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OO&R nieuwsbrief voorjaar 2016 

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. 

 

Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) 

 

Bestuur:  

Prof. mr. S.C.J.J. Kortmann (erevoorzitter) 

Prof. mr. C.J.H. Jansen (voorzitter) 

Mr. B.A. Schuijling (directeur) 

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 

W: www.ru.nl/oor 

Onderzoeksprogramma’s en instituten: 

 

1. Onderneming en algemeen vermogensrecht 

 

2. Financiering, zekerheden en insolventierecht  

   (Instituut voor Insolventierecht) 

 

3. Ondernemingsrecht  

   (Van der Heijden Instituut) 

 

4. Onderneming en financieel recht  

   (Instituut voor Financieel Recht) 

 

 

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

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

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

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

 

Uitgelicht 

Liber amicorum voor Arthur Hartkamp 

Op zaterdag 11 juni vond een speciale conferentie plaats ter ere van hoogleraar 

Europees privaatrecht Arthur Hartkamp. Tijdens de conferentie werd Hartkamp 

verrast met een speciale editie van de European Review of Private Law als liber 

amicorum uit handen van prof. mr. Carla Sieburgh en prof. Reinhard Zimmermann, 

directeur van het Max Planck Instituut in Hamburg. Lees verder. 

 

Twee onderzoeksbeurzen ECB voor Nijmeegse onderzoekers 

Twee onderzoeksbeurzen van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn toegekend 

aan Nijmeegse onderzoekers, zowel prof. mr. Danny Busch en mr. Mirik van Rijn 

als mr. drs. Thomas Keijser sleepten een beurs in de wacht. Danny Busch en Mirik 

van Rijn hebben, naar aanleiding van hun onderzoeksvoorstel, een beurs toegekend 

gekregen voor een onderzoek naar “Cross-sectoral and cross-border issues related 

to effective resolution of financial institutions in the Union”. Thomas Keijser heeft 

de beurs gekregen voor een onderzoek naar “Financial Collateral Arrangements in 

the European Union: Current State and the Way Forward”. Lees verder. 

 

  

mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
http://www.ru.nl/oor/
https://www.ru.nl/rechten/oor/actueel/nieuws/redactionele/liber-amicorum-arthur-hartkamp/
https://www.ru.nl/rechten/oor/actueel/nieuws/redactionele/onderzoeksbeurs-ecb-danny-busch-mirik-rijn-0/
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WODC-onderzoek: ondernemingen in financiële moeilijkheden en de arbeidsrechtelijke positie van hun 

werknemers 

Door een team van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht is onderzoek gedaan naar ondernemingen in 

financiële moeilijkheden en de arbeidsrechtelijke positie van hun werknemers. Het onderzoek is verricht onder 

leiding van de hoogleraren Leonard Verburg en Michael Veder en in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie. Uit het onderzoek blijkt dat misbruik van faillissementsrecht weinig voorkomt. Lees verder. 
 

Benoemingen 

Benoeming Claartje Bulten tot kroonlid Sociaal-Economische Raad 

Prof. mr. Claartje Bulten is benoemd tot (plaatsvervangend) lid van de Sociaal-

Economische Raad (SER). De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van 

minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Sinds 2001 is Bulten 

verbonden aan het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht en in 2012 werd zij 

benoemd tot hoogleraar aan de Nijmeegse rechtenfaculteit. Lees verder 

 

Benoeming Steven Hijink tot hoogleraar Jaarrekeningenrecht 

Steven Hijink wordt per 1 augustus 2016 benoemd tot hoogleraar Jaarrekeningenrecht. 

Zijn onderzoek richt zich vooral op jaarrekeningenrecht, financieel toezichtsrecht en 

corporate governance. Hij is onder meer redacteur van het Tijdschrift Ondernemingsrecht. 

Prof. Hijink zal zijn academische activiteiten combineren met zijn werkzaamheden als 

advocaat bij Stibbe in Amsterdam. 

 

 

Nieuwe medewerkers 
 

Reinier Cobussen 

Per 1 februari 2016 is Reinier Cobussen in dienst getreden als junior docent bij de 

vaksectie Burgerlijk Recht. Hij rondde op 1 februari 2016 zijn master Burgerlijk Recht 

met een specialisatie op het gebied van Handelsrecht af aan de Universiteit Utrecht.  

