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In deze bijdrage worden enkele ver
voersrechtelijke onderwerpen en proble
men aan de orde gesteld vanuit de in
valshoek van het verladend bedrijfsle
ven. Vandaar ook de titel “logistiek van
uit een juridisch perspectief’. Er wordt 
ingegaan op een aantal zaken die op dit 
moment sterk in de belangstelling staan 
bij het bedrijfsleven.
Specifiek wordt aandacht besteed aan de 
volgende onderwerpen:
* Physical Distribution
* Algemene voorwaarden
* Europese aanbesteding

1. Enge benadering van vervoer 
(recht)
Er bestaat in de praktijk sterk de nei
ging het vervoer en het vervoerrecht 
te benaderen vanuit de aanbodzijde 
van vervoerdiensten. Dit geldt zowel 
voor beleidsmakers, ambtenaren als

juristen. De vraagzijde van het ver
voer wordt vaak onderschat of ge
woon over het hoofd gezien.
Laat ik u enkele voorbeelden geven. 
Er is recentelijk een uitvoerige poli
tieke discussie geweest over wetge
ving op basis waarvan verladers ver
plicht zijn om hun lading via de 
beurs aan te bieden. In de gesprek
ken en discussies over deze wetge
ving klinkt vaak de uitspraak door 
dat schippers “toch recht op lading 
hebben”. Wanneer daar dan tegen
over wordt gesteld dat verladers als 
ondernemers toch vrij moeten zijn in 
het kiezen van hun zakelijke weder
partij en niet gedwongen kunnen 
worden om hun zakenpartner te kie
zen dan stuit dit vreemd genoeg nog
al eens op onbegrip. Recht op lading 
lijkt dan vanzelfsprekender te zijn 
dan de vrije verladerskeuze.
De EVO draagt deze vereniging zon
der meer een warm hart toe. Laat 
daar geen misverstand over bestaan. 
Maar toch constateren we dat ook in 
deze vereniging af en toe de neiging 
is om primair te redeneren vanuit de 
aanbodzijde van het vervoer. 
Vergelijk in dit verband de discussies 
over de Hamburg Rules. Wat hierbij 
opviel is dat bij het formuleren van 
een objectief juridisch standpunt de 
neiging aanwezig is om primair te 
kijken naar de verhoogde aansprake
lijkheid van de vervoerder. En niet 
naar het feit dat hiermee wellicht 
voor het verladende bedrijfsleven een 
meer evenwichtig en gewenst aan- 
sprakelijkheidsregiem kan worden 
gerealiseerd. Het verladende Neder
landse bedrijfsleven heeft zich overi
gens in een eerder stadium al duide

lijk uitgesproken voor invoering van 
de Hamburg Rules.

2. Incoterms en EDI
Onze indruk is dus dat het vervoer
recht nogal eens primair vanuit de 
aanbodzijde wordt beleefd.
Daarnaast valt het ons regelmatig op 
dat het vervoerrecht vaak geïsoleerd 
wordt bekeken en bestudeerd. Dit 
beperkt zich dan sec tot de civiel
rechtelijke verhouding tussen de ver
voerder en zijn opdrachtgever. Aan 
de directe juridische omgeving van 
deze civielrechtelijke verhouding 
wordt dan totaal geen aandacht be
steed. Hierbij heb ik bijvoorbeeld 
het oog op de standaard internatio
nale leveringscondities, de zoge
naamde Incoterms. Deze Incoterms 
bepalen de rechten en verplichtingen 
van een leverancier en zijn klant ten 
aanzien van een internationale leve- 
ring. De juridische relatie tussen een 
vervoerder en zijn opdrachtgever 
kan pas goed ingeschat worden wan
neer er ook een deugdelijk inzicht 
aanwezig is in de exacte juridische 
inhoud van een Incoterm. Voorts 
lijkt mij dat de juridische aspecten 
van de logistieke rechten en ver
plichtingen van een leverancier en 
zijn klant ook tot het vervoerrecht 
behoren. Opvallend is echter dat de 
hoeveelheid literatuur en publicaties 
over dit onderwerp zeer beperkt is.

