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Graag houdt het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) u op de hoogte van de actuele stand van zaken. 

U ontvangt twee keer per jaar een nieuwsbrief, met daarin informatie over benoemingen, oraties, promoties, 
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Onderzoeksprogramma’s en instituten: 

 

1. Onderneming en algemeen vermogensrecht 

 

2. Financiering, zekerheden en insolventierecht  

   (Instituut voor Insolventierecht) 

 

3. Ondernemingsrecht  

   (Van der Heijden Instituut) 

 

4. Onderneming en financieel recht  

   (Instituut voor Financieel Recht) 

 
 

Het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht is een samenwerkingsverband tussen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 

Radboud Universiteit te Nijmegen en AEGON N.V., Akzo Nobel, Allen & Overy, APG Asset Management, De Brauw Blackstone 

Westbroek, Clifford Chance, Freshfields Bruckhaus Deringer, Houthoff Buruma, ING Groep, Loyens & Loeff, NautaDutilh, Pels 

Rijcken & Droogleever Fortuijn, Rabobank Nederland, Stibbe en Stichting Eumedion. 

 

Uitgelicht 

Werkgroep personenvennootschappen overhandigt rapport met 

wetsvoorstel aan minister Van der Steur 

In het rapport ‘Modernisering personenvennootschappen’ zijn aanbevelingen 

opgenomen voor het oplossen van knelpunten en lacunes in het huidige 

personenvennootschapsrecht en zo bij te dragen aan de noodzakelijke 

modernisering en innovatie van dit rechtsgebied. Minister Van der Steur heeft op 

26 september 2016 het definitieve rapport in grote dank aanvaard. "Het rapport 

sluit goed aan bij het beleid van het kabinet om het ondernemingsklimaat in 

Nederland te verbeteren en de (internationale) handelspositie van Nederland te 

versterken", aldus de minister. Lees verder. 

  
Nieuw onderzoeksgebied: cybersecurity en privaatrecht 

Afgelopen januari is het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht in 

samenwerking met het Institute for Computing and Information Sciences (iCIS) 

van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica gestart met 

het onderzoeksproject ‘Cybersecurity en privaatrecht’. In het kader van dit 

project wordt onderzoek gedaan naar de privaatrechtelijke aspecten van 

cybersecurity en de bescherming van persoonsgegevens. Hiervoor zijn het 

afgelopen jaar vier promovendi gestart met hun onderzoek. Het onderzoek valt 

onder het programma ‘Onderneming en algemeen vermogensrecht’. 

 
 

mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
http://www.ru.nl/oor/
https://www.ru.nl/rechten/oor/actueel/nieuws/redactionele/werkgroep-personenvennootschappen-overhandigt/
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Danny Busch gasthoogleraar in Milaan en in Genua 

Hoogleraar Financieel Danny Busch is benoemd tot gasthoogleraar aan de 

Università Cattolica del Sacro Cuore in Milaan en aan de Università degli Studi 

di Genova. De twee benoemingen gelden beide voor het academisch jaar 2016-

2017. In Milaan is Busch gedurende deze periode verbonden aan de Facoltà di 

Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative en zal daar een collegereeks 

verzorgen over Principles of Financial Regulation. In Genua zal hij over EU 

Financial & Insurance Markets Regulation een collegereeks verzorgen en 

verbonden zijn aan het Genoa Centre for Law and Finance.  
Studenten geven onderzoeksmaster Onderneming & Recht een 9,2 

De onderzoeksmaster Onderneming & Recht werd in de Nationale Studenten 

Enquête (NSE) beoordeeld met een 9,2. De NSE is een grootschalig landelijk 

onderzoek waarin studenten in het hoger onderwijs hun mening geven over hun 

opleiding. De onderzoeksmaster scoorde met name hoog op de onderdelen 

‘voorbereiding beroepsloopbaan’, ‘stage-ervaring’ en ‘docenten’. In deze 

onderdelen komt het unieke karakter van de master sterk naar voren: een 

combinatie van intensief, wetenschappelijk onderwijs én praktijkervaring. Lees 

verder.  

Benoemingen 

Benoeming Louise Gullifer 

Prof. Louise Gullifer wordt met ingang van 1 januari 2017 benoemd tot 

hoogleraar International Commercial Law. Gullifer is hoogleraar Commercial 

Law aan Oxford University en directeur van het Commercial Law Centre van 

Harris Manchester College. Haar onderzoek richt zich grotendeels op 

commercial law en corporate finance. Haar onderzoek heeft een internationale, 

rechtsvergelijkende en praktische invalshoek. Lees verder. 

 

Nieuwe medewerkers 

Rian Bobbink 

Per 1 oktober 2016 is Rian Bobbink in dienst getreden als promovendus bij de 

vaksectie Rechtsgeschiedenis. In augustus voltooide Rian de onderzoeksmaster 

Onderneming & Recht. Hij doet onderzoek naar het recht van antichresis 

(genotszekerheidsrecht) in rechtshistorisch-vergelijkend perspectief. Zijn promotores 

zijn prof. mr. Corjo Jansen en prof. mr. Rick Verhagen.  

