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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 voorjaar 2014 
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 (a.putman@jur.ru.nl). 

 

Uitgelicht 
 

 

Afscheid Christel Grundmann-van de Krol 
Op donderdag 28 november 2013 is prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de Krol met emeritaat 
gegaan. Zij was sinds 2009 hoogleraar Effectenrecht, in het bijzonder onderneming en financiële 
markten. Samen met prof. mr. D. Busch gaf zij leiding aan het Instituut voor Financieel recht. Op 
28 november 2013, is het liber amicorum Christels Koers aan haar uitgereikt tijdens een ter ere 
van haar georganiseerd afscheidssymposium te Nijmegen. 
Lees verder: http://www.ru.nl/rechten/@926797/christel-grundmann/ 
 

 
 

Onderzoeksproject ‘Shareholders’ rights in insolvency’ 
De interactie tussen het insolventierecht en ondernemingsrecht staat centraal in dit grootschalige 
rechtsvergelijkende onderzoeksproject van de Community of Practice on Insolvency and 
Creditor/Debtor Regimes van de Global Forum on Law, Justice and Development. Dit project 
staat onder auspiciën van de Wereldbank en de Centrale Bank van Italië en richt zich op de 
individuele rechten van aandeelhouders en de rol van de algemene vergadering van 
aandeelhouders van een insolvente onderneming. Centrale onderwerpen die aan bod komen, zijn 
onder meer: (i) de bevoegdheden van de raad van bestuur en de algemene vergadering van 
aandeelhouders tijdens de insolventieprocedure, (ii) de materiële en procedurele rechten van 
aandeelhouders betreffende een insolvente onderneming, (iii) de mogelijkheid om dezelfde 
juridische entiteit te hanteren in het kader van de reorganisatie van een onderneming, en (iv) de 

mogelijkheid voor aandeelhouders om te kunnen blijven participeren in een gereorganiseerde onderneming (en de 
toebedeling van waarde tussen schuldeisers en aandeelhouders). Prof. mr. P.M. Veder (OO&R) en prof. mr. B. 
Wessels (Universiteit Leiden) zijn aangesteld als nationale coördinatoren voor Nederland. Het onderzoek wordt mede 
uitgevoerd door prof. mr. B.J. de Jong (OO&R) en mr. T.C.A. Dijkhuizen MPhil (Universiteit Leiden) met assistentie 
van vier studenten uit de Nijmeegse Onderzoeksmaster Onderneming & Recht: Kirsten Everaars, Andrée Lenaerts, 
Sid Pepels en Koen van Vught. 
Contactpersoon: prof. mr. P.M. Veder, m.veder@jur.ru.nl 

 
Samenwerking met Nijmegen School of Management 
Een delegatie van het OO&R heeft gesproken met prof. dr. A.C.R. (Allard) van Riel en prof. dr. U. 
(Utz) Weitzel van de Nijmegen School of Management over het opzetten van gezamenlijke 
onderzoeksprojecten (in het bijzonder op het terrein van Corporate Finance). In het onderwijs 
dragen medewerkers van de Nijmegen School of Management reeds bij aan een vak in de 
afstudeerrichting Financieel recht. 
Lees verder: http://www.ru.nl/nsm/  
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Dubbele master ‘Insolvency Law’ 
In samenwerking met de Nottingham Trent University heeft de Nijmeegse Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid een dubbele master Insolvency Law ontwikkeld. Studenten krijgen onderwijs 
van topdocenten op het gebied van internationaal insolventierecht en krijgen les in Nederland en 
Engeland. Door de unieke samenwerking met de Nottingham Law School is het mogelijk om twee 
masterdiploma’s te behalen: het masterdiploma Nederlands recht (Radboud Universiteit 
Nijmegen) en de LL.M. degree Corporate and Insolvency Law (Nottingham Trent University).  
Lees verder: http://www.ru.nl/rechten/actueel/nieuws/@933190/nieuwe-dubbele/ 

