Nationale samenwerking in het kader van Europees Civiel recht
3e bijeenkomst EJN project 2019-2021
19 november 2020 | Karel V te Utrecht
Deze bijeenkomst is de derde en laatste in de reeks van drie bijeenkomsten van het EU project ‘Europese samenwerking in Nederland’.
De focus tijdens deze bijeenkomst is uitwisseling tussen de leden expertgroep Europees recht en de civiele GCE’s over de toekomst van de
samenwerking op het terrein van het Europese recht.
Daarnaast zal er aandacht zijn voor het efficiënt zoeken naar bronnen en het delen van kennis. Met opdrachten in groepen gaat u ervaren
hoe vaardig u bent in het oplossen van een casus met behulp van bronnen en kennisplatforms. Neem uw Rechtspraaklaptop mee zodat u
direct uw eigen kennisomgeving in kunt richten. Na deze opdrachten zult u minder tijd kwijt zijn aan het toepassen van het EU recht in uw
dagelijkse praktijk.
In de middag zal mr. M.V. (Martijn) Polak, raadsheer in de Hoge Raad, met u een op praktijkproblemen gerichte casus over het Unierecht
bespreken.
Deze dag wordt feestelijk afgesloten met een netwerkborrel.

Programma
09.00 uur

Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Opening door mr. R.R.M. de Moor, o.m. voorzitter Expertgroep EU recht en nationaal contactpunt EJN Civiel

09.45 uur

Samenwerken en samenwerkingen in en tussen netwerken (theorie en praktijk)
drs. Peter Knoers

11.15 uur

Pauze met koffie en thee

11.30 uur

Europese bronnen zoeken en gebruik maken van kennisplatforms inclusief opdracht
Beate Braakhekke

13.00 uur

Lunch

14.00 uur

De nationale rechter en autonome uitleg van verordeningen (Brussel I-bis, Rome I en II)
mr. Martijn Polak, raadsheer Hoge Raad

15.30 uur
15.45 uur

Pauze
Discussie toekomst netwerk, input verzamelen strategie en werkplan
mr. Roland de Moor

16.30 uur

Afronding project door mr. Roland de Moor en aansluitend netwerkborrel

17.30 uur

Einde

Deelnemen?
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Elise Bloem e.bloem@ssr.nl onder vermelding van EJN project, uw naam en uw functie.
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Er wordt een kleine eigen bijdrage van 30 euro per deelnemer per bijeenkomst gevraagd, omdat
dit in de subsidievoorwaarden is voorgeschreven.

De personen die tevens hebben deelgenomen aan de twee eerdere bijeenkomsten van dit EJN project, ontvangen een bewijs van deelname.

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

