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Waarom kiezen voor de 
Leergang Handelsrecht 
en Transportrecht aan de 
Universiteit van Amsterdam?

“De Leergang Handelsrecht en Transportrecht is bij uitstek 
geschikt voor juridische professionals die veelvuldig met het 
handelsrecht en/of transportrecht in aanraking komen – zoals 
advocaten, bedrijfsjuristen en rechters – en die op zoek zijn naar 
verdieping. 
Bij de Leergang Handelsrecht en Transportrecht krijgen zij 
wetenschappelijke diepgang gecombineerd met oog voor de 
praktische toepasbaarheid. De Leergang Handelsrecht en 
Transportrecht volstaat niet met het weergeven van de ‘state of 
the art’ van deze rechtsgebieden maar geeft ook zoveel mogelijk 
bruikbare oplossingen voor problemen waar pasklare antwoorden 
niet (direct) voorhanden zijn. Verder zullen er ook – voor zover 
toepasselijk – kritiekpunten bij bestaande uitgangspunten en 
oplossingen worden geplaatst. 
Het bovenstaande vereist veel van de docenten van de Leergang 
Handelsrecht en Transportrecht. De student krijgt dan ook de 
specialisten op hun terrein. Allen hebben zowel praktische als 
wetenschappelijke ervaring met het handels- en/of transportrecht. 
Op de wetenschappelijke kwaliteit van de Leergang Handelsrecht 
wordt toegezien door de programmadirectie, het Amsterdam 
Centre for Insurance Studies (ACIS) van de Universiteit van 
Amsterdam en de redactie van het Nederlands Tijdschrift 
voor Handelsrecht (NTHR). Verschillende docenten zijn ook 
als onderzoeker aan ACIS en/of als redacteur aan NTHR 
verbonden. De leden van de programmadirectie zijn allen 
redacteur van NTHR. Het onderzoek van de docenten dat onder 
meer gepubliceerd is in NTHR, het Tijdschrift Vervoer & Recht 
en de European Journal of Commercial Contract Law (EJCCL) 
en in proefschrift-edities – zie bijvoorbeeld het recentelijke 
proefschrift van Sacha Tamboer - is in het programma verwerkt. 
Op die manier profiteert de student optimaal van de laatste 
wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van het handels- 
en transportrecht.”

Prof. dr. Marc Hendrikse 
(hoo gleraar Handelsrecht 
en Verzekerings recht Open 
Universiteit, tevens houder van de 
JPR-leerstoel aldaar en directeur 
van UvA ACIS).

De programmadirectie bestaat 
daarnaast uit mr. dr. ing. Nick 
Margetson (MMRL Advocaten), 
prof. dr. Wouter Verheyen 
(Universiteit van Antwerpen/
Katholieke Universiteit Leuven) 
en prof. dr. Ralph De Wit (GDS 
Advocaten/ Vrije Universiteit 
Brussel).
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Curriculum

STARTBIJEENKOMST: Introductie tot het (internationaal) handelsrecht

College in september 2022: 3 uur

Bijeenkomst 1  Het bijzondere, zelfstandige karakter van het handelsrecht/ 
rechtsculturen en het handelsrecht

  Uniform internationaal handelsrecht: het verschijnsel unificatie, 
uniforme uitleg en uniforme toepassing

MODULE 1: Internationale koop/ Distributie en agentuur/ Betalingsverkeer/ 
Zekerhedenrecht

Colleges in september 2022: 8 uur

Bijeenkomst 1  Internationale Koop deel l: Weens Koopverdrag, Internationale 
Koop deel 2: Incoterms, Agentuur- en distributieovereenkomsten

Bijeenkomst 2  Goederenrechtelijke zekerheden, Wissel- en chequerecht, 
documentair incasso, documentair krediet, bankgarantie en 
borgtocht

MODULE 2: Transportrecht

Colleges in november 2022: 16 uur

Bijeenkomst 1  Transportrecht algemeen: (elektronische) vervoersdocumenten, 
exploitatieketens in het vervoerrecht en multimodaal vervoer 

Bijeenkomst 2  Zeerecht deel 1 ‘Droge’ zeerecht: actieve legitimatie en 
passieve legitimatie en verplichtingen van de zeevervoerder/
ontheffingsgronden

  Zeerecht deel 2 ‘Natte’ zeerecht: aanvaring, hulpverlening en 
averijgrosse

Bijeenkomst 3  Binnenvaartrecht, Spoorgoederenvervoer, Vervoer van goederen 
door de lucht 

Bijeenkomst 4  Vervoer van goederen over de weg: aansprakelijkheid van 
de wegvervoerder/ ontheffingsgronden/schadevergoeding/ 
expeditieovereenkomst/opvolgend vervoer/verjaring

 Doorbreking van de aansprakelijkheidslimieten

MODULE 3: Algemeen verzekeringsrecht en Transportverzekeringsrecht

Colleges in januari 2023: 10 uur

Bijeenkomst 1  Onzekerheidsvereiste, causaal verband in het verzekeringsrecht, 
eigen gebrek in het verzekeringsrecht, delcrederebeding en fraude 
bij de vaststelling van de (transport)verzekeringsuitkering

