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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. 

 

OO&R Nieuwsbrief najaar 2014 
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. 
 
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). 

 

Uitgelicht 
 

 

Overdracht rectoraat prof. Bas Kortmann 
Op 17 oktober 2014 heeft prof. Bas Kortmann in de Stevenskerk in Nijmegen het rectoraat van de 
Radboud Universiteit overgedragen aan prof. Theo Engelen en is hij teruggekeerd naar de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In zijn slotrede vroeg hij ruimte voor de scharrelstudent in deze 
tijd van rendementsdenken. Tijdens de academische zitting werd prof. Kortmann geëerd met 
twee onderscheidingen. Voor zijn inzet voor de internationale samenwerking tussen universiteiten 
in Europa ontving hij uit handen van vice-rector Andrzej Mania van de Jagiellonian Universiteit in 
Krakau de zilveren herinneringsmedaille Plus Ratio Quam Vis. Uit handen van Burgemeester van 
Nijmegen Hubert Bruls ontving prof. Kortmann de Trajanuspenning, omdat hij in een 

internationale omgeving altijd de stad Nijmegen heeft gepromoot als kennisstad. Prof. Kortmann is erevoorzitter van 
het OO&R, erevoorzitter van het CPO en als hoogleraar Burgerlijk Recht betrokken in verscheidene 
onderzoeksprojecten van het OO&R. Lees verder  
 
 

Evaluatie OO&R door internationale peer review commissie 
In opdracht van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit heeft een grondige 
evaluatie plaatsgevonden van het onderzoek van het OO&R betreffende de periode 2008-2013. 
De evaluatie is uitgevoerd door een internationale peer review commissie onder voorzitterschap 
van prof. Jan Lokin (Rijksuniversiteit Groningen). De andere leden van de commissie waren prof. 
Susan Scott (University of South Africa), prof. Michel Tison (Universiteit Gent), prof. Marieke 
Wyckaert (KU Leuven / Eubelius) en prof. Reinhard Zimmermann (Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg). De evaluatie vond plaats op basis van 
een uitvoerige zelfstudie en interviews met het bestuur, programmaleiders en andere 

medewerkers van het OO&R. Zowel het OO&R als instituut als de programma’s zijn uitstekend beoordeeld. De cijfers 
van het OO&R als instituut zijn (op een schaal van 1 tot 5): 
 
- Quality:  5 
- Productivity:  5 
- Societal relevance: 5 
- Vitality/feasability: 4-5 
 
De cijfers voor de onderzoeksprogramma’s vertonen grote gelijkenis met deze score. De zelfstudie geschreven door 
het OO&R en het verslag van de commissie worden op korte termijn gepubliceerd op de website van het OO&R. 
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Verhuizing naar het Grotiusgebouw 
Donderdag 28 augustus 2014 opende mr. Geert Corstens, president van de Hoge Raad en 
alumnus van de Radboud Universiteit, samen met vier rechters uit de andere hoogste 
rechterlijke colleges in Nederland, het Grotiusgebouw. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is de 
hoofdbewoner van het nieuwe gebouw. Het door Benthem Crouwel Architects ontworpen 
Grotiusgebouw biedt een gevarieerd en modern studielandschap met een aanzienlijk aantal 
werkgroepzalen en overlegplekken, ruimten voor ontspanning zoals een espressobar en een 
restaurant, twee kleinere collegezalen en een grote collegezaal met 480 zitplaatsen. Verder 
beschikt het Grotiusgebouw over twee oefenrechtbankzalen, een onderwijsruimte voor 

videoconferenties en de grootste rechtenbibliotheek van Nederland. Lees verder  
 

 
Scriptieprijs Vereniging voor Financieel Recht (VVFR) voor Tim Elkerbout 
Tim Elkerbout, afgestudeerd aan de Radboud Universiteit, heeft de scriptieprijs van de 
Vereniging voor Financieel Recht (VVFR) gewonnen voor zijn scriptie The European and 
Australian short selling regimes – A comparison of two laws. Tim Elkerbout studeerde af bij prof. 
Danny Busch. Zijn scriptie is gepubliceerd als deel 13 in de door het OO&R uitgegeven 
internationale boekenreeks Law of Business and Finance Series (zie hierna onder het kopje 
‘Publicaties’). Lees verder  
 
 

 
 

 

 
 

Benoemingen 
 

 
Prof. Steven Bartels nieuwe decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Prof. Steven Bartels is door het College van Bestuur van de Radboud Universiteit benoemd tot 
decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De benoeming is ingegaan op 1 september 
2014. Prof. Bartels volgt hoogleraar Staatsrecht Paul Bovend’Eert als decaan op. Prof. Bartels is 
verder onder meer bestuurslid van het OO&R, raadsheer-plaatsvervanger in het Hof ’s 
Hertogenbosch en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland. Lees verder 
 

 
 
 

 

