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VERZEKERINGSRECHT
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NIEUW in 2022 :
Enkele Bijzondere Juridische Kenmerken van Co-Assurantie (ACIS serie nr. 16)
Praktijkgerichte dissertatie over enkele kenmerken die co-assurantie onderscheiden van
andere vormen van verzekeren. Welke is rechtsverhouding tussen verzekeraars onderling bij
verzekering middels co-assurantie? Welke is werking van een volgbepaling (to follow-clausule)
en hoe dienen dergelijke clausules juridisch gekwalificeerd te worden? Welke rol spelen
gewoonten en gebruiken in co-assurantiemarkt ? Hoe dient beurspolis te worden uitgelegd?
Wat houdt de precontractuele mededelingsplicht ter beurze in ? Na een introductie over coassurantie in het algemeen worden deze vragen uitvoerig onderzocht en beantwoord. Tevens
komen de werking en de acceptatiewijze van Lloyd’s of London bij co-assurantie aan de orde.
J.Roos (P- 9789462512931) april 2022
370 pag. € 72,50
Tekst & Commentaar - VERZEKERINGSRECHT
In deze 8e druk zijn diverse wetten en regelingen geactualiseerd. Ook zijn de commentaren
waar nodig aangepast en aangevuld. Zo zijn in de Wft onder meer de wijzigingen vanwege de
invoering van het verbod op dienstverrichting door derdelandverzekeraars en de
implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen verwerkt.
N.v.Tiggele-v.d.Velde e.a.(K-9789013166958) 8e dr. juni 2022 1600 pag. geb. € 330,00

--------------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2021 :
Arnould Law of Marine Insurance and Average (British Shipping Laws)
The “Bible in Marine Insurance”. New to this edition: Chapters 4 (Regulation) and 6
(Jurisdiction and Applicable Law) have been significantly revised to deal with the position postBrexit (in so far as that position is yet determined).Also covered are a number of decisions
handed down since the last supplement, including:ABN Amro Bank NV v Royal and Sun etc.
J.Gilman e.a. (S&M- 9780414087170) 20e dr.augustus 2021 2234 pag.geb. ca. € 640,00
de Cyberverzekering vanuit Civielrechtelijk Perspectief (Onderneming & Recht nr.?)
Ontleedt functioneren van de cyberverzekering op de Nederlandse markt vanuit verschillende
invalshoeken. Welke zijn de geldende (juridische) kaders ? Wat houdt een cyberverzekering
exact in ? Welke uitdagingen brengt deze verzekering met zich brengt mee voor zowel het
verzekeringsrecht als voor verzekeraars, verzekerden en assurantietussenpersonen ?
Digitalisering brengt nieuwe risico’s met zich mee, zoals ransomware. Gedreven door deze
technologische ontwikkelingen is in de afgelopen jaren een nieuw verzekeringsproduct
ontstaan: de cyberverzekering. Verzekeringen kunnen een belangrijk middel zijn om risico’s te
ondervangen en hebben bovendien de potentie om bij te dragen aan betere cybersecurity en
cyberweerbaarheid. Schetst hier te verwachten knelpunten bij deze verzekering, niet enkel
toegespitst op belang van verzekeringsdekking voor individuele instanties, maar ook voor de
maatschappij in bredere zin. Slaat daarbij ook een brug slaat naar het aansprakelijkheidsrecht.
N.Brouwer (K-9789013165210) begin oktober 2021
392 pag. geb. € 89,50
Genetische Gegevens en Verzekeringen
BELGISCH RECHT
De Belgische Verzekeringswet 2014 verbiedt het gebruik van genetische gegevens en
genetisch onderzoek voor verzekeraars. Gaat na of verbod op het gebruik van genetische
gegevens nog te rechtvaardigen is, gelet op huidige juridische, wetenschappelijke, ethische en
maatschappelijke context. Verschaft grondige analyse van huidige wettelijke regeling van
gebruik van genetische gegevens in verzekeringen. Geeft blijk van eigenzinnige kijk op het

gebruik van genetische gegevens in verzekeringen en biedt tal van nieuwe inzichten.
C.Cornelis (I- 9789400014305) december 2021
707 pag. geb. ca. € 265,00
the Law of Reinsurance EEN VAN DE WEINIGE HANDBOEKEN OVER HERVERZEKERING !
Easy-to-read specialist reference focusing solely on reinsurance. Every aspect of the core and
subsidiary principles of reinsurance law are covered beginning with an investigation of the
definition, purpose, and types of reinsurance. Guidance is given on contractual principles and
terms in the reinsurance context, obligations, rights and liabilities of the reinsurer, and the
choice of law. In this new edition there is an increased depth of analysis in addressing 'Follow
the Settlements', incorporation, non-disclosure, misrepresentation, and the role of good faith
in reinsurance contracts. Addresses the consequences of the Insurance Act 2015 and recent
cases on reinsurance arbitration - particularly the appointment of arbitrators and their duties.
C.Edelman,A.Burns(OUP-9780198870937) 3e dr. maart 2021
272 pag.geb
ca. € 217,00
Verzekering (Monografieën BW nr. B-88)
Beknopt geactualiseerd handboek met een volledige uiteenzetting van het Nederlandse
verzekeringsrecht, voorzien van duidelijk bronnenmateriaal. Onderwerpen die besproken
worden: aspect van onzekerheid, mededelingsplicht, verzekerbaar belang, roekeloosheid van
verzekerde, indemniteitsbeginsel, eigen recht begunstigde in geval van sommenverzekering,
Risicoverzwaring. Veen goed begrip van de huidige regelgeving is ook kennis van het verleden
vereist. Vandaar dat ook vóór 2016 geldende verzekeringsrecht ter sprake komt.
F.Mijnssen,K.Engel (K-9789013153767) 3e dr. januari 2021
240 pag. € 47,50
Verzekeringen in de Bouw
BELGISCH RECHT
Bij elk bouwproject is het van het grootste belang na te gaan of risico’s afdoende gedekt zijn
door één of meer verzekeringen. De meeste bouwactoren zijn ook wettelijk en/of
deontologisch verplicht om hun aansprakelijkheid (minstens) te verzekeren. Beoogt hier een
grondig overzicht te geven van zowel verplichte als van niet-verplichte verzekeringen in de
bouwsector. Eerst worden wettelijk en deontologisch verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen besproken. Na analyse van toepassingsgebied, inhoud en modaliteiten van deze
verzekeringen, wordt de handhavingsregeling ervan onderzocht. Vervolgens wordt nader
ingegaan op de ABR-verzekering en andere niet-verplichte bouwverzekeringen. Verder wordt
de rol van de verzekeraar in bouwgeschillen en expertises toegelicht, waarbij in het bijzonder
aandacht wordt besteed aan een aantal knelpunten bij de beslechting van een bouwgeschil.
Tenslotte wordt stilgestaan bij de specifieke aandachtspunten van een dading in
bouwgeschillen, waaronder de al dan niet tussenkomst van de verzekeraar(s) als partij.
K.Uytterhoeven (red.) (I-9789400011670) april 2021
520 pag. ca. € 75,00

--------------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2020:
Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren - Gewijzigde opzetclausule 2020
In april 2020 heeft het Verbond van Verzekeraars een nieuwe opzetclausule voor de
aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren gelanceerd. Ingegaan op enkele belangrijke
wijzigingen in de opzetclausule 2020, namelijk: (1) de uitsluiting voor voorwaardelijk opzet;
(2) de omschrijving van voorwaardelijk opzet, en (3) de gerichtheid van het uitgesloten opzet
(op de gedraging dan wel het gevolg/de schade. Brief Verb.Verzekeraars 6 pag. GRATIS PDF
H.v. Eijk-Graveland (Univ.U.& Wijn&Stael Adv.) 12 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
EIOPA - Guidelines on Outsourcing to Cloud Service Providers
While the guidelines of course apply specifically to insurance and reinsurance undertakings,
EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions) has taken note of existing guidelines
by the European Banking Authority on outsourcing and on cloud services. This alignment
serves to limit regulatory fragmentation in the financial market. Uitleg van N.Vandezande
N.Vandezande (Timelex Adv.Brussel) sept. 2020 3 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Handboek Krediet- en Borgtochtverzekering
BELGISCH RECHT
Behandelt privékredietverzekering (tak 14) en borgtochtverzekering (tak 15), die meestal
samen besproken worden, hoewel er ook belangrijke verschillen tussen beide bestaan. Naast
deze twee takken uit de privéverzekering komt ook de publieke kredietverzekering uitgebreid
aan bod. Na inleidende vergelijkende synthese wordt praktische werking van deze