Contact: r.bobbink@jur.ru.nl  

 

 

Evert-Jan Breukink 

Per 1 juli 2016 is Evert-Jan Breukink als promovendus verbonden aan het Van der 

Heijden Instituut. Evert-Jan voltooide de master Ondernemingsrecht aan de Radboud 

Universiteit. Hij doet onderzoek naar de agenda en het agenderingsrecht bij 

kapitaalvennootschappen. Zijn promotores zijn prof. mr. Claartje Bulten en prof. mr. 

Marin van Olffen. 

Contact: e.breukink@jur.ru.nl 

 

Katerina Demetzou 

My name is Katerina Demetzou, I come from Greece and I started working as a PhD 

candidate at Radboud University in October 2016. I studied Law in the University of 

Athens and completed a Master’s program on “Law and Technology” at Tilburg 

University. My research will focus on Data Protection Impact Assessment, as a 

mechanism to address risks involved in the processing of personal data. Its principal 

aim is to clarify the interaction between the legal and the technical frameworks 

required for effective DPIAs. 

Contact: a.demetzou@jur.ru.nl  

 

 

 

https://www.ru.nl/rechten/oor/koppeling/studenten-geven-onderzoeksmaster-onderneming-recht/
https://www.ru.nl/rechten/oor/koppeling/studenten-geven-onderzoeksmaster-onderneming-recht/
https://www.ru.nl/rechten/oor/actueel/nieuws/redactionele/louise-gullifer-benoemd-hoogleraar-international/
mailto:r.bobbink@jur.ru.nl
mailto:e.breukink@jur.ru.nl
mailto:a.demetzou@jur.ru.nl


 

3 

Tom Hutten 

Per 1 oktober 2016 is Tom Hutten in dienst getreden als promovendus Financiering, 

Zekerheden & Insolventie bij de vaksectie Burgerlijk recht. In augustus voltooide hij 

de onderzoeksmaster Onderneming & Recht. Tom gaat zich bezig houden met 

onderzoek naar pandrechten op aandelen. Zijn promotor en copromotor zijn prof. mr. 

Steven Bartels en mr. Ben Schuijling. 

Contact: t.hutten@jur.ru.nl  

  
Peter Teunissen 

Per 15 juli 2016 is Peter Teunissen in dienst getreden als junior docent Intellectuele 

eigendom bij de sectie Burgerlijk Recht. Hij rondde in maart 2016 zijn master 

Ondernemingsrecht, met een specialisatie op het gebied van het Merkenrecht, af aan 

de Radboud Universiteit. 

Contact: p.teunissen@jur.ru.nl 

 

Tim Walree 

Per 1 oktober is Tim Walree gestart als promovendus. Tim voltooide in 2014 de master 

Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Daarna werkte hij twee jaar als Privacy 

Advisor bij adviesbureau Deloitte. Tim is zowel werkzaam op de Nijmeegse 

rechtenfaculteit als op het Institute for Computing and Information Sciences (iCIS). 

Hij doet onderzoek naar schade bij schending van regels in het kader van de 

bescherming van persoonsgegevens. Zijn (co)promotores zijn prof. dr. mr. Mireille 

Hildebrandt, prof. dr. Bart Jacobs, prof. mr. Corjo Jansen en mr. Pieter Wolters. 

Contact: t.walree@jur.ru.nl  

 

 

Fellows 
Fellows zijn aan het OO&R verbonden onderzoekers die hun hoofdaanstelling buiten de Radboud Universiteit 

hebben. Onlangs zijn de volgende fellows benoemd bij het OO&R: 

 Rik Aertsen (ING Bank) 

 Jos Beckers  

 Christiaan de Brauw (Allen & Overy) 

 Stijn Damminga (Blumstone Advocaten) 

 Ton Tekstra (Blauw Tekstra Uding) 

Buitenpromovendi 

Het afgelopen half jaar zijn de volgende buitenpromovendi gestart met een promotieonderzoek binnen het OO&R: 

 Timothy Barnes - The Feasability of a Global System of International Insolvency and UNCITRAL’S Model 

Law on Cross Border Insolvency 

 Nynke Brouwer - Cybersecurity en verzekeringen 

 Flip Schreurs - Corporate governance bij bedrijven in moeilijkheden 

 Karin Zwaneveld-de Weijze - Vaststellingsovereenkomsten in het goederenrechtelijk vastgoedrecht 

 

Aankondiging promoties 
 

Mw. mr. M. Huizingh-Mieras 

Op dinsdag 20 december om 16.30 uur zal Maaike Huizingh-Mieras haar proefschrift verdedigen. De titel van haar 

proefschrift is Contractsoverneming. Haar promotoren zijn prof. mr. Steven Bartels en prof. mr. Carla Sieburgh. 

 

Mw. mr. B.M. Katan 

Op woensdag 12 april om 16.30 uur zal Branda Katan haar proefschrift verdedigen. De titel van haar proefschrift is 

Toerekening van kennis aan rechtspersonen. Haar promotoren zijn prof. mr. S.C.J.J. Kortmann en prof. mr. S.E. 

Bartels. 

