PERSBERICHT
RECENTE ONTWIKKELINGEN BINNENVAARTRECHT CENTRAAL
TIJDENS DE INLAND SHIPPING LAW CONFERENCE 2022
10/11/2022, Rotterdam
Op 3 en 4 november 2022 vond de Inland Shipping Law Conference 2022 plaats in de bruisende stad
Rotterdam, de thuisbasis van de grootste zeehaven van Europa en een belangrijk knooppunt voor de
binnenvaart. IVR en Erasmus School of Law mochten bij de VNAB (Vereniging Nederlandse Assurantie
Beurs) zo'n 100 deelnemers uit meer dan 10 verschillende landen verwelkomen. Onder hen waren
juridische professionals (advocaten en mensen uit de rechtspraak), verzekeraars, experts, academici,
enkele masterstudenten en andere professionals die zich bezighouden met of geïnteresseerd zijn in
het binnenvaartrecht.
Tijdens deze conferentie heeft een panel van internationale deskundige sprekers presentaties gegeven
over recente ontwikkelingen in 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 kwamen aan de orde. Na de presentaties volgden interessante discussies
onder leiding van verschillende professionals. De eerste congresdag werd afgesloten met een 4-gangen
diner in het prestigieuze Schielandshuis, een 17e-eeuws rijksmonument, waar oorspronkelijk het
bestuur van het Hoogheemraadschap van Schieland was gehuisvest. Ten tijde van de bouw was de
Coolsingel nog een gracht en bepaalde de Laurenskerk het stadsgezicht. In 1665 werd het
Schielandshuis door polderbestuurders van welgestelde komaf in gebruik genomen. Zij waren onder
meer verantwoordelijk voor het in bedwang houden van het water in de stad. Al met al was dit de
perfecte locatie om bij te praten over de huidige uitdagingen in de binnenvaart.
De aanleiding voor deze conferentie is het Festschrift Resi Hacksteiner, "A voyage through the Law of
Inland Shipping". De bijdragen in dit Festschrift behandelen verschillende onderwerpen met
betrekking tot het binnenvaartrecht en vormen daarmee een belangrijke bijdrage aan de juridische
literatuur over dit onderwerp.
De IVR zet zich actief in voor het stimuleren en promoten van de harmonisatie en unificatie van
binnenvaart- en aansprakelijkheidsrecht op pan-Europees niveau. De vereniging organiseert o.a.
colloquia ter bevordering van de implementatie van internationale verdragen en aanbeveling van
internationale voorwaarden en vervoersdocumenten. Het 10e IVR colloquium staat gepland voor
najaar 2023.
Presentaties, informatie over de sprekers en foto’s kunt u vinden op de IVR website www.ivr-eu.com.
IVR, Internationale Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de
binnenvaart en de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa.
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