Prof. Roland Brandsma nieuwe hoogleraar Grensoverschrijdend fiscaal 
ondernemingsrecht 
Prof. Roland Brandsma is sinds 1 augustus 2014 hoogleraar Grensoverschrijdend fiscaal 
ondernemingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij maakt deel uit van de vaksectie 
Belastingrecht en verzorgt onderwijs in de postinitiële master Fiscaal recht. Daarnaast brengt hij 
het onderzoeksgebied van het grensoverschrijdend financieel ondernemingsrecht in kaart. Prof. 
Brandsma is (deeltijd) hoogleraar Algemeen belastingrecht aan de Universiteit Nyenrode en 
(deeltijd) hoogleraar Fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam, 
raadsheer/plaatsvervanger in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage en partner bij 
PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs. Zijn hoogleraarschap aan de Radboud Universiteit 
omvat 0,1 fte. Lees verder 

 

 
Prof. Rick Verhagen benoemd tot hoogleraar Romeins recht en samenleving 
Prof. Rick Verhagen is met ingang van 1 september 2014 benoemd tot hoogleraar Romeins 
recht en samenleving aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit. Het is de 
eerste leeropdracht op dit terrein in Nederland. In Verhagens onderzoek zullen de interacties 
tussen Romeins recht en de economie centraal staan, met bijzondere aandacht voor financiering 
en zekerheden en het Romeinse bankwezen. Rick Verhagen is sinds 1996 als hoogleraar 
verbonden aan de Radboud Universiteit, sinds 2001 als hoogleraar Internationaal privaatrecht, 
rechtsvergelijking en burgerlijk recht. Hij is tevens verbonden aan Clifford Chance (sectie 
Finance & Capital Markets). Lees verder 
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Benoeming mr. J. van Bekkum tot fellow 
Jaron van Bekkum is benoemd tot fellow van het OO&R. Zijn onderzoeksactiviteiten zijn 
ondergebracht bij het Van der Heijden Instituut van het OO&R en richten zich primair op het vlak 
van bestuurdersaansprakelijkheid en op het gebied van Europees en Nederlands 
ondernemingsrecht. Jaron van Bekkum heeft zich in oktober 2013 aangesloten bij Lemstra Van 
der Korst. Daarvoor werkte hij zeven jaar bij De Brauw Blackstone Westbroek, waarvan vijf jaar in 
de Corporate Litigation & Insolvency praktijk en één jaar in New York. 
Contact: j.vanbekkum@lvdk.com 
 
 
 

 
 

 
 
Benoeming mr. T. Salemink tot fellow 
Tom Salemink is benoemd tot fellow van het OO&R. Zijn onderzoek is ondergebracht bij het Van 
der Heijden Instituut en richt zich met name op het onderzoeksgebied corporate litigation. Sinds 
mei 2014 is Tom Salemink werkzaam bij Lemstra Van der Korst. Daarvoor was hij vanaf 2009 als 
promovendus en docent verbonden aan het Van der Heijden Instituut van het OO&R en tevens 
werkzaam als griffier bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Eind oktober 
2014 is hij gepromoveerd op zijn proefschriftonderzoek ‘Uitkoop van 
minderheidsaandeelhouders’ (zie hierna onder het kopje ‘Publicaties’). Tom Salemink is 
gespecialiseerd in het rechtspersonen- en vennootschapsrecht. 
Contact: t.salemink@lvdk.com  

 
 

Nieuwe medewerkers 
 
 
Mr. drs. C.F. Deelen 
Per 1 november 2014 is Charlotte Deelen in dienst getreden als onderzoeker en docent bij het 
Van der Heijden Instituut. Charlotte doet momenteel promotieonderzoek naar 
bestuurdersaansprakelijkheid in het internationaal privaatrecht. Haar promotoren zijn prof. mr. G. 
van Solinge en prof. mr. H.L.E. Verhagen. Daarnaast verzorgt Charlotte onderwijs voor het vak 
Ondernemingsrecht in de bachelor. Charlotte heeft rechten en filosofie gestudeerd aan de 
Radboud Universiteit en zij heeft zowel de masteropleiding Filosofie als de Onderzoeksmaster 
Onderneming & Recht succesvol afgerond. 
Contact: c.deelen@jur.ru.nl 

 

 

Mr. K. Everaars 
Per 1 september 2014 is Kirsten Everaars in dienst getreden als junior-docent bij de vaksectie 
Burgerlijk Recht. Zij verzorgt onderwijs voor diverse vakken binnen de vaksectie Burgerlijk Recht. 
Daarnaast houdt Kirsten zich de komende jaren bezig met het schrijven van haar proefschrift over 
het onderwerp ‘Herziening van beperkte rechten in het spanningsveld tussen gewijzigde 
omstandigheden en rechtszekerheid’. In augustus 2014 rondde Kirsten de Onderzoeksmaster 
Onderneming & Recht aan de Radboud Universiteit af. 
Contact: k.everaars@jur.ru.nl  
 

 
 

 

