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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, 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 2013 
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 (b.stienissen@jur.ru.nl). 
 

Uitgelicht 
 

Koninklijke onderscheiding 
Prof. mr. C.J.H. (Corjo) Jansen ontving op 26 april 2013 uit handen van de Burgemeester van 
Nijmegen, Hubert Bruls, een koninklijke onderscheiding. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. De Orde van de Nederlandse Leeuw wordt verleend voor verdiensten op het 
gebied van wetenschap en kunsten. Prof. Jansen kreeg de onderscheiding voor zijn bijdrage aan 
rechtshistorisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het juridisch leven in de Tweede 
Wereldoorlog. In zijn recente boek De Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog beschrijft Jansen de 
houding van de Hoge Raad ten opzichte van de bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Lees verder: http://www.ru.nl/oor/actueel/nieuws/redactionele/koninklijke/ en 
http://www.ru.nl/@887076/pagina/  

  
Verbetering van het faillissementsrecht 
Prof. mr. P.M. (Michael) Veder, mr. T.E. (Tom) Booms en mr. N.B. (Niels) Pannevis hebben in opdracht van het 
Ministerie van Veiligheid & Justitie een onderzoek uitgevoerd naar de verbetering van het faillissementsrecht. Op 
basis van een rechtsvergelijkende studie (België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje) beschrijft het 
onderzoeksrapport mogelijke verbeterpunten in de Faillissementswet. Concreet gaat het rapport onder meer in op het 
pre-insolventieakkoord, het akkoord tijdens insolventie en de (on)mogelijkheden van stille bewindvoering. Het 
onderzoek dient ter voorbereiding van een wetsvoorstel in het kader van een herijking van het faillissementsrecht. De 
Minister van Veiligheid en Justitie is voornemens de Faillisementswet te herzien op zes onderdelen, één van die 
onderdelen is de invoering van de mogelijkheid tot stille bewindvoering. Nog dit najaar wordt het wetsvoorstel ter 
consultatie aangeboden. 
Lees verder: http://www.ru.nl/oor/koppeling/verbetering/  
 

Academia Europaea 
Prof. mr. A.S. (Arthur) Hartkamp is verkozen tot lid van de Academia Europaea. De Academia 
Europaea is een Europees genootschap van wetenschappers uit alle disciplines die behoren tot de 
mondiale top. Onder hen bevinden zich diverse Nobelprijswinnaars. De academie moedigt 
internationaal en interdisciplinair onderzoek aan en adviseert overheden over wetenschapsbeleid. 
Met het lidmaatschap krijgen de Nijmeegse onderzoekers Europese erkenning voor hun werk. 
Lees verder: http://www.ru.nl/rechten/actueel/nieuws/@920419/liefst-elf/  
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Mr. J.E. Jansen benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de UvA 
Mr. J.E. (Jelle) Jansen, universitair hoofddocent bij de vaksectie Rechtsgeschiedenis, is per 1 
september benoemd tot bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het privaatrecht aan de 
Universiteit van Amsterdam. De benoeming is voor een dag in de week, voor een periode van drie 
jaar, op voorstel van de Marcel Henri Bregstein Stichting. Jelle Jansen gaat aan de UvA een dag in 
de week een mastervak doceren dat hij rechtshistorisch en rechtsvergelijkend in wil vullen. De 
overige vier dagen in de week blijft hij werken aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Lees verder: http://www.ru.nl/rechten/actueel/nieuws/@922719/jelle-jansen-benoemd/ 
 

 
Benoemingen 

 

 
Prof. L. Macgregor LL.B, LL.M, DipLP 
Prof. L. (Laura) Macgregor is met ingang van 1 september 2013 benoemd tot hoogleraar, met als 
leeropdracht International Commercial Law. Dit betreft een leeropdracht voor twee jaar op de 
wisselleerstoel van het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht. Prof. Macgregor is tevens 
verbonden aan de Edinburgh Law School en is directeur van het Edinburgh Centre for 
Commercial Law. Eerder werkte zij als onderzoeker bij de University of Glasgow en was zij 
solicitor bij Shepherd and Wedderburn LLP. 
Contact: l.macgregor@ed.ac.uk  

