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Het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht is een samenwerkingsverband tussen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud 
Universiteit Nijmegen en AEGON N.V., Akzo Nobel, Allen & Overy, De Brauw Blackstone Westbroek, Clifford Chance, Freshfields Bruckhaus Deringer, 
Houthoff Buruma, ING Groep, Loyens & Loeff, Nauta Dutilh, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Rabobank Nederland, Stibbe, Stichting Eumedion en 
Stichting Pensioenfonds ABP. 

 
OO&R Nieuwsbrief najaar 2012 
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. Aanmelden kan per e-mail bij 
de communicatiemedewerker van het OO&R (b.stienissen@jur.ru.nl). 
 

 
Uitgelicht 

 
Toetreding Freshfields 
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP is als partner toegetreden tot het OO&R. 
De samenwerking met Freshfields krijgt vooral gestalte binnen het Van der 

Heijden Instituut en het Instituut voor Financieel Recht. Verschillende aan Freshfields verbonden medewerkers van 
buitenlandse kantoren zijn reeds als auteur betrokken bij Engelstalige OO&R projecten. Graag intensiveert het OO&R 
deze internationale samenwerking. Binnenkort wordt bekend wie Freshfields in het Curatorium zal vertegenwoordigen. 
Lees verder: http://www.freshfields.com 

 
Proefschriftprijs Bas de Jong 
Universitair hoofddocent mr. dr. Bas de Jong heeft de driejaarlijkse Harry Honée proefschriftprijs 
gewonnen. De prijs is een erkenning voor een goede prestatie op het terrein van het 
ondernemingsrecht. Het winnende proefschrift Schade door misleiding op de effectenmarkt is 
gekozen door een jury bestaande uit prof. mr. Mick den Boogert, prof. mr. Steef Bartman en prof. 
mr. Geert Raaijmakers. De uitreiking van de proefschriftprijs vond plaats op 5 september 2012 op 
het kantoor van Freshfields te Amsterdam. Bas de Jong ontving tevens een stipendium van de 
Niels Stensen Stichting om negen maanden onderzoek te doen aan de Cambridge University naar 
de herziening van het recht inzake naamloze vennootschappen (NV's). De Niels Stensen Stichting 
kent jaarlijks beurzen toe aan pas gepromoveerde excellente onderzoekers van katholieke huize 

om buitenlandse onderzoekservaring op te doen. 
Lees verder: http://www.ru.nl/oor/actueel/nieuws/redactionele/nieuwsbericht/ 
 

Benoemingen 
 

Prof. mr. C.D.J. Bulten 
Prof. mr. C.D.J. (Claartje) Bulten is met ingang van 1 mei 2012 benoemd tot hoogleraar 
Ondernemingsrecht aan het OO&R. Claartje Bulten is sinds 2001 verbonden aan het Van der 
Heijden Instituut. In 2002 was zij griffier van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te 
Amsterdam. Claartje Bulten promoveerde in 2011 op het proefschrift De geschillenregeling ten 
gronde. Zij verzorgt colleges Ondernemingsrecht voor bachelor- en masterstudenten en is als 
docent en cursusleider actief bij het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs (CPO). Ze 
maakt deel uit van de kernredactie van het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR). 
Lees verder: http://www.ru.nl/oor/actueel/nieuws/redactionele/mr-claartje-bulten/ 
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Prof. mr. J.B. Spath 
Prof. mr. J.B. (Hanneke) Spath is met ingang van 1 september 2012 benoemd tot hoogleraar 
Burgerlijk recht aan het OO&R. In 2010 promoveerde Hanneke Spath op het proefschrift 
Zaaksvervanging. Hanneke Spath is onder meer rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Arnhem, 
lid van de boekenraad van uitgeverij Ars Aequi en medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor 
Burgerlijk Recht. 
Lees verder: http://www.ru.nl/rechten/actueel/nieuws/@864251/hanneke-spath/ 
 
 
 
Prof. mr. P.M. Veder 
Prof. mr. P.M. (Michael) Veder is met ingang van 1 september 2012 benoemd tot hoogleraar 
Burgerlijk recht, in het bijzonder het Insolventierecht. Van 1994 tot 2002 was hij als docent en 
onderzoeker verbonden aan het OO&R. In 2004 promoveerde Michael Veder op de dissertatie 
Cross-Border Insolvency Proceedings and Security Rights. Van 2003 tot 2008 was hij advocaat bij 
De Brauw Blackstone Westbroek. Michael Veder was van 2008 tot 2012 hoogleraar Burgerlijk 
recht, in het bijzonder goederenrecht, aan de Universiteit Utrecht. Thans is hij als adviseur 
verbonden aan het advocatenkantoor RESOR. Daarnaast adviseert hij als Technical Assistance 
Advisor het IMF op het terrein van het insolventierecht. Hij is lid van de Expert Group on cross-
border insolvency die de Europese Commissie adviseert over de herziening van de Europese 
Insolventieverordening. 
Lees verder: http://www.ru.nl/rechten/@862145/michael-veder/ 
 
