus
Universiteit en de Beroepsopleiding van de Orde van
Advocaten. In 2016 heeft mr. De Haan de Grotius-opleiding
Onderneming & Aansprakelijkheid cum laude afgerond.
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Dr. D.P.C.M. Hellegers: universitair docent
privaatrecht Open Universiteit, lid
Geschillencommissie Kifid, en verbonden
aan ACIS. Hellegers promoveerde in 2015
aan de Open Universiteit op het proefschrift
‘De juridische aspecten van het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid) anno 2015’. Hij publiceert met
regelmaat over ADR-onderwerpen.

Mr. D.B. Holthinrichs: advocaat bij Codex
Mulder Advocaten. Holthinrichs is tevens
verbonden aan ACIS. Holthinrichs promoveerde in 2018 cum laude aan de Open Universiteit op een proefschrift met als titel ‘Vrijheid
verzekerd? Een onderzoek naar de reikwijdte van de vrije
advocatenkeuze in rechtsbijstandverzekeringen’. Hij schreef
een hoofdstuk over de rechtsbijstandverzekering in het handboek Verzekeringsrecht. Hij publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen en in het bijzonder over de
rechtsbijstandverzekering. Hij is redactiesecretaris van EJCCL.

Prof. dr. M.L. (Marc) Hendrikse: onder
andere hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht Open Universiteit en tevens
houder van de JPR-leerstoel aldaar, directeur
ACIS en vicevoorzitter Geschillencommissie
Kifid. Hendrikse promoveerde in 2002 aan de UvA op het
proefschrift ‘Eigen schuld, bereddingsplicht en medewerkingsplicht in het schadeverzekeringsrecht’. Hendrikse
publiceert met regelmaat over diverse handelsrechtelijke
onderwerpen en in het bijzonder het verzekeringsrecht. Hij is
tevens hoofdredacteur van NTHR en European Journal of
Commercial Contract Law en redacteur van TVR.

Mw. mr. E. Jacobs: Jacobs bereidt aan de
UvA een proefschrift voor met als werktitel
‘privaatrechtelijke aspecten van de
zorgverzekeringen’. Zij is verbonden aan
ACIS. Tevens is Jacobs werkzaam bij het
CAK. Zij is medeauteur van het hoofdstuk over de
zorgverzekering in het handboek Verzekeringsrecht editie
2019.

Dr. C.J. de Jong: juridisch adviseur te
Baarle-Nassau en verbonden aan ACIS. De
Jong promoveerde in 2011 aan de Open
Universiteit op het proefschrift ‘De
verzekeringstussenpersoon en de gevolmachtigd agent’. De Jong is medewerker van NTHR en
publiceert regelmatig over zijn proefschriftonderwerp.

Prof. dr. W.M.A. Kalkman: hoofd Legal &
Compliance van Nationale-Nederlanden
(Leven) en NN Advocaten te Den Haag,
bijzonder hoogleraar verzekeringsrecht
Universiteit van Amsterdam (Stichting
Mercatura Honesta leerstoel) en verbonden aan ACIS.
Kalkman promoveerde in 1997 aan de VU op het proefschrift ‘Begunstiging bij levensverzekering, in het bijzonder
met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht’. Hij is
redacteur van Pensioen Jurisprudentie, Het Verzekerings-Archief, Juridische berichten voor het notariaat en
medewerker van AV&S. Kalkman publiceert regelmatig
over levensverzekeringsrechtelijke en pensioenverzekeringsrechtelijke onderwerpen.

Mw. mr. M. Keijzer-de Korver: advocaat te
Rotterdam bij Stadermann Luiten.
Keijzer-de Korver publiceert regelmatig
over het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht en zij geeft met enige regelmaat
cursussen over uiteenlopende onderwerpen op dit gebied

Dr. P.M. Leerink: advocaat te Deventer bij
JPR advocaten en verbonden aan ACIS.
Leerink is tevens raadsheer-plaatsvervanger
bij het Gerechtshof Den Haag. Leerink
promoveerde in 2011 aan de Open
Universiteit op het proefschrift ‘Premiebetaling in het
verzekeringsrecht’. Hij is medewerker van NTHR. Leerink
publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke
onderwerpen.

Mr. J. (Jacco) Van de Meent: advocaat te
Amsterdam bij Cox ten Bruggencate
Advocaten. Van de Meent is co-auteur van
de boeken ‘Het nieuwe verzekeringsrecht in
vogelvlucht’ en ‘Verzekering ter beurze’.
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Dr. S.Y.Th. Meijer: advocaat te Amsterdam
bij NautaDutilh advocaten. Meijer
promoveerde in 1999 aan de VU op het
proefschrift ‘Middellijke vertegenwoordiging’. Hij is redacteur van AV&S en
publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke en
toezichtrechtelijke onderwerpen. Meijer is secretaris van de
Vereniging voor Verzekeringswetenschap.

Mw. dr. M.H. Pluymen: advocaat te
Deventer bij JPR advocaten. Pluymen is in
2008 gepromoveerd aan de Radboud
Universiteit Nijmegen op een migratierechtelijk onderwerp. Zij is redacteur van
NTHR en publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen.

Mw. dr. M.L.H. Reumers: universitair
hoofddocent privaatrecht Open Universiteit.
Reumers promoveerde in 2007 aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam op het
proefschrift ‘Samengevoegde afwikkeling
van faillissementen’. Zij publiceert regelmatig over ondernemingsrechtelijke en insolventierechtelijke onderwerpen.

