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NIVRE (Kandidaat) Register-Experts in de branche Personenschade
Dinsdag 1 oktober 2019
13.15 – 19.30 uur
Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20 te Soesterberg
€ 130,00 exclusief btw
3

Doel seminar
Tijdens dit seminar wordt u geïnformeerd over de juridische ontwikkelingen in relatie tot First Party
Verzekeringen en de voor- en nadelen hiervan.
Dagvoorzitter Remco Heeremans
De heer Remco Heeremans, directeur van De Letselschade Raad, zal als dagvoorzitter de bijeenkomst
begeleiden.
Remco Heeremans is de afgelopen jaren actief geweest in diverse interim-management-, bestuurs- en
adviesfuncties. Daarvoor was hij onder andere werkzaam bij Koninklijke Metaalunie, NLingenieurs, NVZD
en Bouwend Nederland. In al deze functies lag de focus op het zijn van de verbindende schakel tussen
diverse en uiteenlopende partijen en organisaties met eveneens uiteenlopende belangen. Remco
Heeremans heeft veel bestuurlijke, toezichthoudende en politieke ervaring, onder andere als lid van de
Bondsraad en de Raad van Advies van de ANWB, als bestuurslid van diverse beroepsverenigingen en als
toezichthouder bij o.a. een schoolvereniging.
Ook doceert hij sinds 2004 parttime aan de Academie voor Verenigingsmanagent (AVVM) en de
Universiteit Leiden | Campus Den Haag. Remco Heeremans studeerde Politieke Wetenschappen en
Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden.
Sprekers
Chris van Dijk
Als een van de medeoprichters van Kennedy van der Laan is Chris van Dijk partner Verzekering &
Aansprakelijkheid. Hij vertegenwoordigt cliënten in verzekering-, schade- en aansprakelijkheidszaken en is
gespecialiseerd in grote materiële schades, personenschade, medische, werkgevers-, beroeps-en
productaansprakelijkheid. Daarnaast is Chris werkzaam als mediator.
Een breed scala nevenactiviteiten biedt Chris een ruime basis om elke zaak vanuit een breed perspectief
te doorgronden. Naast praktiserend advocaat en mediator is Chris rechter-plaatsvervanger bij de
Rechtbank Den Haag en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Arnhem-Leeuwarden. Chris is docent bij
Grotius Academie en Stichting Studiecentrum Rechterlijke Macht (SSR). Tevens is Chris examinator bij de
Grotius opleiding Personenschade en Onderneming en Aansprakelijkheid. Daarnaast is hij actief als auteur
en redacteur van verschillende vakpublicaties. Hij publiceert onder meer in het Nederlands Juristenblad,
het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Aansprakelijkheid Verzekering & Schade, het Tijdschrift
voor vergoeding Personenschade en Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht.
Gijs van Dijck
Gijs van Dijck is een empirisch-juridisch onderzoeker gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht,
faillissementsrecht en contractenrecht. Hij gebruikt empirisch onderzoek en data science onderzoek,
netwerkanalyse in het bijzonder, om juridische kwesties te analyseren.
Zijn onderzoeksthema's betreffen andersoortige remedies in het aansprakelijkheidsrecht dan financiële
remedies, de rol van excuses, de gevolgen van aansprakelijkheid voor gedrag,
massaschade, beloningssytemen in faillissement en 'big data' in recht. Hij heeft over verschillende
onderwerpen gedoceerd, waaronder aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, goederenrecht,
methodologie van juridisch onderzoek en empirisch-juridisch onderzoek.
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Gijs publiceerde in top-tijdschriften, waaronder Journal of Empirical Legal Studies en Oxford Journal of
Legal Studies. Hij hield presentaties op verschillende conferenties, waaronder aan Oxford, Harvard, Yale,
Duke en Cornell. Hij was visiting scholar aan Stanford University in 2011.
Gijs van Dijck is hoogleraar Privaatrecht, Director van M-EPLI, onderzoeker bij het Maastricht Law and
Tech Lab, en Principal Investigator bij BISS Institute, Smart Services Campus.

Peter Abelskamp
Peter Abelskamp is Business Leader bij Mercer, onderdeel van Marsh & McLennan Companies en
voorzitter van de NVIA (Nederlandse Vereniging van InkomensAdviseurs). Peter is inmiddels meer dan 30
jaar actief in het landschap van zorg, inkomen en duurzame inzetbaarheid. Van zijn hand kwamen diverse
publicaties over de kosten van verzuim voor de BV Nederland en hoe alle wijzigingen in de sociale
zekerheid werkgevers en werknemers beïnvloeden.
Peter zal de “First Party Verzekering” vanuit het Employee Benefits perspectief behandelen. Wat is
eigenlijk schade in onze verzorgingsstaat en hoe zouden we daar ook mee om kunnen gaan.

Programma
13.15-14.00 uur
14.00-14.10 uur
14.10-14.15 uur
14.15-15.15 uur
15.15-16.15 uur
16.15-16.45 uur
16.45-17.45 uur
17.45-18.00 uur
18.00-19.30 uur

Ontvangst
Welkomstwoord Maarten van der Linden, voorzitter branche Personenschade
Start seminar door dagvoorzitter Remco Heeremans
Spreker Chris van Dijk
Spreker Peter Abelskamp
Pauze
Spreker Gijs van Dijck
Vragen en afsluiting
Buffet

Aanmelden en Annuleren
Aanmelding geschiedt uitsluitend middels Extranet. Na aanmelding ontvangt u automatisch een
e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient als inschrijvingsbewijs.
In geval van annulering kunt u zich eveneens middels Extranet afmelden. Na afmelding ontvangt u
automatisch een e-mailbericht ter bevestiging. Bij annulering binnen 1 week vóór 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.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.

Met vriendelijke groet,
Namens Commissie Seminars
Desiree Lam
Martin de Haan
Peter van den Bedem
Yvonne Vermeer

