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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 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 
 

Ben Schuijling benoemd tot directeur OO&R  
Ben Schuijling is per 1 december 2015 benoemd tot directeur van het OO&R. Met voorzitter 
Corjo Jansen en secretaris Niels Vermunt zal hij het dagelijks bestuur van het 
onderzoekcentrum vormen en verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken. 
Schuijling was sinds 2008 verbonden aan het onderzoekcentrum als promovendus. Zijn 
onderzoek richt zich op het terrein van financiering, zekerheden en insolventie. Op 8 april 2016 
hoopt hij te promoveren op het proefschrift, getiteld ‘Levering en verpanding bij voorbaat’. Hij 
wordt tevens universitair hoofddocent Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit. Hij is 
redacteur van het jurisprudentietijdschrift JOR en post-academisch docent bij het CPO. 
Daarnaast was Schuijling lange tijd als adviseur verbonden aan Clifford Chance in Amsterdam. 
 

 

Buitenlandse investeringen en de nationale veiligheid 
Het OO&R doet op verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 
(WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoek naar de invloed van 
buitenlandse investeringen op de nationale veiligheid. De vraag is op welke wijze 
aandeelhouderschap in een in Nederland opererend bedrijf toegang tot (vertrouwelijke) 
informatie en invloed op beslissingen biedt en op welke wijze dit gevolgen kan hebben voor de 
nationale veiligheid. Het onderzoek loopt van 1 oktober 2015 tot 1 juni 2016, en wordt 
aangestuurd door hoogleraar Financiële markten Bas de Jong en hoogleraar 
Ondernemingsrecht Claartje Bulten. Lees verder 

 
Ondernemingen in financiële moeilijkheden en de positie van hun werknemers 
In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie verricht het OO&R een WODC onderzoek naar de positie van 
werknemers bij bedrijven in financiële moeilijkheden. Op 25 september 2015 is een expert meeting gehouden met 
verscheidene partijen om te spreken over recente ervaringen in de praktijk. Door de onderzoekers worden 
aanbevelingen gedaan aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor eventuele aanpassing van wetgeving. 
Projectleiders van het onderzoek zijn prof. mr. Michael Veder en prof. mr. Leonard Verburg. Als onderzoekers zijn 
tevens betrokken: Alexander Jansen, Anne Mennens, Antoinette Niebeek en Frank van Wersch. 
Contact: l.verburg@jur.ru.nl 
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http://www.ru.nl/oor/
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https://www.ru.nl/rechten/oor/actueel/nieuws/redactionele/buitenlandse-investeringen-nationale-veiligheid/
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Michael Veder benoemd tot lid van de European Commission Group of experts on 
Restructuring and Insolvency Law 
Prof. mr. Michael Veder, hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder het insolventierecht en 
adviseur bij Resor, is benoemd als lid van de European Commission Group of experts on 
Restructuring and Insolvency Law. Deze expert group zal de Europese Commissie assisteren 
met het voorbereiden van Europese regelgeving en het ontwikkelen van minimum standaarden 
voor harmonisatie van insolventierecht in de EU. Lees verder 
 
 
 
Praktijkstage voor masterspecialisatie Financieel recht 
In de masterspecialisatie Financieel recht krijgen studenten nu ook de mogelijkheid om deel te 
nemen aan een praktijkstage. Met de praktijkstage kunnen studenten nu ook zelf aan de slag bij 
een van de deelnemende kantoren: Allen & Overy, Houthoff Buruma, Loyens & Loeff  en 
NautaDutilh. Er is bewust gekozen voor deze kantoren vanwege de specifieke specialisatie op 
het gebied van het financiële recht. Door deze samenwerking wordt wetenschappelijk onderwijs 
gecombineerd met het opdoen van praktijkervaring. De faculteit is dan ook erg verheugd over 
deze nieuwe samenwerking. Lees verder 

 

 
 

