
AIDA Belgische Sectie nodigt u uit op de studieavond

             

EUROPEES VERZEKERINGSRECHT: 

 DICHTER BIJ DAN U DENKT! 
 

Traditiegetrouw kiest de Belgische sectie van AIDA voor haar studieavond een thema dat zich op 

internationaal of transnationaal niveau situeert, maar dat tegelijk van aard is om de brede groep van de 

praktizijnen van het verzekeringsrecht te boeien. Dit jaar werd gekozen voor twee thema’s met een uitgesproken 

Europeesrechtelijke dimensie: enkele welbepaalde aspecten van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de 

Europese Unie enerzijds en het vernieuwd regulatoir kader van het nationaal en supranationaal overheidstoezicht 

op de verzekeringssector anderzijds.  

Aan de hand van concrete illustraties uit de recente rechtspraak van het Hof van Justitie zal J.M. Binon 

onderzoeken hoe strategisch het best te werk gegaan en geargumenteerd dient te worden wanneer in 

gerechtelijke betwistingen vragen rijzen over de verenigbaarheid van het nationale recht met het Unierecht.  

Van haar kant zal Pamela Schuermans na een rappel van de genese van de vernieuwde Europese 

toezichtsstructuur, vooral aandacht besteden aan een aantal juridische en praktische gevolgen daarvan, 

waaronder de grensoverschrijdende samenwerking tussen toezichthouders, de rol van de nieuw gecreëerde 

Europese toezichtsautoriteit, EIOPA, en de draagwijdte van de door deze uitgevaardigde richtsnoeren. Het is de 

bedoeling inzicht te verschaffen in de juridische en feitelijke effecten van de nieuwe regeling op middellange 

termijn. 
 

22 SEPTEMBER 2016 VAN 17 TOT 19u15 

BRUSSEL 
 

PROGRAMMA 

16u30   Ontvangst  

17u00   Verwelkoming  

   Caroline Van Schoubroeck, voorzitter AIDA Belgische Sectie  

17u10   Rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, nader uitgelegd 

Jean-Marc Binon, referendaris bij het Europees Hof van Justitie en gastlector 

UCLouvain 

17u50   Regelgeving en toezichtspraktijk in een Europees systeem van                           

toezichthouders, 

Pamela Schuermans, Coordinator Insurance Policy Development  EIOPA 

18u30   Debat  

19u  Korte mededeling over de komende congressen en activiteiten van AIDA internationaal 

Herman Cousy, Voorzitter Scientific Council of Aida World en AIDA Europ, prof. 

em. KU Leuven 

19u15   Afsluiting 

 

PLAATS  

KU Leuven Campus Brussel, Warmoesberg 43 te 1000 Brussel , Hermes 3 lokaal 6306.  

Betaalparking in de omgeving. 
 

INSCHRIJVING VOOR VRIJDAG 15 SEPTEMBER 2016  

Door overmaken van bijgevoegd inschrijvingsformulier per email aan jean.rogge@ulb.ac.be. 

Uw inschrijving is definitief na betaling van de deelnameprijs op rekeningnummer BE63 2100 3794 2008 met 

vermelding “22 september 2016” en NAAM en VOORNAAM deelnemer(s): 

- 30 euro voor natuurlijke persoon 

- 15 euro voor persoon reeds lid van AJA, VJ of Belgisch-Nederlands Verzekeringsrechtelijk Genootschap 

- 150 euro voor groepering, advocatenkantoor of rechtspersoon (met recht op deelname van twee personen). 

De deelnameprijs omvat de lidmaatschapsbijdrage 2016 van AIDA Belgische Sectie. 

mailto:jean.rogge@ulb.ac.be


 AIDA Belgische Sectie  

BENT U OOK EEN “FAN” VAN AIDA? 
 

De wereldwijde ‘Association of Insurance Law - Association Internationale de Droit des 

Assurances’ - AIDA (www.aida.org.uk) overkoepelt een zestigtal nationale secties en vormt aldus 

een uniek netwerk van juristen (advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen en academici) die 

professioneel betrokken zijn bij het onderzoek en de praktijk van het verzekeringsrecht. Binnen deze 

mondiale organisatie (die vierjaarlijks congressen organiseert) en haar tak AIDA Europe speelt de 

Belgische Sectie traditioneel een actieve rol.  

 

De volgende jaren wil de Belgische Sectie haar aanwezigheid in het netwerk blijven versterken door 

een nauwe betrokkenheid van de leden van de Belgische verenigingen van verzekeringsjuristen AJA, 

VJ en het Belgisch-Nederlands Verzekeringsrechtelijk Genootschap bij alle AIDA activiteiten. Zij 

allen worden, samen met de huidige leden en met allen die belang stellen in internationale en nationale 

contacten tussen verzekeringsjuristen, uitgenodigd tot de wetenschappelijke AIDA-bijeenkomst, die 

plaatsvindt op 22 september 2016. Deze bijeenkomst zal handelen over het Europees  

verzekeringsrecht en het toenemend belang hiervan voor de rechtspraktijk.  

 

Huidige voorzitter van AIDA Belgische Sectie is professor Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven). 

Haar eminente voorgangers zijn wijlen professor Simon Fredericq (UGent) en de professoren Marcel 

Fontaine (UCLouvain), Herman Cousy (KU Leuven) en Jean-Luc Fagnart (ULB). De professoren 

Bernard Dubuisson (UCLouvain) en Herman Cousy nemen thans de functie van vice-voorzitter waar 

en algemeen secretaris is professor Jean Rogge (ULB).  

Het lidmaatschap staat open voor iedere natuurlijke persoon, groepering, advocatenkantoor of 

rechtspersoon die in België professioneel werkzaam is in het domein van verzekeringen. 

Verdere informatie vindt u http://www.aida-be.org/nl/. 

 

 

LIDMAATSCHAP 2013 VERWERFT U DOOR 

Inschrijving voor de studieavond van 22 september 2016  

of bij niet deelname aan de studieavond: 

Natuurlijke persoon:  

- Uw naam, voornaam, adres en functie overmaken per email aan jean.rogge@ulb.be 

- Betaling van het bedrag van 30 euro of 15 euro voor leden AJA, VJ, Belgisch-Nederlands 

Verzekeringsrechtelijk Genootschap op rekeningnummer BE63 2100 3794 2008 met vermelding 

“Bijdrage 2016” + NAAM en VOORNAAM. 

 

Groepering, advocatenkantoor of rechtspersoon:  

- Naam groepering en adres, alsook naam en voornaam van de persoon die deze vertegenwoordigt 

overmaken per email aan jean.rogge@ulb.be. 

- Betaling van het bedrag van 150 euro op rekeningnummer BE63 2100 3794 2008 met vermelding 

“Bijdrage 2016” + NAAM van de groepering. 


