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DE NIEUWE WET AFFECTIESCHADE
Doelgroep

: NIVRE (Kandidaat) Register-Experts in de branche Personenschade

Datum
Tijd
Locatie
Kosten

:
:
:
:

PE-punten

:3

Dinsdag 2 oktober 2018
13.00 – 18.30 uur
Erasmus Universiteit, Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA te Rotterdam
NIVRE ingeschrevenen € 100,00 / Externe partijen € 125,00 beide incl parkeerkosten

Doel seminar
Tijdens dit seminar wordt u geïnformeerd over de juridische context van de wet Affectieschade en de
praktische invulling daarvan, zodat u goed bent voorbereid wanneer deze wet per 1 januari 2019 in werking
treedt.

Dagvoorzitter Huib Lebbing
De heer Huib Lebbing partner bij Houthoff Advocaten I Partner zal als dagvoorzitter de bijeenkomst
begeleiden. De heer Lebbing is gespecialiseerd in civiele aansprakelijkheidszaken, voornamelijk in het
kader Health and Safety law. Hij procedeert, adviseert en voert vertrouwelijke interne onderzoeken uit bij
cliënten in verband met compliance op het gebied van health & safety regulations. De heer Lebbing is een
ervaren litigator en treedt veelal als 'defence counsel' op in mediagevoelige en complexe zaken,
voornamelijk op het gebied van gezondheid- en veiligheidclaims, o.a. in collectieve acties ('class actions'),
maar ook met betrekking tot product liability en compliance op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid. Hij adviseert brancheorganisaties en bedrijven die worden geconfronteerd met de
gevolgen van een grootschalig ongeluk of calamiteit.
Sprekers
Siewert Lindenbergh
Professor Lindenbergh is als hoogleraar privaatrecht verbonden aan de Erasmus School of Law van de
Erasmus Universiteit Rotterdam.
Na een verblijf in de Verenigde Staten (1983/84) studeerde hij rechten in Leiden waar hij in 1998
promoveerde op een proefschrift getiteld Smartengeld. Sinds 2005 werkt hij als hoogleraar privaatrecht aan
de Erasmus School of Law. Naast zijn hoofdfunctie aan de Erasmus Universiteit is hij rechterplaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Holland en in de Rechtbank ’s-Gravenhage en raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof Arnhem. In dat verband zit hij ongeveer eens per maand als rechter.
Voorts is hij onder meer lid van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, hoofddocent van
de Grotiusspecialisatieopleiding Personenschade en hoofddocent van de specialisatieopleiding voor
advocaten van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven.

Annette Gerritsen
Annette Gerritsen heeft samen met Janneke Oosterbroek in 2012 Maatschap De Letselschadepsychologen
opgericht met als doel om mensen die na een ongeval kampen met psychische klachten te ondersteunen
bij het (her)vinden van veerkracht en zelfredzaamheid. De begeleiding vindt in principe plaats bij de
cliënten thuis. De begeleiding is toekomstgericht, waarbij methodes en technieken worden afgestemd op
de specifieke hulpvraag van de cliënt. Hiermee willen de Letselschadepsychologen een bijdrage leveren
aan een zo goed mogelijk herstel en het vinden van een nieuw toekomstperspectief na een ingrijpende
gebeurtenis. Annette is o.a. gespecialiseerd in rouwbegeleiding en geeft, naast individuele begeleiding aan
cliënten, trainingen en workshops aan professionals in de letselschadebranche en aan psychologen.
Binnen de Letselschaderaad is Annette lid van de werkgroep Herstelgerichte Dienstverlening. Deze
dienstverlening is gericht op herstel van mensen met letselschade op alle levensgebieden, zowel medisch
als ook praktisch, psychologisch, emotioneel en sociaal.
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Marjoleine van der Zwan MSc MBA
Marjoleine van der Zwan is sinds september 2016 werkzaam als algemeen directeur van de Stichting PIV
(Personenschade Instituut Verzekeraars) en heeft in het verleden diverse managementfuncties bekleed bij
zowel profit- als non-profit organisaties. Van 2010 tot 2015 was zij bestuurder/COO bij medische
aansprakelijkheids-verzekeraar MediRisk. Daarnaast is zij verbonden aan Atalmedial, één van de grootste
laboratoria voor diagnostisch onderzoek in ons land, als lid van de Raad van Toezicht en voorzitter van de
auditcommissie. Zij is geselecteerd voor Topvrouwen.nl, het initiatief van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en VNO-NCW.
Programma
13.00-13.45 uur
13.45-13.55 uur
13.55-14.05 uur
14.05 -14.50 uur
14.50-15.15 uur
15.15-16.15 uur
16.15-16.30 uur
16.30-17.10 uur
17.10-17.25 uur
17.25-17.30 uur
17.30-18.30 uur

Ontvangst
Welkomstwoord Maarten van der Linden, voorzitter branche Personenschade
Start seminar door dagvoorzitter Huib Lebbing
Annette Gerritsen; Rouwverwerking in relatie tot de wet affectieschade
Pauze
Prof. Lindenbergh; het recht op vergoeding van affectieschade
Marjoleine van der Zwan; ontwikkelingen Verbond-PIV mbt affectieschade
Plenaire discussie
Afronding door de dagvoorzitter
Afsluiting door voorzitter Branchebestuur
Buffet

Aanmelden en Annuleren
Aanmelding geschiedt uitsluitend door middel van Extranet. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een
barcode als inschrijfbewijs.
In geval van annulering dient u zichzelf tijdig in Extranet af te melden. Bij annulering binnen een week voor
aanvang brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Zonder afmelding vooraf wordt het volledige bedrag
voor deelname in rekening gebracht.
Voor NIVRE-experts bedragen de kosten voor het seminar € 100,00 en is daarmee volledig up to date over
deze nieuwe wet, die grote impact heeft op het vak van Schade-expertise.
Voor niet NIVRE ingeschrevenen bedragen de kosten voor dit seminar € 125,00 (deelname alleen mogelijk
indien er nog plaatsen beschikbaar zijn), en kunnen zich aanmelden via het mailadres y.vermeer@nivre.nl.
Bij onvoldoende aanmeldingen is het NIVRE gerechtigd deze bijeenkomst te annuleren of te verplaatsen.

Namens het branchebestuur Personenschade,
Commissie Seminars,

Desiree Lam, Martin de Haan en Peter van den Bedem

