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PRAKTIJKLEERGANG ZEEvERZEKERING 

vanaf 12 september 2013 organiseert Erasmus Academie opnieuw de succesvolle praktijkleergang 

gewijd aan de Zeeverzekering in samenwerking met:

–  verbond van verzekeraars

– vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (vNAB)

– Aon Risk Solutions, Rotterdam

– Marsh Bv, Rotterdam

– Nederlands Instituut voor het Bank-, verzekerings- en Effectenbedrijf (NIBE-Svv)

– Koninklijke vereniging van Nederlandse Reders (KvNR)

– Nederlands Instituut van Register-Experts (NIvRE)

– Nederlandse vereniging voor Zee- en vervoerrecht (NvZv)

– Stichting Dutch Legal Network for Shipping and Transport (DLNST)

– Rotterdam Institute for Shipping & Transport Law (RISTL)

– Erasmus School of Law

– Havenbedrijf Rotterdam

– Erasmus Smart Port.

  

Centraal in deze leergang staat de schadeverzekering van maritieme risico’s voortvloeiend uit 

scheepvaart en transport. De leergang biedt op een voor de praktijk relevante en toepasbare 

wijze gespecialiseerde kennis en inzicht over de zeeverzekering.

DoELGRoEP EN NIvEAu

De praktijkleergang Zeeverzekering biedt juristen en niet-juristen een aantrekkelijk platform om 

met elkaar in contact te komen rondom het recht én de praktijk van de zeeverzekering. Te denken 

valt aan deelnemers werkzaam op het gebied van de zeeverzekering bij verzekeraars,

makelaars, assurantietussenpersonen, P&I Clubs, P&I vertegenwoordigers, rederijen, banken,

scheepswerven, expertisebureaus, in de advocatuur, de rechterlijke macht of de rechtsbijstand.

De praktijkleergang Zeeverzekering heeft een duidelijk juridische insteek. om de praktijkleergang 

met succes te kunnen afsluiten is het wenselijk dat u een opleiding op Wo heeft voltooid en 

beschikt over enkele jaren praktijkervaring.

Leergang



ook deelnemers met een HBo en/of niet-juridische achtergrond en meerdere jaren praktijkervaring 

kunnen deelnemen aan de leergang. om uw competenties en ervaringen in beeld te krijgen en 

aansluiting hiervan met de praktijkleergang te verzekeren, verzoeken wij u een recent curriculum 

vitae mee te sturen. Wij nemen over uw deelname dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

MoDuLES

De opleiding is opgebouwd uit modules. u kunt zich zowel voor de hele leergang als voor losse 

modules inschrijven.

oPZET EN DoEL

verdeeld over negen onderwijsdagen van elk twee dagdelen wordt uw kennis van de 

zeeverzekering in recht en praktijk aanmerkelijk uitgebreid en in een bredere context 

geplaatst. Naast een inleiding in algemene leerstukken van schadeverzekeringsrecht komt 

een keur van deelgebieden aan de orde, zoals casco-, aanbouw-, P&I-, charterer’s liability en 

transportverzekering. voor een beter begrip van de technische en juridische achtergronden van 

(al dan niet) onder een zeeverzekering te dekken risico’s, wordt tevens aandacht besteed aan 

scheepvaarttechniek, zeerecht en vervoerrecht, alsmede aan processuele onderwerpen waaronder 

de rechterlijke bevoegdheid en toepasselijk recht. ook de internationale dimensie ontbreekt niet, 

waarbij bijzondere aandacht uitgaat naar het Engelse verzekeringsrecht.

DIDACTIEK EN oNDERWIJSMATERIAAL

De praktijkleergang Zeeverzekering is een intensieve leergang die veel zelfstudie en 

zelfwerkzaamheid van u vraagt. Ter voorbereiding op de collegedagen ontvangt u te bestuderen 

rechtspraak en literatuur. volgt u de gehele praktijkleergang zijn er ook huiswerkopdrachten aan 

de colleges verbonden. Naast hoorcolleges vraagt het interactieve karakter van de bijeenkomsten 

dat u zich actief in de discussies mengt. 



ExAMEN EN CERTIfICAAT

Als deelnemer aan de praktijkleergang Zeeverzekering ontvangt u een certificaat van deelname. 

volgt u de gehele leergang kunt u de opleiding afsluiten met een facultatief (mondeling) examen. 

