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Een variëteit aan onderwerpen uit het vervoer:
r Nieuwe stuwadoors- en cargadoorscondities
r Praktische wenken voor logistieke contracten
r CMR-schades en opvolgend vervoer
r Valkuilen bij verjaring en verval
r Grote schade bij aanvaring in de binnenvaart

www.euroforum.nl/vervoerrecht

r Wat te doen bij faillissement van vervoerder of opdrachtgever?
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Vervoerrecht in beweging
De juridisering van het vervoer
Als de economische situatie moeilijk wordt, gaat men steeds meer
letten op de juridische regels. Wat staat er in de ‘kleine lettertjes’
van de nieuwe stuwadoors- en cargadoorsvoorwaarden? Hoe kunt
u een standaard transportcontract tussentijds opzeggen? En wat doet
u als de vervoerder of zijn opdrachtgever failliet gaat? Altijd een open
vraag: wie moet laden en stuwen? En voor u het weet wordt er een
beroep gedaan op een ‘geniepige’ verjaringstermijn en staat u als
claimant met lege handen. Bij een aanvaring met milieuschade begint
onmiddellijk het lastige spel van ‘global limitation’ ofwel wie gaat
welk fonds stellen?
Kortom:
Juist bij economisch moeilijke tijden is het vervoerrecht volop in
beweging en wordt er goed gekeken naar de juridische regeltjes.
r Gedoe bij standaard vervoerovereenkomsten
r Het bijzondere aansprakelijkheidsregime van de Stuwadoors
(VRTO)-voorwaarden 2009
r Opvolgend vervoer bij CMR: altijd lastig!
r Het verlengen van een verjaringstermijn blijft een kunst
r Aanvaring met milieuschade: een schaakbord vol met
juridische regels
r Faillissement: geen paniek!

Voorbeelden uit de praktijk

PROGRAMMA
09.15

Ontvangst, uitreiking documentatiemateriaal en koffie

09.45

Openingswoord door de voorzitter
Prof. Mr M.H. Claringbould
Hoogleraar Zeerecht Universiteit Leiden, advocaat,
Van Traa Advocaten

10.00

Gedoe met logistieke contracten
r Welk aansprakelijkheidsregime?
r Hogere limieten?
r Tussentijdse opzegging
r Rechtbank of arbitrage?
r Subcontracting
Prof. Mr. M.H. Claringbould

10.45

Nieuwe algemene voorwaarden in de haven
r De nieuwe Stuwadoors(VRTO)-voorwaarden 2009
r De nieuwe Cargadoorsvoorwaarden 2009
r Varia over algemene voorwaarden
Mr. G. Noordam
Advocaat, Schipper Noordam

11.30

koffiepauze

12.00

Over beladen CMR-onderwerpen:
stuwage en opvolgend vervoer
r Wie moet laden en stuwen?
r Bewijskracht van de vrachtbrief
r Opvolgend of ondervervoer?
Mr. B.S. Janssen
Advocaat, Van Traa Advocaten

13.00

Lunch

Ervaren advocaten op het gebied van vervoerrecht behandelen de
onderwerpen aan de hand van praktijkvoorbeelden

Praktisch naslagwerk
U ontvangt een uitgebreide documentatiemap met de inleidingen van de
sprekers, de behandelde jurisprudentie, literatuur en de teksten van de
nieuwe Stuwadoors- en Cargodoorsvoorwaarden.
Een handig en overzichtelijk naslagwerk dat niet mag ontbreken in uw
collectie!

www.euroforum.nl/vervoerrecht

Enthousiaste deelnemers over de studiedag:

Speciaal ontwikkeld voor:

“Zeer informatief. Alles staat weer op een rijtje”

q Advocaten

“Goede setting, presentatie en verzorging”

q Bedrijfsjuristen

“Prima, vooraanstaande sprekers die met een helikopterview
beoefenaars van het transportrecht nieuwe inzichten geven”
“Veel informatie, goed toegelicht”
“Vertrouwde structuur, goed overzicht verschillende rechtsgebieden,
ontwikkelingen”
“Een welkome aanvulling op mijn kennis”

