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vooraf

Het hoofdartikel in dit nummer van het alumni-
magazine bevat een interview met Freek Schols, 
hoogleraar Notarieel recht en voorzitter van het 
Centrum voor Notarieel Recht (CNR). Hij blikt 
terug op het 60-jarig bestaan van de notariële 
studierichting en het jubileum dat wij op 6 
november jl. op gepaste wijze met een minisym-
posium met een aantal interessante voordrachten 
hebben gevierd. Tevens werpt hij een blik op de 
toekomst van het notariaat. Met alle technologi-
sche vernieuwingen die er nu al zijn en die zich 
ongetwijfeld in groten getale zullen blijven voor-
doen, ontkomt ook deze beroepsgroep niet aan 
grote veranderingen in de nabije toekomst (denk 
o.a. aan de blockchaintechnologie). De vraag is 
natuurlijk ook wat een en ander betekent voor 
het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op 
de notariële rechtsgebieden.  

Dit jaar bestaat het programma ‘Law Extra’ tien 
jaar. Zelf heb ik de afgelopen jaren de eer en het 
genoegen gehad om aan dit programma mijn 
medewerking te verlenen door het onderdeel 
‘Familievermogensrecht’ tezamen met een aantal 
collega’s te verzorgen. Het is goed dat de facul-
teit voor getalenteerde studenten een extra 
programma biedt om hen naast het reguliere 
onderwijsprogramma wat meer uit te dagen. 
Koen van Vught, op 3 maart jl. aan onze faculteit 
gepromoveerd op ‘Het besluit van de rechtsper-
soon’, en Marinela Vieira, advocaat bij Houthoff, 
komen aan het woord over dit mooie programma. 
Zij zijn zelfs sinds kort de trotse ouders van de 
eerste ‘Law Extra baby’. Als hoogleraar Personen- 
en familierecht voeg ik hieraan toe dat dit wel 
een heel mooie en dierbare ‘nevenoogst’ van dit 
programma is. Ik wens de ouders veel geluk en 
voorspoed met hun baby. Ook treft u in dit 
verband een artikel over tien jaar Law Extra aan 
met hierin een aantal quotes van Corjo Jansen 
over het programma. 

De campagne ‘Op naar 100!’ – ter gelegenheid 
van de viering van het 100-jarig bestaan van de 
Radboud Universiteit en dus ook van de rechten-
faculteit, om precies te zijn op 17 oktober 2023 – 
komt inmiddels goed op stoom. In dit nummer 
van het alumnimagazine wordt onze verhalen-
serie vervolgd. De faculteit organiseert vanaf 
eind 2019 tot de viering van het 100-jarig bestaan 
in 2023 jaarlijks diverse activiteiten. 

De faculteit was van plan op 22 april jl. aandacht 
te besteden aan mijn 40-jarig jubileum. Helaas 
heeft de coronacrisis roet in het eten gegooid en 
wordt de viering van mijn jubileum verplaatst 
naar het najaar. Op 1 januari 1980 trad ik in dienst 
van de faculteit als wetenschappelijk juniormede-
werker bij de sectie Notarieel recht van prof. mr. 
Emile Luijten. In 1985 ben ik overgestapt naar de 
sectie Burgerlijk recht van prof. mr. Bas Kortmann 
en werd ik benoemd tot universitair docent 
Burgerlijk recht. Na mijn promotie in 1987 werd ik 
universitair hoofddocent Burgerlijk recht. In 1995 
volgde mijn benoeming tot hoogleraar Burgerlijk 
recht, in het bijzonder Personen- en familierecht, 
als opvolger van prof. mr. Willyne Hammerstein-
Schoonderwoerd, die toen naar de Raad van 
State vertrok. In datzelfde jaar werd ik tevens 
benoemd tot hoogleraar Privaatrecht, in het 
bijzonder Personen-, familie- en erfrecht, aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. De afgelopen 
40 jaren zijn echt voorbijgevlogen, een teken dat 
ik het altijd goed naar mijn zin heb gehad aan de 
Nijmeegse rechtenfaculteit. 