Benoemingen 
 

Prof. Kitty Lieverse benoemd tot hoogleraar Financieel toezichtrecht 
Per 1 november 2015 is prof. mr. Kitty Lieverse benoemd tot hoogleraar Financieel toezichtrecht 
aan het OO&R. Het onderzoek van prof. Lieverse richt zich met name op het toezichtrecht voor 
de financiële sector. Prof. Lieverse zal een dag in de week voor het OO&R werkzaam zijn en 
combineert haar academische werkzaamheden met werkzaamheden als advocaat/partner bij 
Loyens & Loeff in Amsterdam. Zij is daar werkzaam sinds 1989 en houdt zich in het bijzonder 
bezig met advisering op gebied van financiële toezichtwetgeving. Prof. Lieverse is lid van diverse 
(hoofd)redacties van vaktijdschriften en uitgaven. Zij publiceert en spreekt regelmatig over het 
financieel toezichtrecht. Lees verder 

  
Rosemarijn Labeur benoemd als fellow bij het Instituut voor Financieel Recht 
Per 1 november 2015 is Rosemarijn Labeur als fellow verbonden aan het Instituut voor Financieel 
Recht. Rosemarijn is ruim tien jaar advocaat en sinds 2014 partner bij Finnius advocaten. Binnen 
het financieel toezichtrecht focust zij zich op beleggingsfondsen (AIFMD, UCITS) en 
beleggingsdienstverlening (MiFID II). Daarnaast is zij gespecialiseerd in de regulering van 
financiële dienstverlening, zoals kredietverstrekking (CCD en Hypothekenrichtlijn) en 
verzekeringsbemiddeling (IMD2). Rosemarijn verzorgt als docent het onderdeel financiële 
dienstverleners binnen de Grotius specialisatie-opleiding Effectenrecht.  
Contact: rosemarijn.labeur@finnius.com 

 

 
Nieuwe medewerkers 

Francesco Bassi 
Francesco Bassi holds a Master degree in European and Transnational Law from the University of 
Trento (Italy) and an LL.M. degree in European Union and Economic Law from the KU Leuven 
(Belgium). Since 1 September 2015, he is a PhD Candidate at the Radboud University and at the 
KU Leuven within the context of a joint PhD programme under the joint supervision of prof. dr. 
Carla Sieburgh and prof. dr. Wouter Devroe. His research focuses on the impact of primary EU 
law on private law, exploring the interaction between the 'direct horizontal effect' of primary EU 
law and private autonomy. 
Contact: f.bassi@jur.ru.nl 
 

 
 
 
 

 

Andrée Lenaerts 
Per 1 september 2015 is Andrée Lenaerts in dienst getreden als promovenda aan het Instituut 
voor Financieel Recht van het OO&R. Andrée doet onderzoek naar alternatieve 
geschillenbeslechting in de financiële sector. Haar promotor is prof. mr. Danny Busch. Andrée 
behaalde haar bacheloropleiding Nederlands recht aan de Radboud Universiteit. Hierna heeft zij 
de Onderzoeksmaster Onderneming & Recht succesvol afgrond. 
Contact: a.lenaerts@jur.ru.nl  

 
 

 
 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3362&NewSearch=1&NewSearch=1
http://www.ru.nl/ifr/actueel/nieuws/red-koppelingen/praktijkstage-masterspecialisatie-financieel-recht/
http://www.ru.nl/rechten/actueel/nieuws/@1017595/kitty-lieverse-benoemd-hoogleraar-financieel/
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Willem Rijnenberg 
Per 1 december 2015 is Willem Rijnenberg in dienst getreden als promovendus bij de vaksectie 
Rechtsgeschiedenis. Willem studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Hij doet 
onderzoek naar de positie en executiebevoegdheden van de zekerheidsgerechtigde in 
rechtshistorisch perspectief. Zijn promotores zijn prof. mr. Corjo Jansen en prof. mr. Willem 
Zwalve. 
Contact: w.rijnenberg@jur.ru.nl  
 

 
Koen van Vught 
Per 1 oktober 2015 is Koen van Vught in dienst getreden als promovendus bij het Van der 
Heijden Instituut. Koen onderzoekt besluitvorming in en door de rechtspersoon. Zijn promotores 
zijn prof. mr. Claartje Bulten en prof. mr. Marco Nieuwe Weme. Koen voltooide de 
Onderzoeksmaster Onderneming & Recht en studeerde tevens af in de richting Staats- en 
Bestuursrecht aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij redacteur bij Ars Aequi. 
Contact: k.vanvught@jur.ru.nl 
 
 

 
Aankondiging promoties 

 
Mr. drs. P. Laaper 
Op maandag 14 december om 14.30 uur zal Peter Laaper zijn proefschrift verdedigen. De titel van zijn proefschrift is 
Uitbesteding in de financiële sector, in het bijzonder van vermogensbeheer door pensioenfondsen. Zijn promotores 
zijn Prof. Danny Busch en Prof. Christel Grundmann-van de Krol.  
 
