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Nieuwsbrief van 9 maart 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 
secretaris van het OO&R (n.vermunt@jur.ru.nl). 
 

 
 
Uitgelicht 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe boekenserie OO&R 
In maart verschijnt het boek Commencement of Insolvency Proceedings. Dit werk 
is het eerste deel in een nieuwe serie: de Oxford International and Comparative 
Insolvency Law Series. Deze serie beoogt het insolventierecht van 20 landen 
uitvoerig in kaart te brengen en te analyseren. Ieder deel behelst een kernthema 
van materieel insolventierecht, soms mede bekeken vanuit internationaal 
privaatrechtelijk perspectief, en bevat landenrapporten opgesteld door prominente 
juristen uit de wetenschap en de praktijk. Deze landenrapporten volgen een 
uniforme structuur waardoor ook “nieuwe” onderwerpen en concepten, 
bijvoorbeeld gebaseerd op geldende wetgeving of praktijken in andere landen, 
worden besproken tegen de achtergrond van het bestaande nationale recht van 
alle deelnemende landen. De serie moet fungeren als een permanent handboek 
voor de participerende landen en staat onder redactie van prof. mr. N.E.D. Faber 
en mr. N.S.G.J. Vermunt. 
Bestellen via: http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199644223.do  

De Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog 
De focus van het OO&R richt zich mede op het doen van rechtshistorisch 
onderzoek. In opdracht van de Hoge Raad is onderzoek verricht naar de opstelling 
van de Hoge Raad tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Hoge Raad vertoonde een 
lijdzame houding tegenover de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 
raadsheren tekenden allemaal de Ariërverklaring, ze protesteerden niet toen de 
Joodse president Lodewijk Visser werd ontslagen en vervangen door een 
Duitsgezinde jurist. Ze bleven gewoon zitten om hun werk te doen, ‘in het belang 
van het land', net als veel burgemeesters in oorlogstijd. In De Hoge Raad en de 
Tweede Wereldoorlog beschrijft prof. mr. C.J.H. Jansen, met medewerking van mr. 
D. Venema, de gecompliceerde verhouding tussen recht en rechtsbeoefening in 
oorlogstijd. 
Bestellen via: 
http://www.uitgeverijboom.nl/boeken/geschiedenis/de_hoge_raad_en_de_tweede_wereldoorlog_97894
61056641/  

mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
http://www.ru.nl/oor/
mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199644223.do
http://www.uitgeverijboom.nl/boeken/geschiedenis/de_hoge_raad_en_de_tweede_wereldoorlog_9789461056641/
http://www.uitgeverijboom.nl/boeken/geschiedenis/de_hoge_raad_en_de_tweede_wereldoorlog_9789461056641/


2 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Benoemingen en nieuwe medewerkers 
 
• Benoemingen 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
• Nieuwe medewerkers 
 
 

   
 
 

   

Mr. E.A. van Dooren 
Sinds oktober 2011 is mr. E.A. (Etzel) van Dooren als junior-docent verbonden aan het 
OO&R. Daarvoor studeerde hij aan de Radboud Universiteit Nijmegen in de richtingen 
burgerlijk recht en ondernemingsrecht. Voor het Van der Heijden Instituut verzorgt hij 
onderwijs voor het vak ondernemingsrecht en verricht hij promotieonderzoek naar de 
beëindiging van het groepsregime uit boek 2 BW (promotor is prof. mr. G. van Solinge). 
Contact: e.vandooren@jur.ru.nl   

Mr. drs. T.M.C. Arons 
Vanaf november 2011 is Tomas Arons als universitair docent verbonden aan het Instituut 
voor Financieel Recht. Na zijn studies Economie en Rechten is hij in september 2007 
begonnen met zijn promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op 28 juni 
2012 zal hij zijn proefschrift over grensoverschrijdende handhaving van 
informatieverplichtingen van beursgenoteerde vennootschappen en de internationaal 
privaatrechtelijke problematiek in collectieve procedures in het bijzonder, verdedigen. 
Contact: t.arons@jur.ru.nl 

Prof. mr. D. Busch 
Prof. mr. D. (Danny) Busch is met ingang van 1 februari 2012 benoemd tot hoogleraar 
Financieel Recht aan het OO&R. Prof. Busch was de afgelopen twee jaar hoogleraar 
Financieel Recht op de CPO wisselleerstoel, de leerstoel van het Centrum voor 
Postacademisch Juridisch Onderwijs. Prof. Busch is sinds 2008 verbonden aan het Instituut 
voor Financieel Recht (IFR), onderdeel van het OO&R. Samen met mevr. prof. mr. drs. C.M. 
Grundmann-van de Krol geeft hij leiding aan het IFR. 
Lees verder: http://www.ru.nl/rechten/onderzoek/index/vm/prof-mr-danny-busch/  

