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1. Introductie 
 

1.1 Aanleiding  

Het College van Bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft opdracht gegeven het onderzoek 

van het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht (OO&R) te onderwerpen aan een Mid Term 

Review. In overleg met de dienst SOO en het CvB van deze universiteit heeft het bestuur van de 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid gekozen voor een ‘lichte’ procedure. Zij houdt in dat deze Mid Term 

Review bestaat uit een beoordeling door een kleine commissie van deskundigen aan de hand van een 

door het OO&R opgestelde zelfevaluatie. De beoordeling vindt plaats op het niveau van het 

onderzoeksinstituut. De werkwijze is informeel en er vinden geen interviews plaats behoudens de 

gesprekken waarvan hieronder sprake is. 

1.2 Peer review commissie 

De peer review commissie bestaat uit:  

- prof. mr. V. (Vincent) Sagaert, gewoon hoogleraar aan de KU Leuven 

- prof. mr. J.H.M. (Huub) Willems, bijzonder hoogleraar Corporate Litigation aan de 

Rijksuniversiteit Groningen 

De commissie is bijgestaan door: 

- mw. mr. drs. D. (Daphne) Beunk, docent Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit 

 

1.3 Onderzoeksperiode  

De commissie heeft tot taak het onderzoek van het OO&R over de jaren 2014-2016 te evalueren. 

1.4 Data 

Overgelegde stukken: 

- Het Research Assessment 2014  

- De zelfevaluatie over de jaren 2014-2016 

 

Gesprekken: 

- Het dagelijks bestuur van het OO&R 

• prof. mr. C.J.H. (Corjo) Jansen, voorzitter 

• mr. dr. B.A. (Ben) Schuijling, directeur 

• mr. N.S.G.J. (Niels) Vermunt, secretaris 

 

- De programmaleiders van het OO&R 

• prof. mr. S.E. (Steven) Bartels, Algemeen vermogensrecht 

• prof. mr. P.M. (Michael) Veder, Financiering, zekerheden en insolventie 

• prof. mr. C.D.J. (Claartje) Bulten, mede namens prof. mr. G. (Gerard) Van Solinge, 

Ondernemingsrecht 

• prof. mr. D. (Danny) Busch, Financieel recht 
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1.5 Terms of references 

De commissie heeft tot taak het onderzoek van het OO&R te beoordelen aan de hand van drie factoren 

(terms of reference):  

I. Kwaliteit (en kwantiteit) van onderzoek (Research Quality (and Quantity));  

II. Maatschappelijke relevantie (Relevance to society); en  

III. Internationaal perspectief en levensvatbaarheid (International outlook and viability). 

 

1.6 Categorieën  

De commissie beoordeelt daarbij de drie terms of references aan de hand van de volgende categorieën 

(1, 2, 3 en 4):  

Category Meaning Research quality Relevance to society Viability 

1 World leading/ 

Excellent on 

national level 

The research unit has 

been shown to be one 

of the few most 

influential research 

groups in the world in 

its particular field 

The research unit 

makes an outstanding 

contribution to 

society 

The research unit is 

excellently 

equipped for the 

future 

2 Very good The research unit 

conducts very good, 

internationally 

recognized research 

The research unit 

makes a very good 

contribution to 

society 

The research unit is 

very well equipped 

for the future 

3 Good The research unit 

conducts good 

research 

The research unit 

makes a good 

contribution to 

society 

The research unit 

makes responsible 

strategic decisions 

and is therefore 

well equipped for 

the future 

4 Unsatisfactory The research unit 

does not achieve 

satisfactory results in 

its field 

The research unit 

does not make a 

satisfactory 

contribution to 

society. 

The research unit is 

not adequately 

equipped for the 

future 

Please note that: 

- The categories in this assessment differ from the scores in prior assessments and are therefore not 

comparable. 

- For disciplines that operate primarily in a national context, such as Dutch language or Dutch law, 

the relevance of international competitiveness is transferred to relevance on a national level. For 

these disciplines, research should receive the qualification ‘excellent’ (category 1) when it is 

regarded the top group in the country. It is recommended to compare the organization and 

performance of the institute within its local setting to similar foreign institutes operating within 

their local setting. 
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2. Algemeen 

De commissie oordeelt dat het onderzoeksklimaat binnen het OO&R uitzonderlijk stimulerend te 

noemen is. De focus op fundamenteel onderzoek, de cohesie tussen de verschillende 

onderzoeksprogramma’s en de zichtbaarheid zijn excellent te noemen. Daarbij is de schaalgrootte 

waarop dit plaatsvindt binnen het ruime onderzoeksdomein onovertroffen. 

Deze samenhang en de onderzoekscultuur zijn gedragen geweest door de grote roergangers, zoals Bas 

Kortmann. Ook het recentere Grotius-gebouw draagt hiertoe duidelijk bij. Bovendien is door deze 

coherente manier van onderzoek, de zichtbaarheid van het OO&R nog groter dan enkel de output doet 

vermoeden.  