  

mailto:t.hutten@jur.ru.nl
mailto:p.teunissen@jur.ru.nl
mailto:t.walree@jur.ru.nl
https://www.linkedin.com/in/rik-aertsen-067a1432
https://www.linkedin.com/in/jos-beckers-4778a113
http://www.allenovery.com/people/en-gb/Pages/Christiaan-Debrauw.aspx
https://www.linkedin.com/in/stijndamminga
http://www.btu-advocaten.nl/advocaten/ton-tekstra
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Congressen, symposia en andere evenementen 
 

Aankomende OO&R evenementen 
 

EYES on Insolvency (Congres) 

Op vrijdag 27 januari organiseren het OO&R, RESOR en het Centrum voor Postacademisch juridisch Onderwijs 

(CPO) in samenwerking met de Europese Commissie en INSOL Europe het internationale congres ‘EYES on 

insolvency’ in EYE Amsterdam. Dit najaar publiceert de Europese Commissie het voorstel voor een richtlijn over 

pre-insolventie procedures. Het doel van het congres is om topexperts op het gebied van het insolventierecht samen 

te brengen zodat zij ideeën kunnen uitwisselen over de toekomst van herstructureringsprocedures in Europa en 

daarbuiten. Het congres kan daarmee een bijdrage leveren aan de definitieve tekst van de richtlijn en de manier waarop 

de Europese lidstaten deze richtlijn implementeren en gebruikmaken van de discretionaire bevoegdheden. 

De experts komen uit de wetenschap en de praktijk in zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten. Het congres 

wordt georganiseerd door Nicolaes Tollenaar (RESOR), Michael Veder (RESOR en OO&R) en Ben Schuijling 

(OO&R). Sprekers zijn onder meer Mihaela Carpus (Europese Commissie),  Timothy Barnes (US Bankruptcy Court), 

Gijs Makkink (president Ondernemingskamer), Jennifer Marshall (Allen & Overy UK) en Ignacio Tirado (University 

of Madrid). 

Contactpersoon: mr. dr. B.A. Schuijling, b.schuijling@jur.ru.nl  

 

Pensioenvraagstukken in de kabinetsformatie (Symposium) 

Op vrijdagmiddag 27 januari organiseren Netspar, Instituut Gak en het OO&R bij APG in Amsterdam een 

bijeenkomst getiteld 'Pensioenvraagstukken in de kabinetsformatie'. Tijdens de bijeenkomst wordt stilgestaan bij de 

actuele pensioenvragen die aan de orde komen in de kabinetsformatie. De SER-rapporten, het financieel toetsingskade 

2015 en de perspectiefnota van het kabinet liggen al weer enige tijd achter ons. Wat is er sindsdien gebeurd en welke 

nieuwe inzichten zijn er? Alle sprekers zullen vanuit hun eigen invalshoek prioriteiten en argumenten aanreiken. Aan 

het einde van de congresmiddag is er een boodschappenlijst voor de kabinetsformatie. 

De bijeenkomst is specifiek gericht op pensioenfondsbestuurders, beleidsbepalers, medewerkers pensioenuitvoerders 

en wetenschappers. Daarnaast zijn de medewerkers van Netspar-partners en Netspar-fellows ook welkom. Voor het 

registratieformulier en meer informatie kunt u terecht op de Netspar-website. 

Contactpersoon: prof. mr. R.H. Maatman, r.maatman@jur.ru.nl  

 

Capital Markets Union (7e IFR jaarsymposium) 

De Europese Commissie wil een volledig geïntegreerde Europese kapitaalmarkt tot stand brengen. Capital Markets 

Union (CMU) moet bevorderen dat vragers en aanbieders van kapitaal elkaar binnen Europa makkelijker vinden, 

vooral over de grenzen heen. Of dat nu verloopt via de intermediatie van een bank, de kapitaalmarkten of langs 

alternatieve kanalen zoals crowdfunding. Bovendien zal meer non-bank funding zorgen voor minder afhankelijkheid 

van de traditionele bankensector en kunnen economische schokken beter worden opgevangen. Maar zijn de 

maatregelen zoals aangekondigd in het CMU Action Plan voldoende om een geïntegreerde Europese kapitaalmarkt 

te realiseren? En is het CMU Action Plan nog wel reëel als London, het financiële hart van Europa, niet meer mee 

doet? En wat betekent de verkiezingszege van Donald Trump voor het CMU-project? 

Deze en andere aspecten zullen vanuit praktisch en theoretisch perspectief belicht worden door vooraanstaande 

sprekers uit theorie en praktijk tijdens het 7e IFR jaarsymposium op vrijdag 3 februari, bij NautaDutilh te Amsterdam. 

Het thema sluit aan bij de speciale editie van het Tijdschrift Ondernemingsrecht over Capital Markets Union. Het 

tijdschrift ontvangt u op het symposium. 

Dagvoorzitter is prof. mr. Danny Busch, hoogleraar Financieel recht, Instituut voor Financieel recht, Radboud 

Universiteit. De inleidingen worden verzorgd door: mr. Sven Dumoulin (AkzoNobel), mr. Frank Elderson (DNB), 

prof. mr. Bas de Jong (RU), mr. Gerard Kastelein (Allen & Overy), dr. Steven Maijoor (ESMA) en prof. mr. Geert 

Raaijmakers (VU en NautaDutilh). Meer informatie en inschrijven.  