Mr. C. Spierings 
Op woensdag 30 maart 2016 om 16.30 uur zal Charlotte Spierings haar proefschrift verdedigen. De titel van haar 
proefschrift is De eenzijdige rechtshandeling. Haar promotor is prof. mr. Steven Bartels. 
 
Mr. B.A. Schuijling 
Op vrijdag 8 april 2016 om 16.30 uur zal Ben Schuijling zijn proefschrift verdedigen. De titel van zijn proefschrift is 
Levering en verpanding bij voorbaat. Zijn promotores zijn prof. mr. Dennis Faber en prof. mr. Rick Verhagen. 
 

 
Congressen, symposia en andere evenementen 
 
Aankomende OO&R evenementen 
 
Symposium ‘Naar een collectieve schadevergoedingsactie?’ 
Op donderdag 28 januari 2016 organiseren Erasmus School of Law en het OO&R het symposium ‘Naar een 
collectieve schadevergoedingsactie?’ in het Eye Filmmuseum te Amsterdam. Het symposium dient een bijdrage te 
leveren aan het debat over de toekomst van de collectieve afwikkeling van massaschade in Nederland. De sprekers 
uit wetenschap en praktijk benaderen deze problematiek aan de hand van drie thema’s, waarbij de nadruk zal liggen 
op het voorontwerp collectieve schadevergoedingsactie. Het programma is beschikbaar op de website van het OO&R. 
Contactpersoon: mr. drs. T.M.C. Arons, t.arons@jur.ru.nl 
 
IFR jaarsymposium ‘Governance van financiële instellingen’ 
Mede door de financiële crisis staat governance van financiële instellingen momenteel hoog op de maatschappelijke 
en politieke agenda. Diverse actuele aspecten van dit thema worden tijdens het IFR jaarsymposium op vrijdag 5 
februari 2016 belicht door vooraanstaande sprekers uit theorie en praktijk. De volgende onderwerpen passeren tijdens 
het symposium de revue: de rol van de RvC bij financiële instellingen, de almaar toenemende invloed van de 
financiële toezichthouders en beschermingsconstructies bij financiële instellingen. Het programma is beschikbaar op 
de website van het CPO. 
Contactpersoon: prof. mr. D. Busch, d.busch@jur.ru.nl 
 
Recente OO&R evenementen 
 
OO&R symposium 'Derdenverhaal en onderneming' 
Het OO&R organiseerde op vrijdag 18 september 2015 het symposium ‘Derdenverhaal en onderneming’. Dit 
symposium vond plaats bij De Brauw Blackstone Westbroek en was bedoeld voor de jonge(re) juristen werkzaam bij 
OO&R-partners (t/m 35 jaar). De sprekers waren onder anderen Guido Bergervoet, Etzel van Dooren en Mijke 
Sinninghe Damsté. Zij bespraken verschillende mogelijkheden van derdenverhaal. Naast discussie met de zaal 
verdedigden de sprekers hun standpunten tegenover een opponentenpanel, bestaande uit prof. mr. Bas Kortmann, 
prof. mr. Gerard van Solinge en prof. mr. Barbara Bier. Lees verder 
Contactpersoon: mr. drs. T.M.C. Arons, t.arons@jur.ru.nl 

http://www.ru.nl/rechten/actueel/nieuws/@1017217/symposium-collectieve-schadevergoedingsactie/
http://www.ru.nl/cpo/symposia/vm/ifr-symposium/ifr-jaarsymposium-governance-financiele/
mailto:d.busch@jur.ru.nl
http://www.ru.nl/rechten/actueel/agenda/@999212/symposium/
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IFR conference ‘European Banking Union’ 
On 24 September 2015, the Institute for Financial Law of the Business & Law Research Centre organized 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 were 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 was 
the publication of the book ‘European Banking Union’ (Oxford University Press 2015). It is the first publication to 
provide an 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 was the Dutch Central Bank in Amsterdam. 
Contactpersoon: prof. mr. D. Busch, d.busch@jur.ru.nl 
 
