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Bestuur:  
Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann (erevoorzitter) 
Prof. mr. C.J.H. Jansen (voorzitter) 
Prof. mr. S.E. Bartels 
Prof. mr. C.D.J. Bulten 
Prof. mr. N.E.D. Faber 
Prof. mr. M.P. Nieuwe Weme 
 
Secretaris:  
Mr. N.S.G.J. Vermunt (T: 024 3615565 / E: n.vermunt@jur.ru.nl) 

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) 
 
Website: http://www.ru.nl/oor/ 

 
 
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 zomer 2015 
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 
 

 
OO&R Kennisbijeenkomst ‘Europees privaatrecht’ 
Op dinsdag 7 april 2015 vond de eerste interne OO&R Kennisbijeenkomst plaats. Interne 
Kennisbijeenkomsten dienen onder meer bij te dragen aan inhoudelijke samenwerking en 
programma-overschrijdende publicaties. Deze eerste Kennisbijeenkomst was gericht op de 
doorwerking van het Europese recht in het vermogensrecht. Het onderwerp werd ingeleid door 
prof. Arthur Hartkamp en prof. Carla Sieburgh. Lees verder  
 

 
 
 

Prof. Corjo Jansen benoemd tot lid Wetenschappelijke Adviesraad van het Max Planck 
Instituut 
Prof. Corjo Jansen is benoemd tot lid van de Wissenschaftliche Beirat van het Max-Planck-
Institut für ausländisches und internationales Privatrecht. De benoeming is ingegaan op 1 maart 
2015. Prof. Corjo Jansen is hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk Recht en voorzitter van 
het bestuur van het OO&R. Tevens is hij voorzitter van het bestuur van Centrum voor 
Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO). Lees verder 

 
 

 
Prof. Michael Veder benoemd tot gasthoogleraar aan de Nottingham Law School 
Prof. Michael Veder is aan de Nottingham Law School in Engeland benoemd tot gasthoogleraar 
tot februari 2018. Aan de Nijmeegse rechtenfaculteit is prof. Veder sinds 2012 hoogleraar 
Burgerlijk recht, in het bijzonder het Insolventierecht. Voorts is hij als adviseur verbonden aan het 
Amsterdamse advocatenkantoor RESOR en adviseert het Internationaal Monetair Fonds (IMF) 
op het terrein van het insolventierecht. De rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit en de 
Nottingham Law School bieden samen twee unieke programma’s aan: de dubbele bachelor 
European Law School / Legal Studies en de dubbele masteropleiding Insolvency Law. Michael 
Veder is nauw betrokken bij deze samenwerking met de Nottingham Law School. Lees verder 
 

  

mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
http://www.ru.nl/oor/
mailto:m.bronsdijk@jur.ru.nl
https://www.ru.nl/rechten/oor/koppeling/eerste-oo/
http://www.mpipriv.de/de/pub/ueber_uns/fachbeirat_und_kuratorium.cfm
https://www.ru.nl/rechten/oor/actueel/nieuws/redactionele/michael-veder/
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Prof. Danny Busch benoemd in Tuchtcommissie Banken 
Op 11 mei 2015 is prof. Danny Busch, hoogleraar Financieel recht, benoemd tot lid van de 
Tuchtcommissie Banken. Per 1 april 2015 geldt voor alle medewerkers van banken de wettelijk 
verplichte bankierseed en het tuchtrecht. Dit vormt een mijlpaal in het werken aan een 
verandering in cultuur en gedrag in de bancaire sector. Bankmedewerkers die de bankierseed 
hebben afgelegd en de bijbehorende gedragsregels schenden, kunnen daarvoor individueel 
worden bestraft door de Tuchtcommissie Banken. De Tuchtcommissie kan onder meer boetes 
opleggen en een aanwijzing geven om gedurende een periode van maximaal drie jaar niet meer 
werkzaam te zijn in een bepaalde functie in de bancaire sector. Lees verder 

 
 