14.00

q Vervoerders (expediteurs, sluiters, logistiek 		
managers, verladers, cargadoors, stuwadoors,
opslaghouders, physical distributors)
q Rechterlijke macht
q Handelshuizen en banken

Aanvaringsperikelen in de haven

Adviesraad Euroforum:

Schuld van het schip en bewijslast
r Aansprakelijkheid volgens sleep- en duwcondities
r Milieuvervuiling
r Verjaring
r Globale beperking van aansprakelijkheid
Mr. J. Blussé van Oud Alblas
Advocaat, Kneppelhout & Korthals N.V.

In ons streven naar een steeds hogere kwaliteit worden onze fiscale en
juridische Euroforum-programma’s georganiseerd in overleg met:
Mr. A.J.A.J. Eijsbouts
Bedrijfsjuridisch adviseur/advocaat
Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis
Hoogleraar belastingrecht Universiteit Utrecht, adviseur BDO CampsObers
Belastingadviseurs en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag
Mr. M.J.M.T. Keulaerds
Partner bij BarentsKrans, advocaten en notarissen te Den Haag
Prof. mr. H.J. de Kluiver
Hoogleraar ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, tevens
partner bij De Brauw Blackstone Westbroek, advocaten, belastingadviseurs en
notarissen te Amsterdam
Prof. mr. N.S.J. Koeman
Hoogleraar milieurecht en recht der ruimtelijke ordening aan de Universiteit van
Amsterdam, tevens partner bij Stibbe, advocaten en notarissen te Amsterdam
Prof. mr. B.P.M. van Ravels
Hoogleraar Overheid en onderneming aan de Radboud Universiteit Nijmegen,
partner bij AKD Prinsen Van Wijmen
Prof. mr. H.M.N. Schonis
Emeritus hoogleraar belastingrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen,
advocaat in Breda
Mr. J.K. van der Staay
General counsel/director of legal affairs bij Akzo Nobel N.V.

14.45

Verjaring en verval in het vervoerrecht en
het vervoersgerelateerde verzekeringsrecht
r Overzicht van termijnen in wetten, verdragen en condities;
r Verschil tussen verjaring en verval;
r Verlenging van termijnen (ook in buitenland)
r Transportverzekeraars en verjaringstermijnen
r Kunnen verzekeraars zich beroepen op vrijwaring?
Mr. C.P. ten Bruggencate
Advocaat, Cox Ten Bruggencate Advocaten

15.30

Theepauze

16.00

Radeloos, rechteloos, reddeloos:
Botsende rechten bij faillissement
r Handel en transport in zwaar weer
r Faillissement
r Pandrecht
r Eigendomsvoorbehoud
r Retentierecht
r Recht van reclame
Mr. M.A.R.C.Padberg
Advocaat, Kneppelhout & Korthals N.V.

17.00

Gelegenheid tot het stellen van vragen en afsluiting
door de dagvoorzitter

17.15

q Schadebehandelaars, sluiters, verzekeraars

Borrel

Deze training op maat voor uw organisatie?

Kies voor een praktijkgerichte aanpak waarin uw organisatie centraal staat.
Behaal meer rendement door gericht te trainen! Vanaf 5 deelnemers is een
incompany training (financieel) aantrekkelijk. Informeer naar de mogelijkheden,
bel 040- 2 974 851 of ga naar www.euroforum.nl/incompany

Inschrijfformulier

Foldernummer:

Zo schrijft u zich in:

q Ja, ik schrijf me in/wij schrijven ons in voor de studiedag

Vervoerrecht in beweging
23 september 2010, Novotel Rotterdam Brainpark       (ef-64756/M100)
q Nee, ik kom niet, maar houd mij op de hoogte van uw activiteiten
q Stuur mij meer informatie over sponsormogelijkheden

1. Naam+voorletters:

qM qV

Voornaam:

Geboortedatum:        /        /

Telefoon:

Fax:

