Robert van Galen: Het gerechtshof in Frankfurt beslist over Nederlands recht?
Wat zijn de rechten van de koper bij een consumentenkoop? Welke rechter is bevoegd te
oordelen over een bestuurdersaansprakelijkheidsclaim? Mag een deelneming geconsolideerd
worden in een groepsjaarrekening?
Deze en vele andere vragen die spelen in onze procedures berusten op Europese verordeningen,
richtlijnen en verdragen. Voor de uitleg daarvan is niet alleen belangrijk wat de rechtbank in
Arnhem daarover heeft beslist, maar ook wat de rechters in de andere lidstaten van de Europese
Unie hebben geoordeeld. Zij beslissen net zo goed over de interpretatie van ons
gemeenschappelijke Europese recht. Steeds meer zullen wij daarom ook die buitenlandse
bronnen over ons recht moeten gaan raadplegen.
De Praktijzijnsbibliotheek ontwikkelt de toegang tot de jurisprudentie en literatuur in de Engelse en
Duitse taalgebieden in de Europese Unie u kunt ook nu reeds de belangrijkste bronnen
raadplegen. Voldoende in ieder geval om u in lopende procedures of adviezen uitkomst te bieden.
Het zoeken in die bronnen is echter een kunst op zich en om u daarbij te helpen organiseert de
Praktizijnsbibliotheek in samenwerking met:



prof. dr. Vanessa Mak (Universiteit van Tilburg) en
mr. dr. Yael Diamant (Nauta Dutilh)

op 29 september a.s. een cursus zoeken in buitenlandse bronnen naar Europees recht.
Aan de hand van voorbeelden wordt besproken welke zoektechnieken kunnen worden gebruikt bij
het zoeken in de databanken. Daarbij worden inhoudelijk voorbeelden van onderzoek gegeven op
het gebied van oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, de
Insolventieverordening en financiële zekerheidsovereenkomsten.
De Rechtbank Amsterdam en de Praktizijns-Sociëteit nodigen advocaten, rechters en juridisch
medewerkers uit voor de vierde bijeenkomst van 2016 in het kader van de
verdiepingsbijeenkomsten Excellente Rechtspraktijk
Donderdag 29 september 2016
Tijd: 15.00 – 18.00 uur, inloop vanaf 14.45 uur Locatie: Rechtbank Amsterdam, Briëtzaal
Kosten: leden € 90, niet-leden € 135 (bedragen ex. btw)
Deelname wordt gehonoreerd met 3 PO‐punten
Aanmelden: finette@praktizijn.nl o.v.v.: Verdiepingsbijeenkomst 29 september 2016

