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Op donderdag 26 april 2012 organiseerden de Vereniging Publiek Vervoerrecht, de
Nederlandse Vereniging voor Zee en Vervoersrecht en de Vereniging voor Vervoersrecht-
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abn amro

41.10.01.663
55.17.033

advocaten gezamenlijk een themamiddag over het onderwerp “Reizigersrechten bij vertraging

giro

en annulering” in auditorium “Het Trefpunt” van de Nederlandse Spoorwegen in Utrecht (NS

kvk amsterdam

hoofdgebouw IV, Laan van Puntenburg 100).
Centraal stonden Verordening (EG) 261/2004 “tot vaststelling van gemeenschappelijke regels
inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of
langdurige vertraging van vluchten”. Ook werd stilgestaan bij Verordening (EU) 1371/2007
inzake rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer, Verordening (EU) 1177/2010
inzake reizigersrechten in de binnenvaart en de zeevaart en Verordening (EU) 181/2011 inzake
reizigersrechten in het autobus en touringcarvervoer, meer in het bijzonder bij de rechten van
reizigers in geval van annulering en vertraging.
Als sprekers traden op:
•

mr. A.W. Hagdorn (manager NedTrain Legal):
“Horizontale relevante wetgeving”

•

mr. M.R. van Dam (wetenschappelijk onderzoeker Erasmus Universiteit ):
”Verordening (EU) 1177/2010 voor passagiers reizend per schip en Verordening (EU)
181/2011 voor passagiers reizend per autobus of touringcar”

•

Prof.mr. C.C.van Dam (School of Law, King’s College London/Universiteit recht):
“Het Strurgeon-arrest en andere jurisprudentie”

•

mr. F.J.A.van Goor (Corporate Legal Services KLM):
”Het Sturgeon –arrest: gevolgen en dilemma’s voor de luchtvaartmaatschappijen”

•

mr. E. Pennink (kantonrechter Amsterdam):
”Stellingen en verweren in procedures inzake Verordening (EG) 261/2004”
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Na de presentaties volgde een levendige discussie met de zaal, waarbij bleek dat consumenten
belangen en de belangen en zorgen van luchtvaartmaatschappijen zeker niet parallel lopen,
terwijl anderzijds het belang van de vliegveiligheid beide partijen evenzeer ter harte gaat.
De middag werd afgesloten met een gezellige borrel aangeboden door de NS. Een uitvoerig verslag
van deze themamiddag werd gepubliceerd in het Tijdschrift Vervoer & Recht, Jaargang 2012 nr.6,
december 2012. Ook is dit te vinden op onze website www.verenigingpubliekvervoerrecht.nl
onder de applicatie archief.
Op donderdag 22 november 2012 hield de Vereniging Publiek Vervoerrecht met de Nederlandse
Vereniging voor Vervoerrecht Advocaten in vergadercentrum Engels, te Rotterdam, een
Themamiddag met als titel “Toezicht en Handhaving in het vervoer; op de wissel van strafen bestuursrecht”. Behalve bij het spanningsveld tussen bestuurs- en strafrecht met name
op het gebied van het opsporingstraject werd tevens aandacht besteed aan het fenomeen
“handhavings-toezichtconvenanten” die bijvoorbeeld zijn gesloten in de luchtvaart op het
gebied van veiligheid en milieu en in de container- en tankvaart tussen de overheid en het
bedrijfsleven (zgn. “horizontaal toezicht”).
Presentaties werden gegeven door de volgend sprekers:
•

mr. A.W. Hagdorn (Manager NedTrain Legal): “Toezicht en Handhaving op het spoor”

•

mr. R. de Rijck (Officier van justitie Functioneel Parket Rotterdam): “Bestuurlijke en/of
strafrechtelijke afdoening?”

•

mevr. mr. J. Thunnissen (Inspecteur-Generaal Inspectie Leefomgeving en Transport):
“Zorgvuldig toezicht in het vervoer; het bedrijfsleven aan zet?”

Na afloop volgende een discussie met de zaal, gevolgd door een geanimeerde borrel.
Op onze website www.verenigingpubliekvervoerrecht.nl zijn onder de applicatie archief de
presentaties van de heren Hagdorn en de Rijck terug te vinden.
Ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering vond plaats op 22 november 2012, voorafgaand aan
bovengenoemde Themamiddag in vergadercentrum Engels. Aan de orde kwamen het
Jaarverslag 2011 door de Secretaris, de rekening en verantwoording van de Penningmeester
2011, Goedkeuring door de Kascommissie 2011 en de benoeming van de kascommissie 2012
waarvoor de heer P.J. Tuk RA en mevrouw mr. Cleton-Smoor zich beschikbaar verklaarden.
Bestuur
Bestuursvergaderingen vonden plaats op 9 februari, 14 maart, 6 juni, 9 augustus
27 september en 20 november.
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Leden
Eind 2012 telde de vereniging 117 leden tegen eveneens 117 leden eind 2011.
Website/lidmaatschap
De bestaande domeinregistratie van de website www.verenigingpubliekvervoerrecht.nl
werd gecontinueerd. Deze geeft informatie over het doel van de vereniging, lidmaatschap, de
samenstelling van het bestuur, bestuursmededelingen, bijeen-komsten en andere activiteiten.
Lidmaatschap van de vereniging kan bovendien worden aangemeld door middel van een link
op deze website evenals aanmelding voor een te houden bijeenkomst. De applicatie ‘archief’
geeft toegang tot de Jaarverslagen en tot de verslagen van de voor- en najaarsbijeenkomsten.
Regelmatig vonden verder updates plaats en werden tevens presentaties van sprekers on-line
geplaatst middels onze vaste communicatie expert, Hugo den Ouden.
De kosten van het lidmaatschap, € 25 per jaar, zijn ongewijzigd gebleven.
Samenwerking
Door de samenwerking met de Vereniging van Vervoerrechtadvocaten en de Nederlandse Vereniging
voor Zee- en Vervoersrecht, afhankelijk van het thema van de betreffende bijeenkomst(en), werd de
in 2011 gestarte policy gecontinueerd.
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