Mevr. mr. dr. B. Snijder-Kuipers 
Mevr. mr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers is per 1 november 2012 tot fellow van het OO&R benoemd. 
Birgit Snijder-Kuipers is als senior associate en kandidaat-notaris werkzaam bij De Brauw 
Blackstone Westbroek. Voorts is zij docent notarieel recht en privaatrecht aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. In 2010 is zij aan het Instituut voor Ondernemingsrecht van de Rijksuniversiteit 
Groningen gepromoveerd op het proefschrift Omzetting als rechtsvormwijziging. Voor het OO&R 
verricht Birgit Snijder-Kuipers onderzoek op het terrein van het notarieel ondernemingsrecht. 
Contact: birgit.snijder@debrauw.com 
 
 
 
Prof. R.F. Broude 
Prof. R.F. (Richard) Broude is per 13 april 2012 benoemd tot fellow van het OO&R. Hij was 
gedurende lange tijd als advocaat werkzaam in New York City. Thans is hij verbonden als Adjunct 
Professor of Law aan de St. John’s University en als lecturer-in-law aan de Columbia Law School. 
Voorts is Richard Broude Visiting Fellow aan het Center For Advanced Studies van de Ludwig-
Maximilians-Universität in München en gastdocent bij de Université Paris-Sorbonne. Richard 
Broude publiceert regelmatig op het terrein van Amerikaans en grensoverschrijdend 
faillissementsrecht.  
Contact: rfbroude@broudepc.com 
 

 
Nieuwe medewerkers 
 

Mr. R.L.M. Cox 
Op 1 september 2012 is mr. R.L.M. (Roy) Cox als junior-docent in dienst getreden bij de vaksectie 
Burgerlijk Recht. Komend jaar zal hij onderwijs verzorgen voor het vak privaatrecht. Daarnaast zal 
hij onderzoek verrichten voor het OO&R. In maart jl. is hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen 
afgestudeerd in de richting burgerlijk recht. 
Contact: r.cox@jur.ru.nl   
 
 
 
Mr. drs. T.R.M.P. Keijser 
Mr. drs. T.R.M.P. (Thomas) Keijser werkt voor twee dagen in de week als senior onderzoeker bij 
het OO&R. Sinds januari 2010 is hij als advocaat verbonden aan Keijser Van der Velden. Hij 
begon zijn loopbaan bij de Finance afdeling van Clifford Chance en De Nederlandsche Bank. Hij 
promoveerde aan het OO&R op het proefschrift ‘Financial Collateral Arrangements’. Daarna 
werkte hij als senior officer voor Unidroit, waar hij verantwoordelijk was voor het Unidroit Verdrag 
betreffende materieelrechtelijke regels voor girale effecten. Hij is co-auteur en -redacteur van het 
Official Commentary bij dit verdrag. 
Contact: t.keijser@jur.ru.nl 
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Mevr. mr. M.M.C. van de Moosdijk 
Als promovenda is bij het OO&R aangesteld mevr. mr. M.M.C. (Marloes) van de Moosdijk. Haar 
promotieonderzoek heeft betrekking op de rol van het verrijkingsbeginsel in het kader van het 
Europees privaatrecht (promotor is prof. mr. drs. C.H. Sieburgh). Marloes van de Moosdijk heeft in 
augustus jl. de Onderzoeksmaster Onderneming & Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen 
afgerond. Eerder behaalde zij de bachelordiploma’s Recht en Management aan de Universiteit van 
Tilburg en Literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar master was zij werkzaam 
als griffier bij het Gerechtshof Arnhem.  
Contact: m.vandemoosdijk@jur.ru.nl 

Mr. drs. G.P. Oosterhoff 
Een nieuwe promovendusaanstelling bij het Van der Heijden Instituut betreft mr. drs. G.P. (Gosse) 
Oosterhoff. Onder begeleiding van prof. mr. M.P. Nieuwe Weme en prof. mr. M. van Olffen verricht 
hij promotieonderzoek naar ‘Synthetische belangen in aandelen en daaraan te verbinden rechten 
en verplichtingen’. Sinds 2000 is Gosse Oosterhoff advocaat bij NautaDutilh. In 2006 was hij voor 
de duur van een jaar geplaatst bij het kantoor te New York. Gosse Oosterhoff studeerde aan de 
Universiteit van Amsterdam en de Université Pierre Mendès-France in Grenoble. Hij is  
coördinerend redacteur van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht. 
Contact: gosse.oosterhoff@nautadutilh.com 
 
Mevr. mr. K. Spruitenburg 
Sinds september 2012 is mevr. mr. K. (Kim) Spruitenburg als promovenda verbonden aan het 
OO&R. Daarvoor studeerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de richting 
ondernemingsrecht. Voor het Van der Heijden Instituut verzorgt zij het onderwijs voor het vak 
ondernemingsrecht en verricht zij promotieonderzoek naar de toegang tot het enquêterecht 
(promotor is prof. mr. C.D.J. Bulten). 
Contact: k.spruitenburg@jur.ru.nl 
 