verzekeringsproducten besproken. Daarbij komt de juridische omgeving (bv. insolventierecht)
kort aan bod, maar apart deel gaat dieper in op de juridische aspecten rond deze producten
zelf, zowel wat het Belgische als het Europese recht betreft. Eindigt credit ratings en daaraan
verbonden de impact van de Bazel-akkoorden op deze verzekeringstakken.
P.Becue (I-9789400012660) 2e dr. eind oktober 2020
1016 pag. geb. ca. € 265,00
Letselschade Verzekerd
Verzekeringen spelen bij de afwikkeling van letselschade een belangrijke rol. Daarom was het
Groningse Letselschadecongres (oktober 2019) gewijd aan dit thema. Bevat geactualiseerde,
schriftelijke uitwerkingen van de presentaties. Thema’s die zijn o.a.: uitleg en praktisch
functioneren van een SVI, toetsing van polisvoorwaarden aan algemene voorwaardenregeling
in Boek 6 BW, voordeeltoerekening van een AOV-uitkeringen in letselzaken, regresbelangen
van verzekeraar en voor- en nadelen van een first party verzekering.
A.Verheij,H.Vorsselman (red.)(B-9789462908406) oktober 2020
76 pag. € 29,00
Mededinging en Verzekering (Recht & Praktijk - Verzekeringsrecht nr. 8)
Wanneer is er sprake van coassurantie en wat houdt dit exact in ? Hoe verhoudt de
verzekering in coassurantie zich tot het mededingingsrecht ? Sluit aan bij de toenemende
invloed van het (Europese) toezicht op marktwerking in de (zakelijke) verzekeringsmarkt,
alsook de grotere rol die het Europese recht en het (Europese) toezicht hierbij vervult.
Uiteenlopende verschijningsvormen van coassurantie passeren de revue. Zo treedt
coassurantie op in ad hoc combinaties van verzekeraars, maar ook in het kader van een pool.
In een dergelijke pool - ook wel een samenwerkingsverband van verzekeraars en/of makelaars
- worden risico’s tegen vooraf besproken condities verzekerd. Brengt in kaart hoe verzekering
in coassurantie of via pools zich verhoudt tot het mededingingsrecht. Bespreekt
achtereenvolgens: inhoud van (Europese) mededingingsrecht, vanuiteconomisch en juridisch
perspectief; context van zakelijke verzekeringsmarkt in Nederland (met een blik daarbuiten);
toepassing van mededingingsrecht op belangrijke fasen in de verzekeringsketen te weten, het
sluiten van een contract in coassurantie, inhoud van een contract en fase van het regelen van
schades; resultaten van een empirisch onderzoek dat is gehouden onder verzekeraars en
makelaars om de werking van coassurantie in de praktijk beter te kunnen duiden
G.Baak (K-9789013156447) januari 2020
424 pag. geb. € 69,50
Medeverzekering– analyse van rechten & plichten van betrokken partijen BELGISCH RECHT
Medeverzekering (fr. coassurance) is een verzekeringsmechanisme waarbij, in tegenstelling tot
een ‘klassieke verzekering’ met één verzekeringnemer en één verzekeraar, verschillende
verzekeraars tegelijkertijd betrokken zijn bij de dekking van eenzelfde risico, elk voor hun
deel. Medeverzekering komt vaak voor bij zeer grote risico’s, die ‘te groot’ zijn om door één
enkele verzekeraar te worden gewaarborgd. Hoewel spreiding van het risico over meerdere
verzekeraars net de volledige verzekering van het risico faciliteert, geeft betrokkenheid van
verschillende verzekeraars toch ook aanleiding tot diverse juridische vragen. Uitgangspunt is
de vaststelling dat er naar Belgisch recht veel onduidelijkheid bestaat omtrent de precieze
omschrijving van ad hoc medeverzekering, rechtsverhoudingen tussen betrokken partijen en
afbakening van bevoegdheden en hoedanigheden van die partijen. Deze onduidelijkheid komt
geen van de partijen ten goede. Medeverzekering wordt nader beschreven en afgebakend, en
vergeleken met aanverwante mechanismen zoals herverzekering, verzekering in rangen en
samenloop. Verschillende rechtsfiguren, als meerpartijenovereenkomst en maatschap, worden
aangereikt als mogelijke kwalificatie voor de diverse rechtsverhoudingen tussen partijen en
hun onderscheiden bevoegdheden en taken. In het laatste deel komt tevens de impact van het
EU-mededingingsrecht (kartelrecht) op de werking van ad hoc medeverzekering aan bod.
T.Meurs (I-9789400011229) maart 2020
560 pag. geb. ca. € 116,00
Onduidelijke Polisvoorwaarden en Consumentenbescherming - preventief toezicht op
de duidelijkheid en begrijpelijkheid van polisvoorwaarden
Polisvoorwaarden van autoverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en reisverzekeringen
zijn vaak moeilijk te doorgronden. Consumenten lezen hierdoor vaak de polisvoorwaarden niet,
of begrijpen gewoonweg niet met welke voorwaarden zij akkoord gaan. Daardoor is het
problematisch om een goed geïnformeerde beslissing te nemen om al dan niet de verzekering
af te sluiten, en kunnen consumenten bovendien voor nare verrassingen komen te staan als ze
de verzekeraar om vergoeding van een schade vragen. Beantwoordt de vraag of preventief
toezicht op de begrijpelijkheid en duidelijkheid van polisvoorwaarden voor consumenten
toegevoegde waarde heeft. Beschrijft mogelijkheden voor consumenten om met behulp van

privaatrechtelijke regelgeving tegen onduidelijke en/of onbegrijpelijke polisvoorwaarden op te
komen (en de sanctionering), alsmede publiekrechtelijke regelgeving en toezicht daarop.
Evalueert dit privaatrechtelijke en publiekrechtelijke stelsel in het licht van effectieve
consumentenbescherming. Na vergelijking met het preventieve toezicht in Delaware (USA)
wordt besproken de of dit toegevoegde waarde heeft voor Nederlandse consumenten.
D.v.Ark (C-9789088632754) augustus 2020
78 pag. € 25,00
Opzetclausule 2020 op de AVP (gewijzigd)
De opzetclausule in de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP), die bedoeld is
om schade als gevolg van crimineel of ongewenst gedrag uit te sluiten van dekking, is al jaren
onderwerp van discussie. In april 2018 wees de Hoge Raad het Shaken Baby-arrest, waarin dit
onderwerp ter tafel kwam.Het Verbond van Verzekeraars kwam met een nieuwe opzetclausule.
Verbond Verzekeraars, april 2020 6 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Tekst & Commentaar – VERZEKERINGSRECHT
Wetgeving en commentaar zijn verwerkt naar de stand van de wetgeving per 1 juni 2020. De
jurisprudentie en vakliteratuur zijn bijgewerkt tot en met 1 april 2020.
N.v.Tiggele e.a.(K-9789013156409) 7e dr. begin sept.2020 1748 pag.geb. € 300,00
Verzekeringen in de Bouw
BELGISCH RECHT
Grondig overzicht van zowel verplichte als van niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector.
In de eerste plaats worden wettelijk en deontologisch verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen besproken. Na analyse van toepassingsgebied, inhoud en modaliteiten van deze
verzekeringen, wordt handhavingsregeling ervan onderzocht. Vervolgens wordt nader
ingegaan op de ABR-verzekering en de andere niet-verplichte bouwverzekeringen. Verder
wordt de rol van verzekeraar in bouwgeschillen en expertises toegelicht, waarbij in het
bijzonder aandacht wordt besteed aan een knelpunten bij de beslechting van een bouwgeschil.
Tenslotte wordt stilgestaan bij de specifieke aandachtspunten van een dading in
bouwgeschillen, waaronder de al dan niet tussenkomst van de verzekeraar(s) als partij.
K.Uytterhoeven (I-9789400011670) 24 december 2020
250 pag. ca. € 73,50