 
   

Mr. drs. A. MacLean 
Mr. drs. A. (Alexander) MacLean is benoemd tot curatoriumlid namens ING Bank. Hij neemt deze 
functie over van mr. F. (Frans) Demmers. De heer MacLean is aan ING Bank verbonden als 
Deputy General Counsel. Tevens is hij Hoofd Juridische Zaken bij ING Direct. Voorheen was de 
heer MacLean werkzaam bij onder meer KPN en Schut & Grosheide Advocaten. 
Contact: alexander.maclean@ing.nl 
 
 
 

 
Prof. dr. H. Schulte-Nölke 
Prof. dr. H. (Hans) Schulte-Nölke is met ingang van 1 september 2013 benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Duits recht bij het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht. Prof. Schulte-Nölke is 
hoogleraar aan de Universiteit van Osnabrück en directeur van het European Legal Studies 
Institute Osnabrück. Zijn onderzoek heeft onder meer betrekking op de Europese juridische 
harmonisatie in het privaat- en economisch recht. Tevens verricht hij werkzaamheden voor de 
Europese Commissie bij het ontwerpen van EU-recht. 
Contact: h.schulte-nolke@jur.ru.nl  

 

 
Mr. G. Warringa 
Mr. G. (Guus) Warringa is benoemd tot curatoriumlid namens APG Asset Management. Hij neemt 
deze functie over van dr. E.M.G. (Ed) Creusen. De heer Warringa is aan APG Asset Management 
verbonden als Chief Counsel en als lid van de raad van bestuur. Voorheen was hij werkzaam bij 
NYSE Euronext, MARKET MAKER firm AOT N.V. (thans Binck Bank N.V.) en Loeff Claeys 
Verbeke. 
Contact: guus.warringa@apg-am.nl  
 

 
Nieuwe medewerkers 
 

Mr. A.M. van Diggele  
Op 1 mei 2013 is mr. A.M. (Anniek) van Diggele als parttime junior-docente in dienst getreden bij 
de vaksectie Sociaal Recht. Zij verzorgt onderwijs voor het vak recht, arbeid en management en 
doet onderzoek naar de bestuurdersbeloning. Zij behaalde haar master Ondernemingsrecht aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft daarnaast een semester gestudeerd aan de 
Universidad Pontificia Comillas te Madrid. Daarnaast studeert zij de master International 
Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Contact: a.vandiggele@jur.ru.nl  
 

 
Mr. K.W.C. Geurts 
Op 1 september 2013 is mr. K.W.C. (Kim) Geurts aangesteld als promovenda bij het OO&R. De 
werktitel van haar proefschrift is: ‘Leverancierskrediet. Voldoet het Nederlandse zekerhedenrecht 
aan de eisen van deze tijd?’ (promotor is prof. mr. S.E. Bartels). Kim Geurts heeft in augustus jl. de 
Onderzoeksmaster Onderneming en Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen afgerond. 
Contact: k.geurts@jur.ru.nl   
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Mr. S. Rive 
Per 1 september 2013 is mr. S. (Sabine) Rive als buitenpromovenda verbonden aan het 
Onderzoekcentrum Onderneming & Recht. Haar onderzoek ziet op de aansprakelijkheid van 
bestuurders en toezichthouders in de zorgsector. Voorheen was zij onder meer werkzaam als 
advocaat. Prof. mr. C.J.M. (Carla) Klaassen is als promotor aangesteld en begeleidt het 
onderzoek van Sabine Rive. 
Contact: s.rive@jur.ru.nl  
 
 

Aankondiging promoties 
 

Mr. F.G. Laagland 
Op dinsdag 3 december 2013 om 16.30 uur zal de promotie plaatsvinden van mr. F.G. (Femke) 
Laagland. Haar dissertatie ziet op het onderwerp ‘De rol van Nederlandse werknemers 
(vertegenwoordigers) bij een grensoverschrijdende juridische fusie’. Haar onderzoek is begeleid door 
promotor prof. mr. L.G. (Leonard) Verburg. 
Contact: f.laagland@jur.ru.nl  
 
 
 