Contact: r.cobussen@jur.ru.nl 

 

Han Gulyás 

Per 15 februari 2016 is Han Gulyás als promovendus verbonden aan het Instituut voor 

Financieel Recht. Han doet onderzoek naar transparantieverplichtingen (publicatie van 

orders en transacties) van financiële instrumenten in de Europese Unie en de Verenigde 

Staten. Zijn promotores zijn prof. mr. Danny Busch en prof. mr. Kitty Lieverse. Na 

voltooiing van de bachelor Rechtsgeleerdheid in Utrecht, behaalde Han de duale master 

Onderneming & Recht aan de Radboud Universiteit met goed gevolg.  

Contact: j.gulyas@jur.ru.nl  

 

 

 

Bert Jansen 

Per 1 januari 2016 is Bert Jansen in dienst getreden als docent faillissementsrecht bij de 

vaksectie Burgerlijk Recht voor twee dagen in de week. De overige drie dagen werkt Bert 

als advocaat/partner bij Dommerholt Advocaten  N.V. in Apeldoorn en heeft hij daar een 

faillissementspraktijk. Naast zijn docentschap werkt Bert ook aan een promotieonderzoek, 

waarbij hij een vijftal artikelen zal schrijven over de positie van de curator. Zijn eerste 

artikel maakt onderdeel uit van het mondiale onderzoek van Insol International 

“Insolvency Practitioner Regulation Project”, waarbij Bert de Nederlandse bijdrage aan dit 

project over de curator zal leveren en samen met prof. mr. Veder het Europese deel zal 

coördineren. Bert is in 1993 afgestudeerd aan de Nijmeegse rechtenfaculteit. 

Contact: j.b.jansen@jur.ru.nl 

 

 

https://www.ru.nl/rechten/oor/actueel/nieuws/redactionele/misbruik-faillissementsrecht-komt-weinig/
mailto:j.gulyas@jur.ru.nl
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Rabea Lingier 

Rabea Lingier holds a LL.M. degree in International and European Tax Law from 

Maastricht University. After graduating from Maastricht University, she worked as a 

consultant in the International Tax Services / Transfer Pricing Department at EY in 

Duesseldorf for two years. Since 1 July 2016, she is a PhD Candidate at Radboud 

University under the supervision of prof. dr. Gerard Meussen and dr. Harm van den 

Broek. Her research focuses on the discrimination of foreign business establishments in 

the field of taxation.  

Contact: r.lingier@jur.ru.nl 

 

 

Petra van Straten 

Per 1 mei 2016 is Petra van Straten in dienst getreden als promovenda pensioenrecht bij 

de vaksectie Sociaal recht. Petra doet onderzoek naar de juridische en economische 

eigendomsrechten bij pensioen. Haar promotores zijn prof. mr. drs. Mark Heemskerk en 

prof. mr. René Maatman. Petra voltooide in 2005 de master Fiscaal recht en in 2006 de 

master Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna was zij tien jaar 

als advocaat verbonden aan Loyens & Loeff. In 2011 voltooide zij ook de Leergang 

Pensioenrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Contact: p.vanstraten@jur.ru.nl 

 

 

Jop Tangelder 

Per 1 maart 2016 is Jop Tangelder in dienst getreden als promovendus bij de vaksectie 

Sociaal Recht. Jop voltooide de duale master Onderneming & Recht aan de Radboud 

Universiteit. Hij doet onderzoek naar de juridische en economische eigendomsrechten bij 

pensioen. Zijn promotores zijn prof. mr. drs. Mark Heemskerk en prof. mr. René 

Maatman.  

Contact: j.tangelder@jur.ru.nl 

  

 

Aankondiging oraties 
 

Kitty Lieverse  

Op donderdag 24 november om 17.30 uur zal prof. mr. Kitty Lieverse haar oratie 

uitspreken. De titel van haar  rede wordt op korte termijn bekend gemaakt. Prof. Lieverse 

is per 1 november 2015 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 activiteiten 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 tijdschriftredacties. Zij publiceert en spreekt regelmatig over het 

financieel toezichtrecht. 

 

 

 

Aankondiging promoties 
 

Mw. mr. P.J. van der Plank 

Op vrijdag 2 september om 12.30 uur zal Pernille van der Plank haar proefschrift verdedigen. De titel van haar 

proefschrift is Natrekking door onroerende zaken. Haar promotor is prof. mr. Steven Bartels. 