Contactpersoon: prof. mr. D. Busch, d.busch@jur.ru.nl 

 

Recente OO&R evenementen 
 

OO&R-Symposium ‘Notarieel Ondernemingsrecht’ 

Op 7 september organiseerde het OO&R bij De Brauw Blackstone Westbroek een symposium ter gelegenheid van 

de verschijning van het ‘Handboek Notarieel Ondernemingsrecht, B.V. en N.V.’ Tijdens het symposium werd 

gediscussieerd over de inhoud van het Handboek Notarieel Ondernemingsrecht met auteurs en referenten. Zoals 

gebruikelijk was er gelegenheid voor discussie tussen de sprekers en de deelnemers in de zaal. Het Handboek 

Notarieel Ondernemingsrecht is het eerste deel in een serie handboeken voor de notariële ondernemingsrechtjurist 

waarin thema’s worden behandeld aan de hand van de voor de praktijk relevante deelonderwerpen. In dit eerste deel 

staat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap 

centraal. 

Contactpersoon: mr. B. Snijder-Kuipers, birgit.snijder@debrauw.com 

mailto:b.schuijling@jur.ru.nl
https://www.netspar.nl/evenement/pensioenvraagstukken-in-de-kabinetsformatie/
mailto:r.maatman@jur.ru.nl
http://www.ru.nl/cpo/symposia/vm/7e-ifr-jaarsymposium-capital-markets-union/
mailto:d.busch@jur.ru.nl
file://///jurdc03/users$/u805168/OO&R/Nieuwsbrief/NB%20voorjaar%202013/birgit.snijder@debrauw.com
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Lustrumcongres Van der Heijden Instituut 

Op donderdag 8 september vond het lustrumcongres 'Modernisering van het NV-recht' van het Van der Heijden 

Instituut plaats. Het instituut bestaat 50 jaar. De middag stond in het teken van de vraag of na de succesvolle 

modernisering van het BV-recht in 2012, het Nederlandse NV-recht ook moet worden gemoderniseerd. Sprekers 

waren prof. mr. C.D.J. Bulten, prof. mr. J.B.S. Hijink, prof. dr. K. Geens, prof. mr. C.J.H. Jansen, prof. mr. B.J. de 

Jong, mr. M. Meinema, prof. mr. G. van Solinge, prof. mr. L. Timmerman en prof. dr. M. Wyckaert. Dagvoorzitter 

was prof. mr. Gerard van Solinge. Bekijk het videoverslag van het lustrumcongres. 

Contactpersoon: mw. I. Buddingh-Verweij, i.verweij@jur.ru.nl 

 

Jong OO&R-Symposium ‘Going Dutch’ 

Voor de tweede keer organiseerde het OO&R een symposium voor de jongere medewerkers van het OO&R en zijn 

partners. Tijdens het symposium, getiteld ‘Going Dutch’, stond de aantrekkingskracht van het Nederlandse 

commerciële recht voor de internationale praktijk centraal. Het symposium vond plaats op 30 september bij Houthoff 

Buruma te Amsterdam. De sprekers waren Jaap Barneveld (De Brauw Blackstone Westbroek), Jan-Willem de Jong 

(Houthoff Buruma), Paulien Ernste (NautaDutilh) en Ilse van Gasteren (Clifford Chance). Naast discussie met de 

zaal verdedigden de sprekers hun standpunten tegenover een opponentenpanel, bestaande uit Frits-Joost Beekhoven 

van den Boezem (Radboud Universiteit en DNB), Albert Knigge (Houthoff Buruma) en Gijs Makkink 

(Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam). Dagvoorzitter was Ben Schuijling, directeur van het OO&R. 

Contactpersoon: mr. B.A. Schuijling, b.schuijling@jur.ru.nl 

 

Oratie Kitty Lieverse 

Op donderdag 24 november 2016 vond de oratie plaats van hoogleraar Financieel toezichtrecht Kitty Lieverse, 

getiteld ‘Doorwerking van het financieel toezichtrecht in het vennootschapsrecht’. Lieverse is per 1 november 2015 

benoemd tot hoogleraar aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Deze leerstoel behoort tot het Onderzoekcentrum 

Onderneming & Recht. Lieverse is een dag in de week voor de Radboud Universiteit werkzaam en combineert haar 

academische werkzaamheden aan de universiteit met werkzaamheden als advocaat/partner bij Loyens & Loeff in 

Amsterdam. Zij is daar werkzaam sinds 1989 en houdt zich in het bijzonder bezig met advisering op gebied van 

financiële toezichtwetgeving. 

Contactpersoon: prof. mr. C.W.M. Lieverse, c.lieverse@jur.ru.nl 

 

Publicaties 

Serie Onderneming & Recht 

P.J. van der Plank, Natrekking door onroerende zaken 

Het proefschrift heeft als onderwerp natrekking door onroerende zaken. Van natrekking 

is volgens Van der Plank sprake als een eigendomsrecht (op een zaak) mede een 

voormalig zelfstandig eigendomsrecht gaat omvatten. Aan de hand van een aantal 

concrete, praktische vragen wordt besproken op welke drie wijzen natrekking door een 

onroerende zaak plaats kan vinden. Zo wordt ingegaan op de vraag of zonnepanelen 

nagetrokken worden door het huis waarop zij geplaatst zijn, hoe bepaald wordt wie 

eigenaar is van studenten-containerwoningen en wordt stil gestaan bij de juridische 

problemen omtrent de ontwikkeling van drijvende steden. Onderzocht wordt of er een 

overkoepelend criterium voor natrekking door onroerende zaken te onderscheiden is. 