1. Via internet: www.euroforum.nl/vervoerrecht
2. Faxen: 040 - 2 974 984
3. Opsturen in een open, ongefrankeerde envelop, naar:
EUROFORUM klantenservice,
antwoordnummer 27, 5600 VB  Eindhoven
4. Telefonisch: 040 - 2 974 977
5.   Via e-mail: inschrijving@euroforum.nl
Bij aanmelding via telefoon of internet graag het foldernummer
(zie bovenaan het inschrijfformulier) vermelden!
Uw inschrijfbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. Als uw e-mailadres bij ons
bekend is, ontvangt u de bevestiging van uw deelname binnen een werkdag via
e-mail. Circa twee weken voor aanvang van de studiedag sturen wij u een
herinneringsmail en een routebeschrijving.

Mobiel:
E-mail adres:

Datum en plaats

Afdeling/kamernummer:
Functie:
Vakgebied:
Naam secretaresse:
Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied:
via e-mail: q ja q nee
via fax:  q ja  q nee

23 september 2010
Novotel Rotterdam Brainpark
K.P. van der Mandelelaan 150
3062 MB  ROTTERDAM
Tel: 010 - 2 532 532

Naam organisatie:

Inlichtingen

Branche:

Klantenservice: 040 - 2 974 977

Postadres:

Persoonlijk Congresadvies
Naomi Voets
Tel. 040 - 2 972 712 | Email: n.voets@euroforum.nl

Postcode/plaats:
Telefoon:

Fax:

Aantal werknemers in onze vestiging:

Verantwoordelijk voor het programma

Factuuradres:
Ons intern ordernummer:

Tamara Veldkamp
Conference Manager

2. Naam+voorletters:

qM qV

Voornaam:

Geboortedatum:        /        /

Telefoon:

Fax:

Mobiel:

Ank Dierckx
Teammanager
Stephanie van Gennip
Senior Project Coördinator

E-mail adres:
Afdeling/kamernummer:
Functie:
Vakgebied:
Naam secretaresse:
Ik wil op de hoogte gehouden worden van bijeenkomsten op mijn vakgebied:
via e-mail: q ja q nee
via fax:  q ja  q nee

Inschrijving geautoriseerd door:
dhr/mevr

functie:
De kosten ad e 999,- (excl. btw) per persoon
voldoe ik / voldoen wij na ontvangst van de factuur.

Bent u helaas verhinderd?
q Ja, ik bestel de syllabus van deze studiedag. De kosten ad e 199,voldoe ik na ontvangst van de factuur.
(ef-64756/M700)
Op alle verbintenissen met ons zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij
de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Toezending kosteloos op uw verzoek.

Kosten
De kosten van deze studiedag bedragen e 999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief
koffie, thee en lunch. Daarnaast ontvangt u een waardevolle syllabus die u als naslagwerk kunt
gebruiken.
Verhinderd
Indien u verhinderd bent kan uw collega - in het bezit van uw toegangsbewijs - u zonder bijkomende
kosten vervangen. Wilt u annuleren? Dat kan uitsluitend schriftelijk tot een maand voor datum.
Wij berekenen u dan e 175,- administratiekosten (excl. btw). Daarna berekenen wij het volledige
bedrag.
Mailing en adressering
Graag houden wij u op de hoogte van voor u interessante aanbiedingen van onze producten en
diensten. U bent daartoe opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden
betrekken. Daarnaast  kunnen wij uw (NAW-) gegevens ter beschikking stellen aan derden. Hierbij
houden wij zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijke voorkeuren. Mochten uw gegevens niet
correct zijn of wenst u dat uw gegevens niet gebruikt worden voor deze doeleinden, dan kunt u
contact opnemen met onze klantenservice, tel. 040 - 2 974 977.
Over Euroforum
Euroforum is marktleider op het gebied van congressen, cursussen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties. Euroforum maakt deel uit
van Informa, een wereldwijd congres- en uitgeefconcern genoteerd aan de beurs in Londen. Meer
informatie op: www.euroforum.nl.