Mr. S.R. Damminga 
Op vrijdag 24 januari 2014 zal de promotie plaatsvinden van mr. S.R. (Stijn) Damminga. Het 
onderwerp van zijn dissertatie is ‘Ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling als 
bronnen van verbintenissen’. Zijn onderzoek is begeleid door promotoren prof. mr. S.E. (Steven) 
Bartels en prof. mr. H.L.E. (Rick) Verhagen.  
Contact: stijn.damminga@dlapiper.com  
 
 

 

Aankondiging oraties 
 

Prof. mr. J.B. Spath 
Op donderdag 22 mei 2014 om 15.30 uur zal prof. mr. J.B. (Hanneke) Spath haar oratie 
uitspreken. De titel van haar rede wordt op korte termijn bekendgemaakt. 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/  
 

 

Congressen, symposia en andere evenementen 
 
Van der Heijden congres ‘Herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden’ 
Op vrijdag 15 november en zaterdag 16 november 2013 wordt aan de Radboud Universiteit Nijmegen het 
tweejaarlijks congres van het Van der Heijden Instituut gehouden. Het centrale thema van het congres is 
‘Herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden’. Prominente sprekers uit de wetenschap en praktijk verzorgen 
voordrachten over kernonderwerpen op het terrein van het ondernemingsrecht, financieel recht en faillissementsrecht. 
Bijzondere aandacht gaat uit naar de positie van direct betrokkenen (o.a. het bestuur, de raad van commissarissen, 
aandeelhouders, de bank en andere crediteuren). Tevens wordt ingegaan op grensoverschrijdende aspecten van 
herstructureringen. 
Contactpersoon: prof.mr. G. van Solinge, g.vansolinge@jur.ru.nl 
 
Afscheid prof. mr. C.M. Grundmann-van de Krol en IFR jaarsymposium ‘Banken’ 
Het afscheidssymposium voor prof. mr. C.M. Grundmann-van de Krol wordt op donderdag 28 november 2013 
gehouden in de Senaatszaal van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het symposium is alleen toegankelijk voor 
genodigden. Op vrijdag 7 februari 2014 vindt het vierde IFR jaarsymposium plaats bij Allen & Overy te Amsterdam. 
Het thema is ‘Banken’. Nadere informatie over het inhoudelijke programma en sprekers wordt op korte termijn bekend 
gemaakt. 
Contactpersoon: prof.mr. D. Busch, d.busch@jur.ru.nl  
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Uitwisseling Max-Planck-Instituut 
Op maandag 2 december 2013 vindt er een bijeenkomst plaats in het kader van een uitwisseling met het Max- 
Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht uit Hamburg. Onderzoekers van het Max-Planck-
Instituut en het OO&R houden een (onderzoeks)presentatie in het Engels of Duits. Aanvullend bestaat er ruimte voor 
discussie. Het betreft een besloten bijeenkomst waarvoor onderzoekers van het OO&R zich kunnen opgeven. 
Aanmelden: mevr. M. Koopman, m.koopman@jur.ru.nl 
 
OO&R symposium ‘Corporate boards’ 
Op donderdag 13 februari 2014 vindt in Amsterdam het OO&R symposium ‘Corporate boards’ plaats. Het symposium 
staat in het teken van de publicatie eind november van het boek Paul Davies, Klaus Hopt, Richard Nowak and Gerard 
van Solinge (eds.), Boards in Law and Practice: A Cross-Country Analysis in Europe, Oxford University Press 2013. 
Nadere informatie over de locatie, sprekers en het inhoudelijke programma wordt op korte termijn bekend gemaakt. 
Contact: mr. drs. R.G.J. Nowak, richard.nowak@cliffordchance.com  
 
OO&R seminar ‘Nederlandse medezeggenschap vanuit een internationaal perspectief’ 
Op 22 april 2014 wordt bij De Brauw Blackstone Westbroek het OO&R seminar ‘Nederlandse medezeggenschap 
vanuit een internationaal perspectief’ gehouden. Het programma bestaat uit de volgende voordrachten: De toepassing 
van de WOR op internationale besluitvorming (mr. R.A.A. Duk, BarentsKrans), Nut en noodzaak van een Europese 
ondernemingsraad (mr. E.J. Henrichs, De Brauw Blackstone Westbroek), Vennootschappelijke medezeggenschap en 
de grenzen van territorialiteit (prof. mr. J.H.M. Willems, Rijksuniversiteit Groningen) en Vennootschappelijke 
medezeggenschap bij grensoverschrijdende herstructureringen (mr. F.G. Laagland, OO&R/Radboud Universiteit 
Nijmegen). 
Contact: mr. F.G. Laagland, f.laagland@jur.ru.nl 
 