 

Mw. mr. S. van Dongen 

Op woensdag 21 september om 16.30 uur zal Sanne van Dongen haar proefschrift verdedigen. De titel van haar 

proefschrift is Groepen van contracten. Haar promotor is prof. mr. Rick Verhagen. 

 

  

mailto:r.lingier@jur.ru.nl
mailto:p.vanstraten@jur.ru.nl
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Congressen, symposia en andere evenementen 
 

Aankomende OO&R evenementen 
 

OO&R-Symposium ‘Notarieel Ondernemingsrecht’ 

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

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

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

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

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

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

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

centraal. 

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

 

Lustrumcongres Van der Heijden Instituut 

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

Instituut plaats. Het instituut bestaat dan 50 jaar. Het congres vindt vanaf 14.00 uur plaats in de CPO-zaal van het 

Grotiusgebouw op de campus van de Radboud Universiteit, in Nijmegen. De middag zal in het teken staan van de 

vraag of na de succesvolle modernisering van het BV-recht in 2012, het Nederlandse NV-recht ook moet worden 

gemoderniseerd. Sprekers zijn prof. mr. C.D.J. Bulten, prof. mr. J.B.S. Hijink, prof. dr. K. Geens, prof. mr. C.J.H. 

Jansen, prof. mr. B.J. de Jong, mr. M. Meinema, prof. mr. G. van Solinge, prof. mr. L. Timmerman en prof. dr. M. 

Wyckaert. Dagvoorzitter is prof. mr. Gerard van Solinge. 

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

 

Jong OO&R-Symposium ‘Going Dutch’ 

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

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

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

Houthoff Buruma te Amsterdam. De sprekers zijn Jaap Barneveld (De Brauw Blackstone Westbroek), Jan-Willem 

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

met de zaal verdedigen de sprekers hun standpunten tegenover een opponentenpanel, bestaande uit Frits-Joost 

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

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

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

Recente OO&R evenementen 
 

Congres ‘Naar een nieuwe regeling voor de Personenvennootschappen’ 

Op 15 juni 2016 vond het symposium 'Naar een nieuwe regeling voor de Personenvennootschappen' plaats bij de 

Vrije Universiteit te Amsterdam en werd georganiseerd door het Van der Heijden Instituut in samenwerking met 

het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht. Tijdens het symposium werd gesproken over een 

voorstel voor een nieuwe wettelijke regeling voor de personenvennootschap. Dit voorstel is de afgelopen jaren 

opgesteld door een breed samengestelde werkgroep, bestaande uit juristen en fiscalisten uit praktijk, wetenschap en 

bedrijfsleven. In het voorstel zijn aanbevelingen opgenomen voor het oplossen van knelpunten en lacunes in het 

huidige recht en zo bij te dragen aan de noodzakelijke modernisering en innovatie van dit rechtsgebied. De lezingen 

en discussie tijdens het symposium zullen door de werkgroep worden verwerkt in een definitief voorstel dat zal 

worden aangeboden aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Sprekers tijdens het congres waren prof. mr. 

Martin van Olffen, prof. mr. Harm Jan de Kluiver, prof. dr. Iris Wuisman, prof. dr. Bastiaan Assink, prof. mr. 

Steven Perrick, prof. dr. Stan Stevens, prof. mr. Hylda Boschma en prof. mr. Jan-Bernd Huizink. 

Contactpersoon: mr. E.A. van Dooren, e.vandooren@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 werden tijdens het IFR jaarsymposium op vrijdag 5 

februari 2016 belicht door vooraanstaande sprekers uit theorie en praktijk. De volgende onderwerpen passeerden 

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. Sprekers waren mr. drs. Arnold 

Croiset van Uchelen, mr. drs. Heleen Kersten, drs. ir. Jeroen van der Veer, prof. mr. Kitty Lieverse, prof. mr. 

Martin van Olffen en drs. Rients Abma. Dagvoorzitter was prof. mr. Danny Busch. 

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

file://jurdc03/users$/u805168/OO&R/Nieuwsbrief/NB%20voorjaar%202013/birgit.snijder@debrauw.com
mailto:i.verweij@jur.ru.nl
mailto:b.schuijling@jur.ru.nl
mailto:e.vandooren@jur.ru.nl
mailto:d.busch@jur.ru.nl
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Symposium ‘Naar een collectieve schadevergoedingsactie?’  
Op donderdag 28 januari 2016 organiseerden Erasmus School of Law en het OO&R het symposium ‘Naar een 

collectieve schadevergoedingsactie?’ in het Eye Filmmuseum te Amsterdam. Het symposium leverde een bijdrage 

aan het debat over de toekomst van de collectieve afwikkeling van massaschade in Nederland. De sprekers uit 

wetenschap en praktijk benaderden deze problematiek aan de hand van drie thema’s, waarbij de nadruk lag op het 

voorontwerp collectieve schadevergoedingsactie. Sprekers waren onder meer mr. drs. Tomas Arons, prof. dr. 