 
 
Mr. P.W.J. Verbruggen 
Op 1 september 2012 is mr. P.W.J. (Paul) Verbruggen als universitair docent bij de vaksectie 
Burgerlijk Recht in dienst getreden. Paul Verbruggen schrijft over zelfregulering en haar interactie 
met privaatrechtelijke leerstukken, waaronder het aansprakelijkheidsrecht, verenigingsrecht en 
oneerlijke handelspraktijken. Zijn onderzoeksinteresses betreffen Europees privaatrecht, 
reguleringsbeleid, ‘risk regulation’ en certificering. Paul Verbruggen schreef zijn proefschrift aan het 
Europees Universitair Instituut (Florence, Italië) en studeerde aan de London School of Economics 
(Londen, Verenigd Koninkrijk) en Tilburg University. 
Contact: paul.verbruggen@jur.ru.nl 

 
Aankondiging promoties 
 
Mevr. mr. P.E. Ernste 
Op woensdag 31 oktober 2012 om 15.30 uur zal de promotie plaatsvinden van mevr. mr. P.E. (Paulien) Ernste. Het 
onderwerp van haar dissertatie is ‘Bindend advies’. Haar onderzoek is begeleid door promotor prof. mr. C.J.M. 
Klaassen. 
Lees verder: http://www.ru.nl/rechten/actueel/agenda/@864864/bindend-advies/ 
 
Mr. R.J. van der Weijden 
Op woensdag 28 november 2012 om 15.30 uur zal de promotie plaatsvinden van mr. R.J. (Robbert Jan) van der 
Weijden. Het onderwerp van zijn dissertatie is ‘De faillissementspauliana’. Zijn onderzoek is begeleid door promotoren 
prof. mr. N.E.D. Faber en prof. mr. S.E. Bartels.  
Contact: r.vanderweijden@jur.ru.nl 
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Aankondiging oraties 
 
Prof. mr. C.D.J. Bulten 
Op donderdag 13 juni 2013 om 15.30 uur zal prof. mr. C.D.J. (Claartje) Bulten haar oratie 
uitspreken. De titel van haar rede wordt op korte termijn bekendgemaakt. Het onderzoek van prof. 
mr. C.D.J. Bulten richt zich op ondernemingsrechtelijke geschilbeslechting en de klassieke thema’s 
van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht, zoals besluitvorming en vertegenwoordiging, 
bestuurdersaansprakelijkheid en het enquêterecht. 
Lees verder: http://www.ru.nl/oor/actueel/nieuws/redactionele/mr-claartje-bulten/ 
 
 
 
Prof. mr. A. Hammerstein 
Op vrijdag 22 maart 2013 om 14.00 uur zal prof. mr. A. (Alfred) Hammerstein zijn oratie uitspreken. 
De titel van zijn rede is ‘De onpartijdigheid van de rechter in het geding’. Prof. mr. A. Hammerstein 
is met ingang van 1 februari 2012 benoemd tot hoogleraar bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
van de Radboud Universiteit Nijmegen met als leeropdracht Geschilbeslechting. Dit betreft een 
leeropdracht voor twee jaren op de CPO wisselleerstoel. Prof. Hammerstein is als raadsheer in 
buitengewone dienst verbonden aan de Hoge Raad der Nederlanden en is staatsraad in 
buitengewone dienst (in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). 
Lees verder: http://www.ru.nl/rechten/nieuwsberichten_0/2012/mr-hammerstein/ 
 
 

 
Congressen, symposia en andere evenementen 

 
IFR symposium ‘Liability of Asset Managers’ 
Op vrijdag 20 april 2012 vond het IFR symposium ‘Liability of Asset Managers’ plaats. Het 
symposium stond in het teken van de publicatie van het gelijknamige boek bij Oxford University 
Press. Verscheidene aspecten van de aansprakelijkheid van vermogensbeheerders kwamen aan 
de orde. Als sprekers traden onder meer op prof. D. DeMott (Duke University School of Law), prof. 
D. Busch (OO&R), prof. N. Moloney (London School of Economics), prof. M. Tison (Universiteit 
Gent) en prof. L.D. van Setten (Morgan Stanley/Kings’ College London). Dagvoorzitter was Prof. 
W.A.K. Rank (NautaDutilh/OO&R). 
Lees verder: http://www.ru.nl/ifr/actueel/agenda/@829171/liability-asset/ 
 

 
PAO-cursus 'Main Principles of US Bankruptcy Law' 
Op 1 november 2012 verzorgt Prof. Richard F. Broude in het WTC Amsterdam een 
cursus over kernaspecten van Amerikaans faillissementsrecht die van belang zijn voor 
de commerciële rechtspraktijk. Hierbij staan onder meer de volgende onderwerpen 
centraal: hoofdlijnen van Chapter 11 procedures, wederkerige overeenkomsten, de 

positie van de zekerheidsgerechtigde, verificatie en waardering van vorderingen en consolidatie van 
insolventieprocedures. 
Meer informatie: http://www.ru.nl/cpo/alle-opleidingen/vm-cursusaanbod/regio-amsterdam/red-koppelingen/main-
principles-us/ 

