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Rotterdam, 30 maart 2012
Geachte (Kandidaat) Register-Expert,
Onder auspiciën van het branchebestuur “Aansprakelijkheid Technische Varia / Agrarisch”
organiseert het NIVRE op woensdag 23 mei 2012, het seminar:

De vervuiler betaalt….. of toch niet?
De rol van overheid en verzekeraars bij Milieucalamiteiten:
lessen uit de brand bij Chemiepack
Van tijd tot tijd wordt Nederland opgeschrikt door een calamiteit, waarbij ernstige milieuschade ontstaat of
gevaar voor gezondheid dreigt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij branden, waarbij asbest of andere gevaarlijke
stoffen vrijkomen, maar ook bij lekkages van leidingen en tanks en ongevallen waarbij brandstoffen of
chemicaliën wegstromen.
De brand bij Chemiepack in januari 2011, die grote overeenkomsten vertoont met de brand bij het Rotterdamse chemisch opslagbedrijf CMI in 1996, laat niet alleen zien dat er door een calamiteit enorme milieuschade kan ontstaan, maar ook dat de schade door toedoen van bijvoorbeeld de brandweer of handhavend
optredende overheidsinstanties juist kan verergeren. Als er vervolgens ook nog geen of onvoldoende verzekeringsdekking is voor de kosten, of als verzekeraars of andere belanghebbenden geen of slechts ten dele
aansprakelijkheid erkennen, ontstaat er al gauw een juridisch mer à boire, waarin het voor specialisten in
zowel privaat- en bestuursrecht als strafrecht heerlijk zwemmen is.
Er is, kortom, voldoende reden om ons over deze materie eens nader te bezinnen.
Tijdens dit seminar zullen achtereenvolgens de volgende inleiders het woord voeren:
•
•

•
•

Mr. Drs. Tef Tevonderen, als aansprakelijkheidsexpert in dienst bij Cunningham Lindsey Nederland
B.V. te Amsterdam en onder meer gespecialiseerd in de behandeling van milieuschaden.
Mr. Edward Brans, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag, gespecialiseerd in
zowel bestuursrechtelijke als privaatrechtelijke aspecten van milieuschade en bij vele calamiteiten optredend namens de Staat en andere overheidsorganen.
Harko Kremers, Senior Specialist Verzekeringstechniek bij de Verenigde Assurantie Bedrijven Nederland en gespecialiseerd in milieuschadeverzekeringen.
Mrs. Natalie Vloemans en Marike Bakker, beiden advocaat en partner bij Ploum Lodder Princen
advocaten te Rotterdam en gespecialiseerd in onder meer verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht respectievelijk (milieu)strafrecht.

Aangezien drie van de inleiders actief betrokken zijn bij het dossier Chemiepack waardoor zij niet op details
van deze zaak kunnen ingaan, kan deze brand overigens slechts dienen als illustratie en zullen de voorbeelden en casusposities worden ontleend aan o.a. de branden bij CMI te Rotterdam en ATF te Drachten.
Na afloop is er ruim gelegenheid om aan de inleiders vragen te stellen en met ze in discussie te gaan.
Programma
Aanvang en welkom
Inleiding door Tef Tevonderen
Spreker mr. Edward Brans
Pauze
Spreker Harko Kremers
Sprekers Mrs. Natalie Vloemans en Marike Bakker
Buffet
Discussie / vragen
Evaluatie en sluiting

14:30 tot 15:00 uur
15:00 tot 15:15 uur
15:15 tot 16:00 uur
16:00 tot 16:15 uur
16:15 tot 17:00 uur
17:00 tot 17:45 uur
18:00 tot 18:45 uur
18:45 tot 19:30 uur
19:30 tot 20:00 uur

Datum, locatie en prijs
Woensdag 23 mei 2012. Hotel Houten, Hoofdveste 25, 3992 DH te Houten, tel. 030-6346869.
De kosten van deze bijeenkomst bedragen € 95,00, exclusief BTW.
Permanente Educatie en deelnamebewijs
Na deelname ontvangt u middels Extranet 20 opleidingspunten en een NIVRE- bewijs van deelname.
Deelname en annulering
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 150 personen deelnemen.
Aanmelding voor ingeschrevenen geschiedt middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging.
Belangstellenden, zoals makelaars, verzekeraars en advocaten kunnen zich aanmelden via het
aanmeldingsformulier en verzenden naar p.dejong@nivre.nl.
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u automatisch een e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het evenement
wordt u 50 % van het bedrag in rekening gebracht. Indien u zich in het geheel niet afmeldt zijn wij helaas
genoodzaakt u het volledige bedrag voor deelname in rekening te brengen.
Wij hopen u te mogen begroeten op 23 mei 2012 te Houten.

Met vriendelijke groet,
Branchebestuur ATV/Agrarisch