En dat brengt mij tevens tot mijn afscheid van u 
als alumnidecaan. Weliswaar ga ik nog niet met 
pensioen (mijn pensionering vindt gelukkig pas 
over twee jaar plaats), maar omdat de komende 
tijd veel aandacht moet worden besteed aan de 
organisatie van het 100-jarig bestaan van de 
faculteit en omdat ik in 2023 helaas al een tijdje 
met pensioen zal zijn, leek dit voor het Bureau   
In- en Externe Betrekkingen en mijzelf het 
geschiktste moment om het alumnidecanaat  
over te dragen aan mijn collega en oud-decaan 
Paul Bovend’Eert, die de faculteit heel goed kent. 
Ik wens hem als mijn opvolger veel succes toe.

André Nuytinck, alumnidecaan
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in the picture 

Stilte in het Grotiusgebouw
Het is een surreëel beeld: het Grotiusgebouw ligt er op 
maandagochtend verlaten bij. In de hal, waar normaal-
gesproken honderden mensen hun studie- of werkdag 
beginnen, is het oorverdovend stil. Geen hoorcolleges, 
geen tentamens, geen studenten, geen medewerkers. 
Toch staat de faculteit tijdens de coronamaatregelen niet 
stil. Medewerkers werken vanuit huis. Docenten doen er 
alles aan om studenten digitaal van oefenstof te  voorzien. 
Er wordt met man en macht gewerkt aan het beperken 
van studievertraging. De faculteit draait op volle toeren 
door; alleen even niet in haar gebruikelijke thuisbasis. 
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Actualiteitendag 2020
In verband met de coronacrisis worden de 

cursussen van de Actualiteitendag 2020, welke 

plaats zouden vinden op 12 juni, verzet naar later  

dit jaar of online verzorgd. 

De Actualiteitendag wordt jaarlijks georganiseerd 

voor alumni van de Nijmeegse rechtenfaculteit.  

Op deze dag wordt u in verschillende cursussen 

bijgepraat over actuele ontwikkelingen in diverse 

rechtsgebieden. 

Tijdens de Actualiteitendag 2020 heeft u de 
keuze uit vijf actualiteitencursussen*, te weten:

De kosten voor deelname bedragen €95,-. 
U ontvangt 3 PO-punten.

Kijk voor meer informatie op  
www.ru.nl/rechten/actualiteitendag2020

 Personen- en 
 familierecht 
(inc lusief relatie-
vermogensrecht), 
door prof. mr. 
André Nuytinck

Contractenrecht, 
door mr. dr. Jaap 
Dammingh

Agrarisch recht, 
door mr. dr. 
Jeroen Rheinfeld

Notarieel recht, 
door mr. Lucienne 
van der Geld

Omgevingsrecht, 
door prof. mr. 
Tonny Nijmeijer 
en mr. Tycho Lam

*  Programma onder voorbehoud van eventuele wijzigingen door de coronamaatregelen

RadboudRechten   mei 2020

4



alumni-activiteiten

Rechtenalumni wandelen 
door historisch Maastricht
In het kader van de Achter de schermen-reeks organiseerde de 
 rechtenfaculteit op 29 november 2019 een stadswandeling voor  
haar alumni. Jac van den Boogaard, cultuurhistoricus en 
Radboudalumnus, verzorgde de rond leiding. Tijdens de wandeling 
vertelde Van den Boogaard over de Maastrichtse geschiedenis. In 
zijn verhaal behandelde hij de vijf verschillende stadsidentiteiten 
van Maastricht door de eeuwen heen. Hij deed dat aan de hand van 
enkele historische en architectonische hoogtepunten. De alumni 
bezochten onder andere de museum-
kelder van Derlon, het pleintje Op de 
Thermen, het Stokstraat kwartier en de 
Onze-Lieve-Vrouw ebasiliek. 
Ondertussen werd er nog gepauzeerd bij 
Karkol. De dag werd  afgesloten met een 
borrel bij Café Charlemagne. 

