
 
Het gewaagde doel van het OO&R in 2020 
De bijdrage van het OO&R aan een veerkrachtige en veilige samenleving (2016-2020)  
 
Algemeen 
Het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) is een samenwerkingsverband tussen 
de Nijmeegse Faculteit der Rechtsgeleerdheid en vijftien gerenommeerde advocaten- en 
notariskantoren, bedrijven en financiële instellingen (de partners).1 Het belangrijkste 
onderdeel van de missie van het onderzoekcentrum is het verrichten van kwalitatief 
hoogwaardig nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
onderneming en recht. Een van de wezenskenmerken van het OO&R onderzoek is de 
kruisbestuiving van de theorie door de praktijk en vice versa. Het OO&R heeft oog voor 
valorisatie van zijn onderzoeksresultaten: het maatschappelijk en eventueel economisch 
benutten van kennis. Het OO&R-bestuur bepaalt in volledige onafhankelijkheid van de 
partners zijn onderzoeksagenda. Deze agenda sluit aan bij de zwaartepunten van het 
Nijmeegse universitaire onderzoek, de Nationale Wetenschapsagenda en Horizon 2020. Een 
ander belangrijk onderdeel van de missie van het OO&R is het opleiden en het begeleiden van 
jonge onderzoekers en in wetenschappelijk onderzoek geïnteresseerde studenten in de 
onderzoeksmaster en de duale master Onderneming & Recht. 
 
Veerkrachtige en veilige samenleving 
De samenleving is in het afgelopen decennium kwetsbaar gebleken als gevolg van de snelle 
ontwikkelingen op technologisch, economisch, politiek, religieus, internationaal en 
geopolitiek gebied en door de economische (bancaire) crises die uit deze ontwikkelingen 
voortvloeiden. Haar veerkracht werd aangetast. De dynamiek van de veranderingen heeft 
bovendien bijgedragen aan een al maar groeiende  complexiteit van de problemen waarmee de 
samenleving te maken kreeg. Het recht heeft een belangrijke de maatschappij ordenende en 
sturende rol en zorgt mede voor cohesie en veiligheid in de samenleving. De veerkracht van 
en veiligheid in de samenleving worden mede bepaald door de kwaliteit van het recht, 
waaronder het ondernemingsgerichte (privaat)recht. 
Een moderne samenleving zonder ondernemingen is tegenwoordig ondenkbaar. Vaak echter 
staan nog steeds individuen in het recht centraal als de belangrijkste maatschappelijke actoren. 
Dat leidt tot een onderschatting van de rol die bedrijven in de samenleving innemen. 
Ondernemingen dragen sterk bij aan de veerkracht van samenlevingen, niet alleen omdat zij 
bijvoorbeeld werk verschaffen en belasting betalen waaruit algemene voorzieningen kunnen 
worden betaald, maar ook omdat zij via het werk betekenis geven aan het bestaan van veel 
mensen en zij in toenemende mate taken overnemen van de overheid. In de VS zorgt 
bijvoorbeeld het Gates-fund voor de ontwikkeling van een betaalbaar medicijn tegen malaria. 
Google heeft een rol op zich genomen in de verbetering van de gezondheidszorg. In 
Nederland krijgen kassières van Albert Heijn en bezorgers van Post-Nl een rol in de 
privatisering van de ouderenzorg. Ook is in sommige stedelijke woonwijken de beveiliging 
overgegaan van de politie naar particuliere beveiligers.  

                                                 
1 Aegon, Akzo Nobel, Allen & Overy, APG Asset Management, De Brauw Blackstone Westbroek, Clifford 
Chance, Freshfields Bruckhaus Deringer, Houthoff Buruma, ING Bank, Loyens & Loeff, Nauta Dutilh, Pels 
Rijcken & Droogleever Fortuijn, Rabobank Nederland, Stibbe en Stichting Eumedion. 