Prof. dr. J.G.J. (Jac) Rinkes: hoogleraar
privaatrecht Open Universiteit, hoogleraar
Europees en vergelijkend verzekeringsrecht,
rechter-plaatsvervanger Rechtbank
Rotterdam en raadsheer-plaatsvervanger
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Rinkes promoveerde in
1992 aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift
‘Contractual and non-contractual obligations in English
law in the comparative context of the Netherlands Civil
Code’ (dubbelpromotie met G.H. Samuel). Hij is redacteur
van NTHR, EJCCL en Verzekeringsarchief en verbonden
aan ACIS. Hij publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen.

Mr. J.I. (Jessica) Roos: Business Development Underwriter Art and Private Client bij
Hiscox en promovenda ACIS. Roos zit in de
afrondende fase van haar promotieonderzoek ‘Juridische aspecten van co-assurantie’.
Zij verdedigt in het voorjaar van 2022 haar proefschrift
tijdens een openbare verdediging. Zij publiceerde al in
AV&S en NTHR over haar proefschriftonderwerp.

Mw. mr. D.G. Rosenquist MSc: Rosenquist
is sinds het laatste jaar van haar studie actief
in het verzekering- en aansprakelijkheidsrecht. In 2009 is zij haar loopbaan begonnen
in de advocatuur. In 2013 heeft zij de
overstap gemaakt naar het Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (Kifid), waar zij zich verder heeft toegelegd
op het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Zij heeft
bij Kifid een actieve rol gehad in het Projectteam Beleggingsverzekeringen en is uit dien hoofde bij uitstek op de
hoogte van deze materie. Naast haar werkzaamheden bij
Kifid heeft Rosenquist in 2015 de Master Verzekeringskunde aan de Amsterdam Business School afgerond met een
scriptie over dit onderwerp. Sinds september 2019 is
Rosenquist terug in de advocatuur, bij V&A Advocaten te
Rotterdam.

Mw. mr. T. Smith-Hussein: na haar
rechtenstudie aan de Universiteit van
Utrecht (afstudeerrichting privaatrecht; cum
laude) en haar studie Law and Economics
(cum laude) aan dezelfde universiteit, heeft
Tamara Smith sedert 2006 tot eind 2009 als advocaat bij
Houthoff Buruma te Rotterdam gewerkt. Daarna is zij tot
2012 als juridisch beleidsadviseur Tijdelijk Huisverbod
werkzaam geweest bij de gemeente Rotterdam. Vanaf
1 januari 2012 is zij als advocaat werkzaam bij NN
Advocaten. In 2014/2015 heeft Tamara de Magna Charta
leergang verzekeringsrecht van de Academie voor de
Rechtspraktijk gevolgd en cum laude afgerond. Tevens is zij
(gast)docent bij de Beroepsopleiding van de Orde van
Advocaten.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Leergang Verzekeringrecht | 2021 - 2022
Docenten op alfabetische volgorde
Dr. R. Theissen: Theissen is advocaat te
Rotterdam bij Houthoff advocaten. Hij is
gespecialiseerd in prudentieel toezicht, het
rechtsgebied dat ziet op de soliditeit van
banken, verzekeraars en andere financiële
instellingen. Hij heeft op dit gebied onder meer een
handboek geschreven over het Europese toezicht op banken
en hoe dit past in het systeem van prudentieel en
gedragstoezicht op de financiële sector (EU Banking
Supervision), en het prudentiele hoofdstuk in ‘Zicht op
toezicht in de verzekeringssector’. Tevens is hij gepromoveerd op de intensivering van de regulering van banken
(‘Are EU Banks Safe?’). Hij geeft regelmatig colleges over
deze materie bij de EUR en de LSE.

Mw. mr. I.M.L. Venker: Venker is werkzaam
als secretaris bij de Geschillencommissie
Kifid en als secretaris van de Tuchtraad
Financiële Dienstverlening (Assurantiën). Zij
publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen, waaronder registratie van persoonsgegevens door financiële instellingen en opzegging en wijziging
van verzekeringsovereenkomsten.

Dr. E.J. Wervelman: advocaat te Utrecht bij
Verschoof Wagenaar Wervelman advocaten
en verbonden aan ACIS. Wervelman is
tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Wervelman
promoveerde in 2004 aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam op het proefschrift ‘De particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering’. Hij publiceert regelmatig over zijn
proefschriftonderwerp.

Dr. W.C.T Weterings: advocaat te Arnhem
bij Dirkzwager advocaten en universitair
hoofddocent verzekeringsrecht Universiteit
Tilburg. Weterings promoveerde in 2004 aan
de Universiteit Tilburg op het proefschrift
‘Transactiekosten in het aansprakelijkheidsrecht’. Hij is
redacteur van AV&S en Verzekeringsarchief en publiceert
regelmatig over verzekeringsrechtelijke onderwerpen.
Weterings is lid van het algemeen bestuur van de Vereniging
voor Verzekeringswetenschap.

Prof. dr. J.B. Wezeman: hoogleraar
handelsrecht en ondernemingsrecht en
decaan van de faculteit Rechtsgeleerdheid
van de Rijksuniversiteit Groningen.
Wezeman is tevens verbonden aan ACIS. Hij
publiceert regelmatig over verzekeringsrechtelijke
onderwerpen waaronder subrogatie. Over dit laatste
onderwerp schreef hij onder andere een hoofdstuk in het
handboek Verzekeringsrecht (Serie Recht & Praktijk,
Wolters Kluwer 2015). Hij is redacteur van NTHR en
medewerker van AV&S.

Mw. mr. B.M. van Wijk: advocaat bij
Houthoff advocaten. Zij is medewerker van
AV&S en publiceert regelmatig over
verzekeringsrechtelijke onderwerpen. Van
Wijk is lid van het dagelijks bestuur van de
Vereniging voor Verzekeringswetenschap.