Mr. N. Kreileman 
Per 1 december 2014 is Nadia Kreileman in dienst getreden als promovenda en docent bij het 
Van der Heijden Instituut. Nadia doet onderzoek naar de niet-uitvoerende bestuurder in de one-
tier board. Haar promotor is prof. mr. C.D.J. Bulten. Daarnaast verzorgt zij onderwijs voor het vak 
Ondernemingsrecht in de bachelor. Nadia heeft rechten gestudeerd aan de Radboud Universiteit 
en is afgestudeerd in de richting Ondernemingsrecht. 
Contact: n.kreileman@jur.ru.nl  
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Mr. S.C.E.F. Moulen Janssen 
Per 1 oktober 2014 is Sophie Moulen Janssen als promovenda en docent in dienst getreden bij 
het Van der Heijden Instituut. Zij doet onderzoek naar de aandeelhoudersrechten in financieel 
noodlijdende vennootschappen. Haar promotoren zijn prof. mr. B.J. de Jong en prof. mr. P.M. 
Veder. Daarnaast verzorgt zij onderwijs voor het bachelorvak Ondernemingsrecht. Sophie 
studeerde rechten aan de Radboud Universiteit in de richtingen Burgerlijk recht en 
Ondernemingsrecht. 
Contact: s.moulenjanssen@jur.ru.nl  

 

Aankondiging oraties 

 
Prof. mr. B. Bierens 
Op vrijdag 20 maart 2015 om 15.45 uur zal prof. Bart Bierens zijn oratie uitspreken. De titel van 
zijn rede wordt op korte termijn bekend gemaakt. Prof. Bierens is met ingang van 1 april 2014 
benoemd tot bijzonder hoogleraar Banking Law & Financial Regulation aan de Radboud 
Universiteit. De leeropdracht is ondergebracht bij het OO&R en betekent een versterking van het 
onderzoeksprogramma Onderneming en Financieel recht. Sinds 2002 is hij werkzaam bij 
Rabobank Nederland, Juridische Zaken. Eerder vervulde hij diverse functies in de juridisch 
zakelijke dienstverlening, onder meer als advocaat te Amsterdam. Prof. Bierens was reeds als 
fellow verbonden aan het Instituut voor Financieel Recht, onderdeel van het OO&R. Lees verder  
 
 
 
Prof. mr. B.J. de Jong 
Op vrijdag 17 april 2015 om 15.45 uur zal prof. Bas de Jong zijn oratie uitspreken, behorende bij 
de leeropdracht financiële markten. De titel van zijn rede wordt op korte termijn bekend 
gemaakt. De leeropdracht van prof. De Jong heeft tot doel het recht dat betrekking heeft op de 
financiële markten mede te bestuderen vanuit (gedrags)economisch perspectief, en is mogelijk 
gemaakt door de Vereniging van Effectenbezitters (Vereniging VEB NCBV). De leeropdracht is 
ondergebracht bij het Van der Heijden Instituut en het Instituut voor Financieel recht, en 
betekent een versterking van de economische component in de onderzoeksprogramma’s van 
het OO&R. Lees verder 
 

Aankondiging promoties 

 
Mr. drs. R.W.E. van Leuken 
Op woensdag 4 februari 2015 om 16.30 uur zal Roel van Leuken zijn proefschrift verdedigen. De titel van zijn 
proefschrift is ‘Rechtsverhoudingen tussen particulieren en de verdragsrechtelijke verkeersvrijheden. Directe 
horizontale werking van de vrijeverkeerbepalingen in het VWEU’. Zijn promotor is prof. mr. drs. C.H. Sieburgh. 
Lees verder 
 
Mr. M. Kullmann 
Op woensdag 15 april 2015 om 16.30 uur zal Miriam Kullmann haar proefschrift verdedigen. De titel van haar 
proefschrift is ‘Enforcement of labour law in cross-border situations’. Haar promotor is prof. mr. L.G. Verburg. Als co-
promotor treedt op prof. mr. M.S. Houwerzijl (Universiteit van Tilburg / Rijksuniversiteit Groningen). 
Contact: m.kullmann@jur.ru.nl  
 

Congressen, symposia en andere evenementen 
 
Aankomende OO&R evenementen 
 
IFR jaarsymposium ‘Rechtsbescherming in de financiële sector’ 
Op vrijdag 6 februari 2015 organiseert het Instituut voor Financieel Recht van het OO&R het vijfde jaarlijkse IFR 
symposium ‘Rechtsbescherming in de financiële sector’. Dagvoorzitter is prof. mr. Danny Busch. Het symposium vindt 
plaats ten kantore van Stibbe te Amsterdam van 14.00 tot 17.45 uur. Rechtsbescherming in de financiële sector trekt 
momenteel de aandacht. Diverse actuele aspecten van dit thema worden belicht door vooraanstaande sprekers uit 
theorie en praktijk. De volgende onderwerpen passeren tijdens het symposium de revue: rechtsbescherming van 
banken tegenover de ECB, rechtsbescherming van het MKB tegenover de afdeling bijzonder beheer van banken en 
het veelbesproken onderwerp rechtsbescherming bij toetsing van beleidsbepalers. De volgende sprekers leveren een 
bijdrage aan het symposium: mr. R.J. Abendroth (advocaat Allen & Overy), mr. W.J.M. van Andel (advocaat Wijn & 
Stael), mr. B.J. Drijber (advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn), prof. mr. R.P. Raas (hoogleraar Financieel 
recht, Universiteit Leiden / advocaat Stibbe), prof. mr. B. Smulders (Kabinetschef van de Eerste Vice Voorzitter van de 

mailto:s.moulenjanssen@jur.ru.nl
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Europese Commissie Timmermans / Professor of International and European Competition Law, Free University of 
Brussels) en mr. drs. R.W. Wijnands (Examining officer DNB, Expert Centre Fit and Proper Testing). Lees verder  
 