Paul Verbruggen en Tetty Havinga winnen Vide Publicatieprijs 2014 
De beroepsvereniging voor professionals op het gebied van toezicht, inspectie, handhaving en 
evaluatie ‘Vide’ heeft Paul Verbruggen (OO&R) en Tetty Havinga (Onderzoekcentrum voor Staat 
en Recht) de jaarlijkse publicatieprijs toegekend. Paul Verbruggen en Tetty Havinga hebben de 
prijs ontvangen voor het artikel ‘Metatoezicht op voedselveiligheid’, dat in 2014 in het Tijdschrift 
voor Toezicht werd gepubliceerd. In het artikel wordt op basis van interviews en 
beleidsdocumentatie uiteengezet hoe de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in de 
uitvoering van haar toezichthoudende taak samenwerkt met private toezichthouders 

(keuringsbureaus, certificatie-instellingen, brancheorganisaties, etc.). Paul Verbruggen en Tetty Havinga brengen de 
voorwaarden in kaart waaronder deze samenwerking verloopt, welke risico’s aan die samenwerking verbonden zijn en 
hoe die risico's (beter) ondervangen kunnen worden. Lees verder  
 

 
Faculteit stimuleert promoveren op artikelen 
De rechtenfaculteit wil het promoveren op artikelen stimuleren. Promoveren op artikelen maakt 
het mogelijk om in etappes over relevante deelonderwerpen te publiceren. Tevens laat de aanpak 
de promovendus gefaseerd deelnemen aan het wetenschappelijk debat. De exacte richtlijnen die 
de rechtenfaculteit hanteert voor het promoveren op artikelen zijn na te lezen in de ‘Regeling 
promoveren op artikelen’ (lees hier voor online versie). Lees verder  
 

 
 

Benoemingen 
 

Prof. Claartje Bulten benoemd tot OO&R bestuurslid 
Prof. Claartje Bulten is benoemd tot bestuurslid van het OO&R. Prof. Bulten is hoogleraar 
Ondernemingsrecht en maakt deel uit van de wetenschappelijke leiding van het Van der Heijden 
Instituut. Haar onderzoek richt zich op ondernemingsrechtelijke geschilbeslechting en de 
klassieke thema's van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht, zoals besluitvorming en 
vertegenwoordiging, bestuurdersaansprakelijkheid en het enquêterecht. Zij verzorgt colleges 
Ondernemingsrecht voor bachelor- en masterstudenten en is als docent en cursusleider actief bij 
het CPO. Prof. Bulten is lid van de kernredactie van het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & 
Recht (JOR) en van de redactie van T&C Ondernemingsrecht. Lees verder 
 
  

Prof. Willem Zwalve benoemd tot hoogleraar Anglo-Amerikaans recht 
Per 1 maart 2015 is prof. Willem Zwalve benoemd tot hoogleraar Anglo-Amerikaans privaatrecht 
aan het OO&R. Prof. Zwalve was van 1993 tot 2014 hoogleraar in de Historische Ontwikkeling 
van het Recht aan de Universiteit Leiden. Voorts is hij hoogleraar Anglo-Amerikaans recht aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 
(KNAW). 
 
 

 

 
Nieuwe medewerkers 
 

 

O. Atamanchuk, LL.M 
Per 1 april 2015 is Olga Atamanchuk begonnen als buitenpromovenda bij het IFR. Het onderwerp 
van haar proefschrift is ‘Fee Based Advice as a Fair Play in the Financial Markets’. Haar promotor 
is prof. mr. Danny Busch. Olga heeft haar LL.M. Finance behaald aan de Goethe-Universität in 
Frankfurt am Main, en was voor haar aanstelling als promovenda werkzaam als Legal counsel bij 
Whale International S.a.r.l. in Luxemburg. 
Contact: o.atamanchuk@jur.ru.nl 
 
 

  

https://www.tuchtrechtbanken.nl/
http://www.ru.nl/rechten/actueel/nieuws/@981559/paul-verbruggen/
http://www.ru.nl/rechten/onderzoek/promoveren/werken_bij_de/
http://www.ru.nl/rechten/actueel/nieuws/@992383/faculteit-stimuleert/
http://www.ru.nl/rechten/vhi/medewerkers/medewerkers/bulten-mw-mr-dr/