 
Benoemingen 
 

 
Prof. mr. B. Bierens 
Prof. mr. B. (Bart) Bierens is met ingang van 1 april 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar 
Banking Law & Financial Regulation aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De leeropdracht is 
ondergebracht bij het OO&R en betekent een versterking van het onderzoeksprogramma 
Onderneming en Financieel recht. Sinds 2002 is hij werkzaam bij Rabobank Nederland, Juridische 
Zaken. Eerder vervulde hij diverse functies in de juridisch zakelijke dienstverlening, onder meer als 
advocaat te Amsterdam. Prof. Bierens was reeds als fellow verbonden aan het Instituut voor 
Financieel Recht, onderdeel van het OO&R. 
Lees verder: http://www.ru.nl/rechten/actueel/nieuws/@939460/bart-bierens-benoemd/  
 
Prof. mr. B.J. de Jong  
Prof. mr. B.J. (Bas) de Jong is met ingang van 1 april 2014 benoemd tot hoogleraar Financiële 
markten. De leeropdracht is ondergebracht bij het Van der Heijden Instituut en het Instituut voor 
Financieel recht, en betekent een versterking van de economische component in de 
onderzoeksprogramma’s van het OO&R. Prof. De Jong zal het recht dat betrekking heeft op de 
financiële markten mede bestuderen vanuit een (gedrags)economisch perspectief. De leeropdracht 
is mede mogelijk gemaakt door de Vereniging van Effectenbezitters (Vereniging VEB NCBV). 
Contact: http://www.ru.nl/rechten/actueel/nieuws/@939948/bas-jong-benoemd/   

 
Nieuwe medewerkers 
 

Mr. S. Kali 
Op 1 november 2013 is mr. S. (Suzanne) Kali begonnen als promovenda bij de vaksectie Sociaal 
Recht. Zij doet onderzoek naar intergenerationele solidariteit binnen het pensioenrecht. Haar 
promotor is prof. mr. drs. M. Heemskerk. Naast het doen van onderzoek verzorgt zij onderwijs voor 
de Rota Administrativa (Kamer Sociaal recht) en helpt zij mee met de organisatie van het nieuwe 
mastervak Pensioenrecht. Voorheen werkte zij als juridisch medewerkster bij een 
advocatenkantoor in Utrecht. Suzanne heeft gestudeerd aan de Universiteit Utrecht en behaalde 
daar haar bachelor aan het Utrecht Law College en haar drie masteropleidingen (Privaatrecht, 
Europees recht en Recht & Onderneming met het tracé Arbeid & Sociaal Beleid). 
Contact: s.kali@jur.ru.nl  
 
Mr. S.H. Kuiper 
Op 1 maart 2014 is mr. S.H. (Sijbren) Kuiper als onderzoeker in dienst getreden bij de vaksectie 
Sociaal Recht. Zijn onderzoek richt zich op de juridische betekenis en grondslagen van 
intergenerationele solidariteit in pensioenregelingen. Sijbren is daarnaast als onderzoeker 
betrokken bij een internationaal en interdisciplinair onderzoek van het Amsterdams Instituut voor 
Arbeidsstudies (UvA) naar de positieve en negatieve effecten van de introductie van meer 
keuzevrijheid in het Nederlands pensioenstelsel. Tevens is hij medewerker bij het 
advocatenkantoor Van Doorne te Amsterdam. 
Contact: s.kuiper@jur.ru.nl 

