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PERSBERICHT 
 
 

INLAND SHIPPING LAW CONFERENCE 3-4 NOVEMBER 2022 
15/08/2022, Rotterdam 
 
 
Erasmus School of Law en IVR nodigen u uit voor de Inland Shipping Law Conference 2022 in de 
bruisende stad Rotterdam. Rotterdam heeft niet alleen een grote zeehaven, maar ook een zeer 
belangrijke binnenvaarthaven. De conferentie vindt plaats op donderdag 3 en vrijdag 4 november 2022 
bij de VNAB (Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.).  
 
De aanleiding voor deze conferentie is het Festschrift Resi Hacksteiner, "A voyage through the Law of 
Inland Shipping". Het Festschrift bevat verschillende artikelen op het gebied van binnenvaartrecht en 
levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de juridische literatuur op dit gebied.  
 
Tijdens deze conferentie brengt een panel van internationale deskundige sprekers u op de hoogte van 
recente ontwikkelingen met betrekking tot het binnenvaartrecht. Onderwerpen als: aansprakelijkheid 
bij incidenten met gevaarlijke stoffen, het concept ‘fault of the vessel’ in het licht van de autonome 
toekomst en nog veel meer komen aan bod. De presentaties worden gevolgd door interessante 
discussies onder leiding van verschillende professionals. 
 
Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de juridische aspecten van de binnenvaart. Ook 
zullen er volop netwerkmogelijkheden zijn, waaronder een diner op de donderdagavond. Alle 
presentaties zullen in de Engelse taal worden gegeven en we moedigen geïnteresseerden uit heel 
Europa dan ook aan om de conferentie bij te wonen. 
 
Op de IVR website www.ivr-eu.com vindt u meer informatie over het programma en kunt u zich 
inschrijven. Een early bird tarief voor IVR-leden is geldig tot 18 september. De eerste 35 personen die 
zich inschrijven zullen een gratis exemplaar van het Festschrift Resi Hacksteiner ontvangen.  
 
 
 
 
 
 
IVR, International Association for the representation of the mutual interests of the inland shipping and 
the insurance and for keeping the register of inland vessels in Europe. 
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