Daarbij wordt goed geïnvesteerd in de structuur en het behoud van de kwaliteit van de organisatie. De 

commissie ziet dat het OO&R vooruitgang heeft geboekt op vrijwel alle aandachtspunten die zijn 

genoemd in het Research Assessment 2014. Op sommige plaatsen zou het onderzoekscentrum nog 

concreter kunnen toelichten hoe het met de aanbevelingen uit 2014 is omgegaan en welke 

veranderingen het heeft doorgevoerd, ten einde deze excellentie nog meer in de verf te zetten. 

 

3. Maatschappelijke relevantie 

De commissie is van mening dat het OO&R een goede neus heeft voor problemen die in de 

maatschappij opkomen. Dit is mede te danken aan de intensieve samenwerking en uitwisseling met 

de rechtspraktijk. De commissie erkent de waarde van deze samenwerking en uitwisseling. Een goed 

voorbeeld hiervan vindt de commissie het onderzoek naar Cyber Security. In een vroeg stadium heeft 

het OO&R gezien dat dit thema van groot belang is voor de maatschappij en heeft het hierin 

geïnvesteerd, via een uniek perspectief.  

Bovendien is de relevantie van het onderzoek van het OO&R onmiskenbaar en zijn de effecten van het 

onderzoek groot. Het OO&R heeft een dominante positie op de diverse deeldomeinen die zij bestrijkt. 

Het onderzoek in Nijmegen heeft een centrale plaats in de juridische praktijk. De OO&R-serie, de Van 

der Heijden Serie, maar ook de prestigieuze Asser-serie en JOR, waaraan leden van de 

onderzoeksgroep een prominente bijdrage leveren, behoren tot de meest geraadpleegde bronnen in 

Nederland. Zowel (gerenommeerde) advocaten- en notariskantoren, als de rechtelijke macht, 

bedrijven en financiële instellingen zijn afnemers van het onderzoek van het OO&R.  

Door de praktijkgerichte inslag van het onderzoek en de wisselwerking met de praktijk weet het OO&R 

tot slot ook draagvlak te creëren voor fundamenteel onderzoek. Omdat het onderzoek altijd vanuit 

een fundamentele benadering wordt uitgevoerd, hetgeen op den duur ook voor de praktijk van belang 

is, is de toegevoegde waarde van wetenschappelijk onderzoek onmiskenbaar. De aanwezigheid van 

meta juridische onderzoekers, zoals rechtshistorici, is daarbij essentieel.  

Om ervoor te zorgen dat de dissertaties van het OO&R eveneens maatschappelijk relevant blijven, 

suggereert de commissie de omvang van deze geschriften te bewaken. In tegenstelling tot de 

voorstellen in het Research Assessment 2014, acht de commissie het niet wenselijk de 

proefschriftomvang te beheersen door formele eisen te stellen aan het aantal woorden of 

paginanummers. De commissie stelt daarentegen voor de begeleiding tijdens het promotieonderzoek 
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te intensiveren, zodat elke zin in een proefschrift telt, hetgeen van nature zorgt voor beperking van 

proefschriftomvang.  

 

4. Kwaliteit 

De output die uitgaat van het OO&R is zo groot dat zij soms moeilijk is bij te benen. Men zou zich 

daarom kunnen afvragen of dit niet ten koste gaan van de kwaliteit. Deze zorg is evenwel ongegrond 

nu het OO&R zonder voorbehoud kwaliteit levert, zonder enige concessies. Door de schaalgrootte en 

de onderlinge cohesie heeft het OO&R een positie in de markt verworven die exceptioneel is.  

Daarbij staat bij het OO&R de wetenschappelijke basis voorop. Fundamenteel onderzoek is de core 

business van het onderzoekscentrum. Dit model is een nastrevenswaardig ideaalbeeld voor andere 

instanties, maar door de academische verwevenheid vooralsnog onovertroffen en uniek.  

Bovendien is de monitoring van de kwaliteit intern ingebakken. De invoering van een 

integriteitsverklaring die elke onderzoeker moet ondertekenen, is bijvoorbeeld een waardevolle 

toevoeging aan het integriteitsbeleid dat het OO&R voert. Deze inhoudelijke aanpak van één van de 

voorstellen in het Research Assessment 2014 zou meer uitgedragen mogen worden. Daarnaast is het 

externe netwerk van het OO&R groot en betrokken, ook op internationaal vlak, waardoor ook de 

monitoring van buitenaf een belangrijke kwaliteitswaarborg is. 

Kijkend naar de verwevenheid en de kwaliteit van het onderzoek, ziet de commissie nog wel een paar 

mogelijke punten van aandacht. Het belangrijkste is de bestaande leemte op het gebied van het 

belastingrecht. Omdat beslissingen in de praktijk in grote mate gedreven worden door fiscale 

motieven, acht de commissie expertise op dat terrein van het fiscaal vermogens- en 

ondernemingsrecht onmisbaar voor het OO&R. De kwaliteit van het OO&R zou worden bevorderd 

indien fiscaliteit geïntegreerd zou worden binnen de onderzoeksprogramma’s. Dit zou bovendien de 

multidisciplinariteit van het OO&R verstevigen. Ook een nauwere integratie van het arbeidsrecht 

binnen het OO&R, zou volgens de commissie de kwaliteit van het onderzoek en het multidisciplinaire 

karakter ervan bevorderen, en dient dus te worden nagestreefd. 

