SEMINAR
26 maart 2019

DE WET & BOOMVEILIGHEID
Methodiek Prof. Dr. Claus Mattheck, verzorgd door
Angeline Mette, lector VTA
Gastspreker is Mr. W.J.Th.B Gerlag

Het seminar wordt gehouden op
26 maart 2019 op de schitterende locatie:
Abdij Rolduc
Heyendallaan 82
6464 EP Kerkrade
Aanmelden:
groenvisie-mette.nl/seminar
Deelnamekosten € 235,00 excl. BTW
inclusief deelname certificaat en
hercertificering van ETW punten

VTA

Visual Tree Assessment

Schadebeperkende handelingen te herleiden feiten en oordeelsvorming

ONDERWERPEN
- Wettelijke zorgplicht
- Privaatrechtelijke aspecten
- Beheersmaatregelen
- Toerekening en voorzienbaarheid van schade
- Actuele rechtspraak
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Wettelijke zorgplicht, VTA (Visual Tree Assessment) en
schadebeperkend handelen
• Wetenschap met juridische gevolgen, is of was schade
voorzienbaar of juist niet?
• Algemene zorgplicht, wanneer een VTA uitvoeren?
• Aan welke eisen behoort een VTA te voldoen?
• Wanneer NTO (Nader Technisch Onderzoek) uitvoeren in het
kader van de zorgplicht?

VOOR WIE BESTEMD

Privaatrechtelijke aspecten van het hebben van bomen
gepresenteerd door Mr. Gerlag
• Burenrecht: Regels met betrekking tot het burenrecht,
erfdienstbaarheid, verjaringsperikelen, hinder/overlast.
• Schade aan- en schade door bomen: Wanneer kan ik schade
vorderen, indien een boom schade heeft geleden? Wanneer
is een eigenaar van een boom aansprakelijk, indien een (deel
van de) boom schade veroorzaakt?
• Verhouding privaatrechtelijke verplichtingen en
publiekrechtelijke regels? Kunnen deze regels botsen en zo
ja, welke regels gaan dan voor?
• Indien het tot een civiele procedure komt, hoe verloopt een
procedure alsdan?

PROGRAMMA

Beheersmaatregelen
• De korte en lange termijn effecten van beheersmaatregelen
Toerekening en voorzienbaarheid van schade, kan de oorzaak
herleid worden?
• De (omgevings)factoren welke van belang kunnen zijn
• Terminologie en begrippen, het speelveld voor juristen
• Formulering vraagstukken

Actuele rechtspraak, oordeelsvorming
• Praktijkcasus

Jurist, handhaver, gerechtelijke deskundige, partijdeskundige,
beleidsmaker,VTA controleur, ETW-er, rentmeester en hovenier.
Kortom geschikt voor iedereen die te maken heeft met bomen en
recht.

09.00 - 09.30
• Ontvangst met koffie en inschrijving
09.30 - 12.30
• Wettelijke zorgplicht, VTA en schadebeperkend handelen
• Privaatrechtelijke aspecten van het hebben van bomen
gepresenteerd door Mr. Gerlag
12.30 - 13.30
• Netwerklunch
13.30 - 15.30
• Beheersmaatregelen, de korte en lange termijneffecten
• Toerekening en voorzienbaarheid van schade,
kan de oorzaak herleid worden?
• Actuele rechtspraak, oordeelsvorming
15.30 - 16.15
• Ervaringuitwisseling
• Uitreiking deelnamecertificaat