---------------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2019 :
Algemene Beginselen van het Belgische Verzekeringsrecht
BELGISCH RECHT
Het Belgische verzekeringsrecht is een kluwen van verschillende met elkaar verweven
disparate wetgevingen en reglementeringen. Het 1e deel behandelt de regels eigen aan alle
soorten verzekeringen, en het 2e deel de regels die specifiek zijn voor elke soort verzekering.
P.Colle (I-9789400010666) 7e dr. augustus 2019
278 pag.geb. € 82,50
Asser Serie nr. 7-IX : VERZEKERING
Deze 4e editie gaat op uitgebreide wijze in op alle aspecten van de schade- en
sommenverzekerin. Bij de behandeling van de verzekeringsovereenkomst wordt bovendien
niet voorbijgegaan aan de civielrechtelijke inbedding ervan. De inhoud is geheel
geactualiseerd, onder toevoeging van nieuwe rechtspraak en literatuur. De basisopzet is echter
in grote lijnen hetzelfde gebleven. Uitzondering hierop is dat de behandeling van het
publiekrechtelijke toezicht op verzekeraars is gereduceerd. Hoewel eerdere edities hieraan de
nodige aandacht besteedden in hoofdstuk 1, verviel de behoefte hiertoe met de verschijning
van de bundel ‘’Zicht op toezicht in de verzekeringssector’” in het Recht en Praktijk
Verzekeringsrecht (VR6) in 2016. In deze nieuwste editie wordt daarom op dit vlak volstaan
met een verkorte paragraaf over de distributie van verzekeringen.
F.Salomons e.a. (K-9789013149937) 4e dr. februari 2019 792 pag. geb. € 149,50
de CAR-Verzekering (Recht & Praktijk – Verzekeringsrecht nr. 7 a)
Deze uitgave heeft zijn weg gevonden naar alle bij de bouw betrokken partijen, alsook hun
advocaten, verzekeraars, assurantiemakelaars en andere tussenpersonen. Besteedt zowel
aandacht aan de juridische grondslagen als aan de uitwerking in de praktijk. Tal van
probleemgebieden zijn in kaart gebracht en voorzien van mogelijke oplossingen. In deze 2e
druk zijn ontwikkelingen geactualiseerd, waaronder de consequenties van de inwerkingtreding
van artikel 7.17 BW op 1 januari 2006 en de inmiddels omvangrijke jurisprudentie over de
CAR-verzekering (rechterlijke- en arbitrale uitspraken en bindend adviezen).

T.Dorhout Mees (K-9789013155112) 2e dr. december 2019 572 pag. geb.

€ 79,50

de CAR-Verzekering - Besloten Rechtspraak Geopenbaard (Recht & Praktijk –
Verzekeringsrecht nr. 7 b)
Behandelt uitspraken die voorheen alleen in kleine kringen bekend waren. Geschillen tussen
verzekeraars en hun verzekerden over bouwschade, en in het bijzonder de dekking daarvoor,
komen regelmatig voor. Een CAR-verzekering is de verzekering die de materiële schade dekt
die ontstaat tijdens de bouw. Geschillen worden vaak beslist middels arbitrage en niet via de
gewone burgerlijke rechter. Arbitrage: partijen kozen hiervoor veelal vrijwillig, waardoor die
ook wel als ‘wilde’ arbitrage aangeduid. Dit omdat de benoeming van de (drie) arbiter meestal
buiten erkende instituten zoals het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) tot stand kwam.
T.Dorhout Mees e.a. (K-9789013156034) december 2019
436 pag. geb. € 70,00
Colinvaux's Law of Insurance
Comprehensive and clear guidance on insurance contract law (UK & Commonwealth) with a
detailed look at the following areas: insurance contracts, the different parties involved, and the
features of special types of insurance. Remains the essential reference work on the subject.
R.Merkin (S&M-9780414070295) 12e dr. december 2019 ca. 1900 pag.geb. ca. € 560,00
Compendium Verzekeringsrecht
COMPLEET NIEUW HANDBOEK
Beoogt degenen die in de praktijk met schade- en levensverzekeringsovereenkomsten te
maken hebben of krijgen, inzicht te geven in een aantal veel voorkomende en belangrijke
verzekeringsrechtelijke thema’s, zowel bezien vanuit het verzekeringsrecht als vanuit het recht
dat die verzekeringsovereenkomsten mede beheerst. Rechten en verplichtingen die uit
verzekeringsovereenkomsten voortvloeien, worden niet alleen ingevuld door de contractueel
overeengekomen polisvoorwaarden en het (verzekeringsrecht in het) BW. Ook regelgeving als
Wet op de medische keuringen, huwelijksvermogens- en erfrecht, beslagen executierecht en
faillissementsrecht zijn in de praktijk van betekenis. Hetzelfde geldt voor Unierecht, waaronder
de Richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, Verzekeringsrichtlijnen maar
ook Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierbij komt nog de uitgebreide
zelfregulering binnen de verzekeringsbranche.nDe auteurs zijn allen verbonden (geweest) aan
NN Advocaten, het in 2012 opgerichte in-house advocatenkantoor van NN Group.
W.Kalkman e.a. (S-9789012397704) september 2019
788 pag. € 75,00
Cyber Risks Insurance - Law and Practice
UK perspective with additional comparative analysis of the most significant cases in the USA.
Complete with sample clauses from leading industry organisations including the Lloyd’s Market
Association and International Underwriting Association. Explains cyber risks exposures, cyber
security assessment, and the insurance coverage necessary to protect you. Sample exclusion
clauses issued by the Lloyd’s Market Association, International Underwriting Association and
other leading industry organisations. Includes a selection of practical clauses on issues such as
cyber non-aggregation, information technology hazards, terrorism, ransom, and cyber-attacks.
Takes a detailed look at cyber risks modelling, reinsurance and the underwriting of cyber risks.
Addresses first party coverage issues including those relevant to network security breaches.
Commentary on third party liability coverage including privacy and media liability issues. Looks
at silent cyber exposure, coverage and exclusions (e.g. CL380 and NMA2914/5) including
property, construction, marine, and liability lines of insurance. Covers cyber incidents, claims
issues and the emergence of court disputes in this area – with comparative analysis of US
cases. Discusses the extent of cyber crime coverage including the crimes of extortion and
fraudulent transfer of funds, among others. Examines the GDPR regime and new procedural
requirements for compliance as well as the criteria for data breach notification and for the
insurability of fines. Explains business interruption coverage and key issues such as gross
profit and revenue, period of coverage, trends clauses, and extended reputation coverage.
Written from a UK perspective with additional analysis of the most relevant US cases.
C.de Azevedo (S&M- 9780414070349) juli 2019
432 pag. geb. ca. € 215,00
Data Profiling and Insurance Law
Looks at the legal impact that the use of 'Big Data' will have on the provision – and substantive
law – of insurance. Insurance companies are set to become some of the biggest consumers of
big data which will enable them to profile prospective individual insureds at an increasingly
granular level. Explores how: (i) insurers gain access to information relevant to assessing risk

and/or the pricing of premiums; (ii) the impact which that increased information will have on
substantive insurance law (and in particular duties of good faith disclosure and fair
presentation of risk); and (iii) the impact that insurers' new knowledge may have on individual
and group access to insurance. This raises several consequential legal questions: (i) To what
extent is the use of big data analytics to profile risk compatible (at least in the EU) with the
General Data Protection Regulation? (ii) Does insurers' ability to parse vast quantities of
individual data about insureds invert the information asymmetry that has historically existed
between insured and insurer such as to breathe life into insurers' duty of good faith disclosure?
And (iii) by what means might legal challenges be brought against insurers both in relation to
the use of big data and the consequences it may have on access to cover?
B.McGurk (HART- 9781509920617) maart 2019 312 pag. geb. ca. € 120,00
Handboek Bijzonder Gereglementeerde Verzekeringscontracten
BELGISCH RECHT
Bespreekt en analyseert de belangrijkste bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten,
die verband houden met het privéleven van een verzekerde en die bijgevolg het vaakst
voorkomen in de dagelijkse juridische praktijk: brandverzekering, uiteraard met inbegrip van
de verplichte natuurrampendekking; gezinsaansprakelijkheidsverzekering of familiale
verzekering; motorrijtuigenverzekering; levensverzekering; rechtsbijstandsverzekering.
P.Colle (I-9789400010680) 7e dr. september 2019
398 pag. geb. ca. € 102,00
Insurance Aspects of Cross-Border Road Traffic Accidents
The rules governing the handling and settling of such accidents often requires in-depth
knowledge of a wide range of fields of expertise: applicable law on liability and compensation,
insurance law, law of the EU, private international law and functioning of the various
Agreements between national organisations of motor insurers such as Green Card Bureaux,
national Guarantee Funds etc. Deals with various topics, as Agreements in the framework of
the Green Card system and of the protection of victims of accidents occurred in countries other
than their country of residence, rules governing the Guarantee Funds, legislation of EU
regarding Motor Third Party Liability insurance, EU rules on jurisdiction as well as on applicable
law. Practical examples and jurisprudence of the Court of Justice of the European Union.
L.DeBaere,F.Blees (B-9789462369580) augustus 2019 410 pag. € 45,00
Verzekeringsrecht (Recht & Praktijk Verzekeringsrecht nr. 2)
Compleet actueel (01-09-18) handboek met de perfecte balans tussen wetenschappelijke
diepgang en praktijkgerichtheid. Belicht interessante ontwikkelingen in de rechtspraak, zoals
de opzetclausule van de AVP 2000 en het leerstuk van de verzwijging. Veel aandacht voor
recente verzekeringsrechtelijke publicaties zoals: proefschrift Engel (De precontractuele
mededelingsplicht van de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend perspectief, OU), proefschrift
Holthinrichs (Vrijheid verzekerd? Een onderzoek naar de reikwijdte van de vrije advocaatkeuze
in rechtsbijstandverzekeringen, OU), proefschrift Brouwer (Eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht, UvA), proefschrift Van Zwieten (De gesubrogeerde verzekeraar in het
schadeverzekeringsrecht, OpOU), proefschrift vHellegers (De juridische aspecten van het
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) anno 2015, OU). Ook kent de nieuwe
editie nieuwe hoofdstukken als: Coassurantie registratie van persoonsgegevens door
verzekeraars verzekeraar en insolventie CAR-verzekering de natura-uitvaartverzekering
M.Hendrikse,P.v.Huizen (K-9789013143454) 5e dr. begin april 2019 1488 pag.geb. € 149,50
Verzekeringstoezicht
BELGISCH RECHT
Het overheidstoezicht op de verzekeringssector door de Nationale Bank van België en de FSMA
is op korte tijd bijzonder grondig gewijzigd. De grootste innovatie kwam er door de Solvency
II-hervorming. De Solvency II-richtlijn introduceerde een maximaal geharmoniseerd, Europees
en principles-based prudentieel verzekeringstoezicht. Biedt een bijzonder grondige analyse van
het Belgische verzekeringstoezicht. Omvat uitgebreide bespreking van de drie pijlers van de
Toezichtswet: kwantitatieve vereisten, kwalitatieve vereisten en de rapporteringsvereisten
t.a.v. toezichthouder en publiek. Uiterst technische en complexe thema’s zoals het Solvency
Capital Requirement, de regels omtrent technische voorzieningen en het prudent personbeginsel worden uitvoerig belicht. DDaarbij wordt er geregeld ook een blik geworpen op het
Nederlandse en het Amerikaanse verzekeringstoezicht en het bankentoezicht.
S.Illegems (I-9789400010826) oktober 2019
606 pag.geb. ca. € 172,00