 
Mr. I. Lintsen 
Per 1 februari 2014 is mr. I. (Imke) Lintsen in dienst getreden als junior-docent bij de vaksectie 
Sociaal recht. Zij verzorgt onderwijs voor het vak Sociale zekerheidsrecht. Daarnaast houdt zij 
zich de komende jaren bezig met het schrijven van haar proefschrift. Het onderwerp hiervan is 
nog niet bekend. Imke is december jl. afgestudeerd in Nederlands recht aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Daarvoor behaalde zij de master Business Administration (Strategic Human 
Resource Management) eveneens aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Contact: i.lintsen@jur.ru.nl 
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Mr. A.M. Mennens 
Op 1 november 2014 is mr. A.M. (Anne) Mennens aangesteld als promovenda bij de vaksectie 
Burgerlijk Recht. De werktitel van haar proefschrift is: ‘Het dwangakkoord buiten insolventie’. 
Promotoren zijn prof. mr. P.M. Veder en prof. mr. drs. F.E.J. Beekhoven van den Boezem. Anne is 
naast haar promotieonderzoek één dag per week werkzaam bij ING Commercial Banking Legal. 
In augustus 2013 rondde Anne de Onderzoeksmaster Onderneming en Recht aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen af. 
Contact: a.mennens@jur.ru.nl  

 

Aankondiging oraties 

 
Prof. mr. J.B. Spath 
Op donderdag 22 mei 2014 om 15.45 uur zal prof. mr. J.B. (Hanneke) Spath haar oratie 
uitspreken. De titel van haar rede is ‘Breed burgerlijk recht’. In 2010 promoveerde prof. Spath op 
het proefschrift ‘Zaaksvervanging’. Voorts is zij onder meer rechter-plaatsvervanger bij de 
rechtbank Gelderland, lid van de boekenraad van Ars Aequi en medewerker van het Nederlands 
tijdschrift voor Burgerlijk recht. 
Lees verder: http://www.ru.nl/rechten/actueel/agenda/@936949/breed-burgerlijk/ 
 

Congressen, symposia en andere evenementen 
 
Aankomende OO&R evenementen 
 
Workshop ‘Hybridisation of Food Governance: Trends, Types and Results' 
Op 15 en 16 mei 2014 organiseren Tetty Havinga (Instituut voor Rechtssociologie) en Paul Verbruggen (OO&R) een 
workshop getiteld ‘Hybridisation of Food Governance: Trends, Types and Results'. De workshop vindt plaats op de 
Radboud Universiteit Nijmegen en brengt 25 tot 30 academici en beleidsmakers uit Europa, de VS en China bijeen 
om vanuit verschillende disciplines de rol van private actoren (bijvoorbeeld het bedrijfsleven, standaardisatie-
instellingen, certificatie-diensten, accreditatie-organen en NGO's) bij het waarborgen van voedselveiligheid te 
bespreken. Tijdens de workshop worden papers gepresenteerd en bediscussieerd met het oog op toekomstige 
publicatie in een themanummer en/of bundel bij een gerenommeerde internationale uitgever. De workshop wordt 
mogelijk gemaakt door financiering verstrekt door de KNAW, de Rechtenfaculteit en het fonds Internationalisering van 
de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Contactpersoon: mr. P.W.J. Verbruggen, paul.verbruggen@jur.ru.nl 
 
OO&R symposium ‘Verzekering & ADR’ 
In het kader van de binnenkort te verschijnen bundel ‘Verzekering & ADR’ (onder redactie van prof. mr. C.J.M. 
Klaassen, prof. mr. N. van Tiggele-van der Velde, mr. P.E. Ernste en mr. A.Ch.H. Franken) vindt er op 
donderdagmiddag 19 juni 2014 een OO&R symposium plaats ten kantore van NautaDutilh, Amsterdam. Nadere 
informatie is beschikbaar op de website van het CPO: http://www.cpo.nl/ (zie onder ‘Symposia’). 
Contactpersoon: prof. mr. C.J.M. Klaassen, c.klaassen@jur.ru.nl 
 