OO&R symposium ‘Actualiteiten koersgevoelige informatie’ 
Op donderdag 11 juni 2015 organiseert het OO&R een symposium over actuele ontwikkelingen op het terrein van 
koersgevoelige informatie. Tijdens het symposium gaan prominente sprekers uit de wetenschap en praktijk in op 
ontwikkelingen in regelgeving, bestuursrechtelijke handhaving en civielrechtelijke aansprakelijkheid. Nadere informatie 
over de locatie en het programma van het symposium wordt op korte termijn bekend gemaakt op de website. 
Contactpersoon: mr. drs. T.M.C. Arons, t.arons@jur.ru.nl  
 
Congres van het Van der Heijden Instituut 
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 november 2015 vindt het tweejaarlijkse congres van het Van der Heijden Instituut plaats 
op de Radboud Universiteit te Nijmegen. Het onderwerp en het programma van het congres worden op korte termijn 
bekend gemaakt op de website.  
Contactpersoon: prof. mr. G. van Solinge, G.vanSolinge@jur.ru.nl  
 
Recente OO&R evenementen 
 
Workshop ‘Hybridisation of Food Governance: Trends, Types and Results' 
Op 15 en 16 mei 2014 organiseerden Tetty Havinga (Instituut voor Rechtssociologie) en Paul Verbruggen (OO&R) 
een workshop getiteld ‘Hybridisation of Food Governance: Trends, Types and Results'. De workshop vond plaats op 
de Radboud Universiteit en bracht 25-30 academici en beleidsmakers uit Europa, de VS en China bijeen om vanuit 
verschillende disciplines de rol van private actoren (bijvoorbeeld het bedrijfsleven, standaardisatie-instellingen, 
certificatie-diensten, accreditatie-organen en NGO's) bij het waarborgen van voedselveiligheid te bespreken. Tijdens 
de workshop werden papers gepresenteerd en bediscussieerd met het oog op toekomstige publicatie in een 
themanummer en/of bundel bij een gerenommeerde internationale uitgever. De workshop werd mogelijk gemaakt 
door financiering verstrekt door de KNAW, de Rechtenfaculteit en het fonds Internationalisering van de Radboud 
Universiteit. 
Contactpersoon: mr. P.W.J. Verbruggen, paul.verbruggen@jur.ru.nl  
 
OO&R symposium ‘Verzekering & ADR’ 
Tijdens het OO&R symposium op donderdag 19 juni 2014 is de opstellenbundel ‘Verzekering & ADR’ gepresenteerd 
(zie nader over deze bundel onder het kopje ‘Publicaties’). Het symposium onder voorzitterschap van prof. mr. C.J.M. 
Klaassen vond plaats bij NautaDutilh te Amsterdam. Het programma bestond uit de volgende voordrachten: (1) 
Arbitrage in verzekeringsgeschillen, prof. mr. G.J. Meijer, hoogleraar Arbitration & Dispute Resolution aan de Erasmus 
School of Law (Rotterdam) en partner bij NautaDutilh, (2) Het Kifid als geschilbeslechter in verzekeringsgeschillen: 
ervaringen en meningen, mr. J. Ekelmans, partner bij Ekelmans & Meijer, (3) Geschilbeslechting in 
verzekeringsgeschillen: de optiek van de verzekeraar, mr. A.D.C.P. Herel-Dam, Hoofd schade bij HDI-Gerling, (4) Het 
(on)nut van mediation in verzekeringsgerelateerde geschillen, mr. M.C.J. Peters, AV&L Advocatuur en Mediation. Een 
verslag van het symposium is gepubliceerd door prof. mr. C.J.M. Klaassen in AV&S 2014/22. 
Contactpersoon: prof. mr. C.J.M. Klaassen, c.klaassen@jur.ru.nl  

Publicaties 
 
Serie Onderneming & Recht  

G. Bergervoet, Borgtocht 
De overeenkomst van borgtocht is vanuit dogmatisch oogpunt interessant en voor de rechtspraktijk 
van groot belang. Over het onderwerp is veel literatuur en jurisprudentie voorhanden. Tot op heden 
ontbrak echter een fundamentele en systematische studie naar de aard van de borgtocht en de vele 
vragen die voortkomen uit de ingrijpende herziening van de wettelijke regeling van de borgtocht in 
het Burgerlijk Wetboek en de op die regeling gebaseerde jurisprudentie. De dissertatie van Guido 
Bergervoet voorziet daarin. 
Bestellen online. 