Publicaties 
 
Serie Onderneming & Recht 
 

 
D.R. Doorenbos en M.J.C. Somsen (red.), mr. G.V. Naber (red.secr.), Onderneming en 
sanctierecht   
De bundel ‘Onderneming en sanctierecht’ 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. 
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/juridisch/strafrecht/strafrecht-algemeen/onderneming-en-
sanctierecht/prod10302592.html# 
 

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 en kredietbeoordelaars. In het algemene deel wordt mede ingegaan 
op de verhouding tussen de (Europese)toezichtregelgeving en civiele aansprakelijkstelling in rechtsvergelijkend 
perspectief, parallelle zorgplichten, causaliteitsvraagstukken, berekening van beleggingsschade, WCAM-schikkingen 
bij beleggingsschade, de rol van mediation en arbitrage bij beleggingsgeschillen en aansprakelijkheid in internationale 
verhoudingen. 
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/juridisch/aansprakelijkheid-in-de-financiele-sector/prod10303349.html  
 

P.T.J. Wolters, Alle omstandigheden van het geval, Een onderzoek naar de omstandigheden 
die de werking van de redelijkheid en billijkheid beïnvloeden 
Dit proefschrift schept duidelijkheid over de omstandigheden van het geval. Het onderzoekt deze 
omstandigheden op een systematische wijze. Het geeft een overzicht van de verschillende 
relevante omstandigheden en beschrijft hoe deze omstandigheden de werking van de redelijkheid 
en billijkheid beïnvloeden. Daarnaast vergelijkt deze studie de verschillende omstandigheden met 
elkaar. Zij laat zien dat een concrete omstandigheid op verschillende manieren kan worden 
benaderd. Een scherp onderscheid tussen de verschillende benaderingswijzen creëert 
duidelijkheid over de werking van de redelijkheid en billijkheid. Het systematische onderzoek leidt 
tot verschillende conclusies over de omstandigheden die de werking van de redelijkheid en 
billijkheid beïnvloeden. Het onderzoek bevat eveneens aanbevelingen aan de wetgever, rechter en 
praktijkjurist. Het geeft aan hoe de wetgever en de rechter duidelijkheid over de werking van de 

redelijkheid en billijkheid kunnen creëren. Het laat daarnaast zien hoe de praktijkjurist om kan gaan met situaties 
waarin de redelijkheid en billijkheid een rol speelt. 
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/juridisch/burgerlijk-recht//alle-omstandigheden-van-het-geval/prod10302495.html 
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Serie vanwege het Van der Heijden Instituut 
 

J.J.M. van Mierlo, Medezeggenschap en de spanning tussen WOR en ondernemingsrecht 
Dit proefschrift gaat in op de spanning tussen het medezeggenschapsrecht in de WOR en het 
ondernemingsrecht in Boek 2 BW en de Wft. Na een bespreking van het algemene 
begrippenkader, gaat de auteur in op de vraag wanneer men kan spreken van een besluit in 
voorbereiding, en wanneer het de ondernemer is die een besluit in voorbereiding heeft. Daarbij 
besteedt de auteur ook aandacht aan de spanning tussen verplichtingen uit hoofde van art. 24 
WOR en de Wft. Aan de hand van uitspraken van de OK en de HR volgt dan een heldere analyse 
van toerekening, vereenzelviging en medeondernemerschap. Tenslotte gaat het proefschrift in op 
concrete besluiten: de overdracht van de zeggenschap in de ondernemer, een belangrijke wijziging 
van de verdeling van de bevoegdheden binnen de ondernemer, en de benoeming van een 

bestuurder van de vennootschap. 
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/boeken_products/medezeggenschap-en-de-spanning-tussen-wor-en-
ondernemingsrecht/prod10302982.html#beschrijving 
 