Verder vindt de commissie het een wijze keuze van het OO&R om empirisch onderzoek slechts te 

gebruiken als hulpmiddel. Evenwel merkt de commissie op dat als één van de drie speerpunten is om 

in het onderzoek van het OO&R meer in te zetten op Law & Economics, hier meer invulling aan moet 

worden gegeven. De commissie meent dat het aanstellen van één hoogleraar voor 0,2 Fte niet 

voldoende zal zijn voor de integrale benadering die het OO&R voorstaat. Idealiter zou een profiel met 

een geïntegreerde Law & Economics expertise en een inhoudelijke materieelrechtelijke expertise 

hiervoor in aanmerking komen.  

Tot slot meent de commissie dat het aantal dissertaties van het OO&R (16 promoties in drie jaar), 

mede gelet op uitzonderlijk hoge output van het onderzoekscentrum, nog kan worden opgeschaald. 

Het is een bijzonder goed aantal, maar niet uitzonderlijk. De vaste aanstelling van ten minste twee 

promotoren is volgens de commissie een zeer goede ontwikkeling. Daarnaast raadt de commissie aan 

ook de externe begeleiding en controle tijdens het doctoraatstraject te intensiveren, overigens zonder 

het begeleidingssysteem te bureaucratisch te laten worden. Op dit moment beoordeelt een 

begeleidingscommissie na anderhalf jaar de voortgang van een promovendus. De commissie beveelt 
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aan de begeleidingscommissie na drie jaar nogmaals bijeen te laten komen om de voortgang te 

bespreken en te bewaken.  

 

5. Internationaal perspectief en levensvatbaarheid 

De commissie is van mening dat voor een goede beoordeling van het internationale perspectief van 

het onderzoek van het OO&R onderscheid moet worden gemaakt tussen programma’s die vanuit hun 

aard internationaal zijn en de programma’s die van nature nationaal georiënteerd zijn. Tot de eerste 

groep hoort zonder twijfel het programma Financieel recht. Bij dit programma is de internationale 

uitstraling uitmuntend en is de output, gegenereerd onder leiding van prof. Danny Busch, exceptioneel 

te noemen. De commissie stelt echter vast dat ondanks deze zeer grote productie, de continuïteit en 

leefbaarheid vergen dat dit ‘luik’ op het vlak van personele bezetting een grotere continuïteit moet 

kunnen verzekeren.  

 

Bij het programma Financiering, zekerheden en insolventie heeft prof. Michael Veder de internationale 

exposure van het OO&R tot verdere wasdom laten komen, waardoor ook dit programma van 

uitzonderlijke kwaliteit is.  

 

Het programma Algemeen vermogensrecht is een meer nationaal georiënteerd programma. De 

commissie ziet dat hier een goede balans tussen internationaal en nationaal onderzoek is gevonden. 

Internationalisering blijft hier weliswaar een punt van aandacht, maar ook moet worden vastgesteld 

dat er ook bij deze onderzoekers van een steeds ruimere zichtbaarheid in internationale netwerken 

sprake is.  

 

 

6. Overig – Wervende Kracht 

De commissie stelt vast dat er een ongemeen wervende kracht van het OO&R uitgaat, vanuit de eigen 

research master zowel als vanuit onderhanden promoties, zowel intern als extern. De bundel van Bas 

Kortmann is er een perfect voorbeeld van dat het OO&R uitmuntende onderzoekers weet te betrekken 

in allerlei onderzoeksprojecten en nationale en internationale experts aan zich weet te binden. Mede 

omdat het OO&R opereert vanuit de periferie, is het (temeer) bijzonder dat het OO&R deze uitstraling 

en dominantie heeft en zich een centrumpositie heeft weten te verwerven.  

 

7. Conclusie 

De prestaties van het OO&R zijn volgens de commissie indrukwekkend te noemen. En het OO&R staat 

als een huis. Het is bovendien een mooi huis waar geen revoluties nodig zijn. De belangrijkste en 

moeilijke taak voor de betrokkenen bij het OO&R is om aan de top te blijven en te blijven excelleren. 

Hiervoor zal iedereen zich elke dag moeten inzetten en zijn of haar verantwoordelijkheid moeten 

nemen. Maar ook zal de omgeving bereid moeten zijn en blijven de randvoorwaarden te scheppen die 

het voor het OO&R mogelijk maken zijn bijzondere positie te blijven behouden. 
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 1 2 3 4 

1. Kwaliteit (en kwantiteit) van onderzoek (Research 

Quality (and Quantity)); 

X    

2. Maatschappelijke relevantie (Relevance to society); 

en 

X    

3. Internationaal perspectief en levensvatbaarheid 

(International outlook and viability). 

X    

4. Overig X    

 