  
 

 
 

C.J.M. Klaassen, N. van Tiggele-van der Velde, P.E. Ernste en A.Ch.H. Franken (red.), Verzekering en ADR 
In 2011 verscheen in de reeks ‘Serie Onderneming & Recht’ de bundel ‘Onderneming en ADR’, onder redactie van 
prof. mr. C.J.M. Klaassen, prof. mr. G. van Solinge, mr. H.M. De Mol van Otterloo en mr. P.E. Ernste. De bundel 
‘Verzekering en ADR’ is in zekere zin een vervolg hierop en spitst zich toe op ADR in relatie tot een specifieke 
onderneming: de verzekeraar. Onder ADR wordt verstaan: arbitrage, bindend advies, mediation en niet-bindend 
advies. Vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie bestaat bijzondere aandacht voor deze onderwerpen en wordt 
de laatste jaren de aanwending van vormen van ADR gestimuleerd. Arbitrage en met name bindend advies (al dan 
niet via het Kifid) vervullen in het kader van verzekeringsgeschillen reeds lange tijd een wezenlijke rol. Ten aanzien 
van de aanwending van mediation zijn van de kant van verzekeraars meer recent initiatieven ontplooid, zij het met 
name in letselschadezaken. In deze opstellenbundel ‘Verzekering en ADR’ wordt vanuit verschillende invalshoeken 
het huidige gebruik van ADR in het kader van (nationale en internationale) verzekeringsgeschillen geïnventariseerd. 

http://www.ru.nl/cpo/symposia/vm/ifr-symposium/
http://www.ru.nl/ifr/
mailto:t.arons@jur.ru.nl
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Daarnaast wordt bezien of en in hoeverre een verdere inzet van ADR, ook buiten letselschadezaken, in 
verzekeringsrechtelijke geschillen wenselijk en nuttig is en wat de voor- en nadelen van ADR zijn in vergelijking met 
overheidsrechtspraak. Tevens worden in deze bundel enkele juridisch-technische knelpunten aan de orde gesteld. 
Bestellen online.  

 

 
Serie vanwege het Van der Heijden Instituut 
 

 
B.J. de Jong, Modernisering van het NV-recht 
In deze monografie wordt onderzocht hoe het Nederlandse recht inzake naamloze 
vennootschappen kan worden gemoderniseerd. Inspiratie voor deze modernisering is opgedaan 
door bestudering van het recentelijk gewijzigde Britse vennootschapsrecht. Het onderzoek is 
verricht aan de University of Cambridge, met financiële steun van de Niels Stensen Fellowship. 
Het onderzoek van De Jong is actueel en verschijnt op het moment dat de modernisering van het 
NV-recht op de wetgevingsagenda staat. 
Bestellen online.  
 

 

 
 
 

T. Salemink, Uitkoop van minderheidsaandeelhouders 
Het Nederlandse vennootschapsrecht kent twee regelingen die een meerderheidsaandeelhouder 
in staat stellen om de resterende minderheid binnen de vennootschap uit te kopen: de algemene 
uitkoopregeling in art. 2:92a/201a BW en de bijzondere uitkoopregeling in art. 2:359c BW. Het 
voornaamste punt van kritiek op deze regelingen is dat een procedure veelal te lang duurt. De 
praktijk zoekt hierdoor steeds vaker naar snellere en goedkopere manieren om van een 
minderheid af te komen. In deze studie ‘Uitkoop van minderheidsaandeelhouders’ komen alle 
deelaspecten van de wettelijke uitkoopregelingen aan bod. Het onderzoek is niet beperkt tot enkel 
de vennootschapsrechtelijke knelpunten, maar ziet ook op de procesrechtelijke aspecten en de 
methodes van waardering van aandelen. Daarnaast bevat het boek een studie naar het verloop en 
de duur van de uitkoopprocedure, waarbij alle procedures in het tijdvak 2008-2013 in kaart zijn 
gebracht. De aldus verkregen empirische gegevens geven aanleiding tot verrassende inzichten. 
 Bestellen online.  

 
 
 

Law of Business and Finance Series 
 
 

Tim Elkerbout, The European and Australian short selling regimes 
The recent global financial crisis has given rise to many regulatory changes in the field of financial 
law. Ever since the start of this regulatory reform, there has been a lot of debate as to whether the 
new rules will indeed protect the financial markets against new crises, and whether the rules are 
economically justifiable. A field of law in which this debate has continued is the law with regard to 
short selling. The discussion on how best to regulate short selling symbolizes the broader debate 
on the regulation of financial markets, since short selling laws are a mix of both strong moral and 
strong economic views, as is the case with other financial laws, although in a less intense way. 
This book aims to contribute to that discussion. In order to provide valuable input to address the 
question on how best to regulate short selling, the new European regulatory framework, which is 
reflected in the European Short Selling Regulation, is compared with the revised short selling laws 

that apply in Australia. As Australia is especially a jurisdiction that was hit less hard by the global financial crisis, its 
short selling laws provide for an interesting legal comparison. Consequently, the book reflects the results of a 
comparison of the revised laws on short selling in both the EU and Australia. It provides a systemic overview of both 
laws, discussing their background, object and substance extensively. In particular, it focuses on the practical 
consequences of the laws for the financial markets. The systematic approach allows the reader to fully understand the 
dynamics of these complex sets of rules. 
Bestellen online.  
 