Dat het vervoerrecht, vanuit de prak- 
tijkbril gezien, nogal eens te beperkt 
wordt benaderd blijkt bijvoorbeeld 
ook uit het feit dat door nagenoeg 
nog geen enkele vervoerjurist enige 
aandacht aan EDI is besteed. En dat
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is vreemd wanneer bedacht wordt dat 
al vanaf 1987 met door de Stichting 
Vervoeradres uitgegeven standaard- 
berichten door middel van EDI 
wordt gecommuniceerd.
Gelukkig heeft de Stichting Vervoer
adres in aanvulling op de vervoer- 
condities EDI-voorwaarden opge
steld.

3. Physical Distribution
Vanaf de jaren ‘60 doet zich een 
ontwikkeling voor waarbij steeds 
meer ondernemingen het vervoer 
van hun goederen uitbesteden aan 
professionele vervoerders. Dit past 
uiteraard in het streven van onderne
mingen om zich te beperken tot hun 
core-business. De ontwikkeling van 
het uitbesteden van het vervoer was 
afgerond beginjaren tachtig.
Vanaf dat moment doet zich in de 
logistieke bedrijfsvoering in het ver
ladend bedrijfsleven een tweede ont
wikkeling voor. Verladers beginnen 
hun totale inkomende dan wel uit
gaande goederenstroom uit te beste
den. Hierbij gaat het dan niet alleen 
om het vervoer sec maar om het ma
nagement en de uitvoering van de 
totale logistiek. Hieronder vallen 
dan naast de verantwoordelijkheid 
voor het vervoer bijvoorbeeld de 
volgende activiteiten:
- opslag
- orderpicken
- om- en verpakking
- etiketting
- soms facturering
Dit geheel van activiteiten maakt dan 
uitdrukkelijk deel uit van één over
eenkomst. Ik spreek hier overigens 
slechts over physical distribution in 
Europa. Voor wat betreft het vervoer 
gaat het hier alleen om het wegver
voer. Zee- en luchtvaart komen 
slechts bij mondiale physical distri
bution voor. Mede gelet op de be
schikbare tijd wil ik me in dit kader 
beperken tot de physical distribution 
in Europa.
De kern van een Physical Distribu- 
tionovereenkomst is dat een opdracht
gever niet alleen de feitelijke totale 
uitvoering maar ook de verantwoor
delijkheid, het management overlaat 
aan een derde. Dit practische uit
gangspunt heeft een belangrijke juri
dische consequentie. Het betekent 
namelijk dat er bij een physical dis- 
tributionovereenkomst sprake is van 
een resultaatsverbintenis. Een verla
der verwacht van een physical distri-

butor het realiseren van een concreet 
resultaat.
Hiermee is dan ook direct het ver
schil aangegeven tussen een Physi
cal Distributor en een expediteur.
Een Physical Distributionovereen- 
komst kent een resultaatsverbintenis. 
Een Expeditieovereenkomst een in- 
spannings verbintenis.
Uit het gegeven dat er sprake is van 
een resultaatsverbintenis vloeit ook 
min of meer automatisch het vereiste 
aansprakelijkheidsregiem voort. Dit 
regiem dient gebaseerd te zijn op het 
uitgangspunt dat de PD’er aanspra
kelijk is op het moment dat vastge
steld wordt dat het resultaat niet is 
gerealiseerd. Voor verladers is dan 
ook alleen een risico-aansprakelijk
heid acceptabel. Dit betekent dus 
heel simpel gezegd het volgende: 
Wanneer er in de totale logistieke 
keten een fout wordt gemaakt is de 
physical distributor hiervoor aan
sprakelijk tenzij hij kan bewijzen dat 
deze het gevolg is van overmacht.

Hierbij gaat het dan tevens om één 
regeling voor de gehele keten onder 
dekking van één aansprakelijkheids
regiem. Als dus ter bestemming 
wordt geconstateerd dat goederen 
niet of niet in de juiste staat zijn afge
leverd dan moeten partijen op een 
eenvoudige wijze op basis van één 
set voorwaarden de aansprakelijkheid 
van de vervoerder kunnen afhande
len. Dit ongeacht of de schade tij
dens de opslag, het verpakken, re- 
conditioneren of het vervoer is ont
staan.
Helaas zijn er in de logistieke prak
tijk weinig onderwerpen waarover 
zoveel verschil van mening en mis
verstanden zijn als het juridisch ka
der van Physical Distribution. Het 
verladend bedrijfsleven wordt in de 
praktijk met enorm veel voorwaar- 
den geconfronteerd. In deze juridi
sche kakofonie zijn de volgende 
condities te onderscheiden:

