Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Programma Leergang Handelsrecht en Transportrecht 2022-2023



Cursusdag

Alle bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag. Het
afsluitend mondeling examen kan op een andere dag plaatsvinden.

STARTBIJEENKOMST



Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats bij de Koninklijke
Industrieele Groote Club (Dam 27, Amsterdam).



Lunch

Bij de colleges die aanvangen om
12.00 en 13.00 uur is een lunch inbegrepen.

Introductie tot het (internationaal) handelsrecht

Datum

Tijd

Onderdeel

Docent(en)

Dinsdag 13-09-2022

14.00 – 17.15

• Het bijzondere, zelfstandige karakter van het handelsrecht/rechtsculturen en
het handelsrecht

Hendrikse

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

Visser

MODULE

1

Internationale koop/Distributie en agentuur/Betalingsverkeer/Zekerhedenrecht

Datum

Tijd

Onderdeel

Docent(en)

Dinsdag 20-09-2022

13.00 – 17.30

• Internationale Koop deel l: Weens Koopverdrag

Kruisinga en Tamboer

• Internationale Koop deel 2: Incoterms

Van Hall

• Agentuur- en distributieovereenkomsten

Rinkes

• Goederenrechtelijke zekerheden

Wibier

• Wissel- en chequerecht, documentair incasso, documentair krediet, bankgarantie
en borgtocht

Den Teuling

Dinsdag 27-09-2022

13.00 – 17.30

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Programma Leergang Handelsrecht en Transportrecht 2022-2023



Cursusdag

Alle bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag. Het
afsluitend mondeling examen kan op een andere dag plaatsvinden.

MODULE

2



Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats bij de Koninklijke
Industrieele Groote Club (Dam 27, Amsterdam).



Lunch

Bij de colleges die aanvangen om
12.00 en 13.00 uur is een lunch inbegrepen.

Transportrecht

Datum

Tijd

Onderdeel

Docent(en)

Dinsdag 01-11-2022

14.00 – 17.15

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

De Wit

Dinsdag 08-11-2022

12.00 – 18.00

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

Nick Margetson

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

Claringbould en Kruit

• Binnenvaartrecht

Van ‘t Zelfde

• Spoorgoederenvervoer

Kramer

• Vervoer van goederen door de lucht

Koning

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

Verheyen

• Vervoer van goederen over de weg: doorbreking van aansprakelijkheidslimieten

Hendrikse

Dinsdag 15-11-2022

Dinsdag 22-11-2022

13.00 – 17.30

13.00 – 17.30

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Programma Leergang Handelsrecht en Transportrecht 2022-2023



Cursusdag

Alle bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag. Het
afsluitend mondeling examen kan op een andere dag plaatsvinden.

MODULE

3



Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats bij de Koninklijke
Industrieele Groote Club (Dam 27, Amsterdam).



Lunch

Bij de colleges die aanvangen om
12.00 en 13.00 uur is een lunch inbegrepen.

Algemeen verzekeringsrecht en Transportverzekeringsrecht

Datum

Tijd

Onderdeel

Docent(en)

Dinsdag 17-01-2023

12.00 – 18.00

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

Hendrikse

• 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

Roos

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

Engel

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

Van de Meent

• Warranties en conditions in het Engelse (zeeverzekerings)recht

Nick Margetson

Dinsdag 24-01-2023

12.00 – 18.00

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Programma Leergang Handelsrecht en Transportrecht 2022-2023



Cursusdag

Alle bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag. Het
afsluitend mondeling examen kan op een andere dag plaatsvinden.

MODULE

4



Locatie

De bijeenkomsten vinden plaats bij de Koninklijke
Industrieele Groote Club (Dam 27, Amsterdam).



Lunch

Bij de colleges die aanvangen om
12.00 en 13.00 uur is een lunch inbegrepen.

Bijzondere onderwerpen in het handelsrecht

Datum

Tijd

Onderdeel

Docent(en)

Dinsdag 14-03-2023

13.00 – 17.30

• Forumclausules en parallelle procedures in het handelsrecht

Verheyen

• Beslagleggen in het handelsrecht/Maritieme claims

Van der Valk

• Rechtskeuze in het handelsrecht

Van Wechem

• Internationale handel en mededingingsrecht

Rinkes

• Arbitrage in het handelsrecht

Nick Margetson

• Offshore Contracting

Nigel Margetson

Dinsdag 21-03-2023

13.00 – 17.30

