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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, 

publicaties, lopend onderzoek en aankomende OO&R-evenementen. 
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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 Bank, Loyens & Loeff, NautaDutilh, Pels 

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

 

Uitgelicht 

WODC-rapport ‘Vitale vennootschappen in veilige handen’ 

De vitale infrastructuur in Nederland is over het algemeen goed beschermd 

tegen ongewenste (buitenlandse) investeerders, maar er zijn wel enkele 

kwetsbaarheden. De betrefende sectoren ICT/Telecom, Openbaar bestuur 

(digitale overheid) en Defensie. Zodra een aandeelhouder van een vitale 

vennootschap een bestuurder kan benoemen, ontstaat een belangrijk risico voor 

de nationale veiligheid. Dit staat in het WODC-rapport ‘Vitale 

vennootschappen in veilige handen’, geschreven onder leiding van prof. mr. 

Claartje Bulten en prof. mr. Bas de Jong. Lees verder. 

 

 

Tineke Hilverda lanceert instrument voor aanpak faillissementsfraude 

Op 1 juni 2017 nam minister Blok van Veiligheid en Justitie de eerste 

‘Landelijke Leidraad afwikkeling (fraude-)faillissementen’ in ontvangst uit 

handen van Tineke Hilverda, scheidend bijzonder hoogleraar 

Faillissementsfraude. De nieuwe Leidraad geeft curatoren praktische 

handvatten om deze fraudegevallen snel te traceren en aan te pakken. 

 

mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
http://www.ru.nl/oor/
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2609-toegang-en-invloed-buitenlandse-investeringen-in-nederlandse-vitale-sectoren.aspx
https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2609-toegang-en-invloed-buitenlandse-investeringen-in-nederlandse-vitale-sectoren.aspx
https://www.ru.nl/rechten/oor/koppeling/vitale-vennootschappen-veilige-handen/
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Handreiking voor bedrijven over cybersecurity 

OO&R-onderzoekers Corjo Jansen, hoogleraar Rechtsgeschiedenis en 

Burgerlijk recht, en Pieter Wolters, universitair docent Burgerlijk recht, 

schreven voor de Cyber Security Raad een handreiking voor bedrijven over 

digitale veiligheid. De handreiking bevat een overzicht van de belangrijkste 

juridische zorgplichten voor bedrijven op het gebied van cybersecurity en de 

belangrijkste handvatten om deze plichten in te vullen. Meer informatie. 

 

 

Hans Schulte-Nölke verkozen tot lid Academia Europaea 

Hans Schulte-Nölke, bijzonder hoogleraar Duits recht, is verkozen tot lid van 

de Academia Europaea, een Europees genootschap van wetenschappers uit alle 

disciplines die behoren tot de mondiale top. Onder hen bevinden zich diverse 

Nobelprijswinnaars. 

 

Oratie Louise Gullifer 

Maandag 12 juni vond de oratie plaats van hoogleraar International 

Commercial Law Louise Gullifer, met als titel ‘The ‘why’ and ‘how’ of secured 

transactions law reform: here, there or everywhere?’ De oratie werd 

voorafgegaan door een promovendiseminar met sprekers en deelnemers uit 

zowel Nijmegen als Oxford. Het onderzoek van Gullifer richt zich grotendeels 

op commercial law en corporate finance en heeft een internationale, 

rechtsvergelijkende en praktische invalshoek. 

 

Ton Tekstra ontvangt Prof. dr. D. Brüll-prijs 

Aan OO&R-fellow Ton Tekstra, advocaat en fiscalist bij Blauw Tekstra Uding 

advocaten, is op vrijdag 16 december de Prof. dr. D. Brüll-prijs uitgereikt voor 

zijn publicatie ‘De fiscus in het privaatrecht’. De Prof. Brüll-prijs is ingesteld 

door de Stichting Kritisch Commentaar Fiscale Wetgeving en Fiscaal Beleid 

en wordt toegekend aan een auteur die het functioneren van de wetgever, de 

belastingdienst en/of de belastingrechter op gefundeerde en kritische wijze 

tegen het licht houdt. 