OO&R symposium ‘Actualiteiten koersgevoelige informatie’ 
Op 8 oktober 2015 organiseerde het OO&R een symposium over actuele ontwikkelingen op het terrein van 
koersgevoelige informatie. Tijdens het symposium gingen prominente sprekers uit de wetenschap en praktijk in op 
ontwikkelingen in regelgeving, bestuursrechtelijke handhaving en civielrechtelijke aansprakelijkheid. Als sprekers 
traden op prof. mr. Daan Doorenbos, mr. Jerry Hoff, prof. mr. Bas de Jong, drs. Paul-Willem van Gerwen, mr. Joost 
Italianer en prof. mr. Kitty Lieverse. Dagvoorzitter was mr. Thomas Arons. Lees verder 
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 vond 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?’ 
gingen sprekers tijdens het congres in op de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsland. Dagvoorzitter was 
prof. mr. Gerard van Solinge. De inleidingen werden verzorgd door: prof. dr. Roland Brandsma, jhr. mr. Christiaan de 
Brauw, mr. Charles Honée, prof. mr. Kitty Lieverse, prof. mr. Harm-Jan de Kluiver, 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. 
Contactpersoon: prof. mr. G. van Solinge, G.vanSolinge@jur.ru.nl 
  

Publicaties 

Serie Onderneming & Recht 

C.J.H. Jansen, De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht in de lange 19e 
eeuw 
In de afgelopen jaren is veel gediscussieerd over de plaats van de rechtsgeleerdheid tussen de 
andere academische disciplines en over de methoden van burgerlijk recht. Een geschiedenis van 
de wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht die in deze debatten goede diensten 
had kunnen bewijzen, ontbreekt. De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht in de 
lange 19e eeuw voorziet in deze leemte. Centraal staat de vraag welke methoden de 
wetenschappelijke beoefenaren van het burgerlijke recht gebruikten in de lange 19e eeuw. Het 
antwoord op deze vraag blijkt voor de rechtswetenschapper nauw verbonden te zijn met zijn visie 
op de verhouding van de rechter tot de wet. De wisselwerking tussen rechtsbronnenleer en 
methoden vormt de belangrijkste rode draad in dit boek. Bestellen online 

 
V.J.M. van Hoof, Generale zekerheidsrechten in rechtshistorisch perspectief 
Generale zekerheidsrechten in rechtshistorisch perspectief is de eerste fundamentele studie naar 
de aard en werking van generale zekerheidsrechten. Het onderzoek van Van Hoof bevindt zich op 
het snijvlak van de rechtsgeschiedenis en het moderne recht. Aan de hand van de historische 
ontwikkeling van generale zekerheidsrechten analyseert hij de wijze waarop wetgevers en 
rechters door de tijd heen belanghebbenden tegen generale zekerheidsrechten hebben 
beschermd. Hij legt hiermee de wortels van onze huidige zekerheidsrechten bloot en biedt 
fundamentele beschouwingen over de aard en werking van (generale) zekerheidsrechten in het 
verleden, heden en toekomst. Bestellen online  

mailto:d.busch@jur.ru.nl
https://www.ru.nl/rechten/oor/actueel/nieuws/redactionele/oo-symposium/
mailto:G.vanSolinge@jur.ru.nl
http://www.wolterskluwer.nl/shop/boeken_products/de-wetenschappelijke-beoefening-vh-burg-recht-in-de-lange-19e-eeuw/prod10314071.html#beschrijving
http://www.wolterskluwer.nl/shop/boeken_products/generale-zekerheidsrechten-in-rechtshistorisch-perspectief/prod10313796.html
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P. Laaper, Uitbesteding in de financiële sector in het bijzonder van vermogensbeheer door 
pensioenfondsen 
Vrijwel alle financiële ondernemingen en pensioenfondsen besteden werkzaamheden uit. 
Worden “wezenlijke” werkzaamheden uitbesteed, dan moet de onderneming “in control” blijven. 
Maar wanneer is sprake van zulke “wezenlijke” werkzaamheden? Wat moet de onderneming 
doen om “in control” te zijn en te blijven? Welke bevoegdheden kunnen DNB of de AFM 
uitoefenen tegenover de uitbestedende onderneming of tegenover de dienstverlener? En loopt de 
onderneming een aansprakelijkheidsrisico tegenover haar cliënten? Laaper geeft praktische 
antwoorden op deze vragen, na een systematische analyse van de uitbestedingsregels zoals die 
voor financiële ondernemingen en pensioenfondsen gelden, en de onderlinge verschillen 
daartussen. Omwille van een praktische illustratie, fungeert de casus van een pensioenfonds dat 
vermogensbeheer-werkzaamheden uitbesteedt als doorlopend voorbeeld. De conclusies gelden 
echter voor in beginsel elke uitbesteding in de financiële en pensioensector.  