Michael Faure, prof. mr. Louis Visscher, mr. Ilja Tillema, mr. Jurjen Lemstra, mr. Daan Lunsingh Scheurleer en 

prof. mr Fred Hammerstein. 

Contactpersoon: mr. drs. T.M.C. Arons, t.arons@jur.ru.nl 

 

Publicaties 

Serie Onderneming & Recht 

C. Spierings, De eenzijdige rechtshandeling 

De eenzijdige rechtshandeling heeft tot op heden weinig aandacht gehad in de 

literatuur. Het burgerlijk recht kent echter tal van eenzijdige rechtshandelingen. Met 

betrekking tot de eenzijdige rechtshandeling spelen vele vragen van dogmatische en 

praktische aard. De dissertatie van Charlotte Spierings is een bijdrage aan zowel 

academische discussies als een handleiding voor de rechtspraktijk. De 

rechtsvergelijkende studie toont de verscheidenheid aan visies op de eenzijdige 

rechtshandeling in Nederland en omringende landen, maar toont ook dat bepaalde 

juridische uitgangspunten in de onderzochte stelsels overeenkomen. In de dissertatie 

van Charlotte Spierings worden vele dwarsverbanden gelegd, waardoor de studie van 

grote waarde is voor degenen die zich bezighouden met het vermogensrecht in al zijn 

facetten. Bijzondere aandacht geeft de auteur aan het aanbod als eenzijdige 

rechtshandeling, de 403-verklaring, de uiterste wilsbeschikking, toestemming en 

afstand van recht. Voorts bevat het proefschrift een model voor de eenzijdige 

rechtshandeling. Het model kan behulpzaam zijn bij vragen waarvan de antwoorden 

nog niet uitgekristalliseerd zijn. Bestellen online 

 

 

B.A. Schuijling, Levering en verpanding van toekomstige goederen 

De levering en verpanding bij voorbaat van toekomstige goederen is een belangrijk 

onderwerp voor de praktijk en de wetenschap. Over het onderwerp, en vooral over de 

verpanding van toekomstige vorderingen, is veel literatuur en rechtspraak voorhanden. 

Tot op heden ontbrak echter een fundamentele en systematische studie. Het 

proefschrift van Ben Schuijling vult deze leemte. In zijn dissertatie bespreekt Ben 

Schuijling de vele vragen en bijzonderheden die spelen rondom de levering en 

verpanding bij voorbaat. Hij behandelt daarbij veel praktijkgevallen en bespreekt niet 

alleen de levering en verpanding van toekomstige roerende zaken en vorderingen, 

maar ook die van aandelen, girale effecten en enkele rechten van intellectuele 

eigendom. Bestellen online  
 

C. van Ewijk, M. Heemskerk, R.H. Maatman en Th.E. Nijman (red.), Pensioen 

2020 

Pensioen 2020 staat in het teken van de vernieuwing van het pensioenstelsel. Het 

Nederlandse pensioenstelsel is nog altijd één van de beste pensioenstelsels ter wereld. 

Om dat te blijven, is groot onderhoud nodig. Dit boek identificeert een aantal 

veelbetekenende pensioenvraagstukken om het pensioenstelsel toekomstbestendig te 

houden en verkent de pensioenhorizon van 2020 door een aantal centrale thema’s te 

onderzoeken en voorstellen tot verbetering te doen, waar mogelijk vanuit een 

gecombineerd economisch en juridisch perspectief. Pensioen 2020 is de opvolger van 

de in 2011 gepubliceerde bundel Onderneming en Pensioen (deel 64 van de Serie 

Onderneming en Recht). Bestellen online 

 

mailto:t.arons@jur.ru.nl
http://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/de-eenzijdige-rechtshandeling/NPEENZREC-BI16001/
http://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/levering-en-verpanding-van-toekomstige-goederen/NPLEVETOE-BI16001/#auteurs
http://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/pensioen-2020/NPPENSIOE-BI16001/
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V. Tweehuysen, Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht 