 
Ondernemingen kunnen in moderne samenlevingen niet functioneren zonder regels. 
Daarnaast worden ondernemingen steeds groter en machtiger. Misbruiken en uitwassen (denk 
aan de woekerpolis, de ‘sjoemelsoftware’, privacyschending, fraude, e.d.) liggen op de loer. 
Regels moeten de invloed van ondernemingen in goede banen leiden. Deze regels zijn 
gelaagd van samenstelling: nationaal, bestaande uit wetgeving, rechtspraak, overeenkomsten, 
statuten, e.d., Europees (verdragen, verordeningen en richtlijnen) en internationaal. Het 
OO&R draagt via zijn onderzoek bij aan zowel het bestuderen en evalueren als het opstellen, 
toepassen en uitleggen van deze regels die het functioneren van ondernemingen betreffen. De 
onderzoekers binnen het OO&R werken daartoe samen met vertegenwoordigers uit andere 
disciplines, zoals economen, ethici, bedrijfskundigen en historici. De snelle ontwikkelingen in 
de (rechts)praktijk dwingen het OO&R tot permanente bezinning op zijn wetenschappelijk 
onderzoek en tot voortdurende herijking van zijn onderzoekthema’s. 
Het onderzoek van het OO&R betreft thema’s die van groot belang zijn voor het 
verwezenlijken van een veerkrachtige en veilige samenleving. Enkele voorbeelden volstaan 
om de band tussen het onderzoek naar het ondernemingsgerichte privaatrecht en een 
veerkrachtige en veilige samenleving te verduidelijken. Het programma Algemeen 
Vermogensrecht richt zich onder meer op het ontrafelen van de doorwerkingsmechanismen 
van het Europese recht in het nationale (privaat)recht en het behoud van aanspraken. Binnen 
het onderzoeksprogramma Ondernemingsrecht staan de governance structuur van 
ondernemingen en de (alternatieve) geschilvoorkoming en -oplossing binnen ondernemingen 
(corporate litigation) centraal. Het onderzoeksprogramma Financiering, Zekerheden en 
Insolventie richt zich onder andere op de bestudering van rechtsfiguren die betrekking hebben 
op de versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven in financiële moeilijkheden, 
het voorkomen van en het evenwichtig, soepel afwikkelen van faillissementen en het 
bestrijden van faillissementsfraude. Het onderzoeksprogramma Financieel recht besteedt 
bijvoorbeeld veel aandacht aan het toezicht in de bankensector en de vitaliteit en governance 
van pensioenfondsen. 
 
Het gewaagde doel van het OO&R 
Het gewaagde doel van het OO&R sluit aan bij de missie van het OO&R: 1) het verrichten 
van kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op het terrein van onderneming en 
recht dat nationaal, zo mogelijk internationaal en praktijkgericht is en dat bijdraagt aan een 
veerkrachtige en veilige samenleving en 2) het opleiden van studenten in de masterfase en 
onderzoekers in het ondernemingsgerichte privaatrecht. Het OO&R bereikt het gewaagde doel 
mede door de unieke, structurele samenwerking met topjuristen in de rechtspraktijk 
(werkzaam bij de partners). De onderzoekers van het OO&R ontsluiten in hun publicaties bij 
de partners aanwezige know how en best practices die een bijdrage kunnen leveren aan een 
veilige en veerkrachtige samenleving Het OO&R bereikt het gewaagde doel eveneens door 
structurele samenwerking met buitenlandse onderzoeksinstituten (zoals het Max Planck in 
Hamburg en de Universiteit van Oxford).   
 
Het gewaagde doel 
Het OO&R is in 2020 in Nederland het beste en het meest bij de rechtspraktijk betrokken 
onderzoekcentrum en in Europa een van de toonaangevende onderzoeksinstituten op het 
gebied van onderneming & recht. Het OO&R is een merk in juridisch Nederland. Het OO&R 
draagt via kwalitatief excellente onderzoeksprogramma’s bij aan de verwezenlijking van een 



 
veerkrachtige en veilige samenleving. Het OO&R geldt als de beste opleider van 
masterstudenten en jonge onderzoekers voor het onderzoeksterrein onderneming & recht. 
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