UITNODIGING

kwaliteitsgarantie in schade-expertise

BIJEENKOMST “MARITIEME GERECHTSDESKUNDIGE”

Doelgroep

: NIVRE Experts in de branches Transport/Goederen en Scheepvaart en Techniek

Datum
Tijd
Locatie
Kosten

:
:
:
:

donderdag 12 september 2019
19.00 - 21.30 uur (ontvangst en registratie vanaf 18.30 uur)
Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Capelle aan den IJssel - zaal Orangerie
€ 30,00, excl. BTW

Projectplan “Afkoersen op vaste maritieme deskundigen”
Op 27 februari 2018 zijn de NIVRE experts geïnformeerd over het projectplan “Afkoersen op vaste
maritieme gerechtsdeskundigen”. Dit projectplan was opgesteld op initiatief van de Maritieme Kamer van
de rechtbank Rotterdam, in samenwerking met haar ketenpartners. De Nederlandse Vereniging voor
Vervoerrecht en de Erasmus School of Law waren mede-opdrachtgevers. In de projectgroep zaten leden
van de Maritieme Kamer, advocaten, wetenschappers en maritieme experts. De essentie van het project
was het vinden van onafhankelijke, onpartijdige en capabele maritieme gerechtsdeskundigen.
Inmiddels heeft de projectgroep haar onderzoek afgerond.
Bijeenkomst
In navolging op de bijeenkomst gehouden op 19 maart 2019, wordt u tijdens deze bijeenkomst
geïnformeerd over de afronding en de uitkomst van het project.
Voorts heeft het LRGD aangegeven graag nadere invulling te willen geven aan de vraag naar maritieme
gerechtsdeskundigen door de Maritieme Kamer van de rechtbank Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst zal
de heer Mr. Ing. Nico M. Keijser, secretaris van het LRGD, hier nader uitleg over geven.
Indien u vragen heeft over het projectplan, dan kunt u deze van tevoren per e-mail toesturen aan Ellie van
der Ven, e-mail: e.vanderven@nivre.nl. De vragen zullen tijdens de bijeenkomst beantwoord worden.
Programma
18.30 - 19.00 uur
19.00 - 20.15 uur

Ontvangst en registratie
- Introductie door de heer Marc Schuling, voorzitter branchebestuur Transport/
Goederen
- Presentatie / beantwoording vragen door de heer Nico Keijser

20.15 - 21.30 uur

Gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje met elkaar van gedachten
te wisselen over dit onderwerp

21.30 uur

Sluiting

Aanmelden en Annuleren
Er kunnen maximaal 60 personen aan deze bijeenkomst deelnemen.
Aanmelden geschiedt voor ingeschrevenen in het NIVRE Register via Extranet.
Niet-ingeschrevenen in het NIVRE Register kunnen zich per e-mail aanmelden bij Ellie van der Ven,
e-mail e.vanderven@nivre.nl.
U ontvangt een barcode als bewijs van inschrijving.
In geval van annulering kunt u zich eveneens via Extranet of via Ellie van der Ven afmelden. Bij annulering
binnen een week 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.