Grotiusgebouw 
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid krijgt een nieuwe huisvesting op de campus. 
Alle onderzoekscentra (waaronder het OO&R) en vaksecties van de faculteit 
worden in het nieuwe gebouw ondergebracht. Binnen is het gebouw gegroepeerd 
rondom een centraal atrium, waardoor er veel daglicht binnenkomt. Voorts bevat 
het Grotiusgebouw kantoorruimtes, college- en werkgroepzalen, een bibliotheek, 
overlegruimtes, publieksdiensten, een parkeergarage en een restaurant. 
Zie video: http://www.ru.nl/rechten/actueel/nieuws/@839993/filmpje-nieuwe/  

Prof. mr. A. Hammerstein 
Prof. mr. A. (Alfred) 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). In Nijmegen zal prof. Hammerstein onderzoek 
doen en onderwijs geven op het gebied van het beslechten van geschillen, al dan niet door 
de rechter. 
Lees verder: http://www.ru.nl/rechten/onderzoek/index/vm/mr-hammerstein/   
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Promoties en oraties 
 
• Aankondiging promotie 
 
Mr. Q. Pluymaekers 
Op dinsdag 5 juni 2012 om 13.30 uur zal de promotie plaatsvinden van mr. Q. (Quinten) Pluymaekers. Het 
onderwerp van zijn dissertatie is ‘Bezit op het snijvlak van materieel recht en procesrecht’. Zijn onderzoek is 
begeleid door promotores prof. mr. C.J.H. Jansen en prof. mr. H.L.E. Verhagen. 
Contact: t.vandendobbelsteen@jur.ru.nl 
 
• Aankondiging oratie 
 

   
 
 

   
 

 
 
Congressen & Symposia 
 
Congres Van der Heijden Instituut ‘Relativering van rechtspersoonlijkheid’ 
Op vrijdag 11 november en zaterdag 12 november 2011 is het tweejaarlijks congres van het Van der Heijden 
Instituut gehouden. Het centrale thema van het congres was ‘Relativering van rechtspersoonlijkheid’. Het 
programma bestond uit de volgende voordrachten: de aansprakelijkheid van niet-uitvoerende bestuurders (mevr. 
mr. C.D.J. Bulten, OO&R), rechtspersoonlijkheid en afgeleide schade (prof. mr. M.J. Kroeze, EUR), de 
zelfstandigheid van de rechtspersoon in concernverhoudingen (mevr. mr. drs. D.A.M.H.W. Strik, Linklaters), 
toerekening aan de rechtspersoon (prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, OO&R), de openbare vennootschap met 
rechtspersoonlijkheid (prof. mr. M. van Olffen, OO&R/De Brauw Blackstone Westbroek), de gerelativeerde BV (prof. 
mr. H.J. de Kluiver, UvA/De Brauw Blackstone Westbroek), collectief actierecht en rechtspersoonlijkheid (mr. D.F. 
Lunsingh Scheurleer, NautaDutilh) en de claimstichting (mr. J.H. Lemstra, Lemstra Van der Korst). Dagvoorzitter 
was prof. mr. G. van Solinge (OO&R/Allen & Overy). De congresbundel wordt dit kalenderjaar gepubliceerd in de 
Serie vanwege het Van der Heijden Instituut. 
Contactpersoon: g.vansolinge@jur.ru.nl  

Prof. mr. C.M. Hilverda 
Op vrijdag 25 mei 2012 om 15.45 uur zal prof. mr. C.M. Hilverda haar oratie uitspreken. De 
titel van haar rede is ‘De bestrijding van faillissementsfraude’. Professor Hilverda is met 
ingang van 1 april 2011 benoemd tot hoogleraar Faillissementsfraude. Zij is tevens als 
raadsheer verbonden aan het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. In 2009 verscheen in de Serie 
Onderneming en Recht de derde, herziene en aangevulde druk van de dissertatie van prof. 
Hilverda, waarin zij diverse vormen van faillissementsfraude analyseert. 
Contact: c.hilverda@jur.ru.nl 