Bestel online 

 

S. van Dongen, Groepen van contracten 
Door het alsmaar complexer worden van economische verhoudingen komen groepen van 

contracten steeds vaker voor, terwijl het Nederlandse overeenkomstenrecht vooral is 

gericht op verhoudingen tussen twee partijen. Uit het grote aantal arresten van de Hoge 

Raad mogen we afleiden dat dit de rechtspraktijk voor problemen stelt. Is een 

wetswijziging dus noodzakelijk? Van Dongen betoogt dat de problemen ook zonder 

wetswijziging oplosbaar zijn en geeft aan hoe binnen het bestaande Nederlandse 

verbintenissenrecht op een bevredigende manier met deze contractgroepen kan worden 

omgegaan. Om een duidelijk overzicht te geven, maakt de auteur een uitvoerige 

vergelijking met het Franse en Duitse recht. Daarnaast schetst zij een concreet beeld van 

de rechtsgevolgen waartoe een groep van contracten kan leiden - en van de manier 

waarop deze rechtsgevolgen in ons verbintenisrechtelijke systeem kunnen worden 

ingepast. Het proefschrift biedt zowel de wetenschap als de praktijk een bruikbare kaart 

om tot de verschillende verschijningsvormen van contractgroepen door te dringen. 

Bestel online 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t6sWkowdL44
mailto:i.verweij@jur.ru.nl
mailto:b.schuijling@jur.ru.nl
mailto:c.lieverse@jur.ru.nl
https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/natrekking-door-onroerende-zaken/NPNAONRZA-BI16001/
https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/groepen-van-contracten/NPGRPCONT-BI16001/
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Verschijnt binnenkort: 
- I.P.M. Ligteringen, Privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het mededingingsrecht 

- M. Huizingh, Contractsoverneming 

- S.E. Bartels, J.B. Spath en K. Everaars (red.), Tenietgaan van beperkte rechten 

 

Serie vanwege het Van der Heijden Instituut 

J.H.L. Beckers, De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten 

‘Acting in concert’ is onderdeel van de verplicht bod-regeling. Deze regeling verplicht 

personen met minstens 30% van de stemrechten in een Nederlandse beursvennootschap 

een openbaar bod te doen op alle effecten die niet in hun bezit zijn. Bij acting in concert 

gaat het in essentie om de vraag onder welke omstandigheden samenwerkende 

aandeelhouders biedplichtig kunnen worden. Anders dan in andere landen bestaat in 

Nederland niet de mogelijkheid hierover met een toezichthouder in overleg te treden. De 

acting in concert-regeling staat volop in de belangstelling, vooral door de vele 

onduidelijkheden. In dit proefschrift passeren alle vraagstukken de revue en worden 

antwoorden gezocht, mede op basis van ervaringen in ons omringende landen. Deze 

vergelijking komt niet alleen van pas in talloze concrete probleemsituaties, maar ook bij 

de meer algemene onderwerpen. Beursvennootschappen, (institutionele) beleggers en hun 

adviseurs hebben met dit proefschrift een belangrijke leidraad in handen. Bestel online 

 

 

G. van Solinge e.a., Nederland, het Delaware van Europa? 

Deze bundel bevat de voordrachten en het verslag van de discussie van het Van der 

Heijden-congres getiteld “Nederland, het Delaware van Europa?”. Het tweejaarlijkse 

congres vond plaats op 20 en 21 november 2015. Van oudsher is Nederland een geliefde 

vestigingsplaats voor ondernemingen uit binnen- en buitenland. Een relatief soepele 

vennootschapswetgeving en een gunstig fiscaal klimaat zijn daarbij, naast andere (niet-

juridische) factoren, van groot belang. Nederland in het grote Europa lijkt daarmee op het 

kleine staatje Delaware in de Verenigde Staten. Tijdens het congres kwam aan de orde in 

hoeverre die vergelijking juist is. Is Nederland bijvoorbeeld in staat om als vestigingsland 

concurrerend te zijn met de andere lidstaten? En wat moet er worden verbeterd aan de 

regelgeving om dat doel te bereiken? Een panel van deskundigen uit wetenschap en 

praktijk heeft zich vanuit verschillende invalshoeken over het congresthema gebogen.. 

Bestel online 
 

 

Overige publicaties 

 

A.S. Hartkamp, European Law and National Private Law 

European Law and National Private Law provides a concise introduction to the influence of 

EU law and the ECHR on legal relationships between individuals. Traditionally European 

law is important for public law. However, it is also increasingly important for private law, 

that is to say, the legal relationships between individuals. This book addresses and analyses 

the various sources of European law, as well as the influence of fundamental rights (both the 

ECHR and the EU Charter) on private law. Particular attention is devoted to the review of 

national private law legislation in the light of European legislation that has direct effect, direct 

and indirect effect of European law on legal relationships between individuals, ex officio 

application of European law by the national courts, and interpretation issues arising as a result 

of the interaction between European law and national law. Further, comparisons are drawn 

between the different sources of law. Bestel online 

 

P.W.J. Verbruggen, P.T.J. Wolters, M. Hildebrandt, C.H. Sieburgh & C.J.H. Jansen, 

Towards Harmonised Duties of Care and Diligence in Cybersecurity  

Het whitepaper biedt een kader voor de discussie over de noodzaak tot harmonisatie van 

zorgplichten op het gebied van cybersecurity met betrekking tot ICT-goederen en -diensten. 