- Expeditievoorwaarden:
Vaak wordt er dan verwezen naar 
de Fenexcondities. Ik heb u net 
aangegeven dat dit voor een ver
lader absoluut onaanvaardbaar is. 
Een physical distributor is voor 
een opdrachtgever niet louter een 
tussenpersoon zoals een expedi
teur. Een Physical Distributor is 
een partij die de verantwoorde
lijkheid heeft voor een concreet

resultaat.
De Fenex-condities zijn alleen 
daarom al onaanvaardbaar omdat 
ze uitgaan van een inspannings- 
verbintenis en een hieruit voort
vloeiend schuldaansprakelijk- 
heidsregiem.
Sommigen van u zullen nu den
ken “dat wat een physical distri
butor doet dat kan een expediteur 
ook”. Dat kan inderdaad het ge
val zijn maar dan zou ik hem in 
dit verband ook “physical distri
butor” noemen.

AVC-CMR condities:
Ook een enkele verwijzing naar 
vervoercondities zoals de AVC 
en het CMR-verdrag is per de
finitie onwenselijk. Veel zaken 
die niet direct te maken hebben 
met het vervoer zelf blijven daar
door ongeregeld. Vergelijk bij
voorbeeld de verantwoordelijk
heid voor het management van 
de goederenstroom, de opslag, 
verpakken etc.

"Kameleon voorwaarden":
Er zijn physical distributors die 
voorwaarden kennen waarbij 
voor elk onderdeel van het traject 
een apart regiem geldt. Voor het 
vervoer gelden dan de vervoer
condities, voor expeditie de Fe- 
nex-voorwaarden, opslag aparte 
opslagvoorwaarden. Vanuit een 
verladersoogpunt gezien kleeft 
hier zowel een principieel als 
practisch bezwaar aan. Principi
eel omdat de verlader nu juist 
niet apart het vervoer, de expedi
tie en opslag heeft uitbesteed. Hij 
heeft al deze verschillende acti
viteiten in het kader van één phy
sical distribution opdracht uitbe
steed. Hiervoor is dan ook één 
physical distributioncontract ge
sloten dat alle activiteiten als een 
geheel omvat. U zou het kunnen 
vergelijken met een vorm van 
aanneming van werk.
Ook praktisch gesproken kleeft 
er een belangrijk bezwaar aan het 
kameleonsysteem. Dit systeem 
veronderstelt de mogelijkheid 
achteraf te kunnen vaststellen bij 
welke activiteit de schade zich 
heeft voorgedaan. Bij Physical 
Distribution is dit juist niet het 
geval. De PD’er is verantwoor
delijk voor de totale logistiek. 
Indien dan ter bestemming blijkt
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dat de goederen bijvoorbeeld zijn 
beschadigd is het practisch on
mogelijk aan te geven of deze 
schade nu is ontstaan tijdens de 
opslag, verpakking, vervoer of 
een andere activiteit.

TLN voorwaarden:
De EVO heeft zeer geruime tijd 
met de beroepsvervoerganisaties 
onderhandeld over gezamelijke 
PD-voorwaarden te deponeren in 
het kader van de Stichting Ver- 
voeradres. Helaas is hierbij nog 
geen overeenstemming bereikt. 
Dit heeft er toe geleid dat de be- 
roepsvervoerorganisatie TLN en 
de EVO ieder hun eigen voor
waarden hanteren.
De beroepsvervoerorganisatie 
TLN heeft hierbij als uitgangs
punt een schuldaansprakelijk- 
heidsregiem gekozen. Dit komt 
er dus op neer dat wanneer aan 
het einde van de keten wordt ge
constateerd dat goederen niet, of 
niet in de overeengekomen staat 
of met vertraging worden afgele- 
verd de verlader dient te bewij
zen dat de verlader een verwijt 
treft.
Ik heb u aangegeven dat dit voor 
verladers de omgekeerde wereld 
is. Zij wensen niet opgezadeld te 
worden met een bijna niet in te 
vullen bewijslast. 
Opdrachtgevers hebben in de 
praktijk geen enkel feitelijk in
zicht in de wijze waarop de phy- 
sical distributor zijn werkzaam
heden verricht. Hoe kan hij dan 
aantonen dat de physical distri
butor een verwijt treft ten aan
zien van de uitvoering van de op
gedragen werkzaamheden. Het is 
zowel feitelijk als principieel dan 
ook veel juister om de physical 
distributor te laten bewijzen dat 
de schadeoorzaak is te wijten aan 
overmacht of wellicht een andere 
met name genoemde aansprake- 
lijkheidsuitsluitingsgrond. 
Overigens zijn TLN en de EVO 
nog steeds in gesprek teneinde 
gezamelijke voorwaarden te re
aliseren.