Verschijnt binnenkort: 
 
- B.A. Schuijling, Levering en verpanding bij voorbaat  
- C. Spierings, De eenzijdige rechtshandeling 
 

 
Serie vanwege het Van der Heijden Instituut 
 

D. Busch, MiFID II/MiFIR: nieuwe regels voor beleggingsondernemingen en financiële  
markten 
Beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten worden sinds 1 november 2007 
op indringende wijze gereguleerd door de Europese Markets in Financial Instruments 
Directive (MiFID), de MiFID-uitvoeringsrichtlijn en de MiFID-uitvoeringsverordening (MiFID-
regime). Per 3 januari 2017 wordt het MiFID-regime vervangen door MiFID II, bestaande uit 
onder meer een richtlijn (MiFID II), de Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) 
en een indrukwekkende hoeveelheid uitvoeringsmaatregelen. MiFID mag dan de reputatie 
hebben streng te zijn, MiFID II/MiFIR trekt de teugels nog verder aan. De aanleiding 
hiervoor laat zich raden: de financiële crisis heeft lacunes blootgelegd in de 
beleggersbescherming en tekortkomingen in de werking en transparantie van financiële 
markten. Het MiFID II/MiFIR regime zal een belangrijke impact hebben op de financiële 
sector. Dit preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht behandelt de belangrijkste 
wijzigingen en vernieuwingen die MiFID II meebrengt. Bestellen online  

Verschijnt binnenkort: 
 
- B. Bier, M. van Olffen en B. Snijder-Kuipers (red.), Handboek notarieel ondernemingsrecht 
 
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 
 

Danny Busch, Laura Macgregor and Peter Watts (eds.), Agency Law in Commercial 
Practice 
This book explores the problems and application of agency law in commercial practice. 
Moving beyond the limited introductory resources currently available, it "tests" abstract 
agency law concepts in specific commercial contexts, with reference to jurisdictions around 
the world. There is an enduring commonality of concepts and principles within agency law, 
both within the Commonwealth and within the jurisdictions of the United States. The book's 
comparative approach, drawing together analysis of national and international jurisdictions, 
provides innovative perspectives and insights, as well as practical guidance on solving 
commercial problems. The book opens with a detailed introductory chapter which provides a 
broad overview of the agency issues arising in specific commercial contexts. The subsequent 
chapters are grouped thematically: company law, financial transactions and services, sale of 
goods; as well as agency in procedural contexts. Order online 

 
 
 
 

 

http://www.wolterskluwer.nl/shop/boeken_products/mifid-ii-mifir-nieuwe-regels-voor-beleggingsondern-en-fin-markten/prod10314108.html#beschrijving
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780198727293.do
https://global.oup.com/academic/product/agency-law-in-commercial-practice-9780198738473?q=Busch&lang=en&cc=gb
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Olivier Hekster en Corjo Jansen (red.), De wereld van Hadrianus 
Onder het bewind van keizer Hadrianus (117-138) was het Romeinse Rijk een echt wereldrijk. 
Hadrianus bleef niet in het centrum ervan, in Rome, maar trok van Brittannië en Spanje tot 
Egypte en Klein-Azië. Overal in die globaliserende wereld drukte hij nadrukkelijk zijn stempel op 
de antieke cultuur. Als bouwheer, jurist, bestuurder, legerleider, kunstliefhebber en intellectueel 
liet hij ook figuurlijk geen terrein onbetreden. In dit boek kijken verschillende auteurs naar de 
fascinerende figuur van Hadrianus en via hem naar de Romeinse wereld. Welke rol speelde 
deze keizer in de grote historische ontwikkelingen? En welke erfenis heeft hij nagelaten? De 
wereld van Hadrianus sluit aan bij het succesvolle Constantijn de Grote, traditie en verandering 
(2012). Bestellen online  
 