3 
 

 
Mr. L.M. van den Berg 
Per 1 mei 2015 is Marijn van den Berg voor de duur van één jaar voor één dag in de week 
verbonden aan de vaksectie Burgerlijk Recht. Marijn doet onder leiding van prof. mr. Carla 
Klaassen onderzoek op het gebied van het burgerlijk procesrecht. Verder is hij als senior juridisch 
medewerker werkzaam bij Rechtbank Gelderland, in het bijzonder in de rechtspleging ter zake van 
aansprakelijkheid en schadevergoeding. Marijn is in het strafrecht afgestudeerd aan de Universiteit 
Utrecht en heeft ervaring met bestuursrecht, met name vreemdelingenrecht. 
Contact: l.vandenberg@jur.ru.nl 
 

Mr. drs. D. Beunk 
Per 1 februari 2015 is Daphne Beunk in dienst getreden als promovenda en docent bij de vaksectie 
Burgerlijk Recht. Zij doet onderzoek naar verrekening tijdens insolventie in het internationaal 
privaatrecht onder begeleiding van haar promotoren prof. mr. Rick Verhagen en prof. mr. Michael 
Veder. Daarnaast verzorgt Daphne onderwijs voor het vak internationaal privaatrecht in de master. 
Daphne heeft de masteropleidingen rechten en bedrijfskunde succesvol afgerond en heeft zich 
gedurende haar studententijd actief ingezet om internationalisering op de Radboud Universiteit te 
stimuleren. 
Contact: d.beunk@jur.ru.nl 

 
 

 
Mr. J.M. Moorman 
Per 1 februari 2015 is Joost Moorman in dienst getreden als docent bij de vaksectie Burgerlijk 
Recht. Joost verzorgt onderwijs voor het vak Privaatrecht in de bachelor. Daarnaast is hij parttime 
werkzaam als juridisch-analytisch medewerker bij Van Swaaij Cassatie & Consultancy. 
Contact: j.moorman@jur.ru.nl 
 
 
 
 
 

 
 

Mr. A.W. Niebeek 
Per 1 december 2014 is Antoinette Niebeek in dienst getreden als junior docent bij de vaksectie 
Sociaal Recht. Zij verzorgt met name onderwijs voor het vak European Employment Law en 
begeleidt scripties op het gebied van het arbeidsrecht. Daarnaast zal zij een promotieonderzoek 
verrichten naar de verschillende vormen van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit op grond van 
het Europese recht. Haar promotor is prof. mr. Leonard Verburg. Antoinette heeft rechten 
gestudeerd aan de Radboud Universiteit en is afgestudeerd in de richtingen Ondernemingsrecht 
en International and European Law. 
Contact: a.niebeek@jur.ru.nl  

 
Mr. R.J. ter Rele 
Per 1 april 2015 is Roderic ter Rele in dienst getreden als promovendus bij de vaksectie Burgerlijk 
Recht. Roderic doet onderzoek naar het tenietgaan van beperkte rechten door vermenging. Zijn 
promotores zijn prof. mr. Bas Kortmann en prof. mr. Hanneke Spath. Roderic behaalde de 
bachelor Rechtsgeleerdheid en de masters Notarieel recht en Privaatrecht aan de Universiteit 
Utrecht. Aan de Universiteit van Amsterdam heeft Roderic de master Fiscaal recht succesvol 
afgerond. 
Contact: r.terrele@jur.ru.nl 

 
 

 

T. Ribeiro Marques Fernandes, LL.M 
Per 1 april 2015 is Tarsila Ribeiro Marques Fernandes in dienst getreden als promovenda bij de 
vaksectie Belastingrecht. Het promotieonderzoek van Tarsila heeft als onderwerp ‘Tax 
Conventions on Income and on Capital Versus Controlled Foreign Companies Rules in National 
Tax Legislation’. Haar promotor is prof. dr. Gerard Meussen. Hiervoor was Tarsila werkzaam als 
een federal attorney in Brazilië. 
Contact: t.ribeiromarquesfernandes@jur.ru.nl 
 
 
 
 