 

Herbenoeming Carla Klaassen tot lid van de Adviescommissie voor 

burgerlijk procesrecht 

Bij Koninklijk Besluit is Carla Klaassen, hoogleraar Burgerlijk recht en 

Burgerlijk procesrecht, herbenoemd als lid van de Adviescommissie voor 

burgerlijk procesrecht van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Deze 

Adviescommissie voorziet het ministerie van advies over kwesties op het 

gebied van het burgerlijk procesrecht, waaronder in het bijzonder 

conceptvoorstellen van wet. 

 

Nieuwe medewerkers 

Lars in ’t Veld 

Per 1 februari 2017 is Lars in 't Veld in dienst getreden als promovendus bij 

het Van der Heijden Instituut. Daarnaast werkt hij bij het advocatenkantoor 

Stibbe te Amsterdam. Lars rondde in 2015 de masters Ondernemingsrecht en 

Behavioural Financial Economics af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Daar heeft hij tevens gewerkt als docent. Lars doet onderzoek naar de rol van 

de controlerend accountant en de wettelijke controle van de jaarrekening bij 

het bestuur en toezicht van beursvennootschappen. Hij wordt begeleid door 

prof. mr. Steven Hijink. 

Contact: l.intveld@jur.ru.nl 

 

 

 

  

https://www.cybersecurityraad.nl/010_Actueel/Advies_zorgplichten_bedrijven.aspx
mailto:l.intVeld@jur.ru.nl
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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: 

- Branda Katan (Stibbe) 

- Friederike van der Jagt (AVG Technologies) 

 

Aankondiging promoties 
 

Mw. mr. I.P.M.J. Janssen 

Op woensdag 28 juni om 16.30 uur zal Ilse Janssen haar proefschrift verdedigen. De titel van haar proefschrift is De 

civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdienstverlener jegens de niet-particuliere cliënt. Haar promotoren zijn 

prof. mr. D. Busch en prof. mr. V.P.G. de Serière. 

 

Mr. P.C. de Heer 

Op vrijdag 6 oktober om 10.30 uur zal Peter de Heer zijn proefschrift verdedigen. De titel van zijn proefschrift is The 

concept of provisions in Article 23 CCCTB. A critical analysis and comparison with IFRS, Germany, the Netherlands 

and the United Kingdom. Zijn promotor is prof. mr. G.T.K. Meussen.  

 

Congressen, symposia en andere evenementen 
 

Aankomende OO&R evenementen 
 

Van der Grintenlezing prof. mr. Bas Kortmann  

Op vrijdag 29 september 2017 verzorgt hoogleraar Burgerlijk recht en erevoorzitter van het OO&R prof. mr. Bas 

Kortmann de 15e W.C.L. van der Grintenlezing. Deze lezing vormt tevens zijn afscheidscollege en vindt plaats in 

concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. Meer informatie. 

Contactpersoon: drs. A. Kerkhof, alumni@jur.ru.nl  

 

Congres Herijking Faillissementsrecht: een tussenbalans 

Op maandag 30 oktober 2017 organiseert het OO&R het congres ‘Herijking Faillissementsrecht: een tussenbalans’. 

Het congres vindt plaats in het auditorium van de Rabobank te Utrecht. Centraal staan de laatste ontwikkelingen in 

het eind 2012 aangekondigde wetgevingsprogramma 'Herijking Faillissementsrecht'. Het congres beoogt een 

tussenbalans op te maken van de geboekte voortgang en aanbevelingen te formuleren over de toekomst van het 

faillissementsrecht in Nederland. Experts zullen inleidingen verzorgen over de verschillende wetgevingsinitiatieven 

binnen de drie pijlers van het wetgevingsprogramma. Voorts zal ruim gelegenheid worden geboden aan de deelnemers 

om over de ingenomen stellingen te discussiëren en ideeën uit te wisselen. Sprekers zijn onder meer: mr. drs. 