Recente OO&R evenementen 
 
IFR-symposium ‘Banken’ 
Op 7 februari 2014 organiseerde het Instituut voor Financieel Recht van het OO&R het vierde jaarlijkse IFR-
symposium ‘Banken’ bij Allen & Overy. Mede als gevolg van de financiële crisis is er een breed maatschappelijk debat 
ontstaan over de plaats en de rol van banken in de samenleving. Diverse actuele aspecten van dit debat werden 
tijdens het symposium vanuit juridisch en economisch perspectief belicht door vooraanstaande sprekers uit theorie en 
praktijk. Onder meer de volgende vragen passeerden de revue: welke rol is nog weggelegd voor de bank als 
kredietverlener door de opkomst van het shadow banking systeem? Wat zijn de voors en tegens van een 
beursnotering van banken? Welke invloed valt te verwachten van de Europese bankenunie? Sprekers waren mr. 
F.G.B. Graaf (Clifford Chance), drs. A.A. Gast RBA (Delta Lloyd Asset Management), mr. drs. J.C. Barnard 
(Permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de EU en Ad Hoc Working Group Single Resolution Mechanism), 
mr. J.C. Dorsman (ABN AMRO Bank), ir. R.D. Pollmann (AFM), mr. L.J. Silverentand (NautaDutilh), mr. T.M. Stevens 
(Allen & Overy) en mr. B. Bierens (Rabobank Nederland). Dagvoorzitter was prof. mr. D. Busch (OO&R). 
Contactpersoon: prof. mr. D. Busch, d.busch@jur.ru.nl 
 
OO&R seminar ‘Herijking Faillissementsrecht: pre-pack en akkoord buiten insolventie’ 
In het kader van het programma Herijking van het Faillissementsrecht heeft de Minister van Veiligheid en Justitie een 
wettelijke regeling aangekondigd voor de pre-pack en het akkoord buiten insolventie. Het programma heeft betrekking 
op de Wet Continuïteit Ondernemingen I (pre-pack) en de Wet Continuïteit Ondernemingen II (akkoord buiten 
insolventie). Tijdens een OO&R seminar dat plaatsvond op donderdag 17 april 2014 bij Loyens & Loeff konden 
deelnemers in debat – onder meer met twee vertegenwoordigers van de Directie Wetgeving van het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie – over deze wetgevingsinitiatieven. Discussies werden voorafgegaan door voordrachten van mr. 
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A.M. Wolffram-van Doorn (Directie Wetgeving Ministerie van Veiligheid en Justitie), mr. M.H.F. van Vugt (Rechtbank 
Midden-Nederland en Recofa), mr. V.R. Vroom (Loyens & Loeff), mr. E. Schmieman (Directie Wetgeving Ministerie 
van Veiligheid en Justitie), mr. S. Jansen (Allen & Overy) en mr. S. Franken (ING Bank). Dagvoorzitter was prof. mr. 
P.M. Veder (OO&R en RESOR). 
Contactpersoon: prof. mr. P.M. Veder, m.veder@jur.ru.nl  
 
OO&R seminar ‘Nederlandse medezeggenschap vanuit een internationaal perspectief’ 
Op 22 april 2014 werd bij De Brauw Blackstone Westbroek het OO&R seminar ‘Nederlandse medezeggenschap 
vanuit een internationaal perspectief’ gehouden. Het programma bestond uit de volgende voordrachten: De 
toepassing van de WOR op internationale besluitvorming (prof. mr. R.A.A. Duk, BarentsKrans en Erasmus Universiteit 
Rotterdam), 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). Dagvoorzitter was prof. mr. L.G. Verburg (OO&R). 
Contactpersoon: mr. F.G. Laagland, f.laagland@jur.ru.nl  
 