 
IFR jaarsymposium ‘De toekomst van het financieel recht’ 
Op 8 februari 2013 wordt het derde IFR jaarsymposium gehouden. Het centrale thema van het 
jaarsymposium betreft ‘De toekomst van het financieel recht’. Op korte termijn wordt het 
programma openbaar gemaakt op de IFR website. Het jaarsymposium wordt gehouden bij 
Freshfields in Amsterdam. 
IFR website: http://www.ru.nl/ifr/ 
 
 

 
PAO-intensief cursussen te Curaçao 
Van 18 t/m 22 februari 2013 verzorgen diverse kernhoogleraren van het OO&R 
cursussen op het gebied van het vermogens-, ondernemings- en insolventierecht in 
Willemstad, Curaçao. De cursussen worden georganiseerd in samenwerking met de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Het 
jaar 2013 betreft het 4e lustrum van deze samenwerking. Tijdens de cursussen wordt 
eveneens aandacht besteed aan de Nederlands-Caraïbische rechtspraktijk. Juristen die 

aan de cursus deelnemen zijn werkzaam in Nederland, de Nederlandse Caraïben en de Verenigde Staten.  
Meer informatie: http://www.ru.nl/cpo/pao/pao-intensief/ 
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CIDOR 
 
Centrum voor Informatie en Documentatie Onderneming en Recht (CIDOR) 
Het CIDOR is de vakbibliotheek van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht. Het CIDOR is onderdeel van de 
Bibliotheek Rechtsgeleerdheid en is gehuisvest in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 
 
Collectie 
De informatiespecialist van het CIDOR (Henja Korsten) collectioneert op de aandachtsgebieden die betrekking 
hebben op het onderzoeksterrein van het OO&R. Dit terrein bestaat uit een groot aantal voor de 
ondernemingsgerichte praktijk relevante onderwerpen, zoals ondernemingsrecht, financiering, zekerheden en 
insolventie, algemeen vermogensrecht sociaal recht, Europees Privaatrecht en financieel recht. De collectievorming is 
gericht op Nederland, de Europese Unie en diverse landen binnen en buiten Europa. De collectie van het CIDOR 
bestaat uit meer dan 2500 boeken en ongeveer 70 abonnementen op (digitale) tijdschriften, seriewerken en enkele 
losbladige publicaties. Daarnaast is er onder meer toegang tot verscheidene nationale en internationale databanken 
(meer informatie vindt u via de website van het CIDOR). De collectie van het CIDOR is opgenomen in de Catalogus 
van de bibliotheken van de Radboud Universiteit Nijmegen. De tijdschriften, die beschikbaar zijn in het CIDOR, zijn 
tevens opgenomen in de Tijdschriftenlijst van de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid. Vrijwel alle tijdschriften zijn ook 
digitaal beschikbaar via de Tijdschriftenlijst. De collectie is vrij toegankelijk voor medewerkers en studenten van de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, maar ook voor externe bezoekers. Publicaties die geplaatst zijn in het CIDOR, zijn 
niet uitleenbaar. 
 

Informatie & hulp 
Onderzoekers van het OO&R kunnen suggesties doen voor de aankoop van publicaties. Wanneer 
u vragen heeft over de collectie van het CIDOR en / of hulp wenst bij het vinden van de juiste 
bronnen, kunt u contact opnemen met Henja Korsten. 
Contact: h.korsten@ubn.ru.nl 
 
 
 

 

 
Publicaties 
 
Serie Onderneming en Recht 

 
N.E.D. Faber, J.J. van Hees en N.S.G.J. Vermunt (red.), Overeenkomsten en insolventie 
Overeenkomsten vervullen in de huidige insolventiepraktijk een prominente en vaak cruciale rol. 
De opbrengst van de goederen van een insolvente schuldenaar wordt in veel gevallen aanmerkelijk 
beïnvloed door de overeenkomsten die hij met betrekking tot deze goederen heeft gesloten. Ook 
voor het behoud van een door de schuldenaar gedreven onderneming is van belang of lucratieve 
contracten kunnen worden behouden en bezwarende overeenkomsten kunnen worden beëindigd. 
Om een insolventie te kunnen afwikkelen zullen voorts (nieuwe) overeenkomsten moeten worden 
gesloten. In de opstellen die zijn opgenomen in de bundel ‘Overeenkomsten en insolventie’, wordt 
ingegaan op actuele thema's die in dit kader spelen. De bijdragen worden veelal gekenmerkt door 
kritische beschouwingen over het positieve recht en suggesties ter verbetering daarvan. Daarnaast 
is er in enkele bijdragen bijzondere voor de internationale aspecten van het onderwerp. 

Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/boeken_products/overeenkomsten-en-insolventie/prod10291531.html 
 
C.M. Hilverda, De bestrijding van faillissementsfraude: waar een wil is, .. ... ... 
In haar oratie zoekt prof. mr. C.M. Hilverda naar middelen om de bestrijding van faillissementsfraude structureel te 
verbeteren. Allereerst onderzoekt zij de randvoorwaarden voor een effectieve aanpak van deze vorm van fraude. Het 
zal niet verbazen dat de intrinsieke motivatie bij alle betrokken partijen hierbij voorop staat. Vervolgens wijst zij erop 
dat zowel in de aanwezigheid als in de afwezigheid van een fatsoenlijke administratie in faillissement talloze 
mogelijkheden liggen om de bestrijding van faillissementsfraude met relatief bescheiden en eenvoudig te 
implementeren middelen op een aanmerkelijk hoger plan te brengen. 
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/boeken_products/de-bestrijding-van-faillissementsfraude-waar-een-wil-is-
/prod10291845.html 
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V.P.G. de Serière, Als de (stille?) noodklok luidt...Overheidsingrijpen in privaatrechtelijke verhoudingen ten 
behoeve van stabiliteit in de financiële sector 
Deze oratie behandelt de civielrechtelijke aspecten van overheidsinterventies in de financiële sector. De financiële 
crises die deze sector de afgelopen jaren hebben geteisterd, hebben een aantal lacunes in de Nederlandse 
prudentiële toezichtwetgeving aan het licht gebracht. Om die reden is in oktober 2011 een wetsvoorstel bij de Tweede 
Kamer ingediend, waarbij het instrumentarium voor overheidsingrijpen aanmerkelijk is verbeterd en uitgebreid, en 
waarin een aantal aanbevelingen van de Commissie De Wit is overgenomen. Min of meer gelijktijdig met dit 
wetsvoorstel zijn in Brussel een nieuwe richtlijn en uitvoerende regelgeving in voorbereiding die enerzijds voorzien in 
maatregelen die nieuwe financiële crises bij Europese financiële instellingen moeten voorkomen en anderzijds een 
grensoverschrijdend communautair kader scheppen voor overheidsinterventies in de financiële sector. Het betoog van 
prof. mr. V.P.G. de Serière bevat een kritische beschouwing van het wetsvoorstel, waarbij de voorgestelde 
wetsbepalingen worden afgezet tegen de uitgangspunten van de Europese conceptrichtlijn en tegen vergelijkbare 
wetgeving in ons omringende landen. 
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/boeken_products/als-de-stille-noodklok-luidt-/prod10290937.html#beschrijving 
 
 
Serie vanwege het Van der Heijden Instituut 

 
R.G.J. Nowak en A.M. Mennens, Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht, De 
parlementaire geschiedenis (deel II) 
In deze uitgave wordt de parlementaire geschiedenis weergegeven van de wet vereenvoudiging en 
flexibilisering bv-recht en de invoeringswet, inclusief het overgangsrecht. Het rapport en de 
voorontwerpen zijn onder de titel ‘De pre-parlementaire geschiedenis’ gebundeld in deel 85 van de 
Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, verschenen in 2006. 
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/boeken_products/vereenvoudiging-en-flexibilisering-bv-recht-
deel-ii/prod10081483.html# 
 
 

 
Overige publicaties 
 

H.W. Heyman en S.E. Bartels, Vastgoedtransacties, Koop 
In dit boek worden de praktijk en de theorie van de koop van vastgoed besproken. Allereerst wordt 
het begrip onroerende zaak behandeld, omdat het contracteren over vastgoed het onderwerp van 
dit handboek is. Vervolgens wordt onder andere ingegaan op de totstandkoming van de koop, de 
verplichtingen van de verkoper en de koper, de overgang van het risico en de 
verzekeringsrechtelijke aspecten van risico-overgang. Ten slotte worden enkele in de praktijk veel 
voorkomende bedingen, zoals het financieringsvoorbehoud, het boetebeding en de waarborgsom, 
behandeld. Actuele onderwerpen zoals de woningkoop door consumenten (art. 7:2 BW), de 
Vormerkung (art. 7:3 BW) en de klachtplicht van de koper (art. 7:23 BW) komen uitgebreid aan 
bod. Alle onderwerpen worden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. 
Bestellen via: http://www.bju.nl/juridisch/catalogus/vastgoedtransacties-1# 

 
A. Steneker, Pandrecht 
De mogelijkheden tot vestiging en uitwinning van zekerheidsrechten zijn van groot belang bij 
kredietverlening. Vooral in het bedrijfsleven speelt het pandrecht daarbij een prominente rol. Met 
de kredietcrisis is dit belang verder toegenomen. De monografie ‘Pandrecht’ gaat uitgebreid in op 
de mogelijkheden tot vestiging van een pandrecht op bestaande en toekomstige roerende zaken 
en vorderingen. Ook gaat het boek in op de vestiging van een pandrecht op andere goederen, 
zoals aandelen, andere effecten, assurantieportefeuilles en intellectuele eigendomsrechten. De 
positie van de pandhouder bij uitwinning van het pandrecht wordt in kaart gebracht. Hierbij gaat de 
auteur in op de positie van de pandgever, de faillissementscurator, andere pandhouders, 
beslagleggers en de fiscus. Het boek is verschenen als deel B12a in de reeks Monografieën BW. 
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/boeken_products/pandrecht/prod10294052.html 
 