Jacqueline Frima (rechter-commissaris Rechtbank Rotterdam), mr. Robert van Galen (NautaDutilh), prof. mr. Jako 

van Hees (OO&R en RESOR), mr. Wouter Jongepier (Boekel de Nerée), prof. mr. Bas Kortmann (OO&R), mr. 

Willem van Nielen (Recoup advocaten), mr. Flip Schreurs (Boels Zanders Advocaten), prof. mr. Michael Veder 

(OO&R en RESOR), prof. mr. dr. Frank Verstijlen (Universiteit Groningen), prof. mr. Reinout Vriesendorp 

(Universiteit Leiden en De Brauw Blackstone Westbroek) en mr. Ilona Wolffram-van Doorn (ministerie van 

Veiligheid en Justitie). Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Ministerie 

van Veiligheid en Justitie. Programma en inschrijven. 

Contactpersoon: mr. drs. D. Beunk, d.beunk@jur.ru.nl 

Transnational Commercial Law Teachers’ Meeting 

Op 2 en 3 november vindt in het Grotiusgebouw van de Radboud Universiteit de negende editie van de 'Transnational 

Commercial Law Teachers’ Meeting' plaats. Tijdens deze bijeenkomst delen auteurs van het boek 'Transnational 

Commercial Law – Texts, Cases and Materials' (Oxford University Press, 1st edn. 2007, 2nd edn. 2015) hun inzichten 

over de manieren waarop het transnationale commerciële recht kan worden benaderd met docenten, studenten en 

andere geïnteresseerden. Het centrale thema van de negende editie van de meeting is ‘Transnational Commercial Law 

and Natural Resources’. Naar aanleiding van de bijeenkomst zal een special issue van de Uniform Law Review 

verschijnen. Sprekers zijn onder anderen Roy Goode (Oxford University), Pauline Ernste (NautaDutilh en OO&R) 

en Frans von der Dunck (University of Nebraska-Lincoln). De 'Transnational Commercial Law Teachers’ Meeting' 

werd eerder georganiseerd in onder meer Oxford, Seattle, Fukuoka en Washington. Programma en inschrijven. 

Contactpersoon: mr. drs. T. Keijser, t.keijser@jur.ru.nl 

 

  

https://www.stibbe.com/en/people/b/branda-katan
https://www.linkedin.com/in/friederikevanderjagt/?ppe=1
http://www.ru.nl/rechten/alumni/activiteiten/van_der/lezing-2017/
mailto:alumni@jur.ru.nl
http://www.ru.nl/cpo/symposia/vm/oo-congres-herijking-faillissementsrecht/
mailto:d.beunk@jur.ru.nl
http://www.ru.nl/cpo/symposia/vm/9th-transnational-commercial-law-teachers-meeting/
mailto:t.keijser@jur.ru.nl
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Van der Heijden Congres “Toezicht” 

Het Van der Heijden Instituut organiseert op vrijdag 10 en zaterdag 11 november 2017 het Van der Heijden 

Congres "Toezicht" in het Grotiusgebouw te Nijmegen. Traditiegetrouw wordt op vrijdagavond gedineerd in 

Restaurant Beau. Dagvoorzitter is Gerard van Solinge. De inleidingen worden verzorgd door: Claartje Bulten, Frans 

Cremers, Sven Dumoulin, Dirk-Jan Duynstee, Steven Hijink, Bas de Jong, Heleen Kersten, Femke Laagland, 

Martin van Olffen, Geert Raaijmakers, Emile Schmieman, Ben van der Veer en Jaap Winter. Programma en 

inschrijven. 