OO&R seminar ‘Corporate Boards in Law and Practice’ 
On Thursday 13 February 2014, the academic study Corporate Boards in Law and Practice, A Comparative Analysis 
in Europe was presented at Clifford Chance, Amsterdam. The editors of this study are Paul Davies (Jesus College, 
Oxford University), Klaus Hopt, (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law, Hamburg), 
Richard Nowak (Clifford Chance and Van der Heijden Institute) and Gerard van Solinge (Van der Heijden Institute and 
Allen & Overy). The first part of this study consists of an introduction by the aforementioned editors on how the cross-
country analysis on boards in law and practice in Europe was set up. The following factors were distinguished: 
authority, accountability, enforcement and drivers of change. The second part contains the national reports of ten 
European jurisdictions. At the symposium, the main topics were the similarities between and the (dis)advantages of a 
one-tier or two-tier board. Furthermore, the particularities of the inquiry proceedings (enquêteprocedure) before the 
Ondernemingskamer and its typically Dutch business dispute resolution techniques were discussed. The book is 
available at Oxford University Press (see below). 
Contactpersoon: mr. drs. R.G.J. Nowak, richard.nowak@cliffordchance.com 
 

Publicaties 
 
Serie Onderneming & Recht 

 
 

D. Busch en M.P. Nieuwe Weme (red.), Christels Koers – Liber amicorum prof.mr.drs. C.M. 
Grundmann-van de Krol 
Ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar Effectenrecht aan het OO&R is op 28 november 
2013 het liber amicorum ‘Christels Koers’ aangeboden aan prof. mr. drs. C.M. Grundmann-van de 
Krol. Vierenzestig vakgenoten hebben een bijdrage geleverd aan deze afscheidsbundel. Het 
emeritaat van prof. Grundmann-van de Krol is op 1 november 2013 ingegaan. 
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/boeken_products/christels-koers/prod10306190.html# 

 
 

 
 

C.J.H. Jansen en L.G. Verburg (red.), Onderneming en 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 (o.a. bonussen van bestuurders en claw back), 
het arbeidsrecht (o.a. loon en gelijke behandeling, variabele beloning, WNT, beloning en medezeggenschap) en het 
burgerlijk recht (bijv. arbeid en loon). De auteurs zijn advocaten en hoogleraren, zodat een kruisbestuiving van de 
theorie door de praktijk en vice versa kan plaatsvinden. Op korte termijn staat publicatie gepland in de Serie 
Onderneming en Recht (deel 82). 
Contactpersoon: prof. mr. C.J.H. Jansen, c.j.h.jansen@jur.ru.nl  

 
S.R. Damminga, Ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling als bronnen 
van verbintenissen 
De verhouding tussen verschillende bronnen van verbintenissen neemt in deze studie een centrale 
plaats in. Het gaat in het bijzonder om de verhouding tussen art. 6:212 BW (ongerechtvaardigde 
verrijking), art. 6:203 BW (onverschuldigde betaling) en art. 6:162 BW (onrechtmatige daad). Mede 
aan de hand van een rechtsvergelijkende analyse komt Damminga tot een nadere en dikwijls ook 
van de heersende leer afwijkende inkleuring van centrale begrippen als “verrijking”, “verarming”, 
“ongerechtvaardigd”, “schade”, “betaling” en “rechtsgrond”. Het boek zet aan tot nadenken over 
rechtsfiguren die dagelijks in de rechtspraktijk aan de orde zijn en nodigt uit tot debat. 
Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/juridisch/burgerlijk-recht//ongerechtvaardigde-verrijking-en-

onverschuldigde-betaling-als-bronnen-van-verbintenissen/prod10306783.html  
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A.S. Hartkamp, C.H. Sieburgh, L.A.D. Keus en J.S. Kortmann (red.), The influence of EU law on National 
Private Law; De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht 
Op korte termijn staat publicatie gepland van de tweede druk van de tweedelige OO&R bundel ‘The influence of EU 
law on National Private Law’ (deel 81-I; algemeen deel) en ‘De invloed van het Europese recht op het Nederlandse 
privaatrecht’ (deel 81-II; bijzonder deel). Het eerste deel is 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  
 