Mr. M.B.J. van Rijn 
Per 1 februari 2015 is Mirik van Rijn in dienst getreden als promovendus aan het Instituut voor 
Financieel Recht. Mirik doet onderzoek naar de Europese Bankenunie. Zijn promotoren zijn prof. 
mr. Danny Busch en prof. mr. Bart Bierens. Mirik heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit 
Utrecht en is afgestudeerd in de richting European Law. 
Contact: m.vanrijn@jur.ru.nl 
 
 



4 
 

 

Aankondiging promotie 
 
Mr. V.J.M. van Hoof 
Op woensdag 16 september 2015 om 16.30 uur zal Vincent van Hoof zijn proefschrift verdedigen. De titel van zijn 
proefschrift is ‘Generale zekerheidsrechten in rechtshistorisch perspectief’. Zijn promotoren zijn prof. mr. Corjo Jansen 
en prof. mr. Rick Verhagen. Lees verder 

 
Congressen, symposia en andere evenementen 
 
Aankomende OO&R evenementen 
 
OO&R symposium 'Derdenverhaal en onderneming' 
Het OO&R organiseert op vrijdag 18 september 2015 het symposium ‘Derdenverhaal en onderneming’. Dit 
symposium vindt plaats bij De Brauw Blackstone Westbroek en is bedoeld voor de jonge(re) juristen werkzaam bij 
OO&R-partners (t/m 35 jaar). De sprekers zijn Jaap Barneveld, Guido Bergervoet, Etzel van Dooren en Mijke 
Sinninghe Damsté. Zij zullen verschillende mogelijkheden van derdenverhaal bespreken. Naast discussie met de zaal 
verdedigen de sprekers hun standpunten tegenover een opponentenpanel, bestaande uit prof. Bas Kortmann, prof. 
Gerard van Solinge en prof. Barbara Bier. Lees verder 
Contactpersoon: mr. drs. T.M.C. Arons, t.arons@jur.ru.nl 
 
IFR conference ‘European Banking Union’ 
On 24 September 2015, the Institute for Financial Law of the Business & Law Research Centre organizes an 
international conference on the European Banking Union. The creation of the European Banking Union results in a 
historical shift of powers from the Eurozone Member States to the European Union. Several important aspects of the 
European Banking Union will be discussed by distinguished speakers from academia, the Dutch Central Bank, the 
European Commission, the European Central Bank and the Single Resolution Board. Cause for the conference is the 
publication of the book ‘European Banking Union’ (Oxford University Press 2015; see further below). It is the first 
publication to provide analysis of the legal and economic aspects of the European Banking Union. The book offers an 
analysis and a discussion of key issues on a theoretical and practical level, including the Single Supervision 
Mechanism (SSM) and the Single Resolution Mechanism (SRM) and is written by a team of leading contributors who 
are scholars and practitioners in the financial sector. The venue of the conference is the Dutch Central Bank in 
Amsterdam. 
Contactpersoon: prof. mr. D. Busch, d.busch@jur.ru.nl 
 
OO&R symposium ‘Actualiteiten koersgevoelige informatie’ 
In het najaar 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 bekend gemaakt op de website van het OO&R. 
Contactpersoon: mr. drs. T.M.C. Arons, t.arons@jur.ru.nl 
 
Van der Heijden Congres ‘Nederland, het Delaware van Europa?’ 
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 november 2015 vindt het tweejaarlijkse congres van het Van der Heijden Instituut plaats 
in het Grotiusgebouw van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Met als titel ‘Nederland, het Delaware van Europa?’ 
gaan sprekers tijdens het congres in op de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland. Dagvoorzitter is prof. 
mr. Gerard van Solinge. De inleidingen worden verzorgd door: prof. dr. Roland Brandsma, jhr. mr. Christiaan de 
Brauw, mr. Charles Honée, mr. Kitty Lieverse, mr. Gijs Makkink, prof. dr. Jaap van Manen, prof. mr. Martin van Olffen, 
prof. mr. Jaap van Slooten, Sven Smit, prof. mr. Michael Veder en mr. Peter Wakkie. Het programma is beschikbaar 
op de website van het CPO. 
Contactpersoon: prof. mr. G. van Solinge, G.vanSolinge@jur.ru.nl  
 
