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Faculteit der Rechtsgeleerdheid

• • Leergang 2021-2022 is beoordeeld met een 8,5!
• •  Reacties van deelnemers 2021-2022: “Het overtrof mijn verwachtingen” en 

“Uitstekende docenten!”



Waarom kiezen voor de 
Leergang Verzekeringsrecht 
aan de Universiteit van 
Amsterdam?

“De Leergang Verzekeringsrecht is bij uitstek geschikt voor 
juridische professionals die veelvuldig met het verzekeringsrecht 
in aanraking komen – zoals advocaten, bedrijfsjuristen en 
rechters – en die op zoek zijn naar verdieping. 
Bij de Leergang Verzekeringsrecht krijgen zij wetenschappelijke 
diepgang gecombineerd met oog voor de praktische 
toepasbaarheid. De Leergang Verzekeringsrecht volstaat niet met 
het weergeven van de ‘state of the art’ van het verzekeringsrecht 
maar geeft ook zoveel mogelijk bruikbare oplossingen voor 
problemen waar pasklare antwoorden niet (direct) voorhanden 
zijn. Verder zullen er ook – voor zover toepasselijk – 
kritiekpunten bij bestaande uitgangspunten en oplossingen 
worden geplaatst. 
Het bovenstaande vereist veel van de docenten van de Leergang 
Verzekeringsrecht. De student krijgt dan ook de specialisten op 
hun terrein. Allen hebben zowel praktische als wetenschappelijke 
ervaring met het verzekeringsrecht. Op de wetenschappelijke 
kwaliteit van de Leergang Verzekeringsrecht wordt toegezien 
door het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) 
van de Universiteit van Amsterdam. Veel van de docenten 
zijn ook als onderzoeker aan ACIS verbonden. Het (recente) 
verzekeringsrechtelijke onderzoek van ACIS is in het programma 
van de Leergang Verzekeringsrecht verweven. Op die manier 
profiteert de student optimaal van de laatste wetenschappelijke 
ontwikkelingen op het gebied van het verzekeringsrecht.  Het 
succesvol doorlopen van de gehele leergang levert daarnaast de 
privaatrechtelijk beschermde titel “CIL” (Certified Insurance 
Lawyer) of “CILE” (Certified Insurance Law Expert) op.”

Prof. dr. Marc Hendrikse 
(hoo gleraar Handelsrecht 
en Verzekerings recht Open 
Universiteit, tevens houder van de 
JPR-leerstoel aldaar en directeur 
van UvA ACIS).

De programmadirectie bestaat 
daarnaast uit mr. dr. Kees Engel 
(Universiteit van Amsterdam), 
prof. dr. Wouter Kalkman 
(Universiteit van Amsterdam), 
dr. Pieter Leerink (JPR Advocaten), 
prof. dr. Jac Rinkes (Open 
Universiteit/ Universiteit van 
Amsterdam) en dr. Wim Weterings 
(Dirkzwager Advocaten/ Tilburg 
University).
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Curriculum

MODULE 1: Algemeen verzekeringsrecht en algemene leerstukken van het 
schadeverzekeringsrecht 

 Colleges in september & oktober 2023: in totaal 22 onderwijsuren

Bijeenkomst 1  Inleiding in het verzekeringsrecht: geschiedenis van de verzekerings-
overeenkomst, de spelers in het verzekeringsrecht, het onderscheid 
provinciaalbedrijf/beursbedrijf, wettelijk verzekeringsrecht en 
verzekeringsvoorwaarden en het onzekerheidsvereiste in het 
verzekeringsrecht

  Verzekerd belang, indemniteitsbeginsel, voortaxatie en 
schadevaststelling

 Premiebetaling in het verzekeringsrecht
Bijeenkomst 2  Precontractuele mededelingsplicht in het verzekeringsrecht
  Risicoverzwaring
Bijeenkomst 3  Beëindiging en wijziging van verzekeringsovereenkomsten en 

verzekeringsaanspraken
 Bereddingsplicht in het verzekeringsrecht
 Eigen schuld in het verzekeringsrecht
 Medewerkingsplicht in het verzekeringsrecht
Bijeenkomst 4  Verhaalsrechten in het verzekeringsrecht: samenloop van verzekeringen 

en subrogatie
Bijeenkomst 5  Directe actie
 Verjaring in het verzekeringsrecht
  Causaliteit en dekking in het verzekeringsrecht/eigen gebrek in het 

verzekeringsrecht/expertisekosten en buitengerechtelijke kosten 
in het verzekeringsrecht/en (elektronische) polis en (elektronische) 
mededelingen in het Verzekeringsrecht 

MODULE 2: Bijzondere onderwerpen

 Colleges in november & december 2023: in totaal 24 onderwijsuren

Bijeenkomst 1 Aansprakelijkheidsverzekering & CAR-verzekering
Bijeenkomst 2  (Particuliere) Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Bijeenkomst 3  Transportverzekering
Bijeenkomst 4  Levensverzekering
Bijeenkomst 5  Zorgverzekering
  Beleggingsverzekersing
Bijeenkomst 6  Levensverzekering
  Rechtsbijstandverzekering

MODULE 3: Verzekeringsrecht en algemeen (internationaal) privaatrecht

Colleges in januari 2024: in totaal 14 onderwijsuren

Bijeenkomst 1 Ambtshalve toetsing van verzekeringsvoorwaarden
 Informatieplicht betreffende verzekeringsvoorwaarden 
 Het begrip kernbeding in het verzekeringsrecht
 Toetsing van primaire dekkingsbepalingen aan art. 6:248 lid 2 BW
 Uitleg van verzekeringsvoorwaarden
Bijeenkomst 2  Verzekering & beslaglegging 
 Verzekering & bewijsrecht
  Verzekering & aansprakelijkheidsrecht
Bijeenkomst 3  Verzekering & IPR
  Verzekering & insolventie

