Praktische informatie
Plaats
Dit congres vindt plaats op vrijdag 5 december 2014 in lokaal R.014
op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, Rodestraat 12/14,
2000 Antwerpen (zie ook http://www.uantwerpen.be/cbr).
Onthaal vanaf 8.30 uur, einde omstreeks 16.15 uur.
Er is een koffiepauze en een lunch voorzien.
Inschrijvingsvoorwaarden
Inschrijven kan bij voorkeur elektronisch via www.uantwerpen.be/cbr
of door het terugsturen of faxen (fax: 03 265 59 79) van de inschrijvingsstrook vóór 24 november 2014.
Er wordt geen bevestiging van uw inschrijving verstuurd. Elke inschrijving is bindend en kan niet worden geannuleerd. Vervanging door een
collega kan door eenvoudige schriftelijke melding aan de organisatoren.
Het inschrijvingsgeld ten bedrage van € 220 (excl. btw) dient te worden
betaald binnen de 14 dagen na ontvangst van de debetnota.
In het inschrijvingsgeld zijn deelname aan het congres, de documentatiemap, het verslagboek, koffiepauze en lunch inbegrepen.

Universiteit Antwerpen
CBR - Faculteit Rechten
Venusstraat 23
2000 Antwerpen

Voor de magistraten werd voor dit programma om goedkeuring gevraagd
bij het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. Voor de advocaten werd
om erkenning voor 4 juridische punten bij de Orde van Vlaamse Balies
gevraagd. Alle actuele informatie over de erkenningen vindt u op de
website van CBR.
De gegevens van de inschrijvingsstrook zullen worden opgenomen in
de administratieve bestanden van CBR, Faculteit Rechten UAntwerpen,
Venusstraat 23, 2000 Antwerpen, waar conform de wet van 8 december
1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het toegangs- en
correctierecht kan worden uitgeoefend.
Inlichtingen
Voor verdere informatie en inlichtingen kan u terecht op CBR:
Tel. 03 265 54 48 en 03 265 58 50
cbr@uantwerpen.be - www.uantwerpen.be/cbr

ICAV presenteert het

Iste Vlaams
Interuniversitair
congres over
Aansprakelijkheidsen Verzekeringsrecht

Vrijdag 5 december 2014
9 tot 16 uur
Interuniversitair Centrum
voor Aansprakelijkheids- en
Verzekeringsrecht

Postzegel

www.allic.be

Toelichting

Programma

Eind 2013 werd het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (ICAV) in Antwerpen boven
de doopvont gehouden. Stichtende leden zijn de professoren
L. Conelis (VUB), M. Kruithof (UGent), I. Samoy en C. Van
Schoubroeck (KU Leuven), T. Vansweevelt en B. Weyts (UAntwerpen) en G. Jocqué (raadsheer Hof van Cassatie).

8.30 uur
9.00 uur

Het ICAV wil interuniversitaire samenwerking realiseren bij het
wetenschappelijk onderzoek in het domein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht: een publicatiereeks met monografieën
en congresverslagboeken uitgeven, besloten doctoraatsseminaries
voor doctorandi inrichten, en tweejaarlijks een interuniversitair
aansprakelijkheids- verzekeringsrechtcongres organiseren.
In dit eerste Vlaams Interuniversitair Congres over Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht komen allerlei ontwikkelingen in het
onderzoek naar het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht aan
bod.
In de Sectie Actualia worden twee state-of-the-art-voordrachten
gehouden over de recente jurisprudentiële ontwikkelingen in het
aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.
De Sectie Aanstormend Talent biedt pas gedoctoreerden de gelegenheid hun inzichten te presenteren, met vernieuwende onderwerpen, zoals de invloed van de mensenrechten op het aansprakelijkheidsrecht, en een alsmaar evoluerend onderwerp als de
precontractuele informatieplichten in het verzekeringsrecht.
Nu geen enkele rechtstak een eiland is, wordt in een volgende Sectie een Brug gelegd naar andere rechtstakken. De moeilijke, maar
belangrijke problematiek van het bewijs in het aansprakelijkheidsrecht wordt uit de doeken gedaan, naast de recente mogelijkheden
voor beroepsbeoefenaars om hun aansprakelijkheid te beperken.
In een Sectie Stellingen worden de veilige paden van de loutere
beschrijving van het huidige recht verlaten en worden prikkelende
stellingen gepresenteerd van hoe het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht er eigenlijk uitzien of behoren uit te zien. Zo zal
worden verdedigd dat er een alternatieve theorie is die onze causaliteitsrechtspraak meer getrouw weergeeft dan de equivalentieleer,
en zal ingegaan worden op de rechtsregelontwijking.