Actualiteiten Insolventierecht in vergelijkend perspectief 
Voorafgaand aan het INSOL Europe annual congress organiseert het CPO een cursus Actualiteiten Insolventierecht 
in vergelijkend perspectief. De cursus is samengesteld door prof. mr. Michael Veder en prof. mr. Jako van Hees. De 
cursus vangt aan met een bespreking van de ingrijpend gewijzigde Insolventieverordening door prof. Francisco 
Garcimartín Alférez (Universidad Autónoma de Madrid en Linklaters Madrid). Vervolgens behandelt mr. Johan Jol 
(ABN AMRO Bank en Legal Houdini) het wetsvoorstel WCO II, in het bijzonder in het licht van de Aanbeveling van de 
Europese Commissie inzake een nieuwe aanpak van faillissement en insolventie van 12 maart 2014, de Amerikaanse 
Chapter 11 procedure en de Engelse scheme of arrangement. Ter afsluiting zal prof. mr. Jako van Hees ingaan op 
faillissementsafwikkeling na het arrest van de HR inzake Tideman q.q./Koot Beheer. Lees verder. Andere 
internationale cursusactiviteiten van het CPO (georganiseerd in samenwerking met medewerkers verbonden aan het 
OO&R) staan vermeld op de Engelstalige website van het CPO. 
Contactpersoon: mr. R. van Oers, r.vanoers@cpo.ru.nl 
 
  

http://www.ru.nl/rechten/actueel/agenda/@998215/generale/
http://www.ru.nl/rechten/actueel/agenda/@999212/symposium/
mailto:d.busch@jur.ru.nl
https://www.ru.nl/rechten/oor/
http://www.ru.nl/cpo/symposia/vm/heijden-congres/
mailto:G.vanSolinge@jur.ru.nl
http://www.ru.nl/cpo_english/@991509/actualinsolv-0/
http://www.ru.nl/cpo_english/
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Recente OO&R evenementen 
 
IFR jaarsymposium ‘Rechtsbescherming in de financiële sector’ 
Op vrijdag 6 februari 2015 organiseerde het Instituut voor Financieel Recht van het OO&R het vijfde jaarlijkse IFR 
symposium ‘Rechtsbescherming in de financiële sector’. Dagvoorzitter was prof. mr. Danny Busch. Het symposium 
vond plaats ten kantore van Stibbe te Amsterdam. Diverse actuele aspecten over het thema ‘Rechtsbescherming in 
de financiële sector’ werden belicht door vooraanstaande sprekers uit theorie en praktijk. De volgende onderwerpen 
passeerden 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 leverden 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 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). 
Contactpersoon: prof. mr. D. Busch, d.busch@jur.ru.nl   

Publicaties 

Serie Onderneming & Recht 

R.W.E. van Leuken, Rechtsverhoudingen tussen particulieren en de verdragsrechtelijke 
verkeersvrijheden 
Hoewel de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen (art. 34 en 35 VWEU), 
personen (art. 45 en 49 VWEU), diensten (art. 56 VWEU) en kapitaal (art. 63 VWEU) 
ogenschijnlijk tot de lidstaten zijn gericht, heeft het Hof van Justitie (van de Europese Unie) vanaf 
1974 in zijn rechtspraak geoordeeld dat een aantal van deze fundamentele verbodsbepalingen 
(ook) bindend zijn voor particulieren, en dus rechtstreeks de geldigheid, inhoud of uitleg van 
private (‘horizontale’) rechtsverhoudingen kunnen beïnvloeden. Dit onderzoek brengt de 
jurisprudentie van het Hof van Justitie gewezen over de zogenoemde directe horizontale werking 
van de verdragsrechtelijke verkeersvrijheden met elkaar in verband. In kaart wordt gebracht wat 
onder meer de mogelijke reikwijdte is van de invloed van de vrijverkeerbepalingen op 

rechtsverhoudingen tussen particulieren. Onlosmakelijk daarmee verbonden is de aandacht voor de gevolgen die het 
aanvaarden van directe horizontale werking heeft voor het type rechtvaardigingsgronden dat een particulier moet 
kunnen inbrengen tegen het verwijt dat hij een vrijverkeerbepaling heeft geschonden. Bestellen online 

