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Geachte (Kandidaat) Register-Expert,
Namens het Branchebestuur Aansprakelijkheid - Technische Varia / Agrarisch van het NIVRE nodigen wij
u van harte uit voor deelname aan het seminar
“Hoe onpartijdig is de partijdeskundige?”
Doelgroep
Datum
Tijd
Locatie
Kosten
PE-punten

: (Kandidaat) Register-Experts in de branche Aansprakelijkheid - Technische Varia /
Agrarisch
: woensdag 14 oktober 2015
: 15.30 uur tot 20.00 uur
: Van der Valk Hotel Vianen, Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen
: € 65,00, exclusief BTW (inclusief een broodjesbuffet en koffie/thee/water)
: 3

Inhoud
Ons vak is prachtig, maar niet zonder risico’s. Immers, uiteindelijk vormt ons onderzoek vaak de basis
voor de beoordeling in hoeverre een schade al dan niet gedekt is, aansprakelijkheid dient te worden
erkend of kan worden afgewezen en hoe hoog de schade nu eigenlijk is. Daarnaast zijn er soms
commerciële en tegenstrijdige belangen en komen we zelfs voor dilemma’s te staan. Denk daarbij aan
onderwerpen zoals het maken van een side letter, “belletjes” buiten het rapport om, een bepaalde
woordkeuze gebruiken in het rapport, sturing van een advocaat of het verzoek om in concept te
rapporteren.
Al dit soort aspecten zullen tijdens dit seminar worden behandeld aan de hand van drie casussen/
voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Ook zal de dagvoorzitter verbanden leggen met zijn vakgebied als
advocaat, zal hij ingaan op de betekenis van dit soort onderwerpen voor onze aansprakelijkheid en zal hij
ook ter sprake brengen hoe rechters tegen ons vak aankijken en hoe onpartijdig volgens hen onze
rapporten zijn.
Vervolgens is er ruime gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over deze thema’s in relatie
met ethiek, in het licht van de gedragsregels van het Verbond van Verzekeraars en het NIVRE en in het
licht van het Normenformulier van het NIVRE. Het doel is dat we met elkaar de discussie aangaan over
deze belangrijke onderwerpen. Het doel is niet om aan het einde van het seminar u naar huis te sturen
met een boekje: “Hoe hoort het eigenlijk…..”
Sprekers
De volgende sprekers zullen het thema “Hoe onpartijdig is de partijdeskundige” aan de hand van een
casus vanuit verschillende invalshoeken belichten:
- Peter van den Broek, advocaat / partner bij Kennedy Van der Laan te Amsterdam.
Peter van den Broek is gespecialiseerd in technische/materiële schadezaken, bijbehorende
verzekeringsrechtelijke vraagstukken en productaansprakelijkheid en product recall.
Hij zal in de casus “De meedenkende opdrachtgever (en diens advocaat)“ een verzoek tot aanpassen
van een rapport in woordkeuze behandelen (bijv.“waarschijnlijk” versus “niet onwaarschijnlijk”).

- Roeland Steenvoorden, schade-expert bij Expertisebureau VanderWal & Joosten te Amstelveen.
Roeland Steenvoorden is gespecialiseerd in de behandeling van CAR-schades (civiele techniek,
utiliteits- en woningbouw, kabelschades) en AVB-schades met een technische inslag.
Hij zal in de casus “Beperkte opdracht, beperkt onderzoek?” nader ingaan op de behandeling van een
beperkte opdracht en hoe we als expert omgaan met de rapportage!
- Klaas Brand, commercieel directeur bij Cunningham Lindsey Nederland bv te Rotterdam.
Klaas Brand heeft zijn oorspronkelijke werkgebied in de AVB, CAR sector. Hij is gespecialiseerd in
Productenaansprakelijkheid, Recalls, Cyber risico's.
Hij zal in de casus “het gebruik van “side letters” en het doorbellen van informatie” nader belichten.
Programma
15.30 - 16.00 uur
16.00 - 16.05 uur
16.05 - 16.25 uur
16.25 - 16.45 uur
16.45 - 17.05 uur
17.05 - 18.00 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 uur

Ontvangst en registratie
Welkomstwoord door de dagvoorzitter
Behandeling casus ““De meedenkende opdrachtgever (en diens advocaat)“
Behandeling casus “Beperkte opdracht, beperkt onderzoek?”
Behandeling casus “Het gebruik van “side letters” en het doorbellen van informatie”
Discussie / gelegenheid tot het stellen van vragen
Het thema gezien in het licht van de gedragsregels van het Verbond van Verzekeraars
en het NIVRE en het Normenformulier van het NIVRE
Buffet
Sluiting

Aan- en afmelden
Aan deze bijeenkomst kunnen maximaal 80 personen deelnemen. Aanmelding geschiedt uitsluitend middels
Extranet. Na aanmelding krijgt u automatisch een e-mailbericht en barcode ter bevestiging. De barcode dient
als inschrijfbewijs.
In geval van annulering kunt u zich eveneens in Extranet afmelden. U krijgt hiervan automatisch een
e-mailbericht ter bevestiging. 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.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u op 14 oktober a.s. te
mogen begroeten.
Met vriendelijke groet,
Branchebestuur Aansprakelijkheid - Technische Varia / Agrarisch
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