Uitnodiging van de Vereniging JOJ voor:
Actualiteitendag Bouw- en Vastgoedrecht

Datum:

Donderdag 11 april 2019

Tijd:

09:30 – 16.30 uur

Locatie:

Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw,
Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Sprekers:

Diversen

Opleidingspunten:

5 NOvA en KNB

Inleiding
Het bouw- en vastgoedrecht is iedere dag in beweging, de ene keer door gewijzigde opvattingen in de
rechtspraak en de andere keer door wetswijzigingen. De actuele stand van zaken bijhouden is voor iedere
professional een must, maar kost tijd en inspanning.

Om u als lid daarbij van dienst te zijn hebben de VJOJ, de Vereniging voor Bouwrecht (VBR), de
Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) de handen ineen geslagen door een Actualiteitendag
Bouw- en Vastgoedrecht op donderdag 11 april 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht te organiseren. Tijdens
deze dag wordt u in één dag helemaal bijgepraat over de actualiteiten van het vakgebied. De opzet van
deze dag is dat verschillende delen van het rechtsgebied (o.a. bouwcontractenrecht, huur, koop en
ruimtelijke ordening etc.) aan bod komen en een korte inleiding wordt gegeven op actuele ontwikkelingen
of jurisprudentie van het afgelopen jaar. Daarnaast is er tijdens de lunch en borrel gelegenheid om uw
vakgenoten te spreken en te netwerken.

Sprekers
Anique Bergers (advocaat bij Hemwood), Evelien Bruggeman (senior stafmedewerker Instituut voor
Bouwrecht), Greetje Fimerius (advocaat bij AKD), Ralph Frins (jurist Ministerie van BZK), Jaap Hoekstra
(staatsraad Afdeling bestuursrechtsspraak Raad van State), Taco Hovius (advocaat bij Stijl Advocaten),

Tjibbe Joustra (voorzitter Onderzoeksraad voor de Veiligheid), Daan Korsse (advocaat bij Van der Feltz),
Tycho Lam (advocaat bij Hekkelman), Richard-Jan Roks (advocaat bij Kennedy Van der Laan), Jacques
Sluysmans (advocaat bij Van der Feltz en hoogleraar onteigeningsrecht Radboud Universiteit), Gerrit van
der Veen (advocaat bij AKD en hoogleraar milieurecht RUG), Olivier Vermeulen (advocaat bij Straatman
Koster), Fokke Jan Vonck (professional support lawyer bij Loyens en Loeff en universitair docent RUG)

Programma (wijzigingen voorbehouden)
09.30 uur - 09.40 uur Opening dagvoorzitter (Jaap Hoekstra)
09.40 uur - 10.00 uur Verduurzaming gebouwde omgeving (Taco Hovius)
10.00 uur - 10.20 uur Actuele ontwikkelingen UAV en UAV-GC. (Olivier Vermeulen)
10.20 uur - 10.40 uur Ruimtelijke ordening (Daan Korsse)
10.40 uur - 11.00 uur Omgevingswet (Tycho Lam)

11.00 uur - 11.20 uur Pauze

11.20 uur - 11.40 uur Bouwarbitrage (Richard - Jan Roks)
11.40 uur - 12.00 uur Wildcard II (onderwerp nader in te vullen)
12.00 uur - 12.20 uur Milieurecht (Gerrit van der Veen)
12.20 uur - 12.40 uur Omgevingsveiligheid (Tjibbe Joustra)

12.40 uur - 13.40 uur Lunch

13.40 uur - 14.00 uur Aanbesteding (Greetje Fimerius)
14.00 uur - 14.20 uur Natuurbescherming (Ralph Frins)
14.20 uur - 14.40 uur Koop-/aannemingsovereenkomsten (Evelien Bruggeman)
14.40 uur - 15.00 uur Aanvullingswet grondeigendom (Jacques Sluysmans)

15.00 uur - 15.20 uur Pauze

15.20 uur - 15.40 uur Huurrecht (Anique Bergers)
15.40 uur - 16.00 uur Appartementsrecht/erfpacht (Fokke Jan Vonck)
16.00 uur - 16.20 uur De gebouwde omgeving van de toekomst (wordt zsm bekend gemaakt)
16.20 uur - 16.25 uur Afsluiting

Vanaf 16.25 uur Netwerkborrel

Locatie
Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht

Routebeschrijving per auto
De exacte route is te plannen via de routeplanner.

Parkeren
De Jaarbeurs beschikt over voldoende parkeergelegenheid, verdeeld over P1 tot en met P4 die 24/7 open
zijn.

Routebeschrijving met openbaar vervoer
Jaarbeurs is gelegen naast NS-station Utrecht Centraal.

Opleidingspunten
Deelname aan het seminar 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.

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.