Daarnaast bevat het aanbevelingen om te komen tot een betere bescherming van de belangen 

van consumenten van dergelijke goederen en diensten. Het whitepaper is geschreven in 

opdracht van de Cyber Security Raad, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 

Veiligheid en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Download het document. 

 

 

https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/de-acting-in-concert-regeling-inzake-het-verplicht-bod-op-effecten/NPACCOIVE-BI16001/
http://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/nederland-het-delaware-van-europa-/NPNEDDELE/
http://intersentia.com/en/european-law-and-national-private-law.html
https://www.ru.nl/rechten/oor/actueel/nieuws/redactionele/towards-harmonised-duties-care-and-diligence/
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Verschijnt binnenkort: 

- Danny Busch & Guido Ferrarini (eds.), Regulation of the EU Financial Markets 

MiFID II and MiFIR. Bestel online. 

- Danny Busch & Cees Van Dam, A Bank's Duty of Care. Bestel online. 

- Dennis Faber & Niels Vermunt (eds.), Bank Failure: Lessons from Lehman Brothers. Bestel online. 

- Arthur Hartkamp, Carla Sieburgh and Wouter Devroe (eds.), Ius Commune Casebook on horizontal (private law) 

effects of European Union Law. Bestel online. 

 

Lopend onderzoek 
 

A.J. Verdaas, Factoring 

Onder de naam factoring verlenen factormaatschappijen diensten met betrekking tot de vorderingen van een 

leverancier op zijn afnemers: de financiering van de debiteurenvorderingen, het beheer daarvan, het voeren van de 

debiteurenadministratie en de overneming van het risico van insolventie van de debiteuren. De monografie Factoring 

zal gaan over de juridische aspecten van factoring, in het bijzonder van factoring met als basis een 

factoringovereenkomst tussen een Nederlandse factormaatschappij en een  Nederlandse onderneming waarop 

Nederlands recht van toepassing is. Voorts zal aandacht worden besteed aan Europees en Nederlands Internationaal 

Privaatrecht en aan het Draft Common Frame of Reference (DCFR). 

Contactpersoon: mr. dr. ing. A.J. Verdaas, verdaas@ronaldverdaas.nl 

 

G. Rensen en B. Snijder-Kuipers (red.), Handboek notarieel ondernemingsrecht, Deel II 

M.L. Lennarts en B. Snijder-Kuipers (red.) Handboek notarieel ondernemingsrecht, Deel III 

In het tweede deel van het Handboek notarieel ondernemingsrecht staan de vereniging, coöperatie en onderlinge 

waarborgmaatschappij centraal. Deel drie zal de stichting in diverse gedaanten behandelen. Voor de notariële 

ondernemingsrechtspraktijk relevante onderwerpen komen aan bod. Tevens zullen voor de praktijk relevante 

statutaire of contractuele regelingen besproken worden. 

Contactpersoon: mr. B. Snijder-Kuipers, birgit.snijder@debrauw.com 
 

G. van Solinge, B.A. Schuijling, J. van Bekkum en N. Kreileman (red.), Aansprakelijkheid van bestuurders en 

commissarissen 

Het doel van deze bundel is om een bijdrage te leveren aan een goed begrip van een aantal vragen dat in de wetenschap 

en de rechtspraktijk gerezen is naar aanleiding van recente ontwikkelingen rondom het thema aansprakelijkheid van 

bestuurders en commissarissen. De beschouwingen zijn zowel formeelrechtelijk als materieelrechtelijk van aard. De 

bundel draagt bij aan de rechtsontwikkeling, maar is geschreven vanuit een praktische invalshoek. Onderwerpen 

worden belicht op het terrein van onder meer het ondernemingsrecht, algemeen vermogensrecht, het 

faillissementsrecht en het internationaal privaatrecht. 

Contactpersoon: mr. N. Kreileman, n.kreileman@jur.ru.nl 

 
G.J.L. Bergervoet, B.A. Schuijling en N.S.G.J. Vermunt (red.), Financiering van de productieketen 

In deze opstellenbundel schrijven wetenschappers en praktijkjuristen over verschillende aspecten die verband houden 

met de financiering van een productieketen. In de bundel gaan auteurs in op o.a factoring/invoice discounting, reverse 

factoring, de verhandelbaarheid van vorderingen, financiering van goederen op transport, verlengde zekerheden in de 

productieketen, letters of credit, guarantees, waardepapieren en grensoverschrijdende aspecten. 

Contactpersoon: mr. N.S.G.J. Vermunt, n.vermunt@jur.ru.nl 

 

A.J.A.D. van den Hurk, Verzekerd van Toezicht 

In ‘Verzekerd van Toezicht’ worden alle aspecten uit de Wet op het financieel toezicht die voor verzekeraars van 

belang zijn besproken. De laatste druk van het boek, bewerkt door G.R. Boshuizen en B.H. Jager, dateert uit 2010. 