Onthaal
Inleiding door de voorzitter
prof. Thierry Vansweevelt (gewoon hoogleraar
UAntwerpen, advocaat balie Antwerpen)

Sectie Actualia
9.10 uur
Recente ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht
prof. Britt Weyts (hoofddocent UAntwerpen,
advocaat balie Antwerpen)
9.50 uur
Recente ontwikkelingen in het verzekeringsrecht
dhr. Geert Jocqué (raadsheer Hof van Cassatie,
academisch consulent UGent)
Sectie Aanstormend talent
10.30 uur
De invloed van mensenrechten op het
aansprakelijkheidsrecht
dhr. Stefan Somers (assistent VUB)
11.00 uur
Koffiepauze
11.20 uur
De precontractuele informatieplichten in het
verzekeringsrecht na de nieuwe verzekeringswet:
quo vadis?
dhr. Daily Wuyts (postdoc vorser UAntwerpen)
Sectie Brug naar andere rechtstakken
11.50 uur
Het bewijs in het aansprakelijkheidsrecht
dhr. Wannes Vandenbussche (aspirant FWOVlaanderen, KU Leuven)
12.20 uur
Vragenronde
12.45 uur
Lunch
14.00 uur
De mogelijkheden tot beperking van professionele
aansprakelijkheid
prof. Ilse Samoy (hoofddocent, KU Leuven, UHasselt)

Tot slot kunnen we in de Sectie Internationalisering leren uit de
recente ontwikkelingen die zich in het Nederlandse aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht hebben voorgedaan.

Sectie Stellingen
14.30 uur
Er is een principe dat de Belgische rechtspraak inzake
causaliteit meer verklaart dan de equivalentieleer
prof. Marc Kruithof (docent UGent)
15.00 uur
Zonder handen, zonder tanden: alles over
rechtsregelontwijking
prof. Ludo Cornelis (hoogleraar VUB,
advocaat balie Brussel)

De brede waaier aan onderwerpen en de grondige analyse van recente ontwikkelingen door specialisten in het aansprakelijkheidsen verzekeringsrecht van vier Vlaamse universiteiten zorgen ervoor dat dit een onmisbare studiedag is voor eenieder (advocaten,
magistraten, verzekeraars, verzekeringsmakelaars en –agenten,
bedrijfsjuristen en overheden) die met deze belangrijke en bloeiende rechtstakken in contact komt.

Sectie Internationalisering
15.30 uur
Ontwikkelingen in het Nederlandse
aansprakelijkheidsrecht
prof. Ton Hartlief (hoogleraar UMaastricht)
16.00 uur
Vragenronde
16.15 uur
Einde

Inschrijven

bij voorkeur elektronisch via www.uantwerpen.be/cbr of
door onderstaande strook terug te sturen of te faxen
(fax: 03 265 59 79) vóór 24 november 2014.
Dhr. / Mevr. : .............................................................................
Functie : ....................................................................................
Naam instelling / kantoor / bedrijf : ..........................................
Adres :........................................................................................
...................................................................................................
Tel. : ..........................................................................................
E-mail : ......................................................................................
Btw-nr.:......................................................................................
Schrijft in voor
❑ het congres op 5 december 2014 en betaalt hiervoor
€ 220 (excl. btw) na ontvangst van de debetnota
Iedere inschrijving is bindend en kan niet worden
geannuleerd. Vervanging door een collega kan mits
schriftelijke melding aan de organisatoren.
Datum : ......................................................................................

Handtekening : ..........................................................................
Ik wens volgende vragen/problemen voor te leggen aan
(naam spreker vermelden!): .....................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