EVO-voorwaarden:
Omdat geen van de voorwaarden 
die ik u net noemde acceptabel 
zijn heeft de EVO aparte PD- 
voorwaarden opgesteld. Deze 
voorwaarden zijn tot stand geko

men na uitvoerig overleg tussen 
het verladend bedrijfsleven en 
enkele grote Physical Distribu- 
tors. De voorwaarden gaan uit 
van één aansprakelijkheidsre- 
giem voor het gehele traject. 
Hierbij is gekozen voor het CMR- 
aansprakelijkheidsregiem. Deze 
regels gelden dan voor alle acti
viteiten in het kader van een phy
sical distributionovereenkomst. 
De risicoaansprakelijkheid, of zo 
u wilt vervoerders aansprakelijk
heid, geldt dus behalve voor het 
vervoer ook voor het opslag-, 
verpakkings- en expeditiegedeel- 
te. Door te kiezen voor het dwin
gendrechtelijke aansprakelijk- 
heidsregiem uit het CMR-ver- 
drag kan er ook worden volstaan 
met één set aansprakelijkheidsre- 
gels.
Het CMR-regiem geldt ook als 
het begin- en eindpunt van de lo
gistieke keten beide in Nederland 
zijn gelegen. Hier worden dus de 
AVC terzijde geschoven.

4. Algemene voorwaarden
Naast het onderwerp Physical Distri- 
bution voorwaarden wil ik graag met 
u ingaan op het belang van algemene 
voorwaarden in de logistieke be
drijfsvoering. Tegen u als specialis
ten hoef ik niet te zeggen dat met 
name in deze branche enorm veel 
wordt gewerkt met standaardcondi
ties. Een blik in het onder auspiciën 
van de Rotterdamse Associatie van 
Ladingontvangers uitgegeven hand
boek met algemene voorwaarden be
vestigt dit. Hierbij neemt het weg
vervoer een betrekkelijke unieke po
sitie in. Sinds de jaren vijftig komen 
voorwaarden voor het wegvervoer 
tot stand in de Stichting Vervoer- 
adres. In deze Stichting werken ver
laders en vervoerders samen. Onder 
auspiciën van deze Stichting komen 
voorwaarden tot stand die gedragen 
worden door zowel de aanbieder als 
afnemer van een dienst. Het bekend
ste produkt is natuurlijk de Algeme
ne Vervoercondities. De eerste ver
sie van deze condities kwam al in de 
jaren vijftig tot stand. Nadien zijn 
deze condities nog een enkele malen 
gewijzigd. Daarnaast zijn voor een 
aantal specifieke vormen van ver
voer nog aanvullende condities op
gesteld. In dit verband kunnen wor
den genoemd:
* de algemene tankvervoercondi-

ties voor het vervoer van bulk
goederen over de weg

* de algemene vervoercondities 
motorvoertuigen

* de algemene bergings- en ver
voercondities gestrande voertui
gen

* de algemene veevervoercondities
* de algemene koeriersvoorwaar- 

den
* de algemene veerboot- en beurt- 

vaartcondities
* de algemene voorwaarden voor 

electronisch berichtenverkeer
* de algemene voorwaarden voor 

het vervoer van afvalstoffen.

