
ACIS-Symposium 
 

Juridische aspecten van enige veelvoorkomende verzekeringsvoorwaarden 
 
 

Op vrijdag 3 november 2017 organiseert het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) in 
samenwerking met  JPR Advocaten en Uitgeverij Paris het symposium:  

‘Juridische aspecten van enige veelvoorkomende verzekeringsvoorwaarden’. 

Het symposium vindt plaats in de ‘Industrieele Groote Club’, Dam 27, Amsterdam en duurt van 13.00-17.30 
uur. Deelname aan het symposium levert 4 NOvA-punten op. De toegangsprijs bedraagt € 199. Voor ACIS-
onderzoekers, Master Verzekeringskunde-studenten en leden van het Verbond van Verzekeraars is deelname 

gratis, die kosten worden centraal afgerekend. 
 
Programma 

12.30 Ontvangst 

13.00 Opening door de dagvoorzitter: mr. B. Holthuis (advocaat bij JPR advocaten te Deventer) 

13.05 Prof. dr. M.L. Hendrikse (o.a. hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht OU, tevens houder 
van de JPR Advocaten-leerstoel aldaar en directeur ACIS): ‘Eigen schuld en verzekerings-
voorwaarden: de normale-voorzichtigheid-clausule en de opzet-clausule’ 

13.30 Mw. mr. B.M. van Wijk (advocaat bij Houthoff Buruma te Rotterdam): ‘Verval-van-recht-
clausules in verzekeringsvoorwaarden’ 

14.00 Dr. P.M. Leerink (advocaat bij JPR advocaten te Deventer en verbonden aan ACIS): 
‘Verzekeringsvoorwaarden en de aansprakelijkheidsverzekering: vervangingskostenclausule en 
opzichtclausule’ 

14.30 Dr. E.J. Wervelman (advocaat bij Verschoof Wagenaar Wervelman advocaten te Utrecht, 
raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en verbonden aan ACIS): 
‘Verzekeringsvoorwaarden en de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering: clausules 
aangaande de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid’ 

15.00 Pauze 

15.30 Dr. W.C.T. Weterings (advocaat bij Dirkzwager advocaten te Arnhem en universitair docent 
Tilburg University): ‘Verzekeringsvoorwaarden aangaande duur, opzegging en wijziging van de 
verzekeringsovereenkomst’ 

16.00 Prof. dr. Ph.H.J.G. van Huizen (hoogleraar Handelsrecht Universiteit Utrecht, advocaat bij Van 
Huizen Law te Rotterdam en verbonden aan ACIS): ‘Verzekeringsvoorwaarden en de transport-
verzekering’ 

16.30 Mr. D.B. Holthinrichs (secretaris Geschillencommissie Kifid, promovendus OU en verbonden aan 
ACIS): ‘Verzekeringsvoorwaarden en de rechtsbijstandverzekering: geschillenregelingclausule, 
meldingsclausule en samenhangende-gebeurtenissen-clausule’ 

17.00 Mr. S.W.A. Kelterman (jurist te Alphen aan den Rijn, promovendus OU en verbonden aan ACIS): 
‘De schorsingsclausule bij niet-betaling van de verzekeringspremie’ 

17.30 Afsluiting door de dagvoorzitter; aansluitend borrel 

Aanmelden voor dit symposium kan via acis@uva.nl. 
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