Verschijnt binnenkort: 
 
- C.J.H. Jansen, De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht in de lange 19e eeuw 
- V.J.M. van Hoof, Generale zekerheidsrechten in rechtshistorisch perspectief 
 

 
Serie vanwege het Van der Heijden Instituut 
 

 
M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten en D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging 
Corporate Litigation 2014-2015 
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2014-2015 is het veertiende deel van de 
Vereniging Corporate Litigation. Het boek bevat kronieken over enquêterecht, collectieve acties 
en schikkingen, medezeggenschap en uitkoop en geschillenregeling. Andere bijdragen gaan 
onder meer in op onderwerpen als bestuursaansprakelijkheid, de tijdelijke bestuurder, tijdelijke 
overdracht van aandelen ten titel van beheer, buitengerechtelijke vernietiging van een Share 
Purchase Agreement, WCO II, het civielrechtelijk bestuursverbod en de afwikkeling van 
massaschade. Tot slot bespreken de auteurs enkele verenigingsaangelegenheden. Bestellen 
online 
 

 
 

 

mailto:d.busch@jur.ru.nl
http://www.wolterskluwer.nl/shop/boeken_products/rechtsverh-tussen-particulieren-en-de-verdragsrecht-verkeersvrijheden/prod10311781.html
http://www.wolterskluwer.nl/shop/boeken_products/geschriften-vanwege-de-vereniging-corporate-litigation-2014-2015/prod10313139.html
http://www.wolterskluwer.nl/shop/boeken_products/geschriften-vanwege-de-vereniging-corporate-litigation-2014-2015/prod10313139.html
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Law of Business and Finance Series 
 
 
 

Miriam Kullmann, Enforcement of Labour Law in Cross-Border Situations 
The enforcement of labour law in cross-border worker situations increasingly gains attention at EU 
and Member State level. Especially due to the EU enlargements in 2004 and 2007 and the 
substantial wage differences that exist across the EU Member States have boosted exercising the 
free movement of workers and the posting of workers. These developments have raised the 
awareness that enforcement of labour law is crucial and should be put high on the EU’s and 
Member States’ agenda. This book addresses an important question: in which ways and to what 
extent do EU rules and EU case law exert influence on the Dutch, German, and Swedish methods 
to monitor and enforce labour law in transnational situations? This question is examined for labour 
law in terms of (i) minimum wages; (ii) minimum holiday pay; and (iii) minimum holiday 
allowances. Moreover, a sectoral approach by taking the construction and the temporary agency 
work sector as examples provides insights into the enforcement strategies of the social partners. 

There is no role for the EU (institutions) to enforce workers’ rights at Member State level. Member States themselves 
are responsible for enforcing the rights foreign workers derive from EU law. Bestellen online  
 
 

Oxford International and Comparative Insolvency Law Series 
 
Verschijnt binnenkort: 
 
- Dennis Faber, Niels Vermunt, Jason Kilborn, Tomáš Richter and Ignacio Tirado (eds.), Ranking and Priority of 
Creditors Order online 
 
Overige publicaties 
 

T.E. Booms (red.), ‘Een man een man, een woord een woord’ – Werken ter nagedachtenis 
aan Jannes Eggens 
Deze bundel verschijnt ter nagedachtenis aan prof. mr. Jannes Eggens (1891-1964) en zijn werk. 
Het werk van Eggens behoort niet meer tot de standaardliteratuur voor de hedendaagse jurist. 
Toch biedt het werk van Eggens voor moderne juristen nog voldoende uitdaging en verrijking. Om 
dat te illustreren gaan in deze bundel hedendaagse juristen twaalf maal de dialoog aan met 
Eggens. Steeds is een tekst van Eggens opgenomen, waarna een hedendaagse auteur in een 
eigen bijdrage de materie bespreekt. Aan de bijdragen die de auteurs geschreven hebben valt de 
enorme reikwijdte van Eggens’ geschriften af te lezen. Bestellen online  
 