Mevr. mr. M.A. Heilbron 
Op 1 januari jl. is mevr. mr. M.A. (Merel) Heilbron in dienst getreden als junior-docente bij de 
vaksectie Burgerlijk Recht en als promovenda bij het OO&R. Zij is in augustus afgestudeerd 
in het privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde de bachelordiploma’s 
Rechtsgeleerdheid en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar master 
was zij werkzaam als student-assistent bij de afdeling Privaatrecht van de UvA. 
Contact: m.heilbron@jur.ru.nl    

Prof. dr. T. Richter  
Op vrijdag 4 mei 2012 om 15.45 uur zal prof. dr. T. (Tomáš) Richter zijn oratie uitspreken. 
Zijn rede ziet op het onderwerp ‘Secured transactions law reform in Eastern Europe against 
the background of international best practices’. Professor Richter is per 1 april 2011 
benoemd tot hoogleraar Cross-Border Corporate Insolvency Law. Hij is tevens verbonden 
aan de Praagse vestiging van Clifford Chance LLP en de Charles University of Prague. 
Professor Richter is lid van de Supervisory Board van het Academic Forum van INSOL 
Europe en van de Adviescommissie Insolventierecht ingesteld door het Ministerie van 
Justitie van Tsjechië. 
Contact: Tomas.Richter@CliffordChance.com 

mailto:t.vandendobbelsteen@jur.ru.nl
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Publicaties 
 
• Serie Onderneming en Recht 

 
 

   
 
 
P.J. van der Korst, R. Abma en G.T.M.J. Raaijmakers (red.), Handboek onderneming en aandeelhouder 
Deze bundel brengt de diversiteit en de overeenkomsten in de rechtsrelaties tussen aandeelhouders en hun 
vennootschap in kaart vanuit verschillende invalshoeken. De 22 bijdragen zijn ondergebracht in 5 hoofdstukken, te 
weten ‘Algemeen’, ‘De rechten van de aandeelhouders’, ‘De verantwoordelijkheden van de aandeelhouders’, ‘Het 
karakter van de aandeelhouders’ en ‘Houders van beursgenoteerde aandelen’. In de bijdragen wordt mede 
aandacht besteed aan de wijzigingen die inwerkingtreding van het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering 
BV-recht met zich zal brengen.  
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/boeken_products/handboek-onderneming-en-aandeelhouder/prod10289305.html  
 
 
B. Bierens, C.M. Grundmann-van de Krol, D.J.R. Lemstra en T.M. Stevens (red.), Handboek Beursgang 
Tijdens de financiële crisis heeft zich een reservoir aan vennootschappen gevormd die op de nominatie staan een 
beursnotering aan te vragen zodra het vertrouwen in de financiële markten zich heeft hersteld. Het ligt in de lijn der 
verwachting dat de komende jaren diverse Nederlandse vennootschappen een notering zullen aanvragen. In de 
Nederlandse juridische literatuur ontbreekt echter een actueel overzicht van de juridische aspecten van een 
beursgang. Dit Handboek beoogt in deze leemte te voorzien. Het biedt een handreiking aan juristen die zijn 
betrokken bij de begeleiding van eerste noteringen. Enkele kernbegrippen zijn beursvennootschap, due diligence, 
begeleidende banken, prospectus, underwriting, bookbuilding, informatievoorziening, de rol van de toezichthouder 
en aansprakelijkheid.  
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/boeken_products/handboek-beursgang/prod10186830.html   

IFR Symposium ‘Liability of Asset Managers’ 
Op vrijdag 20 april 2012 wordt door het IFR het symposium ‘Liability of Asset 
Managers’ georganiseerd. Het symposium staat in het teken van de publicatie van 
het gelijknamige boek bij Oxford University Press. Verscheidene aspecten van de 
aansprakelijkheid van vermogensbeheerders worden door prominente sprekers uit 
de wetenschap en praktijk aan de orde gesteld. Als sprekers treden 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 is Prof. 
W.A.K. Rank (NautaDutilh/OO&R). 
Meer informatie: http://www.ru.nl/ifr/actueel/agenda/@829171/liability-asset/  

IFR Symposium ‘Crisis en financieel recht’ 
Op 10 februari 2012 werd door het IFR het tweede jaarlijkse IFR-symposium 
georganiseerd over het onderwerp ‘Crisis en financieel recht’. Actuele aspecten 
van de financiële crisis werden vanuit juridisch en economisch perspectief belicht. 
Voordrachten werden gehouden over de volgende onderwerpen: de financiële 
crisis vanuit economisch perspectief (prof. dr. S.J.G. van Wijnbergen, UvA), 
financieel toezicht en crisis (prof. mr. R.H. Maatman, OO&R/AFM), contractuele 
verplichtingen in tijden van crisis (prof. mr. V.P.G. de Serière OO&R/Allen & Overy) 
en de financiële crisis vanuit beleggersperspectief (drs. R.M.S.M. Munsters MFE, 
Robeco). 
Meer informatie: www.ru.nl/ifr/actueel/nieuws/@836111/2e-jaarlijkse-ifr/   

