Uitnodiging van de Vereniging JOJ voor het lustrumseminar
‘The Future of Real Estate’

Datum:

Donderdag 6 juli 2017

Tijd:

9:30 – 20:00 uur

Locatie:

Hotel Intercontinental Amstel Amsterdam
Professor Tulpplein 1
1018 GX Amsterdam

Sprekers:

Ruud Veltenaar (dagvoorzitter)
Prof. mr. dr. Hendrik Ploeger
Mr. Taco de Lange
Pablo van den Bosch
Richard van Hooijdonk
Mr. Ivette Mol
Jan Willem Santing
Mr. Inger Bijloo

Opleidingspunten:

5 NOvA en KNB

Programma
Spreker

Inhoud

9.30 – 10.00

Ontvangst

De deuren van de prachtige Spiegelzaal zullen vanaf
9:30 uur openstaan. Uiteraard start de dag direct
feestelijk met koffie en een lekkernij.

10:00

Ruud Veltenaar
(Friskijker en bijzonder
hoogleraar)

Opening door de dagvoorzitter. Als filosoof,
internationaal TEDx-spreker, trendwatcher, friskijker
en bijzonder hoogleraar, verzorgt Ruud Veltenaar op
het congres het dagvoorzitterschap. Na een
pakkende opening zal hij onder meer discussies met

de sprekers leiden.
Prof. mr. dr. Hendrik Ploeger
(Bijzonder hoogleraar aan de
Vrije Universiteit Amsterdam &
universitair hoofddocent aan de
TU Delft)

Hendrik Ploeger zal met name ingaan op de
juridische (on)mogelijkheden m.b.t. duurzaamheid en
circulariteit bij gebouwen (bijvoorbeeld opstalrechten
voor zonnepanelen) alsmede nieuwe ontwikkelingen
(zoals drijvende en tijdelijke woningen).

11.00 – 11.15

Pauze

11:15

Mr. Taco de Lange
(Notaris bij AKD & lid van de
denktank voor het 3D-kadaster)

Taco de Lange zal vanuit zijn eigen expertise ingaan
op de gesignaleerde trends van de afgelopen jaren
en wat dit voor de toekomst zal betekenen. Hierbij
gaat hij met name in op het 3D-kadaster alsmede
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
duurzaamheid en circulariteit.

Pablo van den Bosch
(Madaster)

Pablo van den Bosch is een van de drijvende
krachten achter het Madaster. Het Madaster zou
vergeleken kunnen worden met het kadaster, maar
dan voor losse materialen (bijvoorbeeld een gevel
van een gebouw). Pablo zal aangeven wat dit kan
gaan betekenen voor het vastgoed alsmede de
duurzaamheid en de circulariteit daarvan.

Stellingen en discussie onder
leiding van Ruud Veltenaar
12.30 – 13.30

Lunch

13:30

Richard van Hooijdonk
(Futurist en trendwatcher)

Trendz! Op naar 2030

Mr. Ivette Mol
(VMBS Advocaten)

Huurrechtspecialiste Ivette Mol zal verschillende
onderwerpen behandelen tijdens haar lezing, maar
alles vanuit het perspectief: de houdbaarheid van het
huidige huurrecht voor de toekomstC Hoe duurzaam
is titel 7.4 BW nu eigenlijk?

Topspreker, trendwatcher en futurist Richard van
Hooijdonk biedt een inspirerende lezing over de
impact van nieuwe technologie op de manier
waarop we leven, werken en ondernemen. Hij gaat
daarbij in op de te verwachten veranderingen op
vastgoedgebied. Ruim 420.000 mensen bezochten
zijn inspiratiesessies in binnen- en buitenland.
Tevens geeft hij leiding aan een researchteam van
20 specialisten dat dagelijks belangrijke trends in 8
sectoren bestudeerd.

15.30 – 15.45

Pauze

15:45

Jan-Willem Santing
Mr. Inger Bijloo
(Deloitte)

Jan-Willem Santing en Inger Bijloo richten zich op
innovatie. Zij focussen zich op het toepassen van
blockchain in de vastgoedsector. Zij zullen, mede
middels het laten zien van hun demo, uitleggen wat
blockckhain is. Zij besteden aandacht aan de
onderwerpen: hoe blockchain zal worden ingezet
binnen de vastgoedsector en wat de meerwaarde
voor juristen is om deze software te gebruiken.

Stellingen en discussie onder
leiding van Ruud Veltenaar

16.50 – 20.00

Ruud Veltenaar

Afsluiting door de dagvoorzitter

Afsluitende borrel

Wij nodigen alle deelnemers van harte uit voor een
drankje en een hapje op het terras van het Amstel
Hotel. Aan de Amstel, in het zonnetje, zal er gezorgd
worden enig indrukwekkend vermaak!

Locatie
Hotel Intercontinental Amstel Amsterdam, Professor Tulpplein 1, 1018 GX Amsterdam.
Het lustrumseminar wordt gehouden in de Spiegelzaal.
Opleidingspunten
Deelname aan het lustrumseminar levert vijf 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. Voor het lustrumseminar betalen nietleden EUR 150,00.
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.