Serie vanwege het Van der Heijden Instituut 

 
F.G. Laagland, De rol van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij een 
grensoverschrijdende juridische fusie 
Centraal staat in dit proefschrift de rol van Nederlandse werknemers(vertegenwoordigers) bij 
grensoverschrijdende juridische fusies. Onder de rol van werknemers verstaat de auteur zowel de 
vennootschappelijke als de ondernemingsrechtelijke medezeggenschap. De praktijk leert dat er 
nog weinig grensoverschrijdende juridische fusies plaatsvinden waarbij werknemers zijn 
betrokken. De complexe regeling met betrekking tot de rol van werknemers is daaraan zeker 
debet. Deze studie biedt een fundamentele analyse van de wettelijke regeling en maakt 
inzichtelijk hoe de regels moeten worden toegepast in de situatie dat een Nederlandse 
vennootschap tot grensoverschrijdend fuseren besluit. 

Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/de-rol-van-nederlandse-werknemers-vertegenwoordigers-bij-een-
grensoverschrijdende-juridische-fusie/prod10305071.html  
  
G. van Solinge, A.J.P. Schild e.a., Herstructurering van ondernemingen in financiële moeilijkheden 
Het tweejaarlijkse congres van het Van der Heijden Instituut werd op 15 en 16 november 2013 gewijd aan 
ondernemingen in financiële moeilijkheden. Sprekers uit wetenschap en praktijk bespraken de mogelijkheden tot 
herstructurering vanuit diverse invalshoeken, waaronder het voorontwerp van de Wet Continuïteit Ondernemingen I. 
Deze bundel bevat de tekst van de voordrachten en een verslag van de discussies tijdens het congres. 
Contactpersoon: prof. mr. G. van Solinge, G.vanSolinge@jur.ru.nl  
 
Overige publicaties 
 

P.H.P.H.M.C. van Kempen, C.J.M. Klaassen, R.J.N. Schlössels en J.J. Dammingh (red.), 
Hoger beroep: renovatie en innovatie 
Deze bundel bevat bijdragen over het hoger beroep in het burgerlijk, straf- en 
bestuursprocesrecht. In de diverse bijdragen komen tegen de achtergrond van de functies van het 
appel de knelpunten, de beperkingen en de voordelen van dit rechtsmiddel aan de orde. Mede 
aan de hand van recente ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving wordt eveneens aandacht 
besteed aan (mogelijke) wijzigingen die tot een beter en efficiënter verloop van de procedure in 
hoger beroep kunnen leiden. In dit verband blijven de grondslagen van het appel en de ook in 
hoger beroep in acht te nemen fundamentele beginselen van een behoorlijk proces niet 
onbesproken. De bundel betreft een gezamenlijk initiatief van het OO&R en het 
Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR) van de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Bestellen via: http://shop.kluwer.nl/boeken_products/hoger-beroep-renovatie-en-innovatie/prod10306366.html#  

 

Paul Davies, Klaus Hopt, Richard Nowak and Gerard van Solinge (eds.), Corporate Boards 
in Law and Practice, A Comparative Analysis in Europe 
Corporate boards play a central role in corporate governance and are thus regulated in the 
corporate law and corporate governance codes of all industrialized countries. Yet while there is a 
common core of rules on the boards considerable differences remain. These differences depend 
partly on shareholder structure, partly on historical, political and social developments and 
especially employee representation on the board. More recently, in particular with the rise of the 
international corporate governance code movement, there is a clear tendency towards 
convergence, at least in terms of the formal provisions of the codes. This book analyses the 
corporate boards, their regulation in law and codes and their actual functioning in ten European 
countries (Belgium, France, Germany, Italy, the Netherlands, Poland, Spain, Sweden, 

Switzerland and the United Kingdom). It offers the most up to date practical and analytical information on boards in 
Europe by leading company law experts. The issues addressed include: board structure, composition and functioning 
(one tier versus two tier, independent directors, expertise and diversity, separating the chair and the CEO functions, 
information streams, committees, voting and employee representation); enforcement by liability rules (in particular 
conflicts of interest), incentive structures (remuneration) and shareholder activism. 
Order online: http://ukcatalogue.oup.com/product/9780198705154.do 