Contactpersoon: prof. mr. G. van Solinge, g.vansolinge@jur.ru.nl  

 

Recente OO&R evenementen 
 

Seminar De rol van het bestuur en de raad van commissarissen bij openbare biedingen en 

aandeelhoudersactivisme  

Op 19 april 2017 vond bij Allen & Overy, in Amsterdam, het seminar ‘De rol van het bestuur en de raad van 

commissarissen bij openbare biedingen en aandeelhoudersactivisme’ plaats. Het seminar werd afgesloten door een 

presentatie van Chief Justice of the Delaware Supreme Court, Leo E. Strine Jr. Andere sprekers op het seminar waren 

Arnold Croiset van Uchelen (Partner Litigation Allen & Overy), Matthijs de Jongh (Raadsheer Gerechtshof 

Amsterdam ), Christiaan de Brauw (Partner Corporate/M&A Allen & Overy), Harm-Jan de Kluiver (Hoogleraar 

UvA, Partner Corporate Law De Brauw Blackstone Westbroek), Marc van Gelder (Chairman Supervisory Board 

Vastned) en Huub Willems (Voormalig voorzitter Ondernemingskamer). 

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

 

Symposium ‘Landelijke Leidraad afwikkeling (fraude-)faillissementen’ 

Op donderdag 1 juni 2017 werd ter gelegenheid van de presentatie van de ‘Landelijke Leidraad afwikkeling 

(fraude)faillissementen’ en het afscheid van prof. mr. Tineke Hilverda als hoogleraar Faillissementsfraude aan de 

Radboud Universiteit een symposium gehouden. De Leidraad is onder Hilverda’s leiding ontwikkeld in 

samenwerking met een aantal gerenommeerde curatoren (INSOLAD en JIRA), rechters-commissarissen in 

faillissementen (Recofa) en forensisch accountants, en met medewerking van de Belastingdienst, het Openbaar 

Ministerie, FIOD, de politie, de Nederlandse Vereniging van Banken en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De 

minister van Veiligheid en Justitie heeft een eerste exemplaar in ontvangst genomen. De dagvoorzitter tijdens het 

symposium was prof. mr. Bas Kortmann. 

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

 

Conferentie The impact of EU law on national private law 

Naar aanleiding van de publicatie van het Ius Commune Casebook on horizontal (private law) effects of European 

Union Law organiseerde het OO&R op 4 april 2017 in het Vredespaleis in Den Haag de conferentie 'The impact of 

EU law on national private law'. Vergelijkbare conferenties vonden plaats in Rome en in Budapest.  

Contactpersoon: mr. drs. R.W.E. van Leuken, r.vanleuken@jur.ru.nl 

 

Congres EYES on insolvency 

Op vrijdag 27 januari organiseerden het OO&R en RESOR in samenwerking met de Europese Commissie en INSOL 

Europe het internationale congres ‘EYES on insolvency’ in EYE Amsterdam. Het doel van het congres was om 

topexperts op het gebied van het insolventierecht samen te brengen zodat zij ideeën konden uitwisselen over de 

toekomst van herstructureringsprocedures in Europa en daarbuiten. De experts kwamen uit de wetenschap en de 

internationale praktijk. Het congres werd georganiseerd door Nicolaes Tollenaar (RESOR), Michael Veder (RESOR 

en OO&R) en Ben Schuijling (OO&R). Sprekers waren onder meer Mihaela Carpus (Europese Commissie),  Timothy 

Barnes (US Bankruptcy Court), Gijs Makkink (voorzitter Ondernemingskamer), Jennifer Marshall (Allen & Overy 

UK) en Ignacio Tirado (University of Madrid). 

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

 

Symposium Pensioenvraagstukken in de kabinetsformatie 

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

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

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

toetsingskader 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 reikten vanuit hun eigen invalshoek prioriteiten en 

argumenten aan. Aan het einde van de congresmiddag was er een boodschappenlijst voor de kabinetsformatie. De 

bijeenkomst was specifiek gericht op pensioenfondsbestuurders, beleidsbepalers, medewerkers pensioenuitvoerders 

en wetenschappers. Daarnaast waren er medewerkers van Netspar-partners en Netspar-fellows aanwezig. 