-----------------------------------------------------------------------------------

Verschenen in 2018 :
Arnould's Law of Marine Insurance and Average (British Shipping Laws)
Explains form, contents and construction of marine insurance policies, and the procedures and
evidence required in bringing a case. Includes extensive analysis and incorporation of the
impact of the Insurance Act 2015 on all matters pertaining to marine insurance. Hét Handboek
J.Gilmam e.a.(ed.)(S&M-9780414062979) 19e dr. november 2018 1130pag. geb. ca. € 565,00
Nieuwe Risico's in het Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Deze bijdragen staan stil bij de verschillende nieuwe risico’s die het klassieke
aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht uitdagen. Vooreerst wordt aandacht besteed aan de
talrijke aansprakelijkheidsvragen die rijzen bij het gebruik van zelfrijdende auto’s. Vervolgens
wordt het juridische kader in verband met drones geschetst, eveneens een nieuw risico,
waarvoor de wetgever een verzekeringsplicht invoerde. Nadien worden talrijke
verzekeringsvragen rond cyberrisico’s geanalyseerd, waarna nagegaan wordt of het huidige
wettelijke kader inzake de verzekering voor schade te wijten aan terrorisme nog wel voldoende
bescherming biedt. Tot slot wordt nagegaan of het wenselijk en mogelijk is dat echtgenoten
zich verzekeren tegen de gevolgen van een echtscheiding.
T.Vansweevelt,B.Weyts (red.) (I-978940007857) maart 2018 208pag. € 70,00
Solvency Requirements for EU Insurers - Solvency II is good for you
Solvency II (Directive 2009/138/EC ) regulates the solvency requirements for EU insurers and
reinsurers. It aims to reduce the risk that an insurer would be unable to meet claims, to
provide early warning to supervisors so that they can intervene promptly if capital falls below
the required level, and to promote confidence in the financial stability of the insurance sector.
Solvency II not only sets out the capital requirements to guarantee policyholder protection, but
also includes measures to stimulate risk management and good governance and to improve
transparency. While Solvency I only sets basic solvency standards, Solvency II is more
sophisticated introducing a risk based solvency capital regime and modernising EU insurance
regulation thus putting much emphasis on high quality prudential supervision. This improves
the protection of policyholders, creates an incentive for good risk management, recognizes the
economic reality of a group, establishes market transparency and provides for a modern risk
based supervisory regime, in short, as the book’s subtitle already suggests,
K.Van Hulle (I-9781780681771) juni 2019 600pag. ca. € 130,00
Tekst & Commentaar – VERZEKERINGSRECHT
Geactualiseerd naar de stand van de wet per 15 februari 2018. Naast titels 17 en 18 van 7 BW
zijn o.a.opgenomen onder Zorgverzekeringswet, WAM en verzekeringsbepalingen uit de Wft.
N.v.Tiggele-v.d.Velde e.a.(K-9789013145618) 6e dr.maart 2018 1748 pag.geb. € 290,00
Wettenbundel Verzekeringen 2018-2019
JAARLIJKSE UITGAVE
Bevat actuele wetgeving die specifiek voor het verzekeringsbedrijf van belang is, voorzien van
praktisch trefwoordenregister en uitgebreide inhoudsopgave.
I.v.Velzen (CO-9789491743863) augustus 2018 650 pag. € 44,95

---------------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2017:
Ars Aequi Wetsedities – Verzekeringsrecht – 2017/2018
NIEUWE UITGAVE
Alle relevante nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van het
verzekeringsrecht in ruime zin. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2017.
(A-9789069168654) januari 2017
820 pag. €29,50
Chinese Insurance Contracts
First systematic text in English on the law of insurance in China. Offers a critical analysis of the
major principles, doctrines and concepts of insurance contract law in China. At every point the
analysis discusses the principles of the Insurance Law in detail, referring where appropriate to
decided cases and also drawing attention to external influences. Elements of insurance
contract law are critically examined. In addition presents rules of law on some special types of
insurance contract, such as life insurance, property insurance, liability insurance, motor vehicle

insurance, reinsurance, and marine insurance. The deficiencies and shortcomings of the law
and practice will be identified and analysed; suggestions and recommendations on how to
reform the law will be presented. Also offers legal and practical advice to insurance
professionals on how to draft clauses to avoid contractual pitfalls and uses cases to illustrate
the difficulties which can arise in applying the principles in practice. Essential reading for
insurance companies and legal practitioners looking to do business in China.
Zhen Jing (T&F-9780415743280) januari 2017 840 pag. geb. ca. € 379,00
Eigen Gebrek in het Transportverzekeringsrecht (NTHR-reeks nr. 22)
Sinaasappelen die rot aankomen op de plaats van bestemming; lederen handschoenen die
beschimmeld blijken; tabak die waardeloos is geworden maar ook een lekkende container en
een gat in de romp van een schip. Sprekende voorbeelden van casus waarbij mogelijkerwijs
een eigen gebrek de schade heeft veroorzaakt. Een belangrijk onderwerp dat aan bod komt, is
hoe eigen gebrek wordt uitgelegd en vastgesteld in het transportverzekeringsrecht. Wat zijn de
criteria die men hanteert om te bepalen of de ontstane schade haar oorzaak vindt in een eigen
gebrek van de verzekerde zaak? Welke criteria worden gebruikt om te bepalen of een oorzaak
is te herleiden tot een eigen gebrek van het vervoermiddel? Welke rol spelen algemene
beginselen als het onzekerheidsvereiste en causaliteit bij de uitleg van eigen gebrek?
Deze algemene beginselen bepalen in grote mate het perspectief van waaruit de uitleg van het
leerstuk eigen gebrek in het transportverzekeringsrecht kan worden beschouwd.
Zij nemen een prominente plaats in dit boek in. Gezien de nauwe verbondenheid met het
transportverzekeringsrecht komt ook eigen gebrek in het vervoerrecht aan bod.
H.Brouwer (P-9789462511545) november 2017 196 pag. € 44,50
Hoofdzaken Verzekeringsrecht
Nieuwe geactualiseerde editie van deze overzichtelijke klassieke inleiding in het gehele
verzekeringsrecht, geschreven voor het onderwijs maar ook veelgebruikt in de praktijk.
P.Wery,M.Mendel (K-9789013138054) 11e dr. juli 2017 120 pag. € 30,00
Verzekering ter Beurze (Onderneming & Recht 67)- Coassurantie in theorie en praktijk
Achter de Nederlandse zakelijke schadeverzekeringen gaat een bijzondere markt schuil:
coassurantie. Nederland is samen met Engeland uniek in deze aanpak, waarbij partijen
grootzakelijke risico’s gezamenlijk dragen. Behandelt uiteenlopende juridische bepalingen en
kwesties relevant voor de coassurantiemarkt. Grootzakelijke risico’s worden hierbij
gezamenlijk gedragen door samenwerkende partijen, bijeengebracht op de assurantiebeurs.
De laatste jaren worden gekenmerkt door impactvolle veranderingen die de toekomst van de
zakelijke verzekeringsmarkt op scherp zetten. De fysieke marktplaatsen bestaan niet meer.
Assurantiemakelaars zetten steeds vaker volmachten en 'pools' op, waarmee de traditionele
grenzen vervagen. In deze vernieuwde 2e editie nu ook verdieping over: herverzekeringen,
brandschade, transportbranche, sanctiewetgeving. PRAKTIJKBOEK PUR SANG !
P.Soeteman e.a.(K-9789013143416) 2e dr. oktober 2017 668 pag. geb. € 82,50
Wettenbundel Verzekeringen 2017-2018
JAARLIJKSE UITGAVE
Bevat actuele wetgeving die specifiek voor het verzekeringsbedrijf van belang is, voorzien van
praktisch trefwoordenregister en uitgebreide inhoudsopgave.
I.v.Velzen (CO-9789491743788) 10e dr. augustus 2017 650 pag. € 44,95

