
Belgische Sectie AIDA
nodigt u uit op de studieavond

PRINCIPLES OF EUROPEAN 
INSURANCE CONTRACT LAW 

ROL EN BETEKENIS IN DE PRAKTIJK

De ‘Principles of European Insurance Contract 
Law’ vormen een belangrijk onderdeel van een 
ruimer Europees project dat gericht is op de 
toenadering van het privaatrecht, meer bepaald het 
verbintenissenrecht, van de EU lidstaten.

Een internationale groep van academici heeft onder 
impuls van de Europese Commissie een project van 
een Europese verzekeringscontractenwet ontwikkeld 
en gepubliceerd: de ‘Principles of European 
Insurance Contract Law’ of ‘PEICL’. Anders dan 
men zou verwachten, zijn deze Principles ook voor 

de rechtspraktijkjuristen van actueel belang. De 
Europese Commissie overweegt ernstig deze uit 
te vaardigen als wetgeving in de specifieke vorm 
van een ‘optioneel instrument’. Dit wil zeggen dat 
deze Europese verzekeringscontractenwet niet in 
de plaats komt van bestaande nationale wetgeving 
maar ernaast. Bij een grensoverschrijdende 
verzekeringsovereenkomst zullen partijen de keuze 
hebben hun contract te sluiten op grond van een 
nationale wet, of op grond van deze pan-Europees 
geldende verzekeringswetgeving. 

5 JUNI 2012 VAN 17 TOT 19U
BRUSSEL, HUIS DER VERZEKERING (ASSURALIA)

PROGRAMMA 

   16u30  Ontvangst
   17u00  Verwelkoming 
     Prof. Caroline Van Schoubroeck, voorzitter Belgische Sectie AIDA
   17u10  Een kennismaking met de PEICL: concept, vorm en inhoud
     Prof. em. Herman Cousy, KULeuven
   17u40  Commentaren: Van theorie naar praktijk
     Prof. em. Marcel Fontaine, UCLouvain
     Prof. Kris Bernauw, UGent, advocaat Balie Gent
     De Heer Vincent Callewaert, UCLouvain, advocaat Balie Brussel
     De Heer Wauthier Robyns, Assuralia
   18u30  Debat
   19u00 Afsluiting

PLAATS 

   Huis der Verzekering (Assuralia), de Meeûssquare 29, 1000 Brussel.
   Betaalparking in de omgeving; Metro: Troon.

INSCHRIJVING, VOOR DINSDAG 29 MEI 2012, 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 “5 juni” 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 2012 van Belgische Sectie 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 (die in september 2012 een congres in Londen organiseert) speelt de 
Belgische Sectie traditioneel een actieve rol. 

De volgende jaren wil de Belgische Sectie haar aanwezigheid in het netwerk nog 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 (in beginsel jaarlijkse) 
wetenschappelijke AIDA-bijeenkomst, die plaatsvindt op 5 juni 2012. Deze bijeenkomst zal 
handelen over de rol en de betekenis voor de praktijk van de PEICL. 

Huidige voorzitter van de Belgische Sectie AIDA is professor Caroline Van Schoubroeck (KU 
Leuven) en 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 secretaris is professor Jean Rogge (ULB en HUBrussel). 

Het lidmaatschap staat open voor iedere natuurlijke persoon, groepering, advocatenkantoor of 
rechtspersoon die in België professioneel werkzaam is in het domein van verzekeringen.

LIDMAATSCHAP 2012 VERWERFT U DOOR
Inschrijving voor de studieavond van 5 juni 2012

    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 2012” + 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 2012” + NAAM van de groepering.

BENT U OOK EEN “FAN” VAN AIDA?

Belgische Sectie AIDA


