
Sprekers

Hoogleraar privaatrecht aan de Univer-

siteit van Maastricht. Daarvoor onder

meer als hoogleraar burgerlijk recht

verbonden aan de Universiteit Leiden.

In 1994 promoveerde hij op een proef-

schrift over ontbinding wegens wan-

prestatie. Zijn belangstelling gaat uit

naar het terrein van het vermogens-

recht in het algemeen en het aanspra-

kelijkheids- en schadevergoedingsrecht

in het bijzonder. Hij is onder meer

hoofdredacteur van het tijdschrift

Aansprakelijkheid, Verzekering &

Schade en lid van de redactie van het

Nederlands Juristenblad.

Studeerde Nederlands recht aan de

Universiteit Utrecht en internationaal

recht aan de Universiteit van Rome,

La Sapienza. In 1995 behaalde hij het

doctoraalexamen in de privaatrechtelijke

en internationaalrechtelijke afstudeer-

richtingen. Mr. Rupert is advocaat te

Rotterdam sinds 1995 en vanaf 1 mei

2003 bij Stadermann Luiten Advocaten,

waar hij sinds januari 2005 partner is.

Zijn specialisatie is aansprakelijkheids-

en verzekeringsrecht. Hij adviseert en

procedeert over polisaangelegenheden

en aansprakelijkheid. Mr. Rupert is

secretaris van de Vereniging voor

Verzekeringswetenschap en is redacteur

van het Assurantie Magazine.

Senior adviseur Juridische Zaken bij

AWVN, Algemene Werkgeversvereniging

Nederland en gespecialiseerd in het

arbeidsrecht. Haar specifieke werkterreinen

betreffen onder meer het informeren en

adviseren van werkgevers op het gebied

van het algemeen arbeidsrecht, begeleiden

en adviseren van ondernemingen op het

gebied van onder meer goed werkgever-

en werknemerschap, CAO-recht en mede-

zeggenschapsrecht en zij doceert tevens

over deze onderwerpen. Daarnaast voert

mw. Van der Hoeven de secretariaten van

de Bedrijfscommissies voor de Dienst-

verlening en de Industrie, is werkgeverslid

bij de Algemene Bedrijfscommissie en is

auteur voor verschillende arbeidsrechtelijke

publicaties bij WEKA uitgeverij.

Werkte ruim 25 jaar in de journalistiek.

Hij studeerde sociologie/economie, werd

voorlichter aan de Universiteit van Tilburg,

daarna journalist bij het Brabants Dagblad,

vervolgens redacteur, adjunct-hoofdredac-

teur, hoofdredacteur en uitgever van

FEM en het managementblad NeXT! Hij

was vice-voorzitter van de Nederlandse

Vereniging van Journalisten, publiceerde

managementboeken en presenteerde

programma's voor Teleac/NOT-televisie.

In 2002 nam hij trainingsbureau BdRP

over van de oprichter.

13.30 uur Ontvangst

13.45 uur Welkom door Elbert-Jan Offereins, directeur Nassau verzekeringen

14.00 uur Inleiding Professor Hartlief: Art. 7:611: doos van Pandora?

14.40 uurr Inleiding Mr. Rupert: Is er een ‘behoorlijke’ verzekering op de markt?

15.15 uur Pauze

15.30 uur Inleiding door Mr. Van der Hoeven: Feest of fiasco? Over hoe werkgevers

omgaan met de risico’s van bedrijfsuitjes

16.10 uur Discussie met sprekers en aanwezigen onder leiding van dagvoorzitter

Sander Wieringa op basis van stellingen

17.00 uur Afsluiting door dagvoorzitter

17.15 uur Borrel

Locatie Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging ‘De Maas’, Veerdam 1 in Rotterdam

Parkeren Parkeergarage Erasmusbrug (Willemsplein 2)

Studium Generale 2010
dinsdag 28 september 2010 | 13.30 uur
De verwarring voorbij: Goed werkgeverschap en aansprakelijkheid

Graag nodigen wij u uit voor het achtste Studium Generale* van Nassau verzekeringen. Dit jaar

staat het thema ‘goed werkgeverschap en aansprakelijkheid’ centraal. Al jaren woedt een felle

discussie over de rol van een goed werkgever bij schade die de werknemer lijdt in situaties die

niet direct aan werk zijn te koppelen. De verwarring hierover houdt, net als de soms dramatische

gevolgen, de gemoederen flink bezig. Juridische theorieën en de werkelijkheid van de dagelijkse

praktijk staan mijlenver uiteen. Het Studium Generale gaat in op recente ontwikkelingen,

analyseert mogelijke oplossingen en anticipeert op toekomstige jurisprudentie.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan Marloes van Dorp via mvandorp@nassau.eu.

Wanneer u zich al heeft aangemeld, hoeft u dat niet nog een keer te doen. Dit is een persoonlijke

uitnodiging. Mocht u nog vragen hebben over het Studium Generale, dan kunt u contact opnemen

met Margriet Tutuhatunewa, telefoonnummer 010-4418273. Graag ontvangen wij uw reactie vóór

17 september 2010.

Programma

Prof.mr. T. (Ton) Hartlief 1966 Mr. W.A.M. (Wenceslaus) Rupert 1967 Mr. K.C. (Kim) van der Hoeven 1977 Dagvoorzitter Sander Wieringa 1953

* In de academische wereld is een Studium Generale een reeks colleges voor studenten en docenten van allerlei disciplines.

Het onderwerp waarover wordt gediscussieerd bestrijkt een algemeen (denk)gebied en wordt vanuit diverse hoeken belicht.



Als het ingewikkeld wordt, zijn wij op ons best.

Nassau Verzekering Maatschappij N.V.

Westblaak 220

Postbus 65, 3000 AB Rotterdam

t +31 (0)10 441 81 00

f +31(0)10 414 83 42

e info-nl@nassau.eu

i www.nassauverzekeringen.nl

Klassieke werkgeversaansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en beroepsziekten van werknemers. De werkgever moet

zorgen voor een veilige werkplek. De aansprakelijkheid op grond van dit artikel heeft betrekking op ongevallen die in de

uitoefening van de werkzaamheden hebben plaatsgevonden en waarbij de werkgever het in de hand heeft om maatregelen

te treffen die moeten voorkomen dat zijn werknemers schade lijden.

In de rechtspraak is bepaald dat de werkgever op grond van de verplichting om zich als een goed werkgever te gedragen

ook een zorgplicht heeft voor de veiligheid van werknemers in situaties die net buiten het bereik van artikel 7:658 BW

vallen. De werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor schade van werknemers als gevolg van ongevallen die niet hebben

plaatsgevonden in de uitoefening van de werkzaamheden, maar die wel met het werk verband houden, zoals bijvoorbeeld

bedrijfsuitjes.

In de rechtspraak is de verplichting van werkgevers om zich als goed werkgever te gedragen ook gebruikt om in situaties

waarin de werkgever geen zorgplicht heeft voor de veiligheid van de werknemers, omdat de situaties zich buiten zijn

invloedsfeer hebben afgespeeld, deze werkgever toch aansprakelijk te laten zijn als hij niet heeft gezorgd voor een behoor-

lijke verzekering van de werknemers voor de gevolgen van een ongeval. Deze vorm van aansprakelijkheid is aangenomen

bij bepaalde ongevallen met gemotoriseerde voertuigen.

7:658 BW

7:611 BW

direct

7:611 BW

indirect
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