 
Mark Heemskerk, Pensioenrecht 
Pensioenrecht ontvouwt het Nederlandse pensioenrecht en de arbeidsvoorwaarde pensioen. 
Het neemt de lezer mee: van de totstandkoming van de pensioenovereenkomst via de wettelijk 
verplichte onderbrenging bij een pensioenuitvoerder naar de financiële spelregels in wetgeving 
en overeenkomsten. Maar Pensioenrecht heeft ook oog voor de pensioenrechten en -
verplichtingen van partijen bij einde deelname (ontslag of pensionering) en 
bedrijfsovernames. Belangrijke thema’s zoals verplichtstelling van pensioenregelingen, 
wijziging en medezeggenschap bij pensioen, waardeoverdracht en scheiding worden in deze 
uitgave samengebracht. Pensioenrecht is een volledig en betrouwbaar naslagwerk dat 
onmisbaar is voor iedereen die te maken heeft met pensioen. Het boek is geschikt voor zowel 
onderwijs, beleid, wetenschap als praktijk. Bestellen 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: 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: 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 
 
S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber, 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 o.a. 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 
 
 
 
 

http://www.vantilt.nl/boeken/de-wereld-van-hadrianus/
http://www.bju.nl/juridisch/catalogus/pensioenrecht-1
file://jurdc03/users$/u805168/OO&R/Nieuwsbrief/NB%20voorjaar%202013/birgit.snijder@debrauw.com
file://jurdc03/users$/u805168/OO&R/Nieuwsbrief/NB%20voorjaar%202013/birgit.snijder@debrauw.com
file://jurdc03/users$/u805168/OO&R/Nieuwsbrief/NB%20voorjaar%202013/h.spath@jur.ru.nl
mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
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A.J.A.D. van den Hurk, Verzekerd van Toezicht (3

e
 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 in de loop van volgend 
kalenderjaar zal verschijnen. 
Contactpersoon: mr. A.J.A.D. van den Hurk, arthur.vandenhurk@aegon.com 
 
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 (e.g. pledges, mortgages, enterprise charges and security ownership) and personal security 
rights (e.g. 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 first half 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 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 
 
Harm van den Broek, Claartje Bulten en Gerard van Solinge (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 
 

 
 

mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
http://www.casebook.eu/
mailto:d.busch@jur.ru.nl
mailto:h.vandenbroek@jur.ru.nl
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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 
Jos Beckers     Acting in concert in het kader van het verplicht bod op effecten 
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 
Andrée Lenaerts   Alternatieve geschillenbeslechting in de financiële sector 
Ingrid Ligteringen    Ongeldigheid van rechtshandelingen wegens strijd met EU-recht 
Imke Lintsen    De positie van de arbeider in het arbeidsrecht 
Jan Lokin    De actio ad exhibendum 
Anne Mennens    Het dwangakkoord buiten insolventie 
Marloes van de Moosdijk  Het verrijkingsleerstuk naar Unierecht 
Sophie Moulen Janssen  Aandeelhoudersrechten in financieel noodlijdende vennootschappen 
Antoinette Niebeek Verschillende vormen van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit op grond 

van het Europese recht 
Gosse Oosterhoff Synthetische belangen in aandelen en daaraan te verbinden rechten en 

verplichtingen 
Niels Pannevis    Achtergestelde vorderingen in internationaal perspectief 
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 
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 
Koen van Vught   Besluitvorming in en door de rechtspersoon 
Ciska Wisman  The tax treatment of cross-border dividend payments: towards an EU-proof 

model 
 

Agenda 

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

 Symposium ‘Naar een collectieve schadevergoedingsactie?’, donderdag 28 januari 2016, Eye Filmmuseum, 
Amsterdam 

 IFR jaarsymposium ‘Governance van financiële instellingen’, vrijdag 5 februari 2016, Loyens & Loeff, Amsterdam 

 Promotie mr. C. Spierings, woensdag 30 maart 2016, Radboud Universiteit 

 Promotie mr. B.A. Schuijling, vrijdag 8 april 2016, Radboud Universiteit 

 Bezoekadres:  

Montessorilaan 10 

6525 HR Nijmegen 

Postadres:  

Postbus 9049 

6500 KK Nijmegen 

Telefoon: 024 3615565  

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

mailto:n.vermunt@jur.ru.nl