----------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2016 :
de Aansprakelijkheidsverzekering in Ontwikkeling (ALLIC II)
BELGISCH RECHT
Congresverslagboek van een door de Antwerp Liability Law and Insurance Chair (www.allic.be)
gehouden studiemiddag over de aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering is essentieel
om het vermogen te beschermen van de persoon die aansprakelijk wordt gesteld en de
benadeelde moet vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering biedt dus een zekerheid, maar
geen absolute zekerheid. Dit boek biedt een verhelderend beeld van de dekking van deze
verzekering, maar ook van de knelpunten en dekkingsleemten. Klassieke onderwerpen worden
in dit boek vanuit een vernieuwende, geactualiseerde of kritische invalshoek besproken: de
leiding van het geschil door de verzekeraar en de belangenconflicten, de dekking in de tijd en
de rechtstreekse vordering tegen en het verhaal van de verzekeraar. Vervolgens worden de

ontwikkelingen in twee specifieke aansprakelijkheidsverzekeringen uiteengezet: die voor de
bouwsector en die voor de advocaat. Tot slot wordt een blik geworpen op de toekomst van de
aansprakelijkheidsverzekering.
T.Vansweevelt,B.Weyts (I-9788400006942) mei 2016 278 pag. € 75,00
Ars Aequi-Jurisprudentie Verzekeringsrecht 1913- 2016 NIEUWE ARRESTENBUNDEL
Voor het onderwijs geselecteerde jurisprudentieverzameling, ook voor de praktijk geschikt.
(A-9789069167855) mei 2016 286 pag. € 29,50
Bespiegelingen op 10 Jaar “Nieuw” Verzekeringsrecht (Recht & Praktijk
Verzekeringsrecht nr. 4)
Op 1 januari 2016 is het tien jaar geleden dat het nieuwe verzekeringsrecht in titel 7.17 BW
van kracht werd. Een reden om daaraan in een nieuwe bundel aandacht te besteden en dat
met een groot aantal auteurs die ook ter gelegenheid van de invoering tien jaar geleden in
twee "gele" bundels een bijdrage leverden. Titel 7.17 BW staat als een huis en heeft zich in de
rechtspraktijk bewezen. Zeker als het gaat om de balans in de waardering van de wederzijdse
belangen van beide partijen bij de verzekeringsovereenkomst. Een balans die de
rechtsvergelijking met vergelijkbare wetgeving in de Europese Unie waaronder de ‘Principles
on European Insurance Contract Law’ (PEICL), glansrijk doorstaat. Dat verdient een bundel!
N.v.Tiggele-v.d.Velde,J/Wansink (red.)(K-9789013134759) februari 2016 … pag. € 57,50
Handboek Verzekeringsrecht
BELGISCH RECHT
Gezaghebbend alomvattend handboek en naslagwerkmet een helder overzicht met talrijke
voorbeelden uit de rechtspraak dat dankzij een gedetailleerd en handig trefwoordenregister
zeer snel raadpleegbaar is. Biedt de grondigste analyse van het verzekeringsrecht in al zijn
facetten. Alle soorten verzekeringen komen aan bod: schadeverzekeringen,
zaakverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen, rechtsbijstandverzekering,
levensverzekering, ziekteverzekeringsovereenkomsten, … En geen enkel verzekeringsprobleem
wordt uit de weg gegaan: segmentatie, e-commerce, bewijs en interpretatie
verzekeringsovereenkomst, mededelingsplichten van de verzekerde en de verzekeraar,
medische informatie, premie, verval van recht, opzet en grove fout, terrorisme, natuurrampen,
looptijd en wijziging tijdens looptijd van verzekeringsovereenkomst, beëindiging
verzekeringsovereenkomst, dekking in de tijd, leiding van het geschil, rechtstreekse vordering,
excepties, kwitantie, enz. Ook moeilijke leestrukken zoals de medeverzekering en de
herverzekering worden in dit boek helder uitgelegd. Net zoals het gedragstoezicht, het
producttoezicht, de MIFID,Solvency II, enz. Het verzekeringsrecht steeds in een breder kader
geplaatst: de verbanden met het verbintenissenrecht, het contractenrecht, het
aansprakelijkheidsrecht, het Wetboek Economisch Recht, het familiaal vermogensrecht en –
uiteraard – het Europees recht komen uitgebreid aan bod. Ook de geschillenbeslechting wordt
onder de loep gehouden. Zo worden o.a. de verjaring in het verzekeringsrecht, de
buitengerechtelijke geschillenbeslechting via dading, gedragscodes, de bemiddeling, de
bindende partijbeslissing, de IPR-vraagstukken, enz. uitvoerig belicht. De controverses in
rechtspraak en rechtsleer worden duidelijk benadrukt met argumenten pro en contra.
Waaromkunnen dergelijke handboeken in Nederland niet meer geproduceerd worden ???
T.Vansweevelt,B.Weyts (I-9789400007710)november 2016 1150 pag. € 195,00
Marine Cargo Insurance
Definitive reference source for marine cargo insurance law by an author who was closely
involved with the revisions to the Institute Cargo Clauses 2009. Expertly examines marine
cargo insurance by reference to important English and foreign legal cases as well as the Marine
Insurance Act 1906. Logically arranged to reflect the structure of the Institute Cargo Clauses,
the most widely used standard form of cover and offers easy to find solutions for today’s busy
practitioner. New to this edition: Completely revised to include the Insurance Act 2015 (duty of
fair presentation; warranties, fraudulent claims); new chapter on the revised Institute Ancillary
and Trade Clauses, including those to be introduced on 1 November 2015, increased coverage
of jurisdiction and choice of law, particularly taking into account the Rome I Regulation,
enhanced coverage of the issue of Constructive Total Loss, consideration of the Law Reform
Commission’s proposals for the reform of insurance law, and further amendments to the
Marine Insurance Act 1906. Covers latest developments in the Enterprise Bill for damages for
late payment of claims. Fully updated with all of the influential cases since 2009, including:
The Cendor MOPU, one of the most important marine insurance cases of the last 50 years.