M. Holtzer, A.F.J.A. Leijten en D.J. Oranje (red.), Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 
2012-2013 
In deze editie van de Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation komen de volgende onderwerpen aan 
de orde: medezeggenschapsrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, enqûeterecht, AVA, vennootschappelijk belang, 
arbitragerecht, flex-BV en de verenigingsaangelegenheden. 
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/boeken_products/geschriften-vanwege-de-vereniging-corporate-litigation-2012-
2013/prod10302287.html  
 
Oxford International and Comparative Insolvency Law Series 
 

Dennis Faber, Niels Vermunt, Jason Kilborn and Kathleen van der Linde (eds.), Treatment of 
Contracts in Insolvency 
This is the second volume of the Oxford International and Comparative Insolvency Law Series. 
Virtually any insolvency needs to deal with the matter of contractual obligations and this book 
focuses on the extent to which insolvency law interferes with those obligations and relationships. 
The topic is addressed through national reports from nineteen main economically developed 
countries across the globe. The uniform structure of national reports enables easy comparison 
between the jurisdictions and substantially enhances the accessibility of material on a jurisdiction to 
foreign lawyers. This work provides authoritative guidance on the consequences of insolvency on 
contractual relationships covering issues such as the assumption and rejection of executory 

contracts, the special treatment of specific contracts and the effects of pre-insolvency negotiated contractual remedies 
(e.g. termination and acceleration clauses, close-out netting provisions, flip clauses, flawed/conditional rights and 
penalty provisions). 
Bestellen via: http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199668366.do#  
 
Overige publicaties 

 
C.M. Grundmann-van de Krol, Regulering van beleggingsinstellingen en icbe’s in de Wft 
De aanleiding voor dit boek is de implementatie in de Wet op het financieel toezicht van Richtlijn 
2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (‘AIFMD’) die 
complementair is aan de al eerder in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerde Richtlijn 
2009/65/EG inzake instellingen voor collectieve belegging in effecten (‘ICBE-richtlijn’). Beide 
richtlijnen tezamen omvatten in beginsel alle soorten instellingen voor collectieve belegging 
waardoor de regulering op Europees niveau een feit is geworden. De implementatie van de AIFMD 
in de Wft heeft ertoe geleid dat in de Wft thans een onderscheid is aangebracht tussen twee 
hoofdtypen instellingen voor collectieve belegging – beleggingsinstellingen en icbe’s – met elk een 
‘eigen’ set aan regels waaraan voldaan moet worden. De doelstelling van dit boek is om die regels 

inzichtelijk en systematisch voor het voetlicht te brengen met aandacht voor de Europese oorsprong van die regels. 
Bestellen via: http://www.bju.nl/juridisch/catalogus/regulering-beleggingsinstellingen-en-icbes-in-de-wft-1# 

 

 
S.E. Bartels en A.I.M. van Mierlo, m.m.v. H.D. Ploeger, Asser 3-IV – Algemeen goederenrecht 
In dit deel wordt het algemeen goederenrecht behandeld. Eerst komen de aard van de 
vermogensrechten en het bezit aan de orde, waarna uitvoerig wordt ingegaan op de verkrijging van 
goederen door overdracht en verjaring. De huidige bewerking is een actualisering, geen volledige 
herziening. Dit geldt niet voor het hoofdstuk over de openbare registers en het kadaster, dat geheel 
nieuw van opzet is. Het geldt evenmin voor het hoofdstuk over fiduciaire verhoudingen dat 
nauwelijks bewerking heeft ondergaan. De sinds de vijftiende druk (2006) verschenen wetgeving, 
rechtspraak en literatuur zijn op de gebruikelijke wijze tot 1 april 2013 verwerkt. 
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/boeken_products/asser-3-iv-algemeen-
goederenrecht/prodM10083410.html#beschrijving  
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A.P.M.J. Vonken, m.m.v. H.L.E. Verhagen, X.E. Kramer en S. van Dongen, Asser 10-I – 
Algemeen deel IPR 
Dit boek biedt een uiteenzetting van een aantal IPR-kwesties van algemene aard: begripsvorming, 
rechtsbronnen, de relatie van het IPR tot het Unierecht, de structuur van de verwijzingsregel, 
kwesties van temporele aard, problemen van samenloop en van interpretatie. Ook komt aan de orde 
de rechtstheoretische grondslag van de meest gangbare verwijzingsprocedés. Ten slotte wordt 
aandacht besteed aan een reeks algemene leerstukken van IPR: kwalificatie, openbare orde-
exceptie en andere exceptieclausules, assimilatie, wetsontduiking, renvoi, voorvraag en 
voorrangsregels. Al deze onderwerpen worden in een bredere context geplaatst en door 
voorbeelden op het terrein van het internationale personen-, familie- en erfrecht, het vermogens- en 