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

 

  

http://www.ru.nl/cpo/symposia/vm/heijden-congres-toezicht/
http://www.ru.nl/cpo/symposia/vm/heijden-congres-toezicht/
mailto:g.vansolinge@jur.ru.nl
mailto:b.schuijling@jur.ru.nl
mailto:b.schuijling@jur.ru.nl
http://www.minbuza.nl/ecer/agenda/2017/april/the-impact-of-eu-law-on-national-private-law.html
http://www.minbuza.nl/ecer/agenda/2017/april/the-impact-of-eu-law-on-national-private-law.html
mailto:b.schuijling@jur.ru.nl
mailto:r.maatman@jur.ru.nl
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7e IFR jaarsymposium Capital Markets Union 

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 

werden vanuit praktisch en theoretisch perspectief belicht door vooraanstaande sprekers uit theorie en praktijk tijdens 

het 7e IFR jaarsymposium op vrijdag 3 februari, bij NautaDutilh te Amsterdam. Het thema sloot aan bij de speciale 

editie van het Tijdschrift Ondernemingsrecht over Capital Markets Union. Dagvoorzitter was prof. mr. Danny Busch, 

hoogleraar Financieel recht, OO&R, Radboud Universiteit. De inleidingen werden verzorgd door: mr. Sven 

Dumoulin (AkzoNobel), mr. Frank Elderson (DNB), prof. mr. Bas de Jong (OO&R), mr. Gerard Kastelein (Allen & 

Overy), dr. Steven Maijoor (ESMA) en prof. mr. Geert Raaijmakers (VU en NautaDutilh). 

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

 

Publicaties 

Serie Onderneming & Recht 

I.P.M. Ligteringen, Privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het 

mededingingsrecht  

Deze uitgave brengt de privaatrechtelijke gevolgen van een schending van het 

Unierechtelijke mededingingsrecht op een heldere manier in kaart. In aansluiting 

daarop worden de regels en procedures behandeld die gelden als de rechten die 

voortvloeien uit een schending van het Europese mededingingsrecht met behulp 

van het privaatrecht worden afgedwongen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen de rechtsgevolgen van nietigheid naar Unierecht én naar nationaal recht. 

Ook komt aan bod hoe deze rechtsstelsels op elkaar inwerken. Andere onderwerpen 

die worden toegelicht, zijn bijvoorbeeld de rechtsvorderingen uit onrechtmatige 

daad en uit rechtmatige daden, maar ook de procedurele en de IPR-aspecten. 

Bovendien zijn praktische casestudies opgenomen over de rechtsgevolgen van een 

schending van artikel 101, 102 en 108 VWEU, wat de wisselwerking tussen het 

Unierechtelijke mededingingsrecht en ons nationale vermogensrecht extra 

verduidelijkt. Bestel online. 

 

M. Huizingh, Contractsoverneming 

Bij veel grote transacties is sprake van contractsoverneming, een belangrijk 

onderwerp waar desondanks relatief weinig aandacht wordt besteed in de 

Nederlandse rechtsliteratuur. Bij contractsoverneming ontstaat een 

rechtsverhouding tussen meer dan twee partijen die zich bevindt op het snijvlak 

van het goederen- en verbintenissenrecht. Over een aantal aspecten van deze 

rechtsfiguur bestond tot nu toe geen duidelijkheid. Contractsoverneming geeft op 

een heldere manier antwoord op de vaak gecompliceerde vragen die zich bij 

contractsoverneming voordoen. De procesrechtelijke aspecten zijn daarbij niet 

vergeten. Bestel online. 

 

mailto:d.busch@jur.ru.nl
https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/privaatrechtelijke-gevolgen-van-een-schending-van-het-mededingingsrecht/NPPRIVGEV/
https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/contractsoverneming/NPCNTRRCH-BI16001/
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B.M. Katan, Toerekening van kennis aan rechtspersonen 

Een rechtspersoon heeft geen hersens. De vraag wat een rechtspersoon weet, is dan 

ook grotendeels een juridische vraag. Het is weliswaar een vraag die in de praktijk 

vaak wordt gesteld, maar in de Nederlandse rechtsliteratuur is tot op heden een 

grondig en diepgaand antwoord gegeven. Dit proefschrift brengt daarin 

verandering. Alle voor dit onderwerp relevante zaken, van de redenen om kennis 

toe te rekenen tot de stelplicht en bewijslast, worden op een concrete en 

toegankelijke manier met talrijke voorbeelden beschreven. Katan besteedt ook 

aandacht aan de invloed van het strafrecht (geheimhoudingsplichten), privacyrecht 

en financieeltoezichtsrecht (Chinese walls) op de toerekening van kennis. Branda 

Katan promoveerde cum laude op dit onderzoek. Bestel online. 