Achter de schermen

Bezoek Kamp Vught

In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede 
Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Op vrijdag 4 en donderdag 24 
september staat er daarom speciaal voor alumni een bezoek 
gepland aan Nationaal Monument Kamp Vught.
Hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk recht Corjo Jansen 
en hoogleraar Rechtsfilosofie Thomas Mertens houden vooraf-
gaand aan de rondleiding een voordracht met als titel: ‘Wat 
wisten en weten wij van de Duitse concentratiekampen in de 
Tweede Wereldoorlog?’. Het programma begint om 13.00 uur.  
U mag een introducé meenemen. De kosten voor dit evenement 
bedragen €25,- per persoon.

Meld u aan op www.ru.nl/rechten/achter-schermen

Wilt u uzelf verdiepen in een ander 
rechtsgebied? Of wilt u uw kennis van 
uw eigen  deel gebied opfrissen? Via 
het contractonderwijs kunt u zich 
inschrijven voor vrijwel alle vakken 
van 5 studiepunten (EC) of meer die 
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
aanbiedt.

Nieuwe cursussen binnen het 
 onderwijsaanbod zijn bijvoorbeeld 
Omgevingsrecht I en Omgevingsrecht II. 
Deze cursussen zijn dit  studiejaar in 
de plaats gekomen voor Milieurecht 
en Recht van de ruimtelijke orde-
ning. Hiermee kunt u alvast voor-
uitlopen op de nieuwe Omgevingswet 

die in 2021 van kracht wordt.
Kijk voor meer informatie over het 
vakkenaanbod en de werkwijze op 
www.ru.nl/rechten/contract onderwijs 
of neem contact op met Fiorina 
Argante via 024 361 54 73 of 
 contactonderwijs@jur.ru.nl.

< fiorina argante 

Contractonderwijs

thomas mertens corjo jansen
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nieuws

Interfacultair voorstel 
‘Work in the 21st 
century’ van Femke 
Laagland
Femke Laagland, hoogleraar Europees 
arbeidsrecht, schreef in samen-
werking met Agnes Akkerman 
(Managementweten schappen) en 
Matthijs van de Sande (Filosofie) het 
interfacultaire voorstel ‘Work in the 

21st century’. Het project heeft als doel masterstudenten en 
promovendi inzicht te bieden in de problematiek van de 
ver anderende arbeidsmarkt en de mogelijke oplossingen vanuit 
een filosofisch, sociologisch, (arbeids)economisch en juridisch 
perspectief. Centraal staat hoe de verschillende disciplines op 
elkaar ingrijpen en elkaar versterken. Dit doel wordt bereikt door 
de ontwikkeling van een Engelstalige summer course voor inter-
nationale masterstudenten en promovendi, en een Engelstalig 
vak voor masterstudenten.

CPO naar Suriname voor Leergang 
Notariaat
Samen met Dialogue en hun Surinaamse ‘zusterorganisatie’ 
SJSSN (Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland) 
werkt het CPO aan een leergang voor het Surinaamse notariaat, 

De faculteit in tijden van corona
“Het zijn onaangename tijden door het coronavirus en de maatregelen die we daartegen ondernemen. Het zorgt 

voor allerlei praktische problemen en voor een gevoel van onbehagen. De maatregelen zijn echter noodzakelijk 

om de snelle verspreiding van het virus in te dammen. Het is een paradox: juist door uit elkaars buurt te blijven, 

kunnen we voor elkaar zorgen. De essentie van een ‘universitas’ is dat het een gemeenschap is van studenten, 

docenten en medewerkers. Toch lukt het momenteel aardig een universiteit te blijven zonder bijeen te komen. 

Contacten gaan volop door via e-mail, telefoon en videoverbindingen. Afgelopen weken ontstonden er creatieve 

manieren om toch door te gaan met ons werk: weblectures, podcasts, online bijeenkomsten en meer. Voor onze 

studenten zal het niet gemakkelijk zijn om onder deze onzekere omstandigheden te studeren en tentamens af te 

leggen. De faculteit gaat tot het uiterste om studievertraging voor hen zo veel mogelijk te beperken, zonder dat de 

kwaliteit van het diploma erop inboet. Ik wens iedereen voor de komende periode sterkte en wijsheid toe. Ik zie 

uit naar het moment dat we weer allemaal samen kunnen komen in ons mooie Grotiusgebouw, maar tot die tijd 

gaan we als facultaire gemeenschap – online – gewoon door.” 