Helaas zijn de voorwaarden in een 
aantal andere technieken veel min
der tweezijdig opgesteld. Sterker 
nog, een groot aantal voorwaarden 
zijn extreem eenzijdig opgesteld in 
het voordeel van de opsteller van de 
condities. Vergelijk in dit verband 
bijvoorbeeld de Verlade- und Trans- 
portbedingungen in de binnenvaart 
of de in Amsterdam en Rotterdam 
gehanteerde opslag- en veemcondi- 
ties of de stuwadoorscondities. Zelfs 
na herhaalde lezing van deze voor
waarden is het erg moeilijk om situ
aties voor te stellen waarin het op- 
slagbedrijf, veem of de stuwadoor 
met succes aansprakelijk gesteld kan 
worden.
Tegen deze achtergrond waren wij 
als verladersorganisatie ook ver
heugd met de invoering van afdeling 
6.5.3 van het BW inzake algemene 
voorwaarden. Met inachtneming van 
een overgangstermijn van één jaar 
werden de nieuwe regels inzake al
gemene voorwaarden op 1 januari 
1993 van kracht. Tijdens de vorige 
algemene ledenvergadering werd 
deze regelgeving uitvoerig geschetst 
door de heer Moelker. Ik wil dan ook 
slechts even ingaan op de hoofdlijn 
van genoemde afdeling.
De regeling komt er op neer dat al
gemene voorwaarden kunnen wor
den getoetst aan het criterium “onre
delijk bezwarend”. Indien voorwaar
den dit zijn kunnen ze door de rech
ter worden vernietigd.
Of een beding “onredelijk bezwa
rend” is hangt af van de omstandig
heden van het geval. Als voorbeel
den van deze omstandigheden noemt 
artikel 233:
- de aard en de overige inhoud van 

de overeenkomst;
- de wederzijds kenbare belangen
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van partijen;
- de wijze waarop de voorwaarden 

tot stand zijn gekomen.
Blijkens de wetsgeschiedenis is bij 
de beoordeling van dit laatste ele
ment met name van groot belang of 
de algemene voorwaarden eenzijdig 
of tweezijdig tot stand zijn gekomen. 
Is met andere woorden de wederpar
tij van de gebruiker betrokken ge
weest bij het opstellen van de alge
mene voorwaarden?
Als verladersorganisatie hebben wij 
gemerkt dat deze wettelijke regeling 
in de praktijk al een belangrijke uit
werking heeft gehad. De EVO wordt 
in haar hoedanigheid van behartiger 
van de gebruikers van logistieke 
diensten steeds vaker geconsulteerd 
en betrokken bij het formuleren van 
verschillende logistieke voorwaar
den. Hiermee wordt ook voorkomen 
dat wij genoodzaakt zullen zijn om 
bij het Hof in Arnhem om vernieti
ging van de condities te vragen.

5. Europees aanbesteden
Eén van de zaken die voor de logis
tieke praktijk en de totale juridische 
dienstverlening op dit terrein van 
groot belang is, betreft de “Europese 
richtlijn voor overheidsopdrachten: 
Diensten”. Deze richtlijn schrijft 
voor dat op enkele uitzonderingen na 
opdrachten voor dienstverlening 
t.b.v. een (semi) overheidsorgaan die 
een relatief laag drempelbedrag over
schrijden Europees aanbesteed moe
ten worden. Heel concreet betekent 
dit bijvoorbeeld dat wanneer een ad
vocaat een vervoer- of physical dis- 
tribution krijgt te beoordelen waarbij 
een (semi) overheidslichaam is be
trokken hij zijn cliënt er eerst uit
drukkelijk op moet wijzen dat de op
dracht eerst Europees aanbesteed 
moet worden. Daarna kan er pas 
Europees aanbesteed worden.
Het begrip overheidslichaam is vrij 
ruim geformuleerd. Onder dit begrip 
vallen in de eerste plaats de Staat, 
provincies, gemeenten, waterschap
pen en gemeenschappelijke regelin
gen. Maar ook publiekrechtelijke in
stellingen waar de overheid direct 
dan wel indirect zeggenschap heeft. 
Waar die zeggenschap uit moet be
staan wordt nader uitgewerkt in de 
richtlijn. In deze richtlijn staat voorts 
omschreven welke procedures en 
termijnen in acht moeten worden ge
nomen.
Het niet naleven van de richtlijn heeft

