
NIVRE in aanvraag

Bestemd voor (academisch niveau):
• Advocaten • Bedrijfsjuristen bij o.a. verzekeringsmaatschappijen 
• Letselschadebehandelaars • Schaderegelaars • Rechtshulpverleners
• Juristen rechtsbijstandsverzekeraars

INtENsIEVE pRaktIjkmIddag**VERdIEpINgsNIVEau
Woensdag 2 december 2015 - tulip Inn amsterdam Riverside

actualiteiten Letselschade
Letselschadeslachtoffers en de bijstand * Smartengeld en Wetsvoorstel affectieschade * 

Aansprakelijkheid werkgever voor verkeersongevallen * Whiplashzaken: een volgende fase
 

de intensieve praktijkmiddag ‘actualiteiten Letselschade’ behandelt recente ontwikkelingen 
in het letselschaderecht en onderwerpen die om een jaarlijkse update vragen, in deze editie 
staan de volgende vier thema’s centraal:
1. De complexiteit van het slachtoffer in de bijstand: terugvordering schadevergoeding door gemeenten
2. Ontwikkelingen smartengeld en het nieuwe Wetsvoorstel affectieschade 
3. De aansprakelijkheid van de werkgever voor verkeersongevallen (art. 7:611 BW)
4. Whiplashzaken: een volgende fase

actuele informatie
en aanmelden

www.kerckebosch.nl
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Woensdag 2 december 2015 - tulip Inn amsterdam Riverside

actualiteiten en ontwikkelingen

de complexiteit van het slachtoffer in de bijstand: 
terugvordering schadevergoeding door gemeenten
Letselschadeslachtoffers die een bijstandsuitkering ontvangen, 
lopen het risico dat zij een deel van hun schadevergoeding moeten 
inleveren bij de gemeente en/of dat de bijstandsuitkering voor de 
toekomst wordt stopgezet. Wanneer dient de gemeente te worden 
benaderd? Wat is het beoordelingskader van de gemeente? Hoe 
wordt er omgesprongen met materiële en immateriële schade? Hoe 
denken de bestuursrechter en de civiele rechter hierover?

Ontwikkelingen smartengeld en het nieuwe Wetsvoorstel 
affectieschade
Het nieuwe Wetsvoorstel affectieschade is eindelijk ingediend bij 
de Tweede Kamer. Vanwege de louter positieve reacties van alle 
belanghebbenden (waaronder de verzekeraars) is de verwachting 
dat het voorstel zal worden aangenomen. Wat houdt het voorstel 
in en wie – en per wanneer – zullen er aanspraak op welke 
vergoedingen kunnen maken? Wat zegt de wetgever over de in 
het voorstel opgenomen hardheidsclausule? Laten we hopen dat 
de Eerste Kamer dit keer niet (zoals in 2010) zal dwarsliggen en 
Nederland ten aanzien van de affectieschade in de pas gaat lopen 
met andere Europese landen. Daarover gesproken, hoe zit het met 
de ontwikkelingen ten aanzien van de hoogte van het smartengeld?  
Heeft de terechte kritiek op de lage vergoedingen in Nederland ten 
opzichte van Europa al tot veranderingen geleid, en zo ja welke? 
Welke veranderingen zijn nog te verwachten en mogelijk?

de aansprakelijkheid van de werkgever voor 
verkeersongevallen (art. 7:611 BW)
De werkgever heeft vandaag de dag in het aansprakelijkheidsrecht 
diverse verplichtingen jegens de werknemer. Eén daarvan is de 
behoorlijke verzekeringsplicht ex art. 7:611 BW, voor zover het 
betreft de deelname aan het verkeer in de uitoefening van de 
werkzaamheden. U krijgt antwoord op vragen die nog altijd niet 
zijn beantwoord: wat is nu eigenlijk een behoorlijke verzekering?
Hoe het zit met woon-werkverkeer en met polisdekking?