Het proefschrift heeft als onderwerp het principe dat een goederenrechtelijk recht in 

beginsel slechts één goed als object heeft. Aan bod komen onder meer de 

algemeenheid van goederen, het overdragen en bezwaren van een onderneming of (een 

deel van) een bijzondere gemeenschap en het verpanden van een 

assurantieportefeuille. De analyses van Tweehuysen zijn tegelijkertijd dogmatisch en 

praktisch. De rechtsvergelijking met Frans en Duits recht geeft blijk van een diepgaand 

inzicht in deze rechtsstelsels. Tweehuysen is erin geslaagd de rechtsvergelijking op een 

inspirerende wijze te verbinden met het Nederlandse recht. Haar betoog laat zien dat 

het loslaten van het uniciteitsbeginsel in het Nederlandse recht geen praktische 

voordelen zal opleveren. Tweehuysen is cum laude gepromoveerd. Bestellen online 

 
 

C.J.H. Jansen, De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke recht tussen 

1940 en 1992 

In september 2015 verscheen als deel 87 van de Serie Onderneming en Recht het door 

Corjo Jansen geschreven boek De wetenschappelijke beoefening van het burgerlijke 

recht in de lange 19e eeuw. Hierin staan de verschillende methoden van de beoefening 

van het burgerlijk recht vanaf het einde van de 18
e
 eeuw tot 1940 centraal. Het 

onderhavige boek van de hand van dezelfde auteur bouwt hierop voort en ziet op de 

methoden van de wetenschappelijke beoefening van het burgerlijk recht in de periode 

1940-1992. De boeken vertonen overeenkomsten. Zo laten zij beide de nauwe 

verwevenheid van de privaatrechtswetenschap en de rechtspraak zien. Er zijn ook 

duidelijke verschillen. Portretten van wetenschappelijke beoefenaren van het burgerlijk 

recht en beschrijvingen van tijdschriften ontbreken vrijwel geheel in het tweede boek. 

Dit bevat daarentegen een thematisch hoofdstuk over de totstandkoming van het nieuw 

Burgerlijk Wetboek. Deze studie laat zien hoe zeer het werk aan het nieuw Burgerlijk 

Wetboek de beoefening van de privaatrechtswetenschap heeft beïnvloed. Bestellen 

online 

 

 
Verschijnt binnenkort: 
- P.J. van der Plank, Natrekking door onroerende zaken 

- S. van Dongen, Groepen van contracten 

 

Serie vanwege het Van der Heijden Instituut 

B. Bier, M. van Olffen en B. Snijder-Kuipers (red.), Handboek Notarieel 

Ondernemingsrecht, BV en NV 

Dit boek betreft het eerste deel van het ‘Handboek notarieel ondernemingsrecht’. In het 

handboek worden thema’s behandeld aan de hand van de voor de notariële praktijk 

relevante deelonderwerpen. In dit eerste deel staat de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid en de niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap centraal. 

Het eerste hoofdstuk bevat een overzicht van het Nederlandse ondernemingsrecht aan de 

hand van vijf fundamentele veranderingen in het ondernemingsrecht. De thema’s die in 

de daaropvolgende hoofdstukken aan de orde komen zijn achtereenvolgens organen van 

de BV, bestuur, toezicht, aandelen en aandeelhouders, (groeps)structuur, 

structuurwijziging, internationale verhoudingen, financiële verslaggeving, ontbinding en 

enquêteprocedure. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een praktische wenk in de vorm 

van bijvoorbeeld een statutaire bepaling of een stroomschema en een overzicht van 

relevante literatuur en jurisprudentie. Effectenwetgeving valt buiten de behandeling van 

deze bundel. Bestellen online 

 

 

http://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/het-uniciteitsbeginsel-in-het-goederenrecht/NPUNIGDRT-BI16001/#auteurs
http://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/de-wetenschappelijke-beoefening-van-het-burgerlijke-recht-tussen-1940-en-1992/NPWSBBRTU-BI16001/
http://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/de-wetenschappelijke-beoefening-van-het-burgerlijke-recht-tussen-1940-en-1992/NPWSBBRTU-BI16001/
http://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/handboek-notarieel-ondernemingsrecht/NPHBNOTOR-BI16001/
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C.D.J. Bulten, A.F.J.A. Leijten, J. Fleming en L.H.M.A.A. Hennekens (red.), 