Clothing Management v Beazley Solutions. Notable hull cases such as Versloot Dredging v HDI
Gerling on fraudulent devices. Influential foreign cases taken from this book’s sister text,
International Cargo Insurance.
J.Dunt (T&F-9781138785038) 2e dr. januari 2016 678 pag. geb. ca. € 525,00
De Precontractuele Mededelingsplicht van de Verzekeringsnemer in
Rechtsvergelijkend Perspectief (ACIS Reeks nr. 14)
Het Nederlandse verzekeringsrecht ter zake wordt uitvoerig besproken, maar ook het Duitse,
Franse, Engelse, Zwitserse en Belgische verzekeringsrecht en de Principles of European
Insurance Contract Law. Voorts wordt aandacht besteed aan de wetsgeschiedenis en aan het
oude Nederlandse verzekeringsrecht met betrekking tot de precontractuele mededelingsplicht.
Welke feiten moet een (aspirant-)verzekeringnemer mededelen aan de verzekeraar bij het
sluiten van een verzekeringsovereenkomst? Welke rechten komen de verzekeraar toe, indien
de precontractuele mededelingsplicht geschonden is? Aan welke voorwaarden moet zijn
voldaan alvorens de verzekeraar het recht heeft een schending van de mededelingsplicht te
sanctioneren? Deze dissertatie is van groot belang voor de praktijk, aangezien er vaak wordt
geprocedeerd tussen verzekeraars en verzekeringnemers naar aanleiding van een weigering
van de verzekeraar om (geheel) uit te keren vanwege een (vermeende) schending van de
precontractuele mededelingsplicht. Gedenke het vroegere 251 WvK, en “verzwegen lumbago”
K.Engel (P-9789462511132) september 2016 569 pag. € 89,00
Tekst & Commentaar VERZEKERINGSRECHT
Zeer actuele uitgave met de stand van de wet per 1 januari 2016 en de voor de verzekering
relevante artikelen van de Wijzigingswet financiële markten zelfs per 1 april 2016. In deze
druk zijn naast de Titels 17 en 18 van Boek 7 BW o.a. de Zorgverzekeringswet, de WAM en de
belangrijke verzekeringsbepalingen uit de Wft opgenomen
N.v.Tiggele-v.d.Velde e.a. e (K9789013131567) 5e dr. mei 2016 1920 pag. geb. € 285,00
Verzekerde en Benadeelde in de Aansprakelijkheidsverzekering
BELGISCH RECHT
Analyseert de werking van de aansprakelijkheidsverzekering in haar dubbele functie van
bescherming van verzekerde en van benadeelde. Onderzoekt de draagwijdte van de
verzekeringswaarborg, hoedanigheid van verzekerde en van benadeelde, de complexe
verhouding tussen verzekerde, benadeelde en verzekeraar (het eigen recht, de
tegenwerpelijkheid van de verweermiddelen en het verhaal van de verzekeraar) en de
problemen van dekking in de tijd. Behandelt zowel verplichte verzekeringen, zoals de
WAMverzekering, als niet-verplichte, zoals de gezinsaansprakelijkheidsverzekering en de
verzekering BA uitbating.
G.Jocqué (I-9789400007093) april 2016 568 pag. geb. € 135,00
Wettenbundel Verzekeringen 2016-2017
JAARLIJKSE UITGAVE
Verzekeringen en recht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: alle rechten en plichten die
uit verzekeringscontracten voortvloeien, zijn wettelijk verankerd en wetgeving speelt zelfs een
belangrijke rol bij de vraag wie zich moeten verzekeren en bij wie. De wettenbundel bevat
actuele wetgeving die specifiek voor het verzekeringsbedrijf van belang is, voorzien van
praktisch trefwoordenregister en uitgebreide inhoudsopgave.
I.v.Velzen (CO-9789491743689) 9e dr. september 2016 646 pag. geb. € 44,95
Zicht op Toezicht in de Verzekeringssector (Recht & Praktijk Verzekeringsrecht nr.6)
De distributie van verzekeringen staat in dit boek centraal. Door ingrijpende maatregelen in de
Wet op het financieel toezicht (in het bijzonder het verbod op (bonus)provisie) moeten de
spelers die een rol spelen bij de distributie van verzekeringen, nu duidelijk maken wie welke
werkzaamheden voor wie verricht, op welke basis werkzaamheden worden verricht en op
welke wijze zij worden beloond. Geeft een overzicht van de rollen van de verschillende spelers
op het veld van distributie en doet dit zowel vanuit het publiekrecht (de Wet op het financieel
toezicht) als het privaatrecht (het Burgerlijk Wetboek). Aan de orde komen de begrippen
'aanbieden', 'adviseren' en 'bemiddelen' en rolbeschrijvingen van verzekeraar als direct writer,
gevolmachtigde agent, beursmakelaar en assurantietussenpersoon. Vervolgens staan
onderwerpen centraal die voor alle spelers van belang zijn zoals: beloning, het begrip
'portefeuille' en toezicht op de distributie door de AFM en prudentieel toezicht door DNB.
J.Wansink e.a.(K-9789013139532) december 2016 ca. 300 pag. geb. € 59,00

----------------------------------------------------------------------------------

Verschenen in 2015:
BELGISCH RECHT
Actuele Ontwikkelingen in het Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Dit is het eerste verslagboek van het ICAV (Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheidsen Verzekeringsrecht), dat de interuniversitaire samenwerking en het wetenschappelijk
onderzoek in het domein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht bevordert.
De eerste twee bijdragen bieden de lezer een grondige analyse van recente jurisprudentiële
ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Britt Weyts en Geert Jocqué
geven een overzicht van deze evoluties. Vervolgens belicht Stefan Somers zijn vernieuwende
inzichten over de invloed van mensenrechten op het aansprakelijkheidsrecht. De moeilijke
problematiek van het bewijs in het aansprakelijkheidsrecht wordt door Wannes Vandenbussche
uiteengezet, terwijl Ilse Samoy de recente mogelijkheden tot beperking van professionele
aansprakelijkheid ontleedt. De veilige paden van de loutere beschrijving van het huidige recht
worden verlaten door Marc Kruithof, die de causaliteitsrechtspraak aan de hand van een
andere theorie dan de equivalentietheorie verklaart, en door Ludo Cornelis, die kritisch
inzoomt op rechtsregelontwijking. Ton Hartlief biedt tot slot een zicht op de boeiende
ontwikkelingen die zich in het Nederlandse aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht hebben
voorgedaan en die tot inspiratie kunnen dienen voor de wijzigingen in België.
T.Vansweevelt,B.Weijts (I-9789400006034) september 2015 302 pag. € 90,00
Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht - BELGISCH RECHT
de Nieuwe Wet van 4 april 2014 betreffende de Verzekeringen
Niet alleen worden in dit werk op een duidelijke en systematische manier de beginselen van
het verzekeringsrecht ontrafeld, maar de auteur licht eveneens de talrijke innovaties en
wijzigingen toe van de nieuwe verzekeringswet. Voor de praktijkjurist biedt dit boek een helder
en snel inzicht in de steeds complexere en alsmaar evoluerende verzekeringsmaterie. In het
eerste deel behandelt de auteur de regels eigen aan alle soorten verzekeringen, in het tweede
deel de regels die specifiek zijn voor elke soort verzekering, zoals de schadeverzekeringen, de
zaakverzekeringen, de aansprakelijkheidsverzekeringen en de persoonsverzekeringen. Deze
indeling maakt het ingewikkelde verzekeringsgebeuren tot een zeldzaam overzichtelijk,
transparant en bevattelijk geheel. Het unieke aan dit handboek is dat de auteur steeds verwijst
naar de ratio legis en de verbintenisrechtelijke grondslagen van de meeste verzekeringsregels.
Ph.Colle (I-9789400005969) 6e dr. februari 2015 266 pag. geb. € 69,00
de Gesubrogeerde Verzekeraar in het Schadeverzekeringsrecht (ACIS-serie nr. 12)
Een (rechtsvergelijkend) onderzoek naar de rechtspositie van de schadeverzekeraar na
subrogatie.
De centrale vraag is in hoeverre de hiervoor bedoelde rechtspositie van de schadeverzekeraar
(na subrogatie) afwijkt van de rechtspositie van de verzekerde (voor subrogatie). Ter
beantwoording van deze vraag, wordt voor elk artikellid van de subrogatiebepaling (art. 7:962
BW) onderzocht wat de ratio en de reikwijdte is van het bewuste artikellid, alsook op welke
wijze het bewuste artikellid de rechtspositie van de verzekeraar beïnvloedt. In dit kader wordt
onder meer de reikwijdte van de diverse artikelleden afgezet tegen de ratio’s daarvan. Daarbij
is er uitgebreid aandacht voor rechtsvergelijking. Waar knelpunten worden gesignaleerd,
worden concrete verbeteroplossingen aangedragen. Nu de rechtspositie van de
schadeverzekeraar, naast de subrogatiebepaling, ook wordt bepaald door de Tijdelijke regeling
verhaalsrechten (art. 6:197 BW) en (mogelijkerwijs) door de Bedrijfsregeling Brandregres,
worden ook deze regelingen uitvoerig voor het voetlicht gebracht.Tot slot is een hoofdstuk
gewijd aan de nog steeds gevoerde discussies over de verhaalbaarheid van redelijke kosten
gemaakt ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.
P.v.Zwieten (P-9789462510401) maart 2015 276 pag. € 52,50
Grondslagen van het Belgische Verzekeringsrecht
BELGISCH RECHT
Dit handboek is zonder twijfel hét referentiewerk voor het Belgische verzekeringsrecht. De
wijzigingen die het verzekeringsrecht de afgelopen jaren heeft ondergaan, worden steeds
toegelicht met veel aandacht voor de praktische gevolgen ervan. De auteurs slagen erin met
dit basiswerk een ruim inzicht in het verzekeringsrecht te bieden, van ondernemingsgebeuren
en verzekeringsovereenkomst tot de actuarieel financiële aspecten en geschillenbeslechting.
Standaardwerk met zeer volledige bibliografie en een uitgebreid trefwoordenregister.

