
NIVRE 4 punten

Bestemd voor juristen bij:
• Advocatenkantoren • Verzekeringsmaatschappijen 
• Letselschadebureaus • Schaderegelingsbureaus 
• Rechtsbijstandverzekeraars 

THEMAMIDDAg (12.30 - 17.00 UUR)
Dinsdag 10 november 2015 - Amrâth Hotel Maarsbergen

Europees recht en 
verkeersongevallen
Toepasselijk recht en (letsel)schaderegeling in Europees perspectief

Aandachtspunten bijeenkomst:
• Welk recht is van toepassing inzake de aansprakelijkheid?
• Welke instantie dient de schade te regelen (WAM-richtlijn)? 
• Welke rechter is bevoegd? 
• Toepasselijke verdragen (Herschikking EEX-Verordening/Verordening (EU) 1215/2012, Rome II, 

Haags Verkeersongevallen Verdrag) 
• Wat zijn de juridische en schadetechnische valkuilen voor het slachtoffer en diens 

belangenbehartiger?
• Welke perikelen in de cross border schaderegeling onderkennen het Waarborgfonds en Groene 

kaart Bureau?

Actuele informatie
en aanmelden

www.kerckebosch.nl

1 jaar werken

met de

Herschikking

EEX-Verordening

(EU 1215/2012)



Actuele informatie / Aanmelden    www.kerckebosch.nl

Dinsdag 10 november 2015 - Amrâth Hotel Maarsbergen

Een verkeersongeval in 
het buitenland, wat nu?
Als een Nederlandse automobilist of motorrijder 
een ongeval krijgt in het buitenland waarbij een 
verkeersdeelnemer uit één van de andere Europese (al 
dan niet EU) landen betrokken is, dan is meestal het recht 
van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden, van 
toepassing op de schaderegeling. Dit kan de afwikkeling 
van de schade ingewikkeld en moeizaam maken. Zeker als 
er geen aansprakelijkheid wordt aangenomen. 

Bescherming benadeelden
Hoe zit het precies met de bescherming van de benadeelde 
bij een internationaal verkeersongeval? Wie kan de 
benadeelde in de gegeven omstandigheden aanspreken? 
Op welke bescherming kan hij aanspraak maken? En 
hoe wordt de schade daarna ten laste gebracht van de 
(verzekeraar van de) aansprakelijke?

Routekaart 
Kennelijk is de ‘Europese WAM’ nog even ondoorgrondelijk 
als de WAM, of nog erger. De kern van de regelgeving, 
namelijk ervoor zorg dragen dat er voor slachtoffers 
van ongevallen die veroorzaakt worden door het 
gemotoriseerde verkeer, een instantie klaarstaat die zorgt 
voor schadevergoeding, verdwijnt enigszins onder de 
sneeuw van talloze regels, regelingen, interpretaties en al 
of niet geoorloofde clausules. 

Tijdens deze themamiddag wijzen de docenten u de 
juiste weg voor het verhalen van (letsel)schade bij 
internationale verkeersongevallen. Daarnaast is er 
aandacht voor relevante jurisprudentie en actuele 
ontwikkelingen.

PRogRAMMA
12.00 - 12.30 Ontvangst met lunch

12.30 – 12.35  
opening en welkom door de 
middagvoorzitter
mr. J.S. Top, Advocaat, Advocatenkantoor Visser c.s., 
Amsterdam

12.35 – 14.00 
De problematiek van verkeersongevallen in 
het buitenland: toepasselijk recht
• Welk recht is van toepassing inzake de aansprakelijkheid? 

Rome II of HVO?
• Welke instantie dient de schade te regelen? (WAM-richtlijn) 
• Welke rechter is bevoegd? 
• Toepasselijke verdragen (Herschikking EEX-Verordening/

Verordening (EU) 1215/2012, Rome II, Haags 
Verkeersongevallen Verdrag) 

mr. Antoinette Collignon, Advocaat, Legaltree & 
Vicepresident van IETL (Institute for European Traffic Law) & 
Parttime docent International Dispute Resolution, Universiteit 
Leiden

14.00 – 14.15 Pauze

14.15 – 15.45  
Letselschaderegeling in Europees 
perspectief, de weg van ongeval tot 
schadevergoeding 
• Juridische en schadetechnische valkuilen voor een 

slachtoffer en diens belangenbehartiger
• Voordelen van ‘forumshopping’
• Verschillen in wettelijke verjaringstermijnen 
• Hoe lever je maatwerk af dat voor klanten het beste 

resultaat oplevert?
• Vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand door de 

aansprakelijke partij 
Marcus Donker LL.B., Teamleider Legal Services, DAS 

15.45 – 16.00 Pauze 

16.00 – 17.00
Perikelen in de cross border schaderegeling 
gezien vanuit het Waarborgfonds en 
groene kaart Bureau
• Vertegenwoordigingskwesties (w.o. arrest Spedition Welter) 

(C-306/12) 
• Groene kaart versus 4e WAM-richtlijn (ook 3 landen...) 
• Het gemotiveerde antwoord
• De positie van regresnemers
• Verhoudingen tussen schadevergoedingsorganen
• Insolvente WAM-verzekeraars
Jelle Smits, Claims Manager Stichting Waarborgfonds 
Motorverkeer en Nederlands Bureau der 
Motorrijtuigverzekeraars, Rijswijk

17.00  Sluiting en napraten tijdens een aperitief

organisatie
Studiecentrum Kerckebosch
Klantenservice:
030-698 4222
Klantenservice@kerckebosch.nl
Organisatorisch: Stephanie van der Linden
030-698 4217
svanderlinden@kerckebosch.nl

Mijn investering?
€  445,- per persoon excl. btw
€  420,- per persoon excl. btw bij gelijktijdige aanmelding 
van twee of meer deelnemers uit dezelfde organisatie. 
Inclusief koffie/thee/lunch/ aperitief en (digitaal) 
documentatiemateriaal.

Volg ons ook op twitter!   @kkbletselschade   #Euroverkeer