A.S. Hartkamp, European Law and National Private Law - Effect of EU Law and European 
Human Rights Law on Legal Relationships 
European law is increasingly important for private law and legal relationships between individuals. 
This book explores the influence of European law on national private law, in particular the general 
part of private law. The various sources of law are discussed in sequence: the Treaty on the 
Functioning of the European Union (TFEU), the general principles of Union law, directives, 
regulations and the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). 
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/boeken_products/european-law-and-national-private-
law/prod10296471.html 
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Hideki Kanda, Charles Mooney, Luc Thévenoz, Stéphane Béraud and Thomas Keijser, 
Official Commentary on the UNIDROIT Convention on Substantive Rules for Intermediated 
Securities 
This authoritative guide to the Geneva Securities Convention is the first and only UNIDROIT 
backed analysis of the content of the international treaty. It streamlines the otherwise complicated 
and numerous transactions of intermediated securities providing easy access for practitioners and 
scholars in the field. The Commentary is written by participants to the negotiations and discussions 
which resulted in the final version of the treaty. The general introduction to the Commentary sets 
out the reasons for developing the Convention and the principal concepts underlying its 
development. The main part of the Commentary follows the structure of the Convention and is 

arranged on an article-by-article basis. The treatment of each article is subdivided into three main parts: An 
introduction explaining the main goal of that article; a section setting out the genesis of the provision during 
intergovernmental negotiation; and a part discussing in depth the application of the provision with reference to 
practical examples. 
Bestellen via: http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199656752.do# 
 

 
Lopend onderzoek 

B. Bier, M. van Olffen en B. Snijder-Kuipers (red.), Handboek notarieel ondernemingsrecht 
Het ‘Handboek notarieel ondernemingsrecht' richt zich op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
en de niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap naar de stand van zaken na invoering van de Flex BV en het 
Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht. In het boek wordt een overzicht gegeven van de aard van het Nederlandse 
ondernemingsrecht. Voorts komen voor de notariële ondernemingsrechtspraktijk relevante onderwerpen aan bod. Te 
noemen zijn in elk geval de one-tier en de two-tier board, het doen van uitkeringen en bestuurdersaansprakelijkheid, 
instructiebevoegdheden van de algemene vergadering en de rol van het bestuur, herstructurering, 
grensoverschrijdend samenwerken en de positie van de vereffenaar bij liquidatie van de rechtspersoon. Tevens zullen 
voor de praktijk relevante statutaire of contractuele regelingen besproken worden. De redactie streeft naar publicatie 
van het boek in de Van der Heijden serie halverwege 2013. 
Contactpersoon: mr. B. Snijder-Kuipers, birgit.snijder@debrauw.com 
 
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 
 
A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, J.S. Kortmann, L.A.D. Keus en M.H. Wissink (red.), De invloed van het 
Europese recht op het Nederlandse privaatrecht 
Een tweede druk is in voorbereiding van de tweedelige OO&R bundel ‘De invloed van het Europese recht op het 
Nederlandse privaatrecht’ (Serie Onderneming en Recht, deel 42-I en II, Deventer: Kluwer 2007). Het eerste, 
Algemene deel, zal in het Engels verschijnen en worden uitgebreid met bijdragen over verschillende General 
Principles of EU law. Dat laatste is in lijn met het in 2011 verschenen bijzondere nummer van het WPNR ‘Algemene 
beginselen van Unierecht en het privaatrecht’ (WPNR 6901). 
Contactpersoon: prof. mr. drs. C.H. Sieburgh, c.sieburgh@jur.ru.nl 
 
D. Busch, C.J.M. Klaassen en T.M.C. Arons (red.), Aansprakelijkheid in de financiële sector 
De bundel ‘Aansprakelijkheid in de financiële sector’ behandelt de civielrechtelijke aansprakelijkheid van verschillende 
partijen die actief zijn in de financiële sector, zoals banken, vermogensbeheerders, beheerders van 
beleggingsinstellingen, financiële toezichthouders, tussenpersonen van aanbieders van financiële producten en 
kredietbeoordelaars. In het algemene deel wordt mede ingegaan op de verhouding tussen de (Europese) 
toezichtregelgeving en civiele aansprakelijkstelling naar Nederlands en Belgisch recht, parallelle zorgplichten, 
causaliteitsvraagstukken, berekening van beleggingsschade, WCAM-schikkingen bij beleggingsschade, de rol van 
mediation en arbitrage bij beleggingsgeschillen en aansprakelijkheid in internationale verhoudingen. 
Contactpersoon: prof. mr. D. Busch, d.busch@jur.ru.nl 
 
