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LNG combineert een aantal voordelen, onder 
meer: schoner (minder schadelijke emissies), 
veiliger en lager geprijsd.

Na een aantal succesvolle pilots wordt in 
eerste instan�e vooral gekeken naar 
vrachtwagens en schepen om LNG als brand-
stof toe te passen. Qua techniek en rende-
ment ziet het er veel belovend uit.

Op 7 februari 2013 zal Energy Valley in samen-
werking met Dorhout Advocaten u een door-
kijk geven naar de juridische aspecten rond de 
implementa�e van LNG.

Welke regels, we�en en aansprakelijkheden 
zijn belangrijk voor ondernemers, overheden 
en investeerders in de energiebranche, 
scheepvaart- en transportwereld? De 
bijeenkomst beoogt hen hierbij prak�sche 
handva�en en �ps te geven.

Aan de hand van prak�jkvoorbeelden en 
cases krijgt u een beeld van de we�elijke 
kaders en regels, maar vooral ook van de 
kansen van LNG.

Programma
Ontvangst  15.30 – 16.00 uur

16.00 – 16.30 uur
De contouren van de wet- en regelgeving met betrekking tot 
LNG. Wat is de status van de regelgeving? Welke regelgeving 
moet nog worden ingevuld of aangevuld? Een en ander 
bekeken vanuit een algemeen juridisch kader.
Door: Mr J.F. Koenders MRICS (Hans), advocaat – partner bij 
Dorhout Advocaten

16.30 – 16.50 uur
De implementa�e van LNG toepassingen, –installa�es en het 
opbouwen van bedrijven en organisa�es hiervoor. Waar moet 
u op le�en vanuit een bestuursrechtelijke invalshoek?
Door: Mr A. Schwartz (Annelies), advocaat bij Dorhout Advocaten

Pauze  16.50 – 17.00 uur

17.00 – 17.20 uur
De implementa�e van LNG–installa�es nader bekeken vanuit 
een invalshoek van aansprakelijkheidsrecht.
Door: Mr D. Tempelman (Daisy), promovenda energierecht 
aan de RUG, par�me verbonden aan Dorhout Advocaten 

17.20 – 17.30 uur
Slotwoord door de heer J.G.M. Alders (Hans), voorzi�er van 
Vereniging Energie Nederland

Netwerkborrel (hapje + drankje)  17.30 – ca. 19.30 uur  

LNG als brandstof in juridisch perspec�ef

mede mogelijk gemaakt door: een ini�a�ef van:  

www.dorhout.nl www.tcnn.nlwww.energyvalley.nl


