
Programma Gebundelde EU kennis is nationale kracht

 26 september 2019 | Villa Jongerius te Utrecht

Deze bijeenkomst is de aftrap van een reeks van drie bijeenkomsten van het EU project ‘Europese samenwerking in Nederland’. U maakt 
uitgebreid kennis met het EJN en de mogelijkheden die dit netwerk biedt. Denk daarbij aan het digitaal verkrijgen van informatie over civiele 
instrumenten en het op eenvoudige wijze antwoord krijgen op vragen over het recht van een andere EU-lidstaat. Daar naast is er tijdens deze 
bijeenkomst ruimte voor uitwisseling en kennismaking tussen de nationale netwerken en expertgroepen op het terrein van het Europese recht. 
We kijken daarbij hoe we kennis en informatie zo laagdrempelig mogelijk kunnen delen met elkaar. In de middag wordt aandacht besteed aan 
het Europees consumentenrecht en de taken van de Nederlandse rechter bij de toepassing hiervan. Tijdens de lunch en de afsluitende borrel 
is er ruimte om persoonlijk kennis te maken en (Europese) ervaringen delen.

Programma Gebundelde EU kennis is nationale kracht

Dagvoorzitter: mr. R.R.M (Roland) de Moor 
voorzitter Landelijke Expertgroep Europees Recht (Civiel) en Nationaal Contactpunt EJN Civiel, 
senior raadsheer Hof ‘s Hertogenbosch

09.30 uur Ontvangst 

10.00 uur Opening door mr. R.R.M. de Moor (dagvoorzitter)

10.10 uur De rol en betekenis van het Europees Justitieel Netwerk voor burgerlijke en handelszaken voor de Nederlandse civiele rechter

(Beschikbare informatie en handvatten voor de feitenrechter)

mr. R.R.M. de Moor - senior raadsheer Hof ’s-Hertogenbosch, Nationaal Contactpunt EJN Civiel

11.15 uur Pauze

11.45 uur Pitches en debat over nationale netwerken en expertgroepen van het Europese recht, en samenwerking en uitwisseling

Expertgroep Civiel, mr. dr. H.J. (Herman) van Harten, rechter Rechtbank Den Haag

Expertgroep IPR Familie, mr. E.A. (Ineke) Mink - senior raadsheer/teamvoorzitter Hof Den Haag

Expertgroep Europees Recht

Eurogroep, mr. M.A. (Marc) Fierstra - raadsheer Hoge Raad

GCE netwerk, mr. R.H.C. (Han) Jongeneel - rechter Rechtbank Amsterdam

13.00 uur Lunch

14.00 uur De rol van de Nederlandse rechter bij de handhaving van Europees consumentenrecht (inclusief Europese casus)

mw. prof. mr. drs. C.M.D.S. Pavillon - hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder consumentenrecht, Rijksuniversiteit Groningen

16.00 uur Borrel 

17.00 uur Einde

Deelnemen?

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar ssr.international@ssr.nl onder vermelding van uw naam en functie. Na aanmelding ont-
vangt u een bevestiging. Er wordt een kleine eigen bijdrage van 30 euro per deelnemer per bijeenkomst gevraagd, omdat dit in de subsidie-
voorwaarden is voorgeschreven.

This project is funded by the European Union’s Justice Programme (2014-2020)

mailto:ssr.international%40ssr.nl?subject=

