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Naam: Arthur van Hoey Smith
Leeftijd:  33
Functie:   Sinds 2005 advocaat bij NautaDutilh
Vorige functies:  Belastingadviseur en advocaat bij Loyens & Loeff 
Standplaats: Rotterdam
Studies:   Civiel en � scaal recht aan Universiteit Leiden
Leest:   Op dit moment Persian Fire van Tom Holland, 

 een prachtig boek.
Twittert:  Niet
Favoriete app:  Ik heb net een iPad dus ik ben het nog aan 
      het uitvinden.

Met welke klus ben je op dit moment bezig?
Veel van mijn werk is vertrouwelijk dus ik kan 
niet teveel details geven. Maar op dit moment 
werk ik aan een groot processtuk over een ver-
zakkingsschade in een grote Nederlandse ge-
meente. Ik treed vooral op voor grote verzeke-
raars in zaken die te maken hebben met onder 
andere werkgevers- en beroepsaansprakelijk-
heid en dan vaak technische schades. Dus grote 
machines die het begeven, bouwschades, brand-
schades. De gegevens van de technisch expert 
vertaal ik naar het juridische, dat maakt het 
leuk. Want ook al is er een schade, de tegenpartij 
moet wel een verwijt kunnen aanwijzen.

Wie is je voorbeeld?
Professor Ton Hartlief. Hij heeft met zijn colle-
ges mijn interesse gewekt voor het aansprake-
lijkheidsrecht en geldt echt als een autoriteit op 
mijn vakgebied. Bovendien is hij een voorbeeld 
van hoe scherp, overtuigend en bevlogen je in je 
vak kunt zijn.

Wat betekent netwerken voor je?
Ik leg makkelijk contacten en stap snel op men-
sen af. Ik denk altijd: we hebben een gemeen-
schappelijke factor, anders waren we niet met 
elkaar op dit congres of dit seminar. Dus ik ga er 
maar vanuit dat de ander ook geïnteresseerd is 
in mij.

Scoort jouw beroep goed op feestjes?
De titel advocaat spreekt wel aan maar is na-
tuurlijk erg algemeen. Als ik uitleg wat ik pre-
cies doe, vinden mensen het meestal erg interes-

sant. Ik krijg vaak de vraag of ik heel veel uren 
moet draaien. Het is echt niet zo erg als wel eens 
gezegd wordt. In drukke tijden is het soms extra 
hard werken maar doorgaans geldt van 8.45 tot 
18.30 als een normale werkdag.

Wat heb je in je werkende leven moeten 
a� eren?
Om alleen maar te focussen op de inhoud. Ik 
wilde als jonge advocaat graag mijn meerwaarde 
laten zien en stak dus meteen voortvarend van 
wal over de zaak of het dossier. Maar er moet tij-
dens een gesprek ook een goede sfeer heersen. Ik 
heb geleerd om daar tijd in te steken. 

Wat is jouw bijdrage aan een betere verzeke-
ringssector?
Ik probeer mijn ervaring te vertalen naar weten-
schappelijke artikelen en op die manier kennis 
te delen. Recent zijn twee van mijn artikelen ge-
publiceerd in het Weekblad voor Privaatrecht, 
Notariaat en Registratie. Daar kreeg ik veel posi-
tieve reacties op. Iemand omschreef ze zelfs als 
echte pageturners! 

YOUNG INSURANCE

In deze VB-rubriek maakt u kennis met enkele 
leden van Young InSurance, een netwerk voor 
mensen in de verzekeringsbranche in de leef-
tijd tot en met 35 jaar. 
Meer informatie: www.younginsurance.nl.
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