L.Schuermans,C.VanSchoubroeck (I-9789400005150) 3e dr. maart 2015 1030 pag. € 245,00
Handboek Bijzonder Gereglementeerde Verzekeringscontracten
BELGISCH RECHT
Bespreekt en analyseert de belangrijkste bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten,
die hoofdzakelijk verband houden met het privéleven van de verzekerde en die bijgevolg het
vaakst voorkomen in de dagelijkse juridische praktijk: brandverzekering (uiteraard met
inbegrip van de wet betreffende de natuurrampenverzekering), gezinsaansprakelijkheidsverzekering, motorrijtuigenverzekering, levensverzekering, rechtsbijstandsverzekering. De
duidelijke structuur, de accurate commentaar en het uitgebreide trefwoordenregister maken
van dit meest actuele handboek verzekeringsrecht niet alleen een betrouwbaar referentiewerk
voor alle verzekeringsspecialisten, maar ook een snel en gemakkelijk te raadplegen vraagbaak
voor hen die minder frequent in contact komen met deze belangrijke rechtstak.
Ph.Colle (I-9789400006836) 6e dr. september 2015 396 pag. geb. € 99,00
the Modern Law of Marine Insurance. Volume 4
This latest and fourth volume in the series comprises ten contributions written by an expert
team. Some contributions touch upon areas of the law which will be amended by the Insurance
Act 2015, and provide an insight to the future changes in the law. The topics covered are * An
assessment of the Marine Insurance Act 1906 * Construction of marine policies * Litigating
against brokers - the measure of damages * Co-insurance and leading underwriter clauses *
Duties of good faith of insurers and reinsurers * Assured right to interest when a policy is
avoided * The impact of The Cendor MOPU on the Institute Cargo Clauses * Fraudulent claims
* Aspects of Subrogation * Conflict of laws in light of the recast Brussels I Regulation.
R,Thomas (ed.) (TF-9781138891398) november 2015 350 pag. geb. € 455,80
Rechtspraak Verzekeringsrecht
Selectie van rechtspraak op het gebied van het schade- en sommenverzekeringsrecht. Bij de
samenstelling stond voorop dat oude rechtspraak die de tand des tijds heeft doorstaan niet
mag ontbreken en dat hetzelfde geldt voor de belangrijkste jongste ontwikkelingen. De
algemene leerstukken komen alle aan bod. Daarnaast krijgen de levensverzekering en WAMverzekering afzonderlijk aandacht. In korte commentaren wordt verwezen naar relevante
literatuur en andere rechtspraak. Bestemd voor onderwijs maar ook geschikt voor praktijk.
P.v.Huizen e.a. (red.) (9789012394727) 6e dr. januari 2015 500 pag. € 42,00
Verzekering Verzekerd (Recht & Praktijk Financieel Recht nr. 13)
In het verleden werd aangenomen dat banken en verzekeraars nooit in staat van faillissement
zouden geraken. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat deze aanname niet juist is.
Verschillende banken (zoals Van der Hoop Bankiers en DSB Bank) en verzekeraars (zoals Vie
d’Or en Ineas) zijn failliet gegaan. Een particulier of bedrijf sluit een verzekeringsovereenkomst
met een verzekeraar met het doel bepaalde risico’s te laten dragen door een verzekeraar.
Vooral gebeurtenissen waarbij de kans dat deze plaatsvinden relatief klein is maar waarbij de
financiële gevolgen groot zijn, worden verzekerd. Omdat particulieren en bedrijven soms in
hoge mate afhankelijk zijn van verzekeraars, is het van belang dat de financiële risico’s ook
daadwerkelijk worden gedragen door de verzekeraar. De wetgever heeft verschillende
saneringsregelingen in het leven geroepen om het faillissement van een verzekeraar te
voorkomen: onteigeningsregeling, overdrachtsregeling, opvangregeling en de noodregeling.
Hier worden de gevolgen van deze saneringsregelingen voor verzekerden met betrekking tot
de dekking en de voortzetting van de verzekeringsovereenkomst afgezet tegen de gevolgen
van een faillissement. Aldus wordt inzicht verkregen in de eventuele overlap en/of hiaten van
de verschillende saneringsregelingen en het faillissement met betrekking tot deze gevolgen en
kan antwoord worden gegeven op de vraag of de verzekering daadwerkelijk verzekerd is.
N.Lavrijssen (9789013130249) april 2015 184 pag. geb. € 49,50
Verzekeringsfraude
BELGISCH RECHT
Onderzoekt voor het eerst de verschillende verschijningsvormen van verzekeringsfraude.
Hiertoe worden in het eerste deel de rechtseconomische, -sociologische en -psychologische
aspecten van verzekeringsfraude belicht. De nadruk ligt op de juridische aspecten van
verzekeringsfraude. Zo wordt aan de hand van een algemene burgerrechtelijke fraudetheorie
zowel een verzekeringsrechtelijke als strafrechtelijke analyse gemaakt van precontractuele en
contractuele verzekeringsfraude. De rode draad doorheen dit werk wordt gevormd door de
nood aan een doorgedreven burgerrechtelijke neutralisatie van verzekeringsfraude. Op
chronologische wijze wordt onderzocht wat de exacte draagwijdte is van de verschillende

verplichtingen die de Wet Landverzekeringsovereenkomst oplegt aan de verschillende
verzekeringsactoren. Centraal staat de vraag welke rechtsgevolgen het recht verbindt aan
verschillende vormen van verzekeringsfraude, of deze gevolgen adequaat zijn om de beoogde
neutralisatie te realiseren en of daar naar buitenlands voorbeeld verbeteringen aan kunnen
worden aangebracht. Zo komen onder meer de bedrieglijke risico-opgave, het verzekeren van
een onbestaand risico, de frauduleuze oververzekering door overwaardering en samenloop, de
bedrieglijke verzwijging van een risicoverzwaring en de frauduleuze schadeaangifte aan bod.
Ook de functie van het strafrecht wordt in deze analyse uitgebreid besproken. Systematisch
wordt nagegaan welke strafkwalificaties het best kunnen worden aangewend om welke vormen
van verzekeringsfraude te vervolgen. Deze analyse mondt vervolgens uit in een aantal
aanbevelingen die de slagkracht van de Wet Landverzekeringsovereenkomst aanzienlijk
verhogen. Alhoewel vanuit de Belgische situatie geschreven, ook voor Nederland relevant.
D.Wuyts (I-9789400004641) februari 2015 644 pag. geb. € 175,00
Verzekeringsrecht (Recht & Praktijk Verzekeringsrecht nr. 2)
Inmiddels heeft het verzekeringsrecht belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Men kan in dit
kader onder andere denken aan interessante ontwikkelingen in de rechtspraak, bijvoorbeeld
inzake de toepassing van het leerstuk van de beperkende werking van de redelijkheid en de
billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW) in geval van primaire dekkingsbepalingen, en het verschijnen
van tal van verzekeringsrechtelijke publicaties, waarvan als voorbeeld het Heerlense
proefschrift van Leerink (Premiebetaling in het verzekeringsrecht) en het Antwerpse
proefschrift van Wuyts (Verzekeringsfraude) kunnen worden genoemd. Deze en andere
ontwikkelingen zijn meegenomen in deze nieuwe druk. De titel is aangepast: de woorden
‘praktisch belicht’ zijn geschrapt. In dit boek staat de praktijkjurist centraal.
M.HendrikseP.v.Huizen (9789013121254) 4e dr. januari 2015 752 pag. geb. € 95,00
de WAM in Werking
“Ik was er bij” (werkte na mijn militaire dienst en vóór mijn rechtenstudie bij de Nationale
Nederlanden in Den Haag) toen de Wet Aansprakelijkheids-verzekering Motorrijtuigen (de
WAM), in 1965 in werking trad. Deze wet speelt nog steeds een centrale rol in miljoenen
rechtsverhoudingen tussen onder meer gebruikers van motorrijtuigen, verzekeraars en
personen die schade oplopen door het gemotoriseerde verkeer. Vanaf de start had de WAM
een zeker internationaal karakter. Door de tussen 1970 en 2010 uitgevaardigde vijf Europese
WAM-richtlijnen strekt de werking van de WAM zich uit over de hele Europese Unie en is ook
de jurisprudentie van het Hof van Justitie in Luxemburg van belang. De onderhavige uitgave
geeft een korte omschrijving van niet minder dan 674 geschillen waarin rechters en anderen in
de loop der tijd knopen hebben doorgehakt, met verwijzing naar de vindplaats van de
publicatie. In meer dan 80 paragrafen worden deze beslissingen ordelijk ‘opgediend’, waardoor
een compleet beeld gegeven wordt van ‘De WAM in Werking’. De vorige druk is uit 2003.
H.de Bosch Kemper e.a.(K-9789013133929) 4e dr. november 2015 ca. 300 pag. ca. € 59,50
Wettenbundel Verzekering 2015-2016
Selectie van de actuele wetgeving die specifiek voor het verzekeringsbedrijf van belang is,
voorzien van praktisch trefwoordenregister en uitgebreide inhoudsopgaven.
(CO-9789491743252) maart 2015
640 pag. € 44,95
de Zorgplicht van de Assurantietussenpersoon - Arrestenbundel
Bevat dertig samenvattingen van rechterlijke uitspraken waarin de zorgplicht van de
assurantietussenpersoon centraal staat. De feiten van iedere uitspraak worden besproken,
alsmede de relevante overwegingen van de rechterlijke instantie of geschillencommissie die
over de feiten moest oordelen. Iedere samenvatting eindigt met een slotsom, waarin de
betekenis van de rechterlijke uitspraak voor de zorgplicht van de assurantietussenpersoon
wordt omschreven. De bedoeling van dit boek – dat in wezen een arrestenbundel vormt – is de
zorgplicht van de assurantietussenpersoon nader in kaart te brengen.
K.Engel,J.Roos (red.) (P-9789462510845) november 2015 124 pag. € 19,50
---------------------------------------------------------------------------------------------