De ontwikkelingen ten aanzien van het toezicht sindsdien en de inwerkingtreding van Solvency II per 1 januari 2016 

zijn aanleiding voor een actualisering van het werk in de vorm van een derde druk, die in de loop van volgend 

kalenderjaar zal verschijnen. 

Contactpersoon: mr. A.J.A.D. van den Hurk, arthur.vandenhurk@aegon.com 

 

J.J. van den Broek, C.D.J. Bulten en M. van Olffen (red.), Grensoverschrijdende omzetting  

Het doel van het boek is om een bijdrage te leveren aan de discussies over de vraag wanneer de grensoverschrijdende 

omzetting mogelijk is, hoe deze civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk verloopt en om knelpunten en praktische 

problemen in kaart te brengen en mogelijke oplossingen daarvoor te geven. De auteurs hopen vanuit wetenschappelijk 

en praktisch perspectief licht te werpen op de vormgeving van deze nieuwe civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke 

wetgeving waarvan de invoering overigens niet op korte termijn te verwachten is. 

Contactpersoon mr. J.J. van den Broek, h.vandenbroek@jur.ru.nl 

 

  

https://global.oup.com/academic/product/regulation-of-the-eu-financial-markets-9780198767671?cc=nl&lang=en&.
http://www.fishpond.com.au/Books/Banks-Duty-of-Care-Danny-Busch-Cees-Van-Dam/9781849468114
https://global.oup.com/academic/product/bank-failure-lessons-from-lehman-brothers-9780198755371?lang=en&cc=ru
http://www.bloomsburyprofessional.com/uk/cases-materials-and-text-on-european-law-and-private-law-9781509911882/
mailto:verdaas@ronaldverdaas.nl
file://///jurdc03/users$/u805168/OO&R/Nieuwsbrief/NB%20voorjaar%202013/birgit.snijder@debrauw.com
file://///jurdc03/users$/u805168/OO&R/Nieuwsbrief/NB%20voorjaar%202013/birgit.snijder@debrauw.com
mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
mailto:arthur.vandenhurk@aegon.com
mailto:h.vandenbroek@jur.ru.nl
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Emilios Avgouleas, Danny Busch, Guido Ferrarini (eds.), European Capital Markets Union 

In 2014, upon commencement of office, EU Commission President Juncker set out as one of his key priorities, the 

need to build a true single market for capital – a Capital Markets Union (CMU) for all 28 Member States. In this 

book, various aspects of the CMU will be analysed and discussed from a legal and/or economic perspective. The 

chapters are written by leading scholars and practitioners with broad experience in the field of capital markets law 

and investment practice. At the same time, the book will do much more than merely offering reflective/critical 

analysis. The CMU is an experimental project with no finite frontiers and some forward and conceptual thinking is 

very apposite in this context. Thus, authors will be requested to offer innovative and forward looking ideas that could 

help make the CMU a success, both when examining the Commission proposals and when drawing comparisons with 

other regions. The book will open with a detailed introductory chapter written by the editors in which a broad 

overview of the various aspects and challenges will be provided. To the extent particular aspects of the CMU are not 

covered by the other chapters, they will be touched upon in the introductory chapter.  

The book chapters will be grouped thematically, covering the following areas: (1) the making of a Capital Markets 

Union, legal and economic perspectives, and international comparisons, (2) financing innovation, start-ups, non-listed 

companies and infrastructure projects, (3) facilitating companies’ entry to raise funds on the capital markets, (4) 

fostering retail and institutional investment, debt issuance, risk diversification, and the insurance sector. (5) 

leveraging bank capacity to support the wider economy, (6) facilitating cross-border investing. 

Contactpersoon: prof. mr. D. Busch, d.busch@jur.ru.nl 

 

B. Snijder-Kuipers en A.T.A.Tilleman (red.), Handboek WWFT 
In het Handboek WWFT wordt voor verschillende instellingen ingegaan op de eisen die gesteld worden aan 

risicobeleid, het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. Tevens zal worden ingegaan 

op de implementatie van de Vierde Witwasrichtlijn die op 1 juli 2017 in de Wet ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme (WWFT) dient te zijn opgenomen. De gevolgen hiervan voor alle WWFT-instellingen 

komen aan bod evenals casuïstiek. Waar mogelijk wordt de nieuwe wetgeving behandeld.  

Contactpersoon: B. Snijder-Kuipers, birgit.snijder@debrauw.com 

 

Lopende promotieonderzoeken 
 

Irene Aronstein  De rol van algemene rechtsbeginselen voor de verdere ontwikkeling van 

Europees privaatrecht  

Olga Atamanchuk  Fee Based Advice as a Fair Play in the Financial Markets  

Francesco Bassi Direct Horizontal Effect of the EU Fundamental Freedoms and the Interests of   

Private Parties 

Daphne Beunk   Verrekening tijdens insolventie in het internationaal privaatrecht  

Rian Bobbink   Antichresis 

Tom Booms     Afhankelijkheid en afhankelijke rechten  

Evert-Jan Breukink   De agenda en het agenderingsrecht bij kapitaalvennootschappen 

Roy Cox   Causaliteitsonzekerheid 

Charlotte Deelen Collectieve verantwoordelijkheid, hoofdelijke aansprakelijkheid en individuele 

disculpatie van bestuurders in multidisciplinair perspectief 

Katerina Demetzou Data Protection Impact Assessment 

Etzel van Dooren   De beëindiging van het groepsregime uit Boek 2 BW  

Laura Ebben   De bijzondere zorgplicht van de bank jegens derden  

Kirsten Everaars Herziening van beperkte rechten in het spanningsveld tussen gewijzigde 

omstandigheden en rechtszekerheid  

Kim Geurts  Leverancierskrediet, Voldoet het Nederlandse zekerhedenrecht aan de eisen van 

deze tijd?  

