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3-daagse MASTERCLASS

DATA EN LESTIJDEN

• 10 maart 2020
• 31 maart 2020
• 21 april 2020

• Van 13.00 uur tot 20.00 uur, onderbroken door een pauze met diner.
LOCATIE

• Gelling Publishing & Training, Nieuwerkerk aan den IJssel.
ACCREDITATIE

• 3 punten SKO-Hobéon

Wetgeving &
Aansprakelijkheid

KOSTEN

• De kosten voor het volgen van de driedaagse Masterclass W&A bedragen € 2.400,-.

Deze prijs is exclusief btw en inclusief documentatie, boeken, wetgevingssoftware van Gelling Publishing, koffie, thee en diner.

CONTACT- EN AANMELDINFORMATIE

• secretariaat@gelling.nl
• 0180-319298

• Na uw aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging van uw deelname en een factuur. Bij tijdige annulering (tot 4 weken voor aanvang) wordt € 75,- excl. btw in rekening gebracht. Annulering kan alleen schriftelijk geschieden. Annulering na 4 weken voor aanvang
van de Masterclass is niet meer mogelijk, maar u kunt zich altijd door een collega laten vervangen.

• De 3-daagse Masterclass is ook mogelijk als incompany.

Neem contact op met Gelling Publishing & Training: 0180-319298.

Gelling Publishing & Training
Prins Alexanderlaan 1a
2912 AJ Nieuwerkerk a/d IJssel
www.gellingveiligheid.nl

Gelling Publishing & Training
Prins Alexanderlaan 1a
2912 AJ Nieuwerkerk a/d IJssel
www.gellingveiligheid.nl

De Masterclass Wetgeving en Aansprakelijkheid (W&A) met betrekking tot arbeidsomstandigheden is in
een nieuwe vorm gegoten en wordt in 2020 voor het eerst georganiseerd. De Masterclass zal evenals haar
voorganger, de Leergang Wetgeving en Aansprakelijkheid, voorzien in een aantal behoeften
voor de arbo-professionals.
We bieden een compleet overzicht van de belangrijkste wetgevings- en aansprakelijkheidsissues en een actueel
overzicht van de wijzigingen in de wetgeving. Dit alles aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie
en met veel mogelijkheden tot het inbrengen van eigen casuïstiek en discussie.
De diepgang van de Masterclass is onderscheidend ten opzichte van andere reguliere opleidingen
voor arbo-professionals.
De Masterclass W&A omvat drie dagen, waarna u helemaal up-to-date geïnformeerd bent.
De Masterclass heeft betrekking op zowel de wetgeving als de aansprakelijkheid.
Wat de hoofdlijn is op welke dag leest u in deze folder.
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Inleiding recht /
Bijzondere vormen van aansprakelijkheid
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Strafrechtelijke aansprakelijkheid
(hoofdlijn: aansprakelijkheid)
Mr. Ingeborg Koopmans

Mr. Ingeborg Koopmans is Officier van Justitie bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Zij doet onderzoek
op het gebied van fraude en milieucriminaliteit. Zo was zij als zaakofficier betrokken bij de onderzoeken naar bijvoorbeeld
Chemiepack en Shell Moerdijk. Ze werkt daarbij regelmatig samen met de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Middag en avond
De gehele gang van zaken zal worden behandeld van het moment van tenlastelegging tot procesgang en de werkwijze vanuit het
Openbaar Ministerie. Het daarbij behorende nieuwe beleid vanuit de Taskforce Handhaving komt hierbij uiteraard ook aan de orde.
Waar worden bij handhaving en toezicht de accenten op gelegd? Wat zijn de strafrechtelijke uitgangspunten? Dit alles aan de hand
van jurisprudentie, casuïstiek en praktijkvoorbeelden.

Mr. Jan Harmen Kwantes

Mr. Jan Harmen Kwantes is Consultant Safe and Healthy Business Behavioral and societal sciences bij TNO.
Middag - Inleiding recht
Deze middag is vooral bedoeld voor de arbo-professional die
belangstelling heeft voor de achtergronden en structuren in het
recht. We gaan in op hoe de Nederlandse, Europese en Internationale wetgeving op deze diverse niveaus tot stand komt en hoe die
doorwerkt in de praktijk. We kijken ook naar de diverse rechtsgebieden die het Nederlandse recht rijk is. Tot slot wordt er ook
aandacht besteed aan juridische procedures en de rechtspraak.
De voorbeelden zullen sterk aansluiten bij de praktijk rond veiligheid en gezondheid.
Onderwerpen die behandeld worden:
Nederlands recht: verschillende vormen van wetgevings
instrumenten o.a. wet en AMvB;
Europees recht: hoe komt het EU-recht tot stand en hoe werkt
het door in de Nederlandse wetgeving?
Wat zijn de belangrijkste spelers op het EU-wetgevingstoneel?
Internationaal recht: met name de rol van de ILO komt
aan de orde.
Totstandkoming wetgeving.
Verschillende rechtsgebieden en de rol van elk bij veiligheid
en gezondheid op het werk: civiele recht, bestuursrecht en
strafrecht.
De werking van de beroepsmogelijkheden in de diverse rechtsgebieden.