 

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

Beperkte rechten vormen een belangrijk onderdeel van het goederenrecht. De wet 

regelt zowel het ontstaan als het tenietgaan van deze rechten. In deze uitgave 

worden de verschillende redenen van het tenietgaan van beperkte rechten door 

experts voor u op een rij gezet en uitgediept. In art. 3:81 lid 2 BW worden redenen 

genoemd waarom beperkte rechten teniet kunnen gaan. Daarnaast kent de wet 

bijzondere gronden van tenietgaan, zoals derdenbescherming, verjaring, zuivering 

en lossing. In Tenietgaan van beperkte rechten gaan de auteurs in op al deze 

onderwerpen én op de gevolgen van het tenietgaan van zekerheidsrechten. 

Daarmee past deze bundel in de ambitie van het OO&R om algemene 

vermogensrechtelijke leerstukken in verband te brengen met onderwerpen die 

specifiek voor ondernemingen relevant zijn. Deze uitgave is in het bijzonder ook 

relevant voor het notariaat, bijvoorbeeld waar het gaat om onderwerpen als 

opzegging en opheffing van erfpacht en opstal. Bestel online 

 

Verschijnt binnenkort: 
- I.P.M.J. Janssen, De civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdienstverlener jegens de niet-particuliere cliënt 

 

Serie vanwege het Van der Heijden Instituut 

G. van Solinge, J. van Bekkum, N. Kreileman & B.A. Schuijling (red.), 

Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Nadere 

terreinverkenning in een uitdijend rechtsgebied 

In deze uitgave komen vrijwel alle facetten van aansprakelijkheid van bestuurders 

en commissarissen aan bod. Bovendien wordt de aansprakelijkheid van 

bestuurders en commissarissen niet alleen vanuit het ondernemingsrecht, maar ook 

vanuit onder meer het algemeen vermogensrecht, het faillissementsrecht en het 

internationaal privaatrecht belicht. Aansprakelijkheid van bestuurders en 

commissarissen vertrekt waar de handboeken ophouden en wil een bijdrage 

leveren aan het beantwoorden van vragen die door recente ontwikkelingen in de 

wetenschap en rechtspraktijk zijn ontstaan. De uitgave sluit dan ook aan bij de 

wetswijziging van 1 januari 2013, de recente jurisprudentie van de Hoge Raad en 

de nog op stapel staande aanpassingen van boek 2 BW. Bestel online. 

 

  

 

  

https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/toerekening-van-kennis-aan-rechtspersonen/NPTOEKERE-BI17001/
https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/tenietgaan-van-beperkte-rechten/NPTNGBERE/
https://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/aansprakelijkheid-van-bestuurders-en-commissarissen/NPAANSPBC-BI17001/


 

7 

Overige publicaties 

 

A.J. Tekstra, Handboek Fiscaal insolventierecht  

In de vierde en geheel herziene editie van dit handboek worden de fiscale aspecten 

van insolventie op een zo compleet en gerubriceerd mogelijke wijze behandeld. Het 

boek is met name bedoeld voor insolventieadviseurs, advocaten, belastingadviseurs, 

leden van de rechterlijke macht die zich bezig houden met insolventie, medewerkers 

bij afdelingen bijzonder beheer van financiële instellingen, bewindvoerders en 

curatoren. Het is eveneens bestemd voor onderwijsdoeleinden. Bestel online. 