 

Overige publicaties 
 

Asser/Kramer & Verhagen (m.m.v. Van Dongen & Vonken), Internationaal privaatrecht – 
Internationaal vermogensrecht 
Asser 10-III Internationaal vermogensrecht vormt het sluitstuk van de drie delen gewijd aan het 
internationaal privaatrecht. In dit boek wordt het internationaal vermogensrecht integraal 
behandeld. Bij de behandeling is zo veel mogelijk de structuur van het Nederlandse burgerlijk recht 
aangehouden, maar is ook nagestreefd om recht te doen aan de eigenheid van het internationaal 
privaatrecht en de daarbij behorende veelheid van - grotendeels internationale en Europese - 
bronnen. Vanwege hun grote belang voor de internationale rechtspraktijk komen ook het 
rechtspersonenrecht en aspecten van het insolventierecht ruimschoots aan bod. In de eerste zes 
hoofdstukken van het boek wordt ingegaan op het internationaal rechtspersonenrecht, de 

vertegenwoordiging krachtens volmacht, het goederenrecht en het trustrecht. De verschillende onderwerpen en 

http://shop.kluwer.nl/boeken_products/verzekering-en-adr/prod10308843.html
http://shop.kluwer.nl/boeken_products/modernisering-van-het-nv-recht/prod10308270.html#beschrijving
http://shop.kluwer.nl/uitkoop-van-minderheidsaandeelhouders/prod10309223.html
http://shop.kluwer.nl/boeken_products/the-european-and-australian-short-selling-regimes/prod10309075.html#beschrijving
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leerstukken worden uitgediept aan de hand van Europese regelgeving en rechtspraak, verdragen en Boek 10 BW, in 
wisselwerking met het materiële recht. De laatste vier hoofdstukken zijn gewijd aan het internationaal 
verbintenissenrecht, waarvoor de verordeningen Rome I en II de belangrijkste bronnen zijn. Aandacht wordt besteed 
aan de verhouding van het conflictenrecht tot het eenvormig privaatrecht en aan enkele leerstukken die tot het 
Nederlandse algemeen vermogensrecht behoren. Vervolgens komt het conflictenrecht voor internationale 
overeenkomsten, de onrechtmatige daad en de overige verbintenissen uit de wet aan de orde. Het Asser-deel is 
geschreven door prof. Xandra Kramer en prof. Rick Verhagen, met medewerking van Sanne van Dongen en Paul 
Vonken). 
Bestellen online.  
 

 
D. Busch, A.J.A.D. van den Hurk, F.E. Keijzer, M.L. Lennarts, F.M.J. Verstijlen en R.D. 
Vriesendorp, Wet continuïteit ondernemingen (delen I en II) en het bestuursverbod 
Dit boek bevat de vier preadviezen die zijn uitgebracht aan de Vereeniging 'Handelsrecht' naar 
aanleiding van de wetsvoorstellen die beogen de continuïteit van ondernemingen en kwaliteit van 
bestuur te verbeteren. Namens het Instituut voor Financieel Recht van het OO&R hebben prof. 
Danny Busch en Arthur van den Hurk aan het preadvies bijgedragen over het onderwerp 
‘Bestuursverboden en toetsing van beleidsbepalers in de financiële sector’. De verdediging van het 
preadvies vond plaats op vrijdag 31 oktober 2014. 
Bestellen online.   
 

 
D. Busch, Vermogensbeheer 
In deze monografie ‘Vermogensbeheer’ staat de civielrechtelijke regulering van vermogensbeheer 
en de daarbij betrokken vermogensbeheerder centraal. Vermogensbeheerders zijn als 
uitgangspunt echter ook aan strenge en gedetailleerde publiekrechtelijke regels (financiële 
toezichtregels) gebonden op de naleving waarvan (thans voornamelijk) de Stichting Autoriteit 
Financiële Markten (AFM) toeziet. De toezichtregels, in het bijzonder de gedragsregels, hebben 
een dusdanig grote invloed op het civiele recht, dat een juist beeld van de toepasselijke 
toezichtregels noodzakelijk is voor een goed begrip van de civielrechtelijke positie van de 
vermogensbeheerder. Deze monografie besteedt daarom ook de nodige aandacht aan de 
toezichtregels die op vermogensbeheerders van toepassing zijn, maar ook aan de doorwerking van 
het toezichtrecht in het privaatrecht. 

Bestellen online.   
 