rechtspersonenrecht, alsook het insolventierecht tot leven gebracht. 
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/boeken_products/asser-10-i-algemeen-deel-ipr/prodM10296704.html#beschrijving 
 

Willem Zwalve en Corjo Jansen, Publiciteit van Jurisprudentie 
Het boek ‘Publiciteit van Jurisprudentie’ richt zich op de ontwikkeling van de 
rechtspraakverzamelingen, zoals die zijn gepubliceerd in de Romeinse tijd, in Italië na de receptie 
van het Romeinse en het canonieke recht, in Frankrijk, Nederland en Duitsland, zowel voor als na 
de codificaties en in het Verenigd Koninkrijk. De studie verschijnt naar aanleiding van het 100-jarig 
bestaan van de Nederlandse Jurisprudentie. Zij richt zich vooral op de privaatrechtelijke rechtspraak 
van de ‘hoogste’ rechterlijke instanties. Per land is er in het bijzonder aandacht voor het verband 
tussen het al dan niet motiveren van rechterlijke uitspraken en de opkomst van rechtspraakuitgaven. 
Het boek verscheen op 30 mei 2013. 
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/juridisch/publiciteit-van-
jurisprudentie/prod10292431.html#beschrijving 

 

 
M. Heemskerk, Van pensioencrisis tot pensioen(r)evolutie 
Pensioen wordt minder zeker en het wordt zeker minder. Pensioenkortingen, een hogere 
pensioenleeftijd en een lagere pensioenopbouw maken duidelijk dat er een pensioencrisis is. Zowel 
jongeren als ouderen vrezen de pensioenrekening te moeten betalen. Prof. mr. M. (Mark) 
Heemskerk gaat in op de dreigende pensioenkloof tussen jong en oud. Hij bespreekt de 
pensioen(r)evolutie en de juridische risico’s van de voorgestelde pensioenhervorming. Kunnen 
werkgevers en pensioenfondsen de pensioenregeling met jong en oud versoberen of kunnen 
werknemers en gepensioneerden die wijziging blokkeren? Heemskerk stuit op juridische grenzen 
tussen jong en oud en doet enkele suggesties om die grenzen te verleggen naar een nieuw 
pensioenevenwicht. 
Bestellen via: http://www.bju.nl/juridisch/catalogus/van-pensioencrisis-tot-pensioenrevolutie-1#  

 

Lopend onderzoek 
 
G. Rensen en B. Snijder-Kuipers (red.), Handboek notarieel ondernemingsrecht, Deel II en M.L. Lennarts en B. 
Snijder-Kuipers (red.) Handboek notarieel ondernemingsrecht, Deel III 
De eerste bundel 'Handboek notarieel ondernemingsrecht' richt zich op de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid en de niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap naar de stand van zaken na invoering van de 
Flex BV en het Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht. In het tweede deel staan de vereniging, coöperatie en onderlinge 
waarborgmaatschappij centraal. Deel drie zal de stichting in diverse gedaanten behandelen. Voor de notariële 
ondernemingsrechtspraktijk relevante onderwerpen komen aan bod. Tevens zullen voor de praktijk relevante 
statutaire of contractuele regelingen besproken worden. 
Contactpersoon: mevr. mr. B. Snijder-Kuipers, birgit.snijder@debrauw.com 
 