 
Asser/Hartkamp, Europees recht en Nederlands vermogensrecht (3e druk) 
In de vernieuwde Asser-serie wordt meer aandacht besteed aan het Europese recht, wat 
noodzakelijk is omdat het nationale privaatrecht daardoor in toenemende mate wordt beïnvloed. 
Deel 3-I biedt een beknopte inleiding in het Europese recht, voor zover de kennis daarvan voor de 
beoefening van het privaatrecht van wezenlijk belang is. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de 
verschillende rechtsbronnen: het WEU-Verdrag, de algemene beginselen van Unierecht, richtlijnen, 
verordeningen, het EVRM en het EU-Handvest van de grondrechten. Telkens wordt aangegeven 
waarin het belang van deze regelingen voor het in Nederland geldende vermogensrecht schuilt. 
Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan (i) toetsing van nationale privaatrechtelijke 
wetgeving aan direct werkend Europees recht; (ii) directe inwerking van Europees recht op 

rechtsverhoudingen tussen particulieren; (iii) indirecte inwerking van Europees recht op zodanige rechtsverhoudingen 
via de open normen van het nationale recht; en (iv) vragen van uitleg die door de interactie tussen Europees recht en 
nationaal recht worden opgeroepen. Bestellen online 

 
Danny Busch and Guido Ferrarini (eds.), European Banking Union 
This comprehensive and topical work examines the impact of the European Banking Union in the 
context of the European Central Bank taking over supervision of the 130 European banks in 2014. 
The work addresses the effect on the daily supervision of large banks in Europe and also analyses 
the position of bank creditors and shareholders. The thematic approach covers the Single 
Rulebook and CRD IV, the Single Supervisory System (SSM), and the Single Resolution 
Mechanism (SRM) from a legal and economic perspective. The book also compares the United 
States to Europe and assesses whether anything can be learnt from the US experience. Key 
issues such as judicial protection of supervised credit institutions, implications for financial market 
governance, and risk management and compliance, are examined alongside case-studies and 

analysis. The book will be presented at a conference on 24 September 2015 at the Dutch Central Bank in Amsterdam 
(see further above). Order online 
  

http://www.wolterskluwer.nl/shop/boeken_products/enforcement-of-labour-law-in-cross-border-situations/prod10311956.html#beschrijving
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780198727293.do
http://www.uitgeverijbelvedere.nl/?product=een-man-een-man-een-woord-een-woord-werken-ter-nagedachtenis-aan-jannes-eggens
http://www.wolterskluwer.nl/shop/boeken_products/asser-3-i-europees-recht-en-nederlands-vermogensrecht/prodM10127056.html
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780198727309.do
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Roy Goode, Herbert Kronke, Ewan McKendrick, Thomas Keijser, Caslav Pejovic, Anna 
Veneziano, Jeffrey Wool, Transnational Commercial Law (2nd edition) 
The forthcoming revised edition of this textbook for students brings together all the major 
transnational commercial law instruments relating to commercial contracts in a logical and 
accessible way. It provides students with an extensive discussion on the theoretical issues raised 
by the law. The text examines the emergence of transnational commercial law, its nature and 
sources, the method by which harmonization is achieved, and some of the key problems involved. 
The revised edition will be published by Oxford University Press in September 2015. 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 de Wet 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 
 
G. van Solinge, C.D.J. Bulten, 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: mevr. mr. N. Kreileman, n.kreileman@jur.ru.nl 
 
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 
 
N.E.D. Faber, S.C.J.J. Kortmann, G.J.L. Bergervoet, B.A. Schuijling en N.S.G.J. Vermunt (red.), Supply chain 
financing 
In deze opstellenbundel schrijven prominente wetenschappers en praktijkjuristen over verschillende aspecten van 
supply chain financing. In de bundel wordt deze term ruim uitgelegd en gaan auteurs in op financieringsvraagstukken 
betreffende de gehele productieketen. Onderwerpen die onder meer worden besproken zijn 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 (3e druk, Serie Recht en Praktijk – Financieel Recht) 
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 naar verwachting later dit jaar 
zal verschijnen. 
Contactpersoon: mr. A.J.A.D. van den Hurk, arthur.vandenhurk@aegon.com 
 
 
 