  Juridische aspecten van co-assurantie: horizontale en verticale 
spreiding van risico’s, to follow-clausule, uitleg van beurspolissen, 
de rol van de makelaar en de precontractuele mededelingsplicht bij 
beurspolissen

Bijeenkomst 2  Indemniteitsbeginsel, verzekerd belang, samenloop van 
verzekeringen, subrogatie/abandonnement, taxatie en 
schadevaststelling

  Omvang van de dekking van een transportverzekering:  
in- en uitsluitingen

 Warranties en conditions in het Engelse (zeeverzekerings)recht

MODULE 4: Bijzondere onderwerpen in het handelsrecht

Colleges in maart 2023: 8 uur

Bijeenkomst 1  Forumclausules en parallelle procedures in het handelsrecht, 
Beslagleggen in het handelsrecht/Maritieme claims, Rechtskeuze in 
het handelsrecht

Bijeenkomst 2  Internationale handel en mededingingsrecht, Arbitrage in het 
handelsrecht, Offshore Contracting

Programma
Start in september 2022

De Leergang Handelsrecht 
en Transportrecht telt 
11 bijeenkomsten van 
september 2022 tot en met 
maart 2023. De opleiding 
wordt afgesloten met een 
mondeling examen.
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Onderwijs van gedreven experts
Er zijn ruim 20 docenten aan de Leergang Handelsrecht en Transportrecht verbonden. De 
docenten zijn specialisten op hun terrein. Vrijwel iedere docent is gepromoveerd of bezig 
met een proefschrifttraject over het onderwerp waarover college wordt gegeven. Daarnaast 
zijn veel docenten aangesloten bij het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies 
(ACIS), het onderzoekscentrum in Nederland op het gebied van verzekeringen en/of 
redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht (NTHR) en werken zij ook 
(gedeeltelijk) in de praktijk. 

In te passen naast het werk
De Leergang Handelsrecht en Transportrecht is 
een deeltijdopleiding. Er zijn 11 bijeenkomsten in 
de periode van september 2022 tot en met maart 
2023. Maximaal één college per week op dinsdag.

NOvA-punten
Het Eggens Instituut van de Universiteit van 
Amsterdam is een door de Nederlandse Orde van 
Advocaten erkende opleidingsinstelling in het 
kader van de permanente opleiding. De Leergang 
Handelsrecht en Transportrecht levert 45 NOvA-
punten op.

Certificering
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele 
Eigendom heeft een merkregistratie 
afgegeven. Hierdoor levert het succesvol 
doorlopen van de gehele leergang de 
privaatrechtelijk beschermde titel 
CCTLL (Certified Commercial and 
Transport Law Lawyer) op indien 
de deelnemer advocaat is en CCTLE 
(Certified Commercial and Transport 
Law Expert) indien de deelnemer geen 
advocaat is. 
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   Inschrijven
Inschrijven voor de Leergang Handelsrecht en 
Transportrecht is mogelijk via eggens.uva.nl/lhtr.

   Contact
Kijk voor meer informatie over de  
Leergang Handels recht en Transportrecht 
op eggens.uva.nl/lhtr. Bij vragen kan contact 
opgenomen worden met het Eggens Instituut via 
020-5253407 of pao-fdr@uva.nl.

   Investering
De Leergang Handelsrecht en Transportrecht 
omvat 45 onderwijsuren. Deelname aan 
de volledige leergang kost € 4495,-. Dit 
is inclusief cursusmateriaal (exclusief 
boeken), arrangementskosten, examengelden 
(inclusief eventuele eerste herkansing) en 
deelnamecertificaat/diploma. De leergang is 
vrijgesteld van BTW.

Praktische informatie

   Voor wie?
De leergang is gericht op professionals die 
werkzaam zijn binnen het handelsrecht en/of het 
transportrecht en die hun kennisgebied willen 
verdiepen en verbreden. Instromende cursisten 
hebben een academische, bij voorkeur juridische 
vooropleiding met succes afgerond, zijn (goed) 
bekend met het handelsrecht en het transportrecht 
en hebben minimaal 3 tot 4 jaar werkervaring.

   Studieduur en studiebelasting
De colleges van de Leergang Handelsrecht en 
Transportrecht zijn van september 2022 tot en 
met maart 2023. Nadien volgt een mondeling 
examen. Naast het volgen van de colleges, betreft 
de voorbereidingstijd per college circa één uur per 
collegeuur.
 

   Locatie
De colleges vinden plaats bij De Koninklijke 
Industrieele Groote Club op de Dam in 
Amsterdam. De locatie is gemakkelijk te bereiken 
en op loopafstand van OV.
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Hoewel deze brochure met 
de grootst mogelijke zorg is 
samengesteld, kunnen geen 
rechten worden ontleend  
aan de inhoud ervan.

Amsterdam Centre for Insurance Studies
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