M.H.E. Rongen, Cessie 
Dit proefschrift behandelt een aantal kernthema’s van de overdracht van vorderingen bij 
financiële transacties, zoals securitisations, factoring en covered bonds. Het eerste deel van 
dit boek geeft op heldere wijze inzicht in het functioneren van deze vaak zeer complexe 
transacties. Het tweede deel behandelt een aantal goederenrechtelijke thema’s van de 
overdracht van vorderingen op naam. Aan de orde komen zowel de ‘openbare’ als de ‘stille’ 
cessie, de overdraagbaarheid van vorderingen op naam, het fiduciaverbod, het 
bepaaldheidsvereiste, de cessie van toekomstige vorderingen en de overgang van 
nevenrechten, in het bijzonder de overgang van bank- en kredietzekerheden. Ook aan het 
internationaal privaatrecht wordt ruim aandacht geschonken. Promotores waren prof. mr. 
S.C.J.J. Kortmann en prof. mr. H.L.E. Verhagen. 
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/boeken_products/cessie/prod10289016.html   
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N. van Tiggele-van der Velde, J.H. Wansink, R.G.L. Gerrits en P. Soeteman (red.), Verzekering ter beurze, 
Coassurantie in theorie en praktijk 
Met het uitbrengen van een bundel over de eigen wereld van de coassurantie (‘de verzekering ter beurze’) beogen 
de samenstellers inzicht te (laten) geven in de voor het beursverkeer geldende gewoonten, gebruiken en 
regelingen. De partijen die in coassurantie hun verzekeringen sluiten kennen elkaar en juist de wederzijdse 
professionaliteit, en deze gekoppeld aan de beursgebruiken (in ruime zin), rechtvaardigt dat daarmee rekening 
wordt gehouden in het kader van de toepassing van algemene verzekeringsrechtelijke wettelijke bepalingen alsook 
in het kader van de uitleg van de polisvoorwaarden. In een veertiental hoofdstukken worden de voor het 
beursverkeer geldende gebruiken voor de "gewone, juridische" buitenwereld inzichtelijk gemaakt. 
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/boeken_products/verzekering-ter-beurze/prod10186427.html 
 
 
• Serie vanwege het Van der Heijden Instituut 
 

   
 
 
 
 
• Overige publicaties 
 

   
 
 

   
 
 

 

Asser 2-III*, Rechtspersonenrecht, Overige rechtspersonen 
Dit Asser deel,  bewerkt door mr. G.J.C. Rensen, met medewerking van mr. J.M. Blanco 
Fernández, behandelt alle andere rechtspersonen dan de NV en BV. Het gaat om de 
vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, en de rechtsvormen 
Europese vennootschap (SE), Europese coöperatieve vennootschap (SCE) en het Europees 
economisch samenwerkingsverband (EESV). Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan het 
recht omtrent kerkgenootschappen. Vele ontwikkelingen die zich het afgelopen decennium in 
de rechtspraktijk hebben voorgedaan komen in het boek aan de orde, zoals het toegenomen 
gebruik van de coöperatie als rechtsvorm in financiële structuren en nieuwe sectoren, en de 
toegenomen aandacht voor corporate governance. 
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/boeken_products/asser-2-iii-overige-rechtspersonen/prodM10159159.html   

Danny Busch and Deborah DeMott (eds.), Liability of Asset Managers 
This book is the only comparative analysis of the law of asset manager liability in the major 
European jurisdictions, the United States, and Canada, each written by specialists from the 
relevant jurisdiction. The book also contains a section on European law which provides an 
overview of the regulation in this field regionally and provides the context in which the national 
chapters explore the regulation at country level. The comparative evaluation at the end of the 
book provides a thoughtful assessment of the impact of regulatory frameworks on asset 
managers private law duties and liabilities. The Introduction situates the country-by-country 
material within the broader context of questions about regulatory design and effectiveness.  
Bestellen via: http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199608737.do#    