In beginsel
TERUGKERENDE NIEUWSRUBRIEK VAN DE DECAAN > PIET HEIN VAN KEMPEN

en de training van de Surinaamse docenten die deze leergang 
zullen verzorgen. “In Suriname ontbreekt thans een beroeps-
opleiding notariaat, zoals wij die hier in Nederland kennen.  
Voor een benoeming tot notaris aldaar is een Nederlandse 
 notariële opleiding vereist. Ook is in Suriname het Nieuw BW 
nog niet ingevoerd. Het is dan vanzelfsprekend een goede zaak 
dat jonge kandidaat-notarissen een goede begeleiding krijgen 
vanuit de Nederlandse collegebanken naar de Surinaamse 
 praktijk”, aldus Freek Schols van het Centrum voor Notarieel 
Recht en hoofdocent van de Nederlandse Beroepsopleiding 
Notariaat.

Onderzoek naar migratie en handel voor 
de Europese Commissie
Hoogleraar Europees migratierecht Tesseltje de Lange en 
 universitair docent Internationaal en Europees recht Simon  
Tans zijn door de Europese Commissie benaderd voor een 
onderzoeks project over migratie en handel. Zij brengen de 
implementatie van migratierechtelijke mobiliteitsbepalingen  
in EU-handels overeen komsten door de EU-lidstaten in kaart,  
ten behoeve van ondernemende migranten. Door incomplete  
of ontbrekende implementatie bloot te leggen en bij te dragen 
aan de verbetering van die implementatie kan het eenvoudiger 
worden voor ervaren zelfstandig ondernemers van buiten de  
EU om in de EU hun bedrijf op te zetten, of als ondernemer 
actief te zijn. 
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Universitair nieuws

Tijdelijke werknemers vertonen  
vaker ongewenst gedrag
Het groeiende aantal tijdelijke contracten heeft niet alleen 
negatieve gevolgen voor werknemers, maar mogelijk ook 
voor werkgevers. Werknemers met een tijdelijk contract 
vertonen vaker ongewenst gedrag als diefstal, pesten of  
een lager werktempo. Dat blijkt uit onderzoek van Agnes 
Akkerman, Roderick Sluiter en Giedo Jansen dat onlangs 
gepubliceerd werd in het wetenschappelijke tijdschrift  
‘The Sociological Quarterly’.

Negatieve impact smartphones  
op productiviteit en humeur valt  
reuze mee
Zijn we allemaal verslaafd aan onze smartphones, als zombies 
de hele dag grijpend naar een scherm zodra een toestel trilt? 
Dat valt mee, suggereert onderzoek van Niklas Johannes. Hij 
onderzocht de impact van smartphones op productiviteit en 
welzijn en betoogt dat het tijd is voor een andere zondebok.

Boodschappen doen met zo min 
mogelijk uitstoot?
Even naar de supermarkt of je boodschappen toch online 
bestellen? Uit onderzoek naar winkelgedrag in het Verenigd 
Koninkrijk blijkt dat boodschappen laten thuisbezorgen door 
de supermarkt ‘schoner’ is dan zelf boodschappen doen met 
de auto. Online boodschappen bestellen die als pakketje 
worden thuisbezorgd, leidt daarentegen tot de meeste broei-
kasgassen. Dit laten Radboud-milieuwetenschappers zien in 
een nieuwe studie in ‘Environmental Science & Technology’.

Afleiding vermindert smaak van eten
Als je eet terwijl je afgeleid bent, verwerken de hersenen de 
smaak slechter en proef je dus ook minder. Dit tonen hersen-
onderzoekers van het Donders Instituut van de Radboud 
Universiteit aan in ‘The American Journal of Clinical Nutrition’. 
Het mechanisme kan eraan bijdragen dat je meer gaat eten 
als een smartphone of televisie je afleidt.