Het examen betreft 3 (per deelnemer verschillende) onderwerpen uit het programma. om 

toegelaten te worden tot het examen dient u in beginsel alle dagen aanwezig te zijn geweest 

en alle huiswerkopdrachten te hebben ingeleverd. op basis van de resultaten van de ingeleverde 

huiswerkopdrachten en het cijfer van het mondeling examen vindt de gewogen eindbeoordeling 

plaats. Bij een succesvolle afronding ontvangt u een getuigschrift voor de praktijkleergang 

Zeeverzekering. 

AANTAL DEELNEMERS

om het interactieve karakter van de praktijkleergang te waarborgen, geldt een maximum 

van veertig deelnemers. In geval van overintekening hebben deelnemers die aan de gehele 

praktijkleergang deelnemen voorrang.

NEDERLANDS INSTITuuT vAN REGISTER ExPERTS (NIvRE)

De praktijkleergang Zeeverzekering is erkend door het Nederlands Instituut van Register Experts 

(NIvRE). voor deelname aan de leergang worden er per dagdeel 10 PE punten toegekend met een 

maximum van 40 PE punten indien meer dan vier dagdelen worden bijgewoond.

NEDERLANDSE oRDE vAN ADvoCATEN

voor de praktijkleergang kunnen wij vooraf geen NovA punten toekennen aangezien de 

hoofddoelgroep niet uitsluitend de advocatuur is. De leergang biedt advocaten juist de 

mogelijkheid om met experts uit de praktijk in contact te komen. Dit neemt niet weg dat de 

leergang voor u als advocaat relevant is en dat u ook Po-punten kunt behalen. Bent u werkzaam 

op het rechtsgebied van de Zeeverzekering kunt u de behaalde punten (1 uur onderwijs = 1 punt) 

opvoeren. u ontvangt van ons een certificaat van deelname waarop het aantal uren is vermeld, 

samen met een overzicht van het opleidingsprogramma.



PRIJZEN 

De gehele praktijkleergang € 4.650,--

Inbegrepen zijn het onderwijsmateriaal, maaltijden en consumpties, één overnachting, deelname 

aan het examen en het slotdiner. 

Per onderwijsdag € 700,--

ANNuLERINGSvooRWAARDEN

in geval van annulering dient schriftelijk mededeling te worden gedaan aan Erasmus Academie.  

Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de praktijkleergang wordt 20% van de cursusprijs in 

rekening gebracht tot een maximum van € 250. Daarna tot aanvang van de leergang wordt 100% 

van de cursusprijs in rekening gebracht. 

LoCATIE

De eerste twee cursusdagen op donderdag 12 en vrijdag 13 september 2013, het diner en de 

overnachting vinden plaats in het Delta Hotel, Maasboulevard 15 te vlaardingen. De overige 

cursusdagen vinden plaats op de Erasmus universiteit Rotterdam. De EuR is goed bereikbaar met 

het openbaar vervoer (metrostation Kralingse Zoom, of tram 7 en 21) en per auto. Als deelnemer 

kunt u gratis parkeren.

AANMELDING

Aanmelding voor de praktijkleergang Zeeverzekering kan online via het invullen van het 

inschrijfformulier op www.erasmusacademie.nl/zeeverzekering. u kunt het inschrijfformulier ook 

printen (zie onderaan de webpagina) en dit opsturen naar Erasmus Academie, postbus 1738, 3000 

DR Rotterdam. 

voor verdere vragen en advies kunt u contact opnemen met Arlette Geerlings, te bereiken op 

telefoonnummer 010 – 408 86 87, of mail naar geerlings@erasmusacademie.nl.