 
Lodewijk Van Setten and Danny Busch (eds.), Alternative Investment Funds in Europe 
This book provides a full and practical review of the impact of the highly controversial European 
Directive on Alternative Investment Fund Managers, which was adopted after much debate in 
October 2010 (AIFMD). The AIFMD is intended to be a regulatory response to systematic risks 
that came to light in the financial crisis and will have a broad and material impact on the manner in 
which investment managers may operate and offer non-retail funds (including hedge funds, private 
equity funds, real estate funds and infrastructure funds), which were previously largely 
unregulated. The AIFMD not only regulates fund managers based in the EU, but also seeks to 
regulate non-EU managers who seek to offer non-EU funds to EU investors. Accordingly, the 
AIFMD will impact all fund offerings to professional investors based in the EU, potentially severely 

limiting the range of investments available to EU pension funds, insurance companies and other institutional investors. 
The book begins with a detailed review of the AIFMD itself, including the 'Level 2' rules. The bulk of the book consists 
of chapters that analyse and explain the national implementation legislation of the EU Member States. Through this 
structure, the work provides the reader with fast-track access to the regulation at European and national level of non-
retail EU and non-EU funds and fund managers, which are caught by the AIFMD. 
Order online. 
 

 
Lopend onderzoek 
 
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 
De eerste bundel 'Handboek notarieel ondernemingsrecht' richt zich op de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid en de niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap naar de stand van zaken na invoering van de 
Flex BV en het Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht. In het tweede deel 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: mevr. mr. B. Snijder-Kuipers, birgit.snijder@debrauw.com 
 

http://shop.kluwer.nl/boeken_products/asser-10-iii-internationaal-vermogensrecht/prod10309402.html
http://www.uitgeverijparis.nl/boeken/boek/203/Wet-continu-teit-ondernemingen-delen-I-en-II-en-het-bestuursverbod
http://shop.kluwer.nl/boeken_products/vermogensbeheer/prod10309177.html#beschrijving
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199657728.do
file://jurdc03/users$/u805168/OO&R/Nieuwsbrief/NB%20voorjaar%202013/birgit.snijder@debrauw.com
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S.E. Bartels en J.B. Spath (red.), Beperkte rechten gaan teniet door … 
In art. 3:81 lid 2 BW wordt opgesomd hoe beperkte rechten teniet kunnen gaan. In de bundel worden deze en andere 
mogelijkheden, zoals verjaring en lossing, uitgelicht en specifieke gevolgen besproken. Hoewel bij veel 
deelonderwerpen een vastgoedrechtelijke benadering voor de hand ligt, kunnen zich daarnaast bij bijvoorbeeld 
zekerheidsrechten relevante toepassingen voordoen. Het streven van de redactie is dat in de diverse bijdragen een 
theoretische analyse met een rechtsvergelijkende component leidt tot een praktisch relevante beschouwing. 
Contactpersoon: prof. mr. J.B. Spath, h.spath@jur.ru.nl 
 
Corjo Jansen, Jelle Jansen, Rick Verhagen, Vincent van Hoof and Niels Vermunt (eds.), Security Rights in 
Historical and Comparative Perspective 
This book aims to analyse the origin and historical development of secured transactions law in a comparative setting. 
Prominent European scholars will be invited to provide contributions on main topics concerning various forms of 
proprietary security rights (including pledges, mortgages, enterprise charges and security ownership) and personal 
security rights (including guarantees and suretyship). The book concludes with a chapter which projects the future 
development of security rights in the EU. The book will be published as a separate volume in the Law of Business and 
Finance Series. 
Contactpersoon: mr. N.S.G.J. Vermunt, n.vermunt@jur.ru.nl 
 
Dennis Faber, Niels Vermunt, Jason Kilborn, Tomáš Richter and Ignacio Tirado (eds.), Ranking and Priority of 
Creditors 
This book concerns the third volume of the Oxford International and Comparative Insolvency Law Series. It 
distinguishes insolvency claims, administration claims and non-enforceable claims and discusses the treatment of 
such claims in insolvency proceedings. The book analyses domestic insolvency laws and practices of over twenty 
main economically developed and emerging countries across the globe. The book will be published by Oxford 
University Press in the first half of 2015. 
Contactpersoon: mr. N.S.G.J. Vermunt, n.vermunt@jur.ru.nl  
 
Dennis Faber and Niels Vermunt (eds.), Lehman Brothers in bankruptcy 
The collapse of the Lehman Brothers group in September 2008 triggered a shockwave in the global financial markets 
and is often considered to be the defining moment of the financial crisis. Many issues encountered in bankruptcy 
proceedings opened against entities belonging to the Lehman Brothers group were unprecedented in terms of scope 
and complexity. Substantial efforts were made to address these issues in the absence of pre-existing public know 
how. This volume aims to analyze main lessons presented by key parties in the proceedings and independent third 
party experts. 
Contactpersoon: mr. N.S.G.J. Vermunt, n.vermunt@jur.ru.nl 
 