 

 

Arthur Hartkamp, Carla Sieburgh and Wouter Devroe (eds.), Ius Commune 

Casebook on horizontal (private law) effects of European Union Law 

Het boek behandelt gevallen waarin primair Unierecht gevolgen heeft voor 

privaatrechtelijke rechtsverhoudingen en laat zien op welke wijzen nationale civiele 

rechters een bepaald Unierechtelijk gegeven in hun nationale privaatrecht tot 

uitdrukking brengen. De behandelde onderwerpen zijn mededingingsrecht, 

verkeersvrijheden, gelijke behandeling, algemene beginselen van Unierecht en 

ambtshalve toepassing van Unierecht en van implementatiewetgeving van 

richtlijnen. Gepresenteerd worden situaties waarin het Unierecht direct of indirect de 

rechtspraak in de lidstaten heeft beïnvloed of naar verwachting binnenkort zal 

beïnvloeden. Deze ontwikkelingen betreffende het primaire Unierecht zijn in 

vergelijking met de reeds bekende gevolgen die richtlijnen hebben op het 

privaatrecht, veelal onder de radar van de praktijkjurist gebleven en wellicht 

onvoldoende uitgelegd door onderzoekers. Het boek vult daardoor een leemte en 

levert een belangrijke bijdrage aan zowel onderzoek als onderwijs. Bestel online  

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

MiFID II and MiFIR 

The first publication to provide a comprehensive analysis and discussion of the legal 

and economic aspects of MiFID II. The book compares the innovations of MiFID II 

with the current MiFID regime, covering all aspects of the new legislative 

framework. Including a chapter which offers an American perspective on the new 

European regime. Written by leading scholars with broad practical experience, and 

leading practitioners in the field.  Bestel online. 

 

 

Hans Schulte-Nölke, Neue Wege zur Durchsetzung des Verbraucherrechts 

Der Band beschäftigt sich mit der Durchsetzung von Verbraucherrechten und 

durchleuchtet kritisch das bisherige System in Deutschland aus ökonomischer, 

rechtsvergleichender und verwaltungswissenschaftlicher Perspektive. Derzeit 

müssen Verbraucher oder Verbände in Deutschland Verbraucherrechte zumeist 

selbst aktiv auf dem Zivilrechtsweg bei Gericht durchsetzen. Behördliche 

Zuständigkeiten bestehen in nur wenigen Bereichen wie zum Beispiel im Energie- 

und Telekommunikationsrecht sowie bei Finanzdienstleistungen. Anlässlich der 

Verbraucherrechtstage 2016 hat das Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz zusammen mit renommierten und sachkundigen Gästen 

ausgelotet, ob und in welchen Fällen es sinnvoll sein kann, neue, ergänzende 

Kompetenzen für Behörden zu schaffen, damit kollektive Verbraucherrechte besser 

als bisher durchgesetzt werden können. Ein vergleichender Blick fiel dabei auch auf 

entsprechende Instrumente in ausgewählten EU-Mitgliedstaaten (Niederlande, 

Großbritannien) und den USA. Bestel online  

https://www.sdu.nl/handboek-fiscaal-insolventierecht-1.html
http://www.bloomsburyprofessional.com/uk/cases-materials-and-text-on-european-law-and-private-law-9781509911882/
https://global.oup.com/academic/product/regulation-of-the-eu-financial-markets-9780198767671?cc=nl&lang=en&.
http://www.springer.com/gp/book/9783662542934
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Danny Busch & Cees van Dam, A Bank's Duty of Care  
In recent years, an increasing number of clients and third parties have filed claims 

against banks such as for mis-selling financial products, poor financial advice, 

insufficient disclosure of and warning about financial risks. The scope of a bank's 

duty of care seems to expand, not only to include protection of consumers against 

unclear risks of complicated products but also protection of professional parties 

against more obvious risks of relatively straightforward products. This topic raises 

many questions, both at a theoretical and practical level. This book provides a rich 

source of information about how various jurisdictions (Germany, Austria, France, 

Italy, Spain, the Netherlands, England and Wales, Ireland, and the United States of 

America) deal with these questions and how answers are found or embedded in their 

national legal systems. The book also contains a detailed chapter on the MiFID I and 

II conduct-of-business provisions. Finally, the book provides a thorough comparative 

analysis and perspective. Bestel online. 