Meer Radboud-nieuws: www.ru.nl

‘Wie erft de naaktkat?’ van Lucienne van der 
Geld
Recent verscheen het boek ‘Wie erft de naaktkat?’ van de hand van 
Lucienne van der Geld, docent Notarieel recht. In dit boek neemt zij de 
lezer mee op reis in het erfrecht. Iedereen krijgt vroeg of laat met het 
onderwerp te maken. Iedereen heeft namelijk wat na te laten: zelfs je 
Facebookaccount of schulden zijn een erfenis. En iedereen is erfgenaam 
van iemand anders. Aan de hand van grappige en opmerkelijke erfenis-
verhalen leer je alles wat je wil en moet weten. Over de miljoenen van  
de Grumpy Cat, het erven van een pistool, over de erfbelasting, bonus-
kinderen, de verpleeghuisclausule en de anti-schoonmoederclausule.  
Want op een dag erf je misschien wel een naaktkat...  

Verzamelde werk van Gustav Radbruch 
geschonken aan Bibliotheek Rechtsgeleerdheid
Eerder dit jaar overleed Thea de Groot-Zurné op 72-jarige leeftijd. Zij was 
lange tijd als student verbonden aan de vaksectie Rechtsfilosofie. Uit haar 
nalatenschap heeft de Bibliotheek Rechtsgeleerdheid het ver zamelde werk 
van de beroemde Duitse rechtsgeleerde Gustav Radbruch (1878-1949) als 
schenking ontvangen. Deze bijzonder waardevolle aanwinst voor de 
collectie van de bibliotheek bestaat uit twintig prachtig uitgegeven boeken.

‘Te gek voor de rechter’ van Ashley Terlouw
Mag iemand een baan worden geweigerd omdat hij of zij te dik is? Mogen 
vrouwelijke sporters met een hoog testosterongehalte deelnemen aan een 
hardloopwedstrijd? En moeten we onze tradities koste wat het kost 
behouden? In ‘Te gek voor de rechter’ buigt hoogleraar Rechtssociologie 
Ashley Terlouw zich over de vraag hoe we als samenleving omgaan met 
mensen die een beetje afwijken van het gemiddelde. Dat doet ze aan de 
hand van tientallen rechterlijke uitspraken, van 1533 tot vandaag. 
Tientallen illustraties maken het boek toegankelijker. Terlouw tekende  
ze zelf op de iPad. (Bron: Voxweb.nl)

Antiek Mariabeeld 
geplaatst in 
Ceruttizaal
In de Ceruttizaal van het Grotius-
gebouw werd een bijzonder Maria-
beeld geplaatst. Dit laatmiddel-
eeuwse beeld werd nagelaten aan 
de rechtenfaculteit door hoogle-
raar Strafrecht en strafprocesrecht 
Wim Jonkers. Het beeld werd 
nadien jarenlang bewaard in de 
kluis van de 
Universiteitsbibliotheek. Het 
beeld heeft nu eindelijk haar 
plaats in het hart van de faculteit 
ingenomen. 

Radboud Recharge:  
opladen met nieuwe kennis 
Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw vakgebied 
of juist nieuwe terreinen verkennen? Radboud Recharge 
bundelt de beste wetenschappelijke artikelen, activiteiten 
en cursussen van de Radboud Universiteit in één over-
zichtelijke service, die volledig is aan te passen aan 
uw interessegebieden.  
www.radboudrecharge.nl
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Afgelopen najaar bestond de 