Whiplashzaken: een volgende fase
Na het ‘standaardarrest’ Zwolsche Algemeene vs. De Greef I uit 
2001 en vele daarop gebaseerde lagere rechtspraak nadien, is 
de afgelopen periode een tweetal ‘whiplash-arresten’ van de 
Hoge Raad verschenen (Zwolsche Algemeene vs. De Greef II en 
London versus X). Ook vond inmiddels stevige discussie plaats in 
de literatuur. Wat is vandaag de dag de stand van zaken op het 
gebied van whiplashletsel? Hoe gaan medici als neurologen, 
neuropsychologen, psychiaters en verzekeringsartsen met whiplash 
om? Welke afwegingen dient u als jurist te maken? Tijdens deze 
lezing wordt lijn aangebracht in de hedendaagse ‘whiplashdiscussie’. 

pROgRamma
13.00 – 13.30 Ontvangst met koffie en belegde broodjes

13.30 – 13.35 Welkom en opening door de voorzitter
mr. j.s. top, Advocaat, Advocatenkantoor Visser c.s. Amsterdam

13.35 – 14.35    de complexiteit van het slachtoffer in de 
bijstand: terugvordering schadevergoeding door gemeenten
•  Letselschadeslachtoffers die een bijstandsuitkering ontvangen, lopen 

het risico dat zij een deel van hun schadevergoeding moeten inleveren 
bij de gemeente of dat de bijstandsuitkering voor de toekomst wordt 
stopgezet. Wanneer dient de gemeente te worden benaderd? 

• Wat is het beoordelingskader van de gemeente?
•  Hoe wordt er omgesprongen met materiële en immateriële schade? 
•  Hoe denken de bestuursrechter en de civiele rechter hierover? 

(inclusief relevantie van de uitspraak van de rechtbank Zeeland-
West Brabant van 16 april 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:4520)

•  Praktische tips: do’s and don’ts
mr. anouk Oude Hergelink, Advocaat, Beer Advocaten, Amsterdam 

14.35 – 14.50 Pauze

14.50 – 15.50         Blok II: Ontwikkelingen smartengeld en 
het nieuwe Wetsvoorstel affectieschade  
•  Bespreking inhoud en uitgangspunten Wetsvoorstel affectieschade
•  Toepassing hardheidsclausule
•  Overgangsrecht / Anticipatie op voorstel? 
•  Ontwikkelingen ten aanzien van de hoogte van het smartengeld
•  Rol van de advocaat daarbij (do’s and don’ts)
mr. jasper keizer,  Advocaat, SAP letselschade advocaten, Amersfoort

15.50 – 16. 50  Blok III: de aansprakelijkheid van de 
werkgever voor verkeersongevallen (art. 7:611 BW)
• Behoorlijke verzekeringsplicht ex art. 7:611 BW
•  Wat is nu eigenlijk een behoorlijke verzekering?
•  In welke gevallen dient de werkgever te zorgen voor een verzekering? 
•  Woon-werkverkeer en polisdekking
•  Verjaring
mr. jurriaan goudkuil, Juridisch medewerker, Visser c.s. Amsterdam

16.50 – 17.05 Pauze met warme snack

17.05 – 18.00  Blok IV: Whiplashzaken: een volgende fase
•  Overzicht recente rechtspraak en literatuur
•  Causaliteit in deelgeschil voor whiplashzaken
•  Duidelijke boodschap van de Hoge Raad?
•  Praktische tips: do’s en don’ts 
mr. arvin kolder, Advocaat, PUNT Letselschade Advocaten, Emmen, 
Docent Privaatrecht en promovendus Aansprakelijkheidsrecht, 
Rijksuniversiteit Groningen

18.00  Sluiting en napraten tijdens een aperitief

Organisatie
Studiecentrum Kerckebosch
Aanmelden: www.kerckebosch.nl
Informatie: Klantenservice
030-698 4222 / klantenservice@kerckebosch.nl
Organisatorisch: Stephanie van der Linden
030-698 4217 / svanderlinden@kerckebosch.nl

mijn investering?
€ 445,- per persoon excl. btw
€ 395,- per persoon excl. btw bij gelijktijdige aanmelding van 
twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie. 
Inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en (digitaal) 
documentatiemateriaal.

Volg ons ook op twitter!   @kkbjuridischfin   #Act.letsel15