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 
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Leonard Verburg en Corjo Jansen (red.), Beloning 
Beloning staat de afgelopen jaren in het brandpunt van de belangstelling. Politici en populaire media laken 
bijvoorbeeld de bonuscultuur bij de financiële instellingen. Juristen zien zich op hun beurt geconfronteerd met nieuwe 
regelgeving, zoals de Wet Normering Topinkomens (WNT), en nieuwe initiatieven, zoals de discussie over inlevering 
van loon in het geval van demotie. De bundel kent een juridische en een economische invalshoek. Op juridisch gebied 
komen alle relevante rechtsgebieden aan bod: het ondernemingsrecht (met onderwerpen als bonussen van 
bestuurders, claw back, etc.), het arbeidsrecht (met aandacht voor onder meer het thema loon en gelijke behandeling, 
variabele beloning, WNT, beloning en medezeggenschap, e.d.), het pensioenrecht (vanuit de gedachte dat pensioen 
uitgesteld loon is) en het burgerlijk recht (bijv. arbeid en loon). De beoogde auteurs zijn advocaten en hoogleraren, 
zodat een kruisbestuiving van de theorie door de praktijk en van vice versa kan plaatsvinden. Daarnaast komen er 
enkele bijdragen in de bundel vanuit een economisch en arbeidsmarktperspectief. 
Contactpersoon: prof. mr. L.G. Verburg, l.verburg@jur.ru.nl  
 
C.J.M. Klaassen, N. van Tiggele-van der Velde, P.E. Ernste en A.Ch.H. Franken (red.), Aansprakelijkheid, 
verzekering & ADR 
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. 
Contactpersoon: prof.mr. C.J.M. Klaassen, c.klaassen@jur.ru.nl  
 
Dennis Faber, Niels Vermunt, Jason Kilborn and Tomáš Richter (eds.), Categories and Ranking of Claims 
This book concerns the third volume of the Oxford International and Comparative Insolvency Law Series. It 
distinguishes insolvency claims, administration claims and non-enforceable claims and analyses domestic insolvency 
laws and practices of over twenty main economically developed countries across the globe. 
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 
 
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 
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Lopende promotieonderzoeken 
 
In het hierna 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  
Tom Booms  Afhankelijkheid en afhankelijke rechten 
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 
Patty Emaus   De invloed van het voorzorgsbeginsel op het civiele aansprakelijkheidsrecht  
Kim Geurts  Leverancierskrediet, Voldoet het Nederlandse zekerhedenrecht aan de eisen van deze tijd? 
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  
Ilse Janssen  De civiele zorgplicht van beleggingsondernemingen tegenover niet-particuliere partijen 
Branda Katan  Toerekening van kennis aan rechtspersonen  
Miriam Kullmann  Enforcement of labour law in a cross-border context  
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  
Marloes v/d Moosdijk Het verrijkingsleerstuk naar Unierecht 
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  
Claudia Rijckenberg  Het fixatiebeginsel in faillissement  
Sabine Rive  Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in de zorg 
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 interests 
Ciska Wisman   The tax treatment of cross-border dividend payments: towards an EU-proof model  

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

Agenda 

 Van der Heijden Instituut congres ‘Herstructurering van ondernemingen in moeilijkheden’ op vrijdag 15 en 
zaterdag 16 november 2013, Radboud Universiteit Nijmegen 

 Afscheidssymposium prof. mr. C.M. Grundmann-van de Krol op donderdag 28 november 2013, Radboud 
Universiteit Nijmegen 

 Uitwisseling Max-Planck-Instituut op maandag 2 december 2013, Radboud Universiteit Nijmegen 
 Promotie mr. F.G. Laagland op dinsdag 3 december 2013, Radboud Universiteit Nijmegen 
 Promotie mr. S.R. Damminga op vrijdag 24 januari 2014, Radboud Universiteit Nijmegen 
 IFR jaarsymposium ‘Banken’ op vrijdag 7 februari 2014 bij Allen & Overy, Amsterdam 
 OO&R symposium ‘Corporate boards’ op donderdag 13 februari 2014, Amsterdam 
 OO&R seminar ‘Nederlandse medezeggenschap vanuit een internationaal perspectief’ op dinsdag 22 april 2014, 

De Brauw Blackstone Westbroek, Amsterdam 
 Oratie prof. mr. J.B. Spath op donderdag 22 mei 2014, 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  