 

Dennis Faber and Niels Vermunt, Bank Failure: Lessons from Lehman Brothers 

This book analyses the legal and practical issues experienced following the collapse 

of the Lehman Brothers group. By examining these issues the work provides a useful 

reference source for future large scale and cross-border bankruptcy proceedings of 

multinational groups and issuers. The author team includes experts from the various 

jurisdictions in which Lehman Brothers was operative, many of whom were involved 

in the proceedings. The authors provide a detailed analysis and set out practical 

solutions concerning, for example, the management and distribution of client assets 

and client money, the insolvency treatment of derivatives, the scope of safe harbour 

provisions and the anti-deprivation principle, substantive consolidation and equitable 

subordination, the use of collective consensual arrangements and various cross-

border issues. Economic challenges, such as the valuation of distressed financial 

instruments, are also considered. Additionally, the book provides a critique of the 

current law, analysis of the interpretation and scope of core legal principles and 

makes recommendations for regulatory reform and judicial cooperation. Bestel 

online. 

 

 

 

L.G. Verburg, Werken in netwerken 

Leonard Verburg schreef een position paper over het passend zijn en de houdbaarheid van de Mededingingswet in 

relatie tot de (groei van het aantal) zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers), in opdracht van de vaste commissie voor 

Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Download het paper. 

 

Verschijnt binnenkort: 

- P.C. de Heer, The concept of provisions in Article 23 CCCTB. A critical analysis and comparison with IFRS, 

Germany, the Netherlands and the United Kingdom. 

 

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 
  

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
https://global.oup.com/academic/product/bank-failure-lessons-from-lehman-brothers-9780198755371?lang=en&cc=ru
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z02164&did=2017D04413
mailto:verdaas@ronaldverdaas.nl
file://///jurdc03/users$/u805168/OO&R/Nieuwsbrief/NB%20voorjaar%202013/birgit.snijder@debrauw.com


 

9 

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. T. Hutten, t.hutten@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 

 

Emilios Avgouleas, Danny Busch, Guido Ferrarini (eds.), European Capital Markets Union 

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

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. 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 

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  

mailto:arthur.vandenhurk@aegon.com
mailto:h.vandenbroek@jur.ru.nl
mailto:d.busch@jur.ru.nl
mailto:birgit.snijder@debrauw.com


 

10 

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  

Merel Heilbron    Retentierecht in faillissement  

Tom Hutten   Pandrecht op aandelen 

Bert Jansen    Insolvency Practitioners Regulation Project (INSOL International) 

Suzanne Kali     Intergenerationele solidariteit of generatiegevecht pensioen  

Nadia Kreileman   De niet-uitvoerende bestuurder  

Andrée Lenaerts    Alternatieve geschillenbeslechting in de financiële sector 

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  

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

verplichtingen  

Niels Pannevis    Achtergestelde vorderingen, in het bijzonder in insolventie 

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  

Lars in ’t Veld De rol van de externe accountant binnen het bestuur en toezicht van 

beursvennootschappen 

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 Ilse Janssen, woensdag 28 juni, Radboud Universiteit 

 Van der Grintenlezing met prof. mr. Bas Kortmann, vrijdag 29 september, De Vereeniging in Nijmegen 

 Promotie Peter de Heer, vrijdag 6 oktober, Radboud Universiteit 

 Congres ‘Herijking Faillissementsrecht: een tussenbalans’, maandag 30 oktober, Rabobank, Utrecht. 

 Transnational Commercial Law Teachers’ Meeting, vrijdag 2 en zaterdag 3 november, Radboud 

Universiteit 

 Van der Heijden Congres ‘Toezicht’, vrijdag 10 en zaterdag 11 november, 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). 

 
 

https://www.ru.nl/rechten/oor/actueel/agenda/redactionele/afscheidscollege-bas-kortmann/
mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
mailto:m.bronsdijk@jur.ru.nl
http://www.linkedin.com/company/ars-aequi