  

mailto:c.sieburgh@jur.ru.nl
http://shop.kluwer.nl/de-rol-van-nederlandse-werknemers-vertegenwoordigers-bij-een-grensoverschrijdende-juridische-fusie/prod10305071.html
http://shop.kluwer.nl/de-rol-van-nederlandse-werknemers-vertegenwoordigers-bij-een-grensoverschrijdende-juridische-fusie/prod10305071.html
mailto:G.vanSolinge@jur.ru.nl
http://shop.kluwer.nl/boeken_products/hoger-beroep-renovatie-en-innovatie/prod10306366.html
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780198705154.do
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Thomas Keijser (ed.), Transnational Securities Law 
Bringing together a team of globally renowned academics and expert practitioners in the field, this 
new work presents the first comprehensive analysis of the Geneva and Hague Securities 
Conventions and related initiatives including those of UNCITRAL and regulatory authorities. It 
explores the international harmonization of the law relating to securities, and identifies issues that 
have not yet been harmonized. The book explains the current international law on intermediated 
and non-intermediated securities and suggests solutions to problems where there are gaps in the 
legislation or where the current framework could be improved. Taking the Geneva and Hague 
Securities Conventions as its starting point, the book focuses on private law, including substantive 
and conflict-of-law issues, as well as looking at recent regulatory developments. Each chapter 
assesses the current state of the law, and, for issues that have not yet been harmonized, presents 

possible ways to reach further harmonization and identifies best standard practice solutions. 
Order online: http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199677863.do   

 

Lopend onderzoek 
 
G. Rensen en B. Snijder-Kuipers (red.), Handboek notarieel ondernemingsrecht, Deel II 
M.L. Lennarts en B. Snijder-Kuipers (red.) Handboek notarieel ondernemingsrecht, Deel III 
De eerste bundel 'Handboek notarieel ondernemingsrecht' richt zich op de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid en de niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap naar de stand van zaken na invoering van de 
Flex BV en 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 
 
Dennis Faber, Niels Vermunt, Jason Kilborn, Tomáš Richter and Ignacio Tirado (eds.), Ranking and Priority of 
Creditors 
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 discusses the treatment of 
such claims in insolvency proceedings. The book analyses domestic insolvency laws and practices of over twenty 
main economically developed and emerging 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) 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, 

http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199677863.do
file://jurdc03/users$/u805168/OO&R/Nieuwsbrief/NB%20voorjaar%202013/birgit.snijder@debrauw.com
file://jurdc03/users$/u805168/OO&R/Nieuwsbrief/NB%20voorjaar%202013/h.spath@jur.ru.nl
mailto:n.vermunt@jur.ru.nl
http://www.casebook.eu/
mailto:r.vanleuken@jur.ru.nl
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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. 
Contactpersoon: prof. mr. D. Busch, d.busch@jur.ru.nl 

 
 

Lopende promotieonderzoeken 

 
In onderstaand 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 
Tom Booms  Afhankelijkheid en afhankelijke rechten 
Roy Cox  Compensatie van arbeidsgerelateerde schade 
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 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 
Suzanne Kali  Intergenerationele solidariteit of generatiegevecht pensioen 
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  
Anne Mennens  Het dwangakkoord buiten insolventie 
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 v/d 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 
 

Agenda 

 Workshop ‘Hybridisation of Food Governance: Trends, Types and Results', donderdag 15 en vrijdag 16 mei 2014, 
Radboud Universiteit Nijmegen 

 Oratie prof. mr. J.B. Spath op donderdag 22 mei 2014, Radboud Universiteit Nijmegen 

 Expert meeting International Working Group on the European Banking Union, donderdag 5 en vrijdag 6 juni 2014, 
Allen & Overy, Amsterdam (besloten bijeenkomst) 

 OO&R symposium ‘Verzekering & ADR’ op donderdag 19 juni 2014, NautaDutilh, Amsterdam 

 Oratie prof. L. Macgregor op vrijdag 14 november 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  
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