•
•
•
•
•
•
•

Bijzondere vormen van civielrechtelijke
aansprakelijkheid
Het civiele recht biedt partijen (personen/bedrijven) mogelijkheden om schade te verhalen op de veroorzaker van de
schade. Daarbij speelt bijvoorbeeld de aansprakelijkheid
een rol indien een contract niet goed wordt nageleefd.
Maar het kan ook gaan om schade die wordt veroorzaakt
door iemand met wie je geen contractuele relatie hebt:
dit wordt dan onrechtmatige daad genoemd. Daarnaast
bestaat er aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld opstallen
en producten. Een interessant vraagstuk is ook de aansprakelijkheid bij bedrijfsuitjes. Iets waarbij regelmatig ongevallen optreden. Een en ander zal worden gelardeerd met
jurisprudentie.
Het gaat hier om onderwerpen waar de arbo-professional
ook mee te maken krijgt. Zeker nadat zich een incident
heeft voorgedaan. Van belang is natuurlijk hoe we dit soort
aansprakelijkheid kunnen voorkomen en beperken!
Onderwerpen die behandeld worden:
Contractuele aansprakelijkheid,
Aansprakelijkheid op basis van de onrechtmatige daad,
Aansprakelijkheid voor o.a. opstallen en producten,
Aansprakelijkheid bij bedrijfsuitjes.
Wat valt er in preventieve zin te doen?

•
•
•
•
•

Avond
A
 rbowet – Arbobesluit – Arboregeling, inclusief verhouding met andere wetgeving:
bijvoorbeeld ATW/WOR/Warenwet/Bouwbesluit.
Sectorspecifieke of persoon specifieke voorschriften.
Wie is werkgever en werknemer in de zin van de Arbowet?
Wie is een zogenaamde ‘derde’ in de zin van artikel 10 Arbowet?
De taken, rollen en verplichtingen van de werkgever, de werknemer, de BHV’er, de preventiemedewerker en
de interne arbo-deskundigen.
Hoe om te gaan met klokkenluiders, gezien de relevante wettelijke eisen?
De relatie met de externe arbo-deskundigen, al dan niet verenigd in een arbodienst.
De zogenaamde systeemvoorschriften uit de Arbo-wetgeving, waaronder beleid, RI&E, voorlichting, melding en registratie van
arbeidsongevallen en beroepsziekten.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Civielrechtelijke aansprakelijkheid bij
arbeidsongevallen en beroepsziekten
Mr. Jan Kees den Haan

Mr. Jan Kees den Haan is sinds 2004 werkzaam bij Maet Advocaten. Het zwaartepunt van zijn praktijk wordt gevormd door
arbeids- en ondernemingsrechtelijke vraagstukken, zoals (collectief) ontslag, arbeidsvoorwaarden en reorganisatie.
Naast zijn praktijk geeft Jan Kees ook les bij o.a. de Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde.
Tevens treedt hij geregeld op als spreker op het gebied van arbeidsrecht en werkgeversaansprakelijkheid.
Middag
In deze middag zullen we beginnen met, in hoog tempo, uw kennis van werkgeversaansprakelijkheid op te frissen. Daarbij zullen we
kijken naar drie casusposities.
Ten eerste kijken we naar de aansprakelijkheid voor de schade die de werknemer lijdt in de uitoefening van zijn of haar dienstverband.
Ten tweede kijken we naar de aansprakelijkheid voor schade die door werknemers wordt toegebracht aan derden.
Ten derde kijken we naar de aansprakelijkheid van de werknemer voor schade die hij of zij heeft toegebracht aan de werkgever.
We kijken daarbij niet alleen naar de manier waarop dit in het Nederlands arbeidsrecht is geregeld, maar ook naar wat daar door
rechters van gemaakt wordt en hoe dit in de praktijk uitwerkt.
Na deze inleiding zullen we het gaan hebben over beroepsziekten. Die praktijk is erg juridisch technisch van aard. Aan de hand van
recente arresten van de Hoge Raad zullen we proberen om praktische richtlijnen te formuleren die in de praktijk van pas kunnen komen.
Avond
In het avondprogramma zullen we kijken naar de aansprakelijkheid van de veiligheidskundige zelf. De toegenomen aandacht voor
aansprakelijkheid heeft de vraag naar veiligheidskundige dienstverlening doen toenemen. Ook de veiligheidskundige kan echter
aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor schade die uit zijn of haar werkzaamheden voortvloeit. In de praktijk hebben we dat
overigens nog niet gezien. De aard van onze werkzaamheden leidt er echter toe dat wij ook aandacht hebben voor risico’s voordat
deze zich materialiseren.
We zullen bespreken dat er een groot verschil zit tussen de aansprakelijkheidspositie van de veiligheidskundige in loondienst en de
zelfstandige veiligheidskundige. Hoe moet je, in beide gevallen, omgaan met je eigen aansprakelijkheid?
Ten slotte zullen we komen te spreken over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Deze wet is uiteraard van groot belang
voor veiligheidskundigen die zelfstandig werken (ZZP). Gedacht wordt wel dat de wet van de baan is, terwijl deze in werkelijkheid op
1 mei 2016 in werking is getreden. Wat is voor u van belang? Het komt allemaal aan de orde.