ernstige gevolgen. Wanneer een con
tract tenonrechte niet is aanbesteed 
kan dit ernstige gevolgen hebben. 
Gedupeerden kunnen dit contract 
laten vernietigen. Inmiddels zijn er 
ook al enkele Kort Gedingen ge
voerd waarbij een niet Europees 
aanbesteed contract werd vernietigd. 
Helaas zullen er nog vele problemen 
en procedures volgens want de in
schatting van de EVO is dat er op dit 
moment nog maar zeer marginaal 
wordt aanbesteed. De aanbestedin
gen moeten worden gepubliceerd in 
het Supplement op het Publikatie- 
blad van de Europese Gemeenschap
pen. Kennisname van een willekeu
rig nummer van dit Supplement leert 
dat er wel heel weinig aanbestedin
gen in voorkomen.
De practische relevantie hiervan is 
des te groter nu steeds meer gemeen
ten, samenwerkingsverbanden, wa
terschappen etc. hun logistiek uitbe
steden. Met name het afvaltransport 
en huisvuildiensten worden steeds 
vaker aan professionele vervoerders 
uitbesteed. Gesteld kan worden dat 
onder alle contracten die na 1 juli 
1993 zijn gesloten en niet Europees 
zijn uitbesteed een “bom” ligt.

6. Gebruik maken van buitenlandse 
chauffeurs
Tenslotte wil ik nog even kort in
gaan op het toenemend gebruik van 
buitenlandse chauffeurs. We consta
teren als EVO dat West-Europese 
ondernemers in toenemende mate 
gebruik maken van met name Oost- 
Europese chauffeurs. Ondernemers 
overzien hierbij niet altijd de ver
schillende juridische haken en ogen 
die hieraan vast zitten. Zo constate
ren we regelmatig dat de chauffeurs 
uit bijvoorbeeld Polen, Rusland, of 
andere Oost-Europese landen niet in 
het bezit zijn van een vereist chauf
feur sdiploma of geldig rijbewijs. Het 
is voorgekomen dat in zo’n situatie 
de werkgever enorm in de proble
men kwam bij een aanrijding. De 
verzekeraar weigerde de schade te 
vergoeden bij de door zijn Oost- 
Europese chauffeur veroorzaakte 
aanrijding. De schade die de verze
keraar op basis van de WAM uit
keerde moest in termijnen worden 
terugbetaald door de ondernemer. 
Ook in fiscale zin raken bijvoorbeeld 
Duitse en Nederlandse ondernemers 
in de problemen. Deze problemen 
doen zich bijvoorbeeld voor wanneer

een Poolse chauffeur met een Neder
lands gekentekend voertuig in Polen 
komt. Op basis van Poolse fiscale re
gelgeving moet het voertuig dan in
gevoerd worden. Polen staat niet toe 
dat eigen ingezetenen op een buiten
lands gekentekend voertuig rijden. 
Een ander onderwerp dat in het ver
lengde hiervan ligt betreft het in
schakelen van Oost-Europese ver
voerders. Het is absoluut niet mijn 
intentie om al deze vervoerders in 
een negatief daglicht te stellen. Wat 
wij echter als EVO echter wel con
stateren is dat het enorm moeilijk is 
om een Oost-Europese vervoerder 
met succes aansprakelijk te stellen 
voor een ladingschade. Soms blijkt 
een Oost-Europese vervoerder ver
dwenen of niet meer te traceren te 
zijn wanneer een verlader tracht zijn 
schade te verhalen. In andere geval
len stuit hij op een muur van proble
men die variëren van taalkundige 
aard tot moeilijke juridische proce
dures. We houden onze leden dan 
ook altijd voor dat een scherpe 
vrachtprijs aantrekkelijk kan zijn 
maar wijzen hen er tevens op dat er 
forse (juridische) risico’s aan kun
nen kleven.

IVR Congres

Teneinde meer inzicht te verkrijgen in 
het scheepvaartgebeuren in de ruimste 
zin des woords in de Donau-landen, or
ganiseert de juridische commissie van 
het IVR op donderdag 12 en vrijdag 13 
oktober 1995 te Rotterdam een congres 
als vervolg op de bijeenkomst die ge
houden is te Wenen op 15 en 16 april 
1993 (zie onder andere Mededelingen
blad nr. 11, september 1993) 
Uitgenodigd worden vertegenwoordi
gers uit de diverse sectoren van de 
Donau-scheepvaart uit Bulgarije, Kro
atië, Oostenrijk, Slowakije, Tsjechië, 
Roemenië, Hongarije en de Oekraïne, 
naast de vertegenwoordigers van de 
Rijnoeverstaten.
Nadere mededelingen volgen.

Mededeling:

De volgende Algemene Ledenvergade
ring zal worden gehouden op vrijdag 28 
april 1995 te 14.30 uur op een nader aan 
te geven plaats in Rotterdam. Verdere 
mededelingen dienaangaande volgen.
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