Donderdag 12 september 2013

14.00-17.15 uur 1-1 Schadeverzekering algemeen (I) 

  O.a. totstandkoming verzeke rings  

  overeenkomst, kennis verzekerings  

  markten, polis en polisuitleg

19.00-22.15 uur 1-2 Schadeverzekering algemeen (II) 

  O.a. bewijsrecht, onzeker voorval

  verzekerbaarheid, ondernemers  

  risico, merkelijke schuld, misbruik  

  van verzekering, aansprakelijkheids 

  verzekering, directe actie

Vrijdag 13 september 2013

09.00-12.15 uur 2-1 Schadeverzekering algemeen (III) 

  O.a. causaliteit, eigen gebrek, 

  indemniteitsbeginsel, schadebegrip,  

  schadevaststelling, rol schade-exepert,  

  schade uitkering

13.15-16.30 uur 2-2  Schadeverzekering algemeen (Iv) 

  O.a. eigen schuld, beredderingsplicht

  (incl. sue & labour) medewerkings -

  plicht na schade-evenement, meer  

  voudige verzekering, subrogatie,  

  regres, mededingings recht, assurantie- 

  belasting, Wft

Vrijdag 1 november 2013

09.30-12.45 uur 3-1 IPR en inleiding procesrecht

  o.a. Rechterlijke bevoegdheid, 

  toepasselijk recht, directe actie

Prof. Mr. J.H. Wansink

Prof. Mr. M. van Tiggele-Van 

der Velde

Mr. P.L. Soeteman

Prof. Mr. P.H.J.G. van Huizen

Mr. Drs. M.L. Hendrikse

Mr. P.L. Soeteman

Prof. mr. F.G.M. Smeele

Programma



Vrijdag 1 november 2013 (vervolg)

13.30-16.45 uur 3-2 Rechtsvergelijking      

  o.a. Engels recht, Institute Clauses, 

  Conditions, Warranties, Norwegian 

  Plan, Common Frame of Reference 

  (CFR) of European Insurance Contract Law

Vrijdag 13 december 2013

09.30-12.45 uur 4-1 Scheepvaarttechniek en -regelgeving (I)  

13.30-16.45 uur 4-2 Scheepvaarttechniek en -regelgeving (II)     

  o.a. scheepstypen, SOLAS, MarPol,  

  rol classificatiemaatschappijen, 

  scheepvaartinspectie en Port-State Control,

  preventie

    

Vrijdag 24 januari 2014

09.30-12.45 uur  5-1 Zeerecht (I) vervoerovereenkomsten

  o.a. aansprakelijkheid

  vervoerder/afzender 

  onder Hague-Visby Rules en de 

  Rotterdam Rules, charterparties, 

  multimodaal vervoer

13.30-16.45 uur 5-2 Zeerecht (II) Scheepsongevallen   

  o.a. aanvaring, hulpverlening, 

  avarij-grosse, beperking van 

  aansprakelijkheid, CLC, HNS, 

  wrakopruiming

Prof. Dr. K. Bernauw

Prof. Mr. F.G.M. Smeele

Dhr. A. Deen

Dhr. A.C. Zabel re

Dhr. P. van Oosterhout re

Prof. Mr. M.H. Claringbould

Prof. Mr. F.G.M. Smeele



Vrijdag 7 maart 2014

09.30-12.45 uur 6-1 Cascoverzekering  (I)

  o.a. Institute Time Clauses Hull, 

  Beurs-Casco polis voor Binnenvaart,     

  conditions, warranties, dekking en 

  uitsluitingen, latente defecten, 

  eigen schuld, aanvaring, hulploon, 

  bijdrage AG, sleeprisico’s, Molest, 

  War Risks, Piracy, C300, Trading Warranties.

13.30-16.45 uur 6-2 Cascoverzekering (II)

  (zie 6-1)

      

Vrijdag 11 april 2014

09.30-12.45 uur 7-1 Aansprakelijkheidsverzekering (I) 

  Kenmerken P&I Clubs, organisatie, 

  bestuur en management, Club Rules, 

  regulations, dekkingsomvang en 

  uitsluitingen, conditions, warranties, 

  memberships rights, pay-to-be paid

  clause, advance and supplementary calls, 

  herverzekering

13.30-16.45 uur 7-2 Aansprakelijkheidsverzekering (II)

  (zie 7-1)

Vrijdag 23 mei 2014

09.30-12.45 uur 8-1 Transport Goederenverzekering (I) 

  O.a. Verzekerde reis, belang, 

  dekkingsomvang, onzeker voorval,   

  eigen gebrek, eigen schuld, causaliteit, 

  uitsluitingen en beperkingen van dekking.

