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NeVER en haar leden

De Nederlandse Vereniging voor Energierecht is op 28 maart 2002 opgericht, en heeft een 
erkenning als opleidingsinstituut bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De 
vereniging telt ca. 400 leden. De leden zijn voornamelijk werkzaam in de advocatuur, het 
bedrijfsleven, de wetenschap of bij de overheid. De kern van de activiteiten van NeVER is 
het organiseren van opleidingsactiviteiten voor advocaten en academisch geschoolde 
juristen. 

De voorkennis van de deelnemers

99 Procent van de leden is academisch geschoold jurist, waarvan iets minder dan 50% 
werkzaam is als advocaat en een aantal leden als notaris. De juridisch inhoudelijke 
bijeenkomsten van de NeVER zijn gericht op de leden en van academisch niveau. Beoogd is 
dat het niveau van de presentaties hieraan tegemoetkomt. De leden zijn werkzaam in de 
energiesector, zodat kan worden uitgegaan van ten minste basiskennis van de sector. 

Doel van de bijeenkomsten

In de visie van de NeVER is het van belang dat het opleidingsaanbod aansluit bij de actuele 
ontwikkelingen in de energiesector en het energierecht, en dat het voorziet in visies op 
toekomstige ontwikkelingen. Met het oog hierop is het van belang dat de presentaties die 
tijdens de bijeenkomsten worden gegeven, ingaan op de onderwerpen die voor de praktijk 
van energie-juristen op dat moment relevant zijn, en dat de actuele en de te verwachten
ontwikkelingen worden besproken. 

Tijdige afstemming van de presentaties

Omdat de NeVER als erkend opleidingsinstituut van de NOvA aan kwaliteitseisen dient te 
voldoen hecht het bestuur van de NeVER eraan dat de inhoud van de presentaties van de 
verschillende sprekers op elkaar wordt afgestemd. Daarvoor is tevens van belang dat de 
bestuursleden die betrokken zijn bij de voorbereiding van de betreffende bijeenkomst 
enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst beschikken over (een opzet van) de 
presentaties. 

Verwerking van de presentaties

De presentaties worden achteraf voor de leden van de NeVER beschikbaar gesteld via een 
afgesloten deel van de website van de NeVER (presentaties graag toesturen aan 
secretariaat@never.nl). Tevens wordt een verslag van de bijeenkomst gepubliceerd in het 
Nederlandse Tijdschrift voor Energierecht. 
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