Marius geannoteerd, Opstellen aangeboden aan mr. M.W. Josephus Jitta 

Dit liber amicorum bevat opstellen aangeboden aan Marius Josephus Jitta ter 

gelegenheid van zijn afscheid bij Stibbe. Naast zijn rol als advocaat heeft Marius 

Josephus Jitta een grote bijdrage geleverd aan de rechtsontwikkeling. Zo heeft hij de 

poort van de Ondernemingskamer geopend voor overnamegeschillen (Gucci), die tot 

dan toe door de voorzieningenrechter werden beslecht. Daarnaast publiceerde Marius 

veel en over zeer uiteenlopende terreinen. Ook heeft hij op de totstandkoming van 

wetgeving zijn stempel gedrukt, onder meer als voorzitter van de Gecombineerde 

Commissie Vennootschapsrecht van de NOvA en de KNB. Bestellen online 

 
 

Oxford International and Comparative Insolvency Law Series 

 

Dennis Faber, Niels Vermunt, Jason Kilborn, Tomáš Richter and Ignacio Tirado 

(eds.), Ranking and Priority of Creditors 

This book is the third volume in the Oxford International and Comparative Insolvency 

Law Series. It addresses one of the critical issues of any insolvency proceeding by 

providing a comprehensive analysis of the law and practice in relation to creditor claims. 

As with the two previous volumes in the series the book provides a comparative view by 

setting out the relevant law and practices in 19 jurisdictions drawing out the divergences 

and common features of domestic insolvency laws around the globe. Areas covered 

include the submission, verification and admission of claims, ranking of claims, voting 

and participation rights and the scope and treatment of administration claims (i.e. claims 

against the insolvency estate) and non-enforceable claims. Order online 

 
 

 

Preadviezen 

 

S.E. Bartels en K.W.C. Geurts, Zekerheidsrechten in de agrarische sector 

Preadvies uitgebracht voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch recht, getiteld ‘Zekerheidsrechten 

in de agrarische sector’. Het preadvies is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Agrarisch Recht, 76 (3). 

 

S.E. Bartels, V. Sagaert, V. Tweehuysen, en F.J. Vonck, Erfpacht en opstal (titels 7 en 8). If it ain’t broke, 

don’t fix it 

Preadvies uitgebracht voor de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB), getiteld 'Erfpacht en opstal (titels 7 

en 8). If it ain’t broke, don’t fix it’. Dit preadvies is verschenen in L.C.A. Verstappen e.a. (red), Boek 5 BW van de 

toekomst. Over vernieuwingen in het zakenrecht, waarin de KNB-Preadviezen voor 2016 zijn gebundeld (Den 

Haag: Sdu Uitgevers). 

 

Lopend onderzoek 
 

A.J. Verdaas, Factoring 

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

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

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

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

factoringovereenkomst tussen een Nederlandse factormaatschappij en een  Nederlandse onderneming waarop 

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

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

Contactpersoon: mr. dr. ing. A.J. Verdaas, r.verdaas@bs-advocaten.nl  

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

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

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

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

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

statutaire of contractuele regelingen besproken worden. 

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

http://www.wolterskluwer.nl/shop/boek/marius-geannoteerd/NPMARGEAN-BI16001/
https://global.oup.com/academic/product/ranking-and-priority-of-creditors-9780198727293?q=vermunt&lang=en&cc=gb
mailto:r.verdaas@bs-advocaten.nl
file://jurdc03/users$/u805168/OO&R/Nieuwsbrief/NB%20voorjaar%202013/birgit.snijder@debrauw.com
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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.), Tenietgaan van beperkte rechten 

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.), 

Financiering van de productieketen 

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

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

discounting, reverse factoring, de verhandelbaarheid van vorderingen, financiering van goederen op transport, 

verlengde zekerheden in de productieketen, letters of credit, guarantees, waardepapieren en grensoverschrijdende 

aspecten. 

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

 

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

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

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

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

2016 zijn aanleiding voor een actualisering van het werk in de vorm van een derde druk, die in de loop van volgend 

kalenderjaar zal verschijnen. 

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

 

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

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

grensoverschrijdende omzetting mogelijk is, hoe deze civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk verloopt en om 

knelpunten en praktische problemen in kaart te brengen en mogelijke oplossingen daarvoor te geven. De auteurs 

hopen vanuit wetenschappelijk en praktisch perspectief licht te werpen op de vormgeving van deze nieuwe 

civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke wetgeving waarvan de invoering overigens niet op korte termijn te verwachten 

is. 