 

http://ukcatalogue.oup.com/product/9780198735441.do
mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
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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 and Niels Vermunt (eds.), Bank Failure: Lessons from Lehman Brothers 
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. The book will be published in the beginning of 2016 by Oxford University Press. 
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, Laura Macgregor and Peter Watts (eds.), Agency Law in Commercial Practice 
The theme of the book is the interaction of, on the one hand, agency law, and on the other, specific commercial 
contexts. The book opens with an introductory chapter written by the editors in which they provide a broad overview of 
the agency issues arising in the specific commercial contexts chosen. The chapters themselves are grouped in a 
thematic way, covering the following areas: (i) general contract law, (ii) company law, (iii) financial transactions and 
services, (iv) sale of goods; (v) agency in procedural contexts; and (vi) international aspects on agency law. This book 
will move scholarship beyond the limited introductory resources published thus far. Abstract agency law concepts (e.g. 
warranty of authority, ratification, apparent authority, conflicts of interest) will be “tested” in specific commercial 
contexts. As such, the book will make an important contribution to both agency theory and commercial practice. 
Publication of the book is scheduled to take place in 2016 by Oxford University Press. 
Contactpersoon: prof. mr. D. Busch, d.busch@jur.ru.nl 
 
Danny Busch and Guido Ferrarini (eds.), MiFID II 
The financial crisis exposed many weaknesses in the 2007 MiFID regime. In view of this, the 2007 MiFID regime will 
be replaced by the MiFID II regime in January 2017. MiFID II aims to strengthen the framework for the regulation of 
markets in financial instruments, including where trading in such markets takes place over-the-counter (OTC), in order 
to increase transparency, better protect investors, reinforce confidence, address unregulated areas, and ensure that 
supervisors are granted adequate powers to fulfil their tasks. MiFID II will have a major impact on investment firms 
and financial markets. In this book, various aspects of MiFID II will be analysed and discussed from a legal and/or 
economic perspective. The chapters are written by leading scholars with broad practical experience and leading 
practitioners in the field. The book will open with a detailed introductory chapter written by the editors in which they 
provide a broad overview of the various innovative features of MiFID II in comparison with the current MiFID regime. 
To the extent particular aspects of MiFID II are not covered by the other chapters, they will be touched upon in the 
introductory chapter. The book chapters will be grouped in a thematic way, covering the following areas: (1) general 
aspects, (2) investment firms and investment services, (3) trading, (4) supervision and enforcement, (5) reform 
perspectives, and (6) conclusions. The book will be published in 2016 by Oxford University Press. 
Contactpersoon: prof. mr. D. Busch, d.busch@jur.ru.nl 

 
 

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 
Olga Atamanchuk   Fee Based Advice as a Fair Play in the Financial Markets 
Jos Beckers     Acting in concert in het kader van het verplicht bod op effecten 

mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
http://www.casebook.eu/
mailto:d.busch@jur.ru.nl
mailto:d.busch@jur.ru.nl
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Daphne Beunk    Verrekening tijdens insolventie in het internationaal privaatrecht 
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 
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 
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 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 
Pernille van der Plank    Het voegen en splitsen van onroerende zaken  
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 
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 van der 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. V.J.M. van Hoof, woensdag 16 september 2015, Radboud Universiteit 
• OO&R symposium 'Derdenverhaal en onderneming', vrijdag 18 september 2015, De Brauw Blackstone 

Westbroek, Amsterdam 
• IFR conference ‘European Banking Union’, donderdag 24 september 2015, De Nederlandsche Bank, Amsterdam 
• OO&R symposium ‘Actualiteiten koersgevoelige informatie’, de datum en locatie van het symposium worden op 

korte termijn bekend gemaakt op de website van het OO&R 
• Actualiteiten Insolventierecht in vergelijkend perspectief, donderdag 1 oktober 2015, Park Plaza Wallstreet Berlijn 
• Van der Heijden Congres ‘Nederland, het Delaware van Europa?’, vrijdag 20 en zaterdag 21 november 2015, 

Radboud Universiteit 
• Promotie mr. drs. P. Laaper, maandag 14 december 2015, Radboud Universiteit 

 

 

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  

https://www.ru.nl/rechten/oor/
mailto:n.vermunt@jur.ru.nl

