Uitnodiging van de Vereniging JOJ voor het seminar
‘Circulair Bouwrecht’

Datum:

Donderdag 18 mei 2017

Tijd:

14:30 – 17.30 uur

Locatie:

Haagse Toren
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag

Sprekers:

Prof. mr. M.A.B. Chao-Duivis
Hoogleraar Bouwrecht Technische Universiteit Delft
G. Roemers MSc
Senior Consultant Sustainability bij Metabolic

Opleidingspunten:

2 NOvA en KNB

Inleiding
Tijdens het seminar ‘Circulair bouwrecht’ (waarbij circulair in feite niets meer en niets minder betekent
dan kringloop) zullen een aantal bouwrechtelijke aspecten van innovatieve circulaire bouwprojecten
besproken worden. Daarbij zal speciale aandacht worden besteed aan aanbesteding van innovatieve
projecten, eigendomsverhoudingen bij ‘smart buildings’ en de vraag of het huidige bouwcontractenrecht
voldoende is toegespitst op circulaire bouw.
Sprekers
Monika Chao-Duivis is in 1996 gepromoveerd aan de Universiteit Tilburg op het onderwerp: “Dwaling bij
de totstandkoming van de overeenkomst, een onderzoek naar de eigenlijke en oneigenlijke dwaling”. In
1997 trad zij aan als directeur van het Instituut voor Bouwrecht. Sinds 2004 is zij hoogleraar Bouwrecht
aan de Technische Universiteit. Daarnaast is zij auteur van talloze boeken en artikelen, waaronder de
nieuwe opzet van de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht en het handboek Bouwrecht in kort bestek.

Gerard Roemers studeerde Sociale Geografie en planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en
Milieuwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2014 is hij werkzaam bij Metabolic als
Duurzaamheidsadviseur. Als consultant bij Metabolic houdt Gerard zich bezig met circulaire
gebiedsontwikkeling en circulaire bouw op verschillende schaalniveaus. Hierbij staat naast het in kaart
brengen en vervolgens sluiten van materiaal-, water-, en energiekringlopen ook het ontwikkelen van
nieuwe instrumenten voor circulaire gebiedsontwikkeling centraal.
Programma
14:30 uur ontvangst met koffie en thee
14:55 uur welkomstwoord van de voorzitter van de Vereniging JOJ
15.00 uur deel 1 (G. Roemers)
16:00 uur pauze
16:15 uur deel 2 (M.A.B. Chao-Duivis)
17:30 uur afsluitende borrel
NB. Voorafgaand aan dit seminar zal om 13.30 uur op dezelfde locatie de ALV van de Vereniging JOJ
plaatsvinden. Hiervoor bent u als lid van harte uitgenodigd.
Locatie
Haagse Toren, Den Haag (Rijswijkseplein 786, 2516 LX Den Haag), lift naar The Penthouse restaurant
skybar.
Routebeschrijving per auto
Per auto: neem afslag 3 vanaf de A12 / Utrechtsebaan. De ingang van The Penthouse restaurant
skybar is te vinden in de Hofwijckstraat. Parkeren kan overdag op de straten rond het gebouw zoals
aan de Van Maanenkade.
Routebeschrijving met openbaar vervoer
Het gebouw ligt direct naast Station Hollands Spoor. De ingang van de toren is gelegen op 150 meter
aan de rechterzijde vanuit de uitgang aan de centrumkant.
Opleidingspunten
Deelname aan het seminar levert twee opleidingspunten op in het kader van de permanente opleiding
voor de advocatuur (NOvA) en de notariële beroepsopleiding (KNB).

Lidmaatschap
Lid worden van de Vereniging JOJ is mogelijk voor EUR 75,00 per jaar. Studenten betalen EUR 25,00
per jaar. Het lidmaatschap geeft na betaling recht op gratis bezoek aan de symposia en de seminars.
De symposia en seminars zijn ook voor niet-leden toegankelijk. Zij betalen EUR 90,00 per seminar.
Aanmelding
Leden en andere geïnteresseerden in het seminar kunnen zich aanmelden via de website van de
Vereniging JOJ, www.vjoj.nl. Tevens kunt u zich via de website aanmelden voor het lidmaatschap. Voor
vragen, neem vooral contact op via info@vjoj.nl.