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

 

C.J.H. Jansen, J.E. Jansen, H.L.E. Verhagen, V.J.M. van Hoof and N.S.G.J. 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 

 

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 

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
mailto:arthur.vandenhurk@aegon.com
mailto:h.vandenbroek@jur.ru.nl
mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
http://www.casebook.eu/
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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 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

which a broad overview of the various aspects and challenges will be provided. To the extent particular aspects of 

the CMU are not covered by the other chapters, they will be touched upon in the introductory chapter.  

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

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

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

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

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

 

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 Collectieve verantwoordelijkheid, hoofdelijke aansprakelijkheid en individuele 

disculpatie van bestuurders in multidisciplinair perspectief 

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

Laura Ebben   De bijzondere zorgplicht van de bank jegens derden  

Kirsten Everaars Herziening van beperkte rechten in het spanningsveld tussen gewijzigde 

omstandigheden en rechtszekerheid  

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

deze tijd?  

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

instrumenten in de Europese Unie en de Verenigde Staten 

Ingeborg Haazen   Het schadebegrip in het privaatrecht  

mailto:d.busch@jur.ru.nl
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Peter de Heer   Treatment of provisions in the common consolidated corporate tax base 

Merel Heilbron    Retentierecht in faillissement  

Maaike Huizingh   Contractsoverneming 

Bert Jansen    Insolvency Practitioners Regulation Project (INSOL International) 

Ilse Janssen  De civiele zorgplicht van beleggingsondernemingen tegenover niet-particuliere 

partijen  

Suzanne Kali     Intergenerationele solidariteit of generatiegevecht pensioen  

Branda Katan   Toerekening van kennis aan rechtspersonen  

Nadia Kreileman   De niet-uitvoerende bestuurder  

Andrée Lenaerts    Alternatieve geschillenbeslechting in de financiële sector  

Ingrid Ligteringen   Ongeldigheid van rechtshandelingen wegens strijd met EU-recht  

Rabea Lingier   Discrimination against Foreign Business Establishments in the Field of Taxation 

Imke Lintsen    De positie van de werknemer in het aanbestedingsrecht  

Jan Lokin    De actio ad exhibendum  

Anne Mennens    Het dwangakkoord buiten insolventie  

Marloes van de Moosdijk   Het verrijkingsleerstuk naar Unierecht  

Sophie Moulen Janssen  Aandeelhoudersrechten in financieel noodlijdende vennootschappen  

Antoinette Niebeek  Verschillende vormen van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit op grond van 

het Europese recht  

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

verplichtingen  

Niels Pannevis    Achtergestelde vorderingen in internationaal perspectief  

Roderic ter Rele    Tenietgaan van beperkte rechten door vermenging  

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

Companies Rules in National Tax Legislation  

Mirik van Rijn    Europese bankenunie  

Willem Rijnenberg Executiebevoegdheden van de zekerheidsgerechtigde in rechtshistorisch 

perspectief 

Sabine Rive     Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in de zorg  

Emile Schmieman   Bestuur en toezicht bij stichtingen  

Kim Spruitenburg  De toegang tot het enquêterecht 

Petra van Straten   Juridische en economische eigendomsrechten bij pensioen 

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

privaatrecht  

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

context 

Anne-Will van der Vegt   Marktmisbruik en openbare biedingen  

Niels Vermunt    Floating security interests  

Koen van Vught    Besluitvorming in en door de rechtspersoon  

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

model 
 

Agenda 
 Promotie Pernille van der Plank, vrijdag 2 september, Radboud Universiteit 

 OO&R-Symposium ‘Notarieel Ondernemingsrecht’, woensdag 7 september, De Brauw Blackstone 

Westbroek  

 Lustrumcongres Van der Heijden Instituut, donderdag 8 september, Radboud Universiteit 

 Promotie Sanne van Dongen, woensdag 21 september, Radboud Universiteit 

 Jong OO&R-Symposium ‘Going Dutch’, vrijdag 30 september, Houthoff Buruma, Amsterdam 

 

Contact 

Bezoekadres: 

Montessorilaan 10 

6525 HR Nijmegen 

Postadres: 

Postbus 9049 

6500 KK Nijmegen 

Telefoon 

024 3615565  

 

E-mail 

n.vermunt@jur.ru.nl 

 

Aanmelden nieuwsbrief 

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

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