MODULE 4: Verzekering en toezicht/ co-assurantie

Colleges in maart 2024: in totaal 12 onderwijsuren

Bijeenkomst 1  Positie en verantwoordelijkheden van externe financiële 
toezichthouders, aansprakelijkheid van externe financiële 
toezichthouders

  Handhavingsbevoegdheden van financiële toezichthouders
Bijeenkomst 2  De IDD-bepalingen inzake zorg- en informatieverplichtingen en de 

implementatie daarvan in de Wft en het BGfo
  De civielrechtelijke zorg- en informatieverplichtingen van verzekeraars 

en verzekeringstussenpersonen
  De publiekrechtelijke zorg- en informatieverplichtingen vanuit het 

oogpunt van consumentenbescherming in de financiële sector
Bijeenkomst 3  Klachtenafwikkeling en de Wft
  Registratie van persoonsgegevens door verzekeraars
  Juridische aspecten van co-assurantie

Programma
Start in september 2023

De Leergang 
Verzekeringsrecht telt 
17 bijeenkomsten in de 
periode van september 
2023 tot en met maart 
2024. De opleiding 
wordt afgesloten met 
een mondeling examen. 
Het is ook mogelijk om 
losse modules van de 
leergang te volgen. 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid



Onderwijs van gedreven experts
Aan de Leergang Verzekeringsrecht zijn 25 docenten verbonden. De docenten zijn 
specialisten op hun eigen terrein. Vrijwel iedere docent is gepromoveerd of bezig met een 
proefschrifttraject over het onderwerp waarover college wordt gegeven. Veel docenten zijn 
aangesloten bij het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS); een interfacultair 
onderzoekscentrum aan de UvA en het onderzoekscentrum in Nederland op het gebied van 
verzekeringen. Daarnaast zijn de docenten werkzaam in de verzekeringsbranche. Doordat 
de docenten ruime theoretische én praktische kennis en ervaring hebben, is de opleiding 
van hoog wetenschappelijk niveau en tegelijkertijd praktijkgericht. 

In te passen naast het werk
De Leergang Verzekeringsrecht is een 
deeltijdopleiding. Er zijn 17 bijeenkomsten in 
de periode van september 2023 tot en met maart 
2024. Maximaal één college per week op een 
donderdag. 

NOvA-punten
De Leergang Verzekeringsrecht levert 
72 NOvA-punten op.

Certificering
De Leergang Verzekeringsrecht is 
een registeropleiding. Het succesvol 
doorlopen van de gehele leergang levert 
de privaatrechtelijk beschermde titel 
“CIL” (Certified Insurance Lawyer) op 
indien de cursist advocaat is en “CILE” 
(Certified Insurance Law Expert)
indien de cursist geen advocaat is.
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Praktische informatie

   Voor wie?
De leergang is gericht op professionals in de 
verzekerings branche die hun kennisgebied willen 
verdiepen en verbreden. Instromende cursisten 
hebben een academische, bij voorkeur juridische 
vooropleiding met succes afgerond, zijn (goed) 
bekend met het verzekeringsrecht (titel 7.17 BW) 
en hebben minimaal 3 tot 4 jaar werkervaring.

   Studieduur en studiebelasting
De colleges van de Leergang Verzekeringsrecht 
zijn van september 2023 tot en met maart 2024. 
Nadien volgt een mondeling examen.
Naast het volgen van de colleges, betreft de 
voorbereidingstijd per college circa één uur 
per collegeuur.

   Locatie
De colleges vinden plaats bij De Koninklijke 
Industrieele Groote Club op de Dam in 
Amsterdam. De locatie is gemakkelijk te bereiken 
en op loopafstand van OV.

   Investering
De Leergang Verzekeringsrecht omvat 
72 onderwijsuren. Deelname aan de 
volledige leergang kost € 6995,-. Dit is 
inclusief cursusmateriaal (exclusief boeken), 
arrangementskosten, examengelden (inclusief 
eventuele eerste herkansing) en deelnamecertificaat/
diploma. De leergang is vrijgesteld van BTW.

Het is ook mogelijk om afzonderlijke modules te volgen:

Module 1: Algemeen verzekeringsrecht en 
algemene leerstukken van het schadeverzekeringsrecht

 € 2850,-

inclusief cursusmateriaal (exclusief boeken), 
arrangementskosten en deelnamecertificaat

Module 2: Bijzondere onderwerpen 

 € 3225,-

inclusief cursusmateriaal (exclusief boeken), 
arrangementskosten en deelnamecertificaat

Module 3: Verzekering en algemeen (internationaal) 
privaatrecht 

 € 1725,-

inclusief cursusmateriaal (exclusief boeken), 
arrangementskosten en deelnamecertificaat

Module 4: Verzekering en toezicht/co-assurantie

€ 1600,-

inclusief cursusmateriaal (exclusief boeken), 
arrangementskosten en deelnamecertificaat

Ook de afzonderlijke modules van de Leergang 
Verzekeringsrecht zijn vrijgesteld van BTW.
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Hoewel deze brochure met de grootst 
mogelijke zorg is samengesteld, kunnen 
geen rechten worden ontleend aan de 
inhoud ervan.

A D V O C A T U U R
PO

7272
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Amsterdam Centre for Insurance Studies