D.R. Doorenbos, M.J.C. Somsen en G.V. Naber  (red.), Onderneming en sanctierecht 
Het boek richt zich op bestuursrechtelijke handhaving van financieel toezichtrecht, in het bijzonder onder de Wft en de 
Pensioenwet. Behalve wettelijke vormen van handhaving komen ook alternatieve vormen daarvan aan de orde. 
Daarnaast krijgen handhavingsstrategie, rolverdeling tussen toezichthouders en internationale aspecten van 
handhaving aandacht. De redactie streeft naar publicatie van het boek in de Serie Onderneming en Recht in de loop 
van dit kalenderjaar. 
Contactpersoon: mr. G.V. Naber, g.naber@jur.ru.nl 
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T.R.M.P. Keijser (red.), Transnational Securities Law 
De werktitel van dit boek is 'Transnational Securities Law'. Het uitgangspunt van het boek is de bestaande 
internationale regelgeving betreffende girale effecten. Het is gericht op en geschreven door praktijkjuristen, 
beleidsmakers en academici. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de UNIDROIT Convention on Substantive 
Rules for Intermediated Securities (Geneva Securities Convention) met materieelrechtelijke regels en de Convention 
on the Law Applicable to Certain Rights in respect of Securities Held with an Intermediary (Hague Securities 
Convention) met verwijzingsregels betreffende girale effecten. Deze verdragen worden geplaatst in de context van 
onder meer werk door UNCITRAL op het gebied van zekerheidsrechten en insolventie, werk van UNIDROIT op het 
gebied van close-out netting, almede toezichtsregels en -aanbevelingen van verschillende internationale instanties 
(Bank for International Settlements, Financial Stability Board, IOSCO, etc.). Het boek gaat in op de positie van de 
investeerder, de intermediar(s) en de uitgevende instelling in de girale 'keten' en behandelt civielrechtelijke 
onderwerpen als de overdracht van en het vestigen van beperkte rechten op effecten, verkrijging te goeder trouw en 
voorrangsregels, alsmede toepasselijke regels van insolventierecht. Ook onderwerpen betreffende de integriteit van 
het girale effectenstelsel komen aan de orde, zoals allocatie en segregatie van effecten, het voorkomen van 'inflatie' 
van het aantal effecten en de verdeelsleutel in het geval van tekorten. Waar de genoemde verdragen geen regeling 
treffen worden waar mogelijk best practice standaarden aanbevolen en wordt onderzocht of verdere harmonisatie van 
het effectenrecht mogelijk is in de vorm van een legislative guide of een model law. Het boek wordt eind 2013/begin 
2014 gepubliceerd door Oxford University Press. 
Contactpersoon: mr. drs. T.R.M.P. Keijser, t.keijser@jur.ru.nl 
 
Paul Davies, Klaus Hopt, Richard Nowak and Gerard van Solinge (eds.), Forum Europaeum on Corporate 
Boards in listed companies 
The project entails a comparative research on one-tier and two-tier board models in major European countries. It aims 
to find out how the two models are regulated and how they are actually working, and to what extent a functional 
convergence between the two models can be detected. The output will be a book with national reports pursuant to an 
agreed format, preceeded by a functional comparative analysis of board structures and board functioning in the 
countries concerned. The following countries are involved: Belgium, France, Germany, Italy, the Netherlands, Poland, 
Sweden, Switzerland and the UK. The project is a joint initiative of the Business & Law Research Centre (Van der 
Heijden Institute) and the Max Planck Institute Hamburg. The editors aim to complete the book in 2012. 
Contactpersoon: mr. drs. R.G.J. Nowak, richard.nowak@cliffordchance.com 
 
Dennis Faber, Niels Vermunt, Jason Kilborn and Kathleen van der Linde (eds.), Treatment of Contracts in 
Insolvency 
The topic ‘Treatment of Contracts in Insolvency’ has been selected for the second volume of the Oxford International 
and Comparative Insolvency Law Series. This topic is of particular interest to the insolvency community as virtually 
any insolvency – ranging from small scale entrepreneurs in the SME sector to large global corporations – will have to 
deal with this issue. The book contains detailed National Reports of 20 countries in and beyond Europe. Core topics 
that will be addressed in the book include: the assumption and rejection of contracts, the protection of the 
counterparty, pre-insolvency negotiated contractual remedies (e.g. flip clauses, automatic termination and acceleration 
clauses, close out netting provisions, flawed/conditional rights and penalty provisions), the treatment of restitution 
claims and nominated contracts. The book will be published by Oxford University Press in 2013. 
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, as appropriate) 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 
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L.D. van Setten and D. Busch (eds.), Alternative Investment Funds in Europe - Law and Practice 
The book discusses the highly controversial European Directive on Alternative Investment Fund Managers which was 
adopted after much debate in October 2010 (AIFMD). The AIFMD is a direct regulatory response to the financial crisis 
and will have a broad and material impact on the manner in which investment managers may operate and offer non-
retail funds (including hedge, private equity, real estate and infrastructure), which are largely unregulated at present. 
The AIFMD aims to bring all non-UCITS funds which are either managed or offered in a Member State into the 
regulated space, subject to very narrow exceptions (such as for employee savings schemes). Accordingly, the AIFMD 
not only regulates funds and fund managers based in the EU, but also seeks to regulate any non-EU managers who 
seek to offer non-EU funds to EU investors. The AIFMD will have a direct impact on all EU and non-EU fund 
managers (such as US based investment managers) who offer or manage EU or non-EU funds to EU based 
institutional investors. The book will start with a detailed review of the AIFMD itself, including any ‘Level 2’ rules,  
known as ‘binding technical standards’, which are to be determined by the newly established European Securities and 
Markets Authority (ESMA) and adopted by the EU Commission pursuant to special powers granted to it in the AIFMD, 
known as ‘delegated acts’ (2011-2012). (ESMA succeeded CESR, the Committee of European Securities Regulators, 
from January 2011 onwards.) As the AIFMD is a directive, the Member States are required to implement the AIFMD 
through national legislation. Accordingly, the bulk of the book will consist of chapters that will address the national 
implementation legislation of the most important EU Member States. The book will be published by Oxford University 
Press in 2013. 
Contactpersoon: prof. mr. D. Busch, d.busch@jur.ru.nl 
 