F.G.B. Graaf en R.A. Stegeman, Regulering van de otc-derivatenmarkten in de EU en de 
VS, Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 
Derivaten maken al sinds lange tijd deel uit van het financiële instrumentarium van banken en 
beleggers. De wereldwijde markt voor derivaten die niet via de beurs worden verhandeld, 
maar over-the-counter (otc), is sinds begin deze eeuw sterk gegroeid. Deze financiële 
instrumenten, ooit door Warren Buffet omschreven als financial weapons of mass destruction 
(in speculatieve context), hebben een hoofdrol bemachtigd op het financiële wereldtoneel. Zij 
zijn een belangrijk onderdeel geworden van de financiële en inmiddels ook de economische 
systemen, niet enkel in de Verenigde Staten waar dit tijdens de recente financiële crisis is 
gebleken, maar ook in Nederland. In dit preadvies wordt de regulering van de otc-
derivatenmarkten in de EU en de VS kritisch besproken. 
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/boeken_products/regulering-van-de-otc-derivatenmarkten-in-de-eu-en-de-
vs/prod10186135.html   

http://shop.kluwer.nl/boeken_products/verzekering-ter-beurze/prod10186427.html
http://shop.kluwer.nl/attribute-search.ep?attr_name=auteurs&attr_value=mr.+G.J.C.+Rensen
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http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199608737.do
http://shop.kluwer.nl/boeken_products/regulering-van-de-otc-derivatenmarkten-in-de-eu-en-de-vs/prod10186135.html
http://shop.kluwer.nl/boeken_products/regulering-van-de-otc-derivatenmarkten-in-de-eu-en-de-vs/prod10186135.html
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Overig lopend onderzoek 
 
C.D.J. Bulten en M.P. Nieuwe Weme, Het nieuwe 
enquêterecht 
Een nieuw project betreft de voorgenomen publicatie 
over de komende wet aanpassing enquêterecht in de 
Serie vanwege het Van der Heijden Instituut. In de 
monografie analyseren mevr. mr. C.D.J. Bulten en 
prof. mr. M.P. Nieuwe Weme de in te voeren nieuwe 
regeling inzake de enquêteprocedure en zetten deze 
af tegen het bestaande regime. Verscheidene 
praktische problemen komen aan bod. Tevens 
nemen de auteurs aanbevelingen op voor de 
aanvulling en verbetering van de voorgestelde 
regeling. 
Contactpersoon: prof. mr. M.P. Nieuwe Weme, 
m.nieuweweme@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. 
Contact: d.busch@jur.ru.nl 
 
D.R. Doorenbos en M.J.C. Somsen (red.), 
Onderneming en sanctierecht 
Het onderzoek 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. drs. M.J.C. Somsen, 
marnix.somsen@debrauw.com 
 
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 
The topic ‘Treatment of Contracts’ 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 will contain detailed National Reports of 20 
countries in and beyond Europe. Core topics that will 
be addressed in the book include: the continuation 
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, nominated contracts 
and post-commencement 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  

 

mailto:m.nieuweweme@jur.ru.nl
mailto:d.busch@jur.ru.nl
mailto:marnix.somsen@debrauw.com
mailto:richard.nowak@cliffordchance.com
mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
http://www.casebook.eu/
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Lopend promotieonderzoek 
 
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 
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 
Paulien Ernste    Bindend advies 
Ingeborg Haazen  Het schadebegrip in het privaatrecht 
Peter de Heer   Profit accounting for tax purposes 
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 
Pernille van der Plank  Het voegen en splitsen van onroerende zaken 
Mariëlle van Popering Rechtskarakter en inhoud van de meldings- en inlichtingenplicht en de 

bereddingsplicht in het verzekeringsrecht 
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 
Robbert-Jan van der Weijden  De faillissementspauliana 
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/ 
 

 
 
Agenda 
 
- IFR Symposium ‘Liability of Asset Managers’ op 20 april 2012, NautaDutilh, Amsterdam 
- Oratie prof. dr. T. Richter op 4 mei 2012, Radboud Universiteit Nijmegen 
- Oratie prof. mr. C.M. Hilverda op 25 mei 2012, Radboud Universiteit Nijmegen 
- Promotie mr. Q. Pluymaekers op 5 juni 2012, Radboud Universiteit Nijmegen 
 

 
 

   
 

 

Bezoekadres:   Postadres:  Telefoon: 024 3615565 
Thomas van Aquinostraat 4 Postbus 9049  Fax: 024 3615662 
6525 GD Nijmegen  6500 KK Nijmegen E-mail: oor@jur.ru.nl 

http://www.ru.nl/rechten/over_de_faculteit/zoeken_naar_adressen/
mailto:oor@jur.ru.nl
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