Han Gulyás  Transparantieverplichtingen (publicatie van orders en transacties) van financiële 

instrumenten in de Europese Unie en de Verenigde Staten 

Ingeborg Haazen   Het schadebegrip in het privaatrecht  

Peter de Heer   Treatment of provisions in the common consolidated corporate tax base 

Merel Heilbron    Retentierecht in faillissement  

Maaike Huizingh   Contractsoverneming 

Tom Hutten   Pandrecht op aandelen 

Bert Jansen    Insolvency Practitioners Regulation Project (INSOL International) 

Ilse Janssen  De civiele zorgplicht van beleggingsondernemingen tegenover niet-particuliere 

partijen  

Suzanne Kali     Intergenerationele solidariteit of generatiegevecht pensioen  

Branda Katan   Toerekening van kennis aan rechtspersonen  

Nadia Kreileman   De niet-uitvoerende bestuurder  

Andrée Lenaerts    Alternatieve geschillenbeslechting in de financiële sector  

Ingrid Ligteringen   Ongeldigheid van rechtshandelingen wegens strijd met EU-recht  

mailto:d.busch@jur.ru.nl
mailto:birgit.snijder@debrauw.com
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Rabea Lingier   Discrimination against Foreign Business Establishments in the Field of Taxation 

Imke Lintsen    De positie van de werknemer in het aanbestedingsrecht  

Jan Lokin    De actio ad exhibendum  

Anne Mennens    Het dwangakkoord buiten insolventie  

Marloes van de Moosdijk   Het verrijkingsleerstuk naar Unierecht  

Sophie Moulen Janssen  Aandeelhoudersrechten in financieel noodlijdende vennootschappen  

Antoinette Niebeek  Verschillende vormen van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit op grond van 

het Europese recht  

Gosse Oosterhoff  Synthetische belangen in aandelen en daaraan te verbinden rechten en 

verplichtingen  

Niels Pannevis    Achtergestelde vorderingen in internationaal perspectief  

Roderic ter Rele    Tenietgaan van beperkte rechten door vermenging  

Tarsila Ribeiro Marques Fernandes Tax Conventions on Income and on Capital Versus Controlled Foreign 

Companies Rules in National Tax Legislation  

Mirik van Rijn    Europese bankenunie  

Willem Rijnenberg Executiebevoegdheden van de zekerheidsgerechtigde in rechtshistorisch 

perspectief 

Sabine Rive     Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in de zorg  

Emile Schmieman   Bestuur en toezicht bij stichtingen  

Kim Spruitenburg  De toegang tot het enquêterecht 

Petra van Straten   Juridische en economische eigendomsrechten bij pensioen 

Kaj Strijbos De doorwerking van het Europese financiële recht in het Nederlands 

privaatrecht  

Jop Tangelder Eigendomsrechten bij pensioen: een juridische analyse in een economische 

context 

Anne-Will van der Vegt   Marktmisbruik en openbare biedingen  

Niels Vermunt    Floating security interests  

Koen van Vught    Besluitvorming in en door de rechtspersoon  

Tim Walree   Schade & gegevensbescherming 

Ciska Wisman The tax treatment of cross-border dividend payments: towards an EU-proof 

model 
 

 

Agenda 
 Promotie Maaike Huizingh-Mieras, dinsdag 20 december, Radboud Universiteit 

 Symposium ‘Pensioenvraagstukken in de kabinetsformatie’, vrijdag 27 januari, APG in Amsterdam 

 Congres ‘EYES on insolvency’, vrijdag 27 januari, EYE Amsterdam 

 7e IFR jaarsymposium “Capital Markets Union”, vrijdag 3 februari, NautaDutilh in Amsterdam 

 Promotie Branda Katan, woensdag 12 april, Radboud Universiteit. 

 

 

 

Contact 

Bezoekadres: 

Montessorilaan 10 

6525 HR Nijmegen 

Postadres: 

Postbus 9049 

6500 KK Nijmegen 

Telefoon 

024 3620157  

 

E-mail 

n.vermunt@jur.ru.nl 

 

Aanmelden nieuwsbrief 

Voor belangstellenden is het mogelijk om nieuwsbrieven direct te ontvangen. Aan- en afmelden kan per e-mail 

bij de communicatiemedewerker van het OO&R, Myrthe Bronsdijk (m.bronsdijk@jur.ru.nl). 

 

 
 

mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
mailto:m.bronsdijk@jur.ru.nl
http://www.linkedin.com/company/ars-aequi