Arthur Hartkamp, Carla Sieburgh and Wouter Devroe (eds.), Ius Commune Casebook on horizontal (private 
law) effects of European Union Law 
The Ius Commune Casebooks comprise cases and other materials (legislative materials, international materials, draft 
model principles, restatements and excerpts from books or articles) and give a comparative overview with emphasis, 
where possible, on existing or emerging general principles in the national and supranational legal systems of Europe 
(see www.casebook.eu). The Casebook on horizontal (private law) effects of European Union Law aims to inform 
lawyers, judges, legal doctrine and students about the relevance for private law of existing EU law. It intends both to 
explore the state of affairs in European law and to assess to what extent national practice in the civil courts of Member 
States has already been dealing with this type of cases. The subjects that will be dealt with are: 1. the concepts of 
(in)direct horizontal effect, 2. competition law including state aid and public procurement, 3. fundamental freedoms, 4. 
treaty provisions on discrimination, 5. general principles of EU law, 6. directives and 7. ex officio application of EU law. 
Contactpersoon: mr. drs. R.W.E. van Leuken, r.vanleuken@jur.ru.nl 
 
Danny Busch and Guido Ferrarini (eds.), European Banking Union 
In this book, various aspects of the European Banking Union will be analysed and discussed from a legal and/or 
economic perspective. Some of the chapters will draw comparisons with the United States, particularly to assess 
whether there is anything Europe can learn from the US experience, especially as far as bank resolution is concerned. 
The book chapters are grouped in a thematic way, covering the following areas: (i) general aspects, (ii) single 
supervision and CRD IV, (iii) single resolution and the BRRD, and (iv) judicial review and reform perspectives. The 
book will be published in 2015 by Oxford University Press. 
Contactpersoon: prof. mr. D. Busch, d.busch@jur.ru.nl  
 

 
 

file://jurdc03/users$/u805168/OO&R/Nieuwsbrief/NB%20voorjaar%202013/h.spath@jur.ru.nl
mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
http://www.casebook.eu/
mailto:r.vanleuken@jur.ru.nl
mailto:d.busch@jur.ru.nl
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Lopende promotieonderzoeken 

 
In onderstaand overzicht staan lopende promotieonderzoeken vermeld van vaste medewerkers van het OO&R: 
 
Irene Aronstein    De rol van algemene rechtsbeginselen voor de verdere ontwikkeling van Europees  

privaatrecht 
Jos Beckers    Acting in concert in het kader van het verplicht bod op effecten 
Tom Booms   Afhankelijkheid en afhankelijke rechten 
Roy Cox   Compensatie van arbeidsgerelateerde schade 
Charlotte Deelen   Bestuurdersaansprakelijkheid in het internationaal privaatrecht 
Sanne van Dongen   Groepen van contracten 
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? 
Ingeborg Haazen   Het schadebegrip in het privaatrecht 
Merel Heilbron   Retentierecht in faillissement 
Vincent van Hoof   Het generaal pandrecht in (rechts-)historisch perspectief 
Maaike Huizingh   Contractsoverneming, een abstracte rechtshandeling 
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 in de one-tier board 
Peter Laaper    Uitbesteding door financiële ondernemingen en pensioenfondsen  
Ingrid Ligteringen   Ongeldigheid van rechtshandelingen wegens strijd met EU-recht 
Anne Mennens   Het dwangakkoord buiten insolventie 
Marloes v/d 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 internationaal perspectief 
Pernille van der Plank   Het voegen en splitsen van onroerende zaken  
Sabine Rive   Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in de zorg 
Emile Schmieman  Bestuur en toezicht bij stichtingen 
Ben Schuijling    Levering en verpanding bij voorbaat  
Charlotte Spierings   De eenzijdige rechtshandeling  
Kaj Strijbos    De doorwerking van het Europese financiële recht in het Nederlands privaatrecht  
Valérie Tweehuysen   Het specialiteitsbeginsel in het goederenrecht  
Anne-Will v/d Vegt  Marktmisbruik en openbare biedingen  
Niels Vermunt   Floating security interests 
Ciska Wisman    The tax treatment of cross-border dividend payments: towards an EU-proof model 
 

Agenda 

 Promotie mr. drs. R.W.E. van Leuken, woensdag 4 februari 2015, Radboud Universiteit 

 IFR jaarsymposium ‘Rechtsbescherming in de financiële sector’, vrijdag 6 februari 2015, Stibbe, Amsterdam 

 Oratie prof. mr. B. Bierens, vrijdag 20 maart 2015, Radboud Universiteit 

 Promotie mr. M. Kullmann, woensdag 15 april 2015, Radboud Universiteit 

 Oratie prof. mr. B.J. de Jong, vrijdag 17 april 2015, Radboud Universiteit 

 OO&R symposium ‘Actualiteiten koersgevoelige informatie’, donderdag 11 juni 2015 (locatie wordt op korte 
termijn bekend worden gemaakt op de website.) 

 Tweejaarlijkse congres van het Van der Heijden Instituut, vrijdag en zaterdag 20 en 21 november 2015, Radboud 
Universiteit (onderwerp wordt op korte termijn bekend gemaakt op de website.) 

 

 

Bezoekadres:  

Montessorilaan 10 

6525 HR Nijmegen  

Postadres:  

Postbus 9049 

6500 KK Nijmegen 

Telefoon: 024 3615565  

Fax: 024 3615662 

E-mail: n.vermunt@jur.ru.nl  

http://www.ru.nl/ifr/
http://www.ru.nl/rechten/vhi/
mailto:n.vermunt@jur.ru.nl