Verschenen in 2014:
Grondslagen van het Verzekeringsrecht

Compleet geactualiseerd naslagwerk met informatie over verzekeringen in het algemeen,
schadeverzekeringen ook in het bijzonder, sommenverzekering en Europese regelgeving.
P.v.Huizen e.a. (9789012392464) 6e dr. januari 2014
308 pag. € 41,50
Tekst & Commentaar VERZEKERINGSRECHT
Commentaar op de titels 17 en 18 van Boek 7 BW. en op relevante delen van de Wet financieel
toezicht, de gehele Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de
internationaalprivaatrechtelijke en Europese regelgeving.Een groot aantal relevante bijlagen
vergemakkelijkt het gebruik van de commentaren. Tekst is afgesloten op 1 september 2013.
J.Wansink e.a. (red.) (9789013102109) 4e dr. maart 2014
1870 pag. geb. € 275,00
Verzekering en Aansprakelijkheid. Tweetalig Fraseologisch Woordenboek
Aangezien voor de combinatie Nederlands-Frans en omgekeerd geen specifiek woordenboek
voor de verzekeringssector bestaat, heeft de auteur zijn verzameling uitdrukkingen op schrift
gesteld, niet alleen ten bate van alle vertalers die in deze branche werkzaam zijn, maar ook
van hen die te maken hebben met het opstellen of uitwerken van allerlei
verzekeringstechnische documenten. Hoofdzakelijk zijn die woorden, uitdrukkingen en zinnen
opgenomen, die aanleiding kunnen geven tot moeilijkheden bij het vertalen in of uit het Frans.
A.Surewaard (9789046606490) maart 2014
248 pag. € 36,50
Verzekering en ADR (Onderneming & Recht nr. 83)
Een bijdrage aan de rechtsontwikkeling op het gebied van Alternative Dispute Resolution of zo men wil - Anders Dan Rechtspraak(ADR). Onder ADR wordt verstaan: arbitrage, bindend
advies, mediation en niet-bindend advies. Vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie
bestaat bijzondere aandacht voor deze onderwerpen en wordt de laatste jaren de aanwending
van vormen van ADR gestimuleerd. Arbitrage en met name bindend advies (al dan niet via het
Kifid) vervullen in het kader van verzekeringsgeschillen reeds lange tijd een wezenlijke rol. Ten
aanzien van de aanwending van mediation zijn van de kant van verzekeraars meer recent
initiatieven ontplooid, zij het met name in letselschadezaken. In deze bundel wordt vanuit
verschillende invalshoeken het huidige gebruik van ADR in het kader van (nationale en
internationale) verzekeringsgeschillen geïnventariseerd. Daarnaast wordt bezien of en in
hoeverre een verdere inzet van ADR, ook buiten letselschadezaken, in verzekeringsrechtelijke
geschillen wenselijk en nuttig is en wat de voor- en nadelen van ADR zijn in vergelijking met
overheidsrechtspraak en worden enkele juridisch-technische knelpunten aan de orde gesteld.
C.Klaassen e.a. (9789013125986) juli 2014
504 pag. geb. € 85,00

-----------------------------------------------------------------------------------------

Verschenen in 2013 :
Levensverzekering (Recht & Praktijk- Verzekeringsrecht nr. 3)
Uitvoerig handboek over de overeenkomst van levensverzekering, maar ook de relatie met
huwelijkvermogensrecht, erfrecht & schenking, beslag- en executierecht, faillissement en IPR.
W.Kalkman (9789013088441) 3e dr. januari 2013
528 pag. geb. € 79,25
Privaatrechtelijke Aspecten van Verzekeringsfraude
VOOR de SPECIALIST
Grondig herziene en geactualiseerde nieuwe editie, veel meer praktijkgericht waarbij getracht
wordt bruikbare oplossingen te bieden voor diverse ingewikkelde specialistische problemen.
M.Hendrikse (9789013117509) 3e dr. november 2013
180 pag. € 46,00
de Zorgverzekering (ACIS- serie nr. 11)
Symposiumverslag met de diverse actuele aspecten van deze a-typische verzekeringsvorm.
M.Hendrikse, J.Rinkes (red.) (9789490962791) april 2013
136 pag. € 25,50

---------------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2012 :
Asser Serie deel 7-IX* : Verzekeringsovereenkomst
Naast het Recht & Praktijk deel geldt deze Asser als het belangrijkste handboek verzekering.
J.Wansink e.a (9789013069051)3e dr. maart 2012
792 pag. geb. € 145,00
Juridische Aspecten van Elektronisch Verzekeren (R & P- Verzekeringsrecht nr. 1)

Door wetswijzigingen in BW en Brv is vanaf 1 juli 2010 elektronisch verzekeren een feit. In
deze praktijkhandleiding, met vele bron-bijlagen, worden de diverse aspecten helder belicht.
M.Hendrikse,J.Rinkes (9789013092806) oktober 2011
201 pag. geb. € 57,50
Knelpunten in het Verzekeringsrecht – deel 3 (NTHR reeks nr. 16)
Actuele voordrachten over: verjaringsregeling ex 7:942 BW, zorgplicht tussenpersoon,
beleggingsverzekeringen, te late premiebetaling, warranties, elektronisch verzekeren.
M.Hendrikse,J.Rinkes (red.) (9789490962555) maart 2012
157 pag. € 24,00
Naar een (Doorlopende) Generieke Zorgplicht voor Verzekeraars & VerzekeringsTussenpersonen (ACIS Reeks nr. 10)
Schriftelijke weergave van symposiumbijdragen over de huidige stand van zaken maar ook
vele bruikbare oplossingen voor de huidige problematiek in de praktijk.
M.Hendrikse,J.Rinkes (red.) (9789490962623) september 2012
122 pag. € 25,00
Premiebetaling in het Verzekeringsrecht (ACIS-serie nr. 9)
Praktijkgerichte dissertatie over dit complexe onderwerp: is betalingsverplichting een
essentieel onderdeel van de verzekeringsovereenkomst, wanneer en hoe moet betaald worden,
gevolgen van niet (tijdig) betalen, verrekening achterstand, premierestitutie, tussenpersoon.
P.Leerink (9789490962364) december 2011
280 pag. € 41,50
Verzekering (Monografieën BW B-88)
Nieuwe editie van dit uitermate complet en compacte overzicht met uitvoerige jurisprudentie.
F.Mijnssen (9789013089714) 2e dr. juli 2012
180 pag. € 46,00
Verzekering ter Beurze.Coassurantie in Theorie & Praktijk (Onderneming & Recht 67)
Voor het eerst worden hier de in het assurantie-beursverkeer geldende gebruiken helder op
schrift gesteld en inzichtelijk gemaakt, met veel praktische input van “doeners” in de branche.
N.v.Tiggele-v.d.Velde e.a. (red.) (9789013098211) nov. 2011
628 pag. geb. € 102,50
De Verzekeringstussenpersoon en de Gevolmachtigde Agent (ACIS –serie nr. 7)
Uitvoerige actuele dissertatie over de publiek- en privaatrechtelijke positie van bemiddelaars
en hun rol bij de financiële dienstverlening en over de voor hen geldende gedragsregels.
C.de Jong (9789480962319) november 2011
216 pag. € 39,50