In voorbereiding 
 
Een nieuwe opstellenbundel over het onderwerp ‘Aansprakelijkheid, verzekering & ADR’ is in voorbereiding. 
Initiatiefnemers van dit project zijn prof. mr. C.J.M. Klaassen, prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde, mr. P.E. Ernste 
en mr. A.Ch.H. Franken. Belangstellenden kunnen contact opnemen met prof. mr. C.J.M. Klaassen 
(C.Klaassen@jur.ru.nl). 
 

 
Lopende promotieonderzoeken 

In dit opgenomen overzicht staan lopende promotieonderzoeken vermeld van vaste medewerkers van het OO&R: 

Irene Aronstein  De rol van algemene rechtsbeginselen voor de verdere ontwikkeling van Europees 
privaatrecht  

Jos Beckers   Acting in concert in het kader van het verplicht bod op effecten  
Guido Bergervoet  De overeenkomst van borgtocht  
Sanne van Dongen  Groepen van contracten  
Etzel van Dooren  De beëindiging van het groepsregime uit Boek 2 BW  
Patty Emaus   De invloed van het voorzorgsbeginsel op het civiele aansprakelijkheidsrecht  
Ingeborg Haazen  Het schadebegrip in het privaatrecht  
Merel Heilbron  Retentierecht in (internationaal) faillissement 
Vincent van Hoof  Het generaal pandrecht in (rechts-)historisch perspectief  
Maaike Huizingh  Contractsoverneming, een abstracte rechtshandeling  
Miriam Kullmann  Enforcement of labour law in a cross-border context  
Femke Laagland  De rol van de Nederlandse werknemer bij een grensoverschrijdende fusie op basis van de 

Tiende Richtlijn  
Peter Laaper   Uitbesteding door financiële ondernemingen en pensioenfondsen  
Roel van Leuken  Horizontale directe werking van de Europese verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van 

goederen, personen, diensten en kapitaal  
Ingrid Ligteringen  Ongeldigheid van rechtshandelingen wegens strijd met EU-recht  
Govert Naber   Vermogensscheiding bij derivaten  
Gosse Oosterhoff Synthetische belangen in aandelen en daaraan te verbinden rechten en verplichtingen 
Pernille van der Plank  Het voegen en splitsen van onroerende zaken  
Claudia Rijckenberg  Het fixatiebeginsel in faillissement  
Tom Salemink   Uitkoop van minderheidsaandeelhouders  
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 – A comparative study of secured transactions and insolvency law in 

England and the Netherlands 
Ciska Wisman The tax treatment of cross-border dividend payments: towards an EU-proof model  
Pieter Wolters  De omstandigheden die de werking van de redelijkheid en billijkheid bepalen 

 
Contactgegevens onderzoekers: http://www.ru.nl/rechten/over_de_faculteit/zoeken_naar_adressen/ 
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Agenda 

 Promotie mevr. mr. P.E. Ernste op 31 oktober 2012, Radboud Universiteit Nijmegen 
 CPO/OO&R course ‘Main principles of US Bankruptcy Law’ op 1 november 2012, World Trade Center, 

Amsterdam 
 Promotie mr. R.J. van der Weijden op 28 november 2012, Radboud Universiteit Nijmegen 
 Derde IFR jaarsymposium ‘De toekomst van het financieel recht’ op 8 februari 2013, Freshfields Bruckhaus 

Deringer LLP, Amsterdam 
 PAO-intensief cursussen van 18 t/m 22 februari 2013 te Curaçao 
 Oratie prof. mr. A. Hammerstein op 22 maart 2013, Radboud Universiteit Nijmegen 
 Oratie prof. mr. C.D.J. Bulten op 13 juni 2013, Radboud Universiteit Nijmegen 

 

Bezoekadres: 

Thomas van Aquinostraat 4 

6525 GD Nijmegen   

Postadres:

Postbus 9049 

6500 KK Nijmegen 

Telefoon: 024 3615565  

Fax: 024 3615662   

E‐mail: n.vermunt@jur.ru.nl 

 

 