13.30-16.45 uur 8-2 Transport Goederenverzekering (II)

  (zie 8-1)

Prof. Dr. D.R. Thomas

Dhr. C.J.C. ‘t Gilde

Dhr. A.C. Meijer

Prof. Dr. D.R. Thomas

Mr. A. Engelsman

Dhr. P.  van der Linden

Prof. Mr. P.H.J.G. van Huizen

Mr. R. de Haan

Mr. J.D. van der Meent

Mr. P. Rouw



Vrijdag 27 juni 2014

09.30-12.45 uur 9-1 Charterer’s liability verzekering

  O.a. kenmerken, typische

  dekkingsomvang en uitsluitingen, 

  conditions and warrenties 

13.30-16.45 uur 9-2 Scheepsaanbouwverzekering 

  O.a. kenmerken, soort  

  werven/locaties/schepen, cumulatie, 

  declaratie-, omzet-, reparatie-, werf-, 

  om- en verbouwpolissen, condities,     

  scheepsaanbouw- en –reparatiecontract, 

  JH-143, Inspectie, Clausule Brandgevaarlijke 

  werkzaamheden, Performance garanties, 

  aanvang en einde risico, uitloop.

ExAMEn 

vrijdag 5 september 2014

RA D. Schwampe

Mw. T. Vandamme 

n. Cooper QC

Dhr. C.J.C. ‘t Gilde

Mr. P.L. Soeteman



Docenten
Hoofddocent 

Prof. Mr. f.G.M. Smeele hoogleraar Commercial Law en directeur van het 

 Rotterdam Institute for Shipping & Transport Law (RISTL)   

 aan de Erasmus universiteit Rotterdam

Docenten

Prof. Dr. K. Bernauw hoogleraar en directeur van het instituut voor 

 verzekerings- en vervoerrecht aan de universiteit Gent

Prof. Mr. M.H. Claringbould  hoogleraar vergelijkend zeerecht universiteit Leiden en   

 advocaat bij van Traa Advocaten

N. Cooper QC Barrister Quadrant Chambers, Londen

Dhr. A. Deen Manager Marine operations West European Area, Lloyd’s   

 Register

Mr. A. Engelsman directeur algemene en juridische zaken, Wagenborg 

 Shipping, Delfzijl

Dhr. C. ‘t Gilde  vice President Marsh B.v., Rotterdam

Mr. R. de Haan advocaat bij van Traa Advocaten

Mr. Drs. M.L. Hendrikse universitair hoofddocent Privaatrecht aan de universiteit   

 van Amsterdam, open universiteit en universiteit utrecht   

 en directeur Amsterdam Center for Insurance Studies (ACIS)

Prof. Mr. P.H.J.G. van Huizen  hoogleraar Handelsrecht aan de universiteit utrecht en   

 advocaat bij Banning Advocaten

Dhr. P.D.M. van der Linden practice leader hull en senior vice President bij Marsh B.v.

Mr. J.D. van der Meent advocaat bij van Traa advocaten

Dhr. A.C. Meijer Broking Director Marine Hull bij Aon Risk Solutions, Rotterdam

Dhr. P. van oosterhout re director technical department bij BMT de Beer

Mevr. Mr. P. Rouw Director Marine Claims Department bij Aon Risk Solutions, 

 Rotterdam  

Dr. D. Schwampe RA advocaat te Hamburg bij Dabelstein & Passehl

Mr. P.L. Soeteman directeur en adviseur ExCo Marsh

Prof. Dr. D.R. Thomas emeritus professor of Maritime Law and former Director of the  

 Institute of Shipping and Trade Law at the university of Wales at  

 Swansea



Prof. Mr. N. van Tiggele-

van der velde hoogleraar verzekeringrecht aan de Radboud universiteit   

 Nijmegen

Mevr. Mr. T. vandamme Claims Director P&I en Charterers’ Liability Benelux bij Aon   

 Risk Solutions, Rotterdam

Prof. Mr. J.H. Wansink hoogleraar verzekeringsrecht aan de Erasmus universiteit   

 Rotterdam en de universiteit Leiden

Dhr. A.C. Zabel re directeur Bos & Boon Expertise



De leergang wordt georganiseerd in samenwerking met:

ERASMUS SCHOOL OF LAW

ERASMUS UNIVERSITE IT  ROTTERDAM