Nijmeegse opleiding Notarieel recht 

60 jaar. Hoogleraar Notarieel recht 

Freek Schols, tevens voorzitter van 

het Centrum voor Notarieel Recht, 

heeft als student en medewerker 

precies de helft van die levensduur 

actief meegemaakt. In dit interview 

bespreekt hij zijn carrière, de 

opleiding en de toekomst van het 

notariële rechtsgebied.
tekst: dennis arns | foto’s: duncan de fey

snappen. Toen ik bijna afgestudeerd was, had ik 
het gevoel dat het leertraject nog lang niet klaar 
was. Ik wilde weten wat hier achter de schermen 
gebeurde en met de docenten over de stof praten.”
Er zit nogal wat tijd tussen Schols’ afstudeerdatum 
en zijn promotie: in 2005 verdedigde hij pas zijn 
proefschrift. “Het was wel al vanaf het begin mijn 
bedoeling om dat traject snel af te ronden. Maar 
de praktijk trekt toch anders aan je dan een proef-
schrift. De klant is koning. Bovendien ging in die 
tijd het nieuwe erfrecht spelen. Daar heb ik over 
mogen meedenken, doceren en schrijven in het 
kielzog van Van Mourik. Maar uiteindelijk werd  
het wel tijd om dat proefschrift af te ronden.” 

Hoogleraar met één been in de praktijk
In 2007 werd Schols hoogleraar Estate planning. 
Van Mourik nam vervolgens afscheid in 2008, 
waarna de kernleerstoel Notarieel recht vacant 
werd. Schols: “Toen ik gevraagd werd, moest ik er 
wel even over nadenken, want het schept natuur-
lijk veel verantwoordelijkheden. En als je in de 
voetsporen moet treden van grootheden als Van 
Mourik en Luijten, dan ga je wel bij jezelf te rade 
voor je daaraan begint.” Uiteindelijk was het geen 

Schols studeerde Notarieel recht en Nederlands 
recht van 1989 tot 1993. Hij moet toegeven dat zijn 
twee oudere broers, Bernard en Dominique, een 
rol hebben gespeeld in de keuze voor de 
Nijmeegse notariële studie: “Mijn grote broers 
hebben me inderdaad geënthousiasmeerd voor 
Notarieel recht. Ze kwamen altijd met mooie 
verhalen thuis over de studie en het studenten-
leven. Ik kwam hier als middelbare scholier meer-
maals kijken en was daardoor al een beetje wegwijs 
in Nijmegen en de Nijmeegse horeca. En natuurlijk 
konden ze hier en daar tips geven over de studie-
programma’s.” 

Afrondende gesprekken op de 
werkkamer
Na zijn studie is Schols meteen als docent aan de 
slag gegaan, terwijl hij daarnaast in het notariaat 
werkte. Schols: “Ik ben altijd parttime aan de rech-
tenfaculteit verbonden geweest. Martin-Jan van 
Mourik heeft mij rechtstreeks uit de collegebanken 
geplukt en op kamertje 6.0.130 van de Thomas van 
Aquinostraat neergezet. Sterker nog: ik heb mijn 
afrondende gesprekken als student afgelegd op 
mijn latere werkplek. Mijn bordje met mr. F.W.J.M. 
Schols hing er al!” Schols verklaart deze stap:  
“Als student wilde ik de stof graag tot in detail 

Freek Schols is hoogleraar 
Privaatrecht, in het bijzonder 
Notarieel recht. Tevens is 
Schols directeur van het 
Centrum voor Notarieel Recht.

“Als jurist moet je 
van goede huize 
 komen om Meester 
Google te verslaan” 
Freek Schols
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Ik denk ook aan (rechts)economie. Studenten 
moeten nog meer lezen, analyseren en toepassen. 
We moeten de stof niet panklaar in specialistische 
brokjes opdienen. Verder is het nu tijd om in het 
curriculum aandacht te besteden aan de invloed 
van kunstmatige intelligentie op de rechtspleging. 
Hoe werken juridische algoritmes, dat soort zaken. 
De lat zal daarmee nog hoger worden gelegd. We 
zullen ons goed voorbereiden op de toekomst: het 
programma zit dan ook zeker niet in marmer 
gegrift.”

Bouw ruimte in voor verandering
De digitale ontwikkelingen hebben volgens Schols 
ook betrekking op de notariële en juridische sector 
als geheel: “Wil het notariaat mee gaan met de tijd, 
dan moet de KNB in mijn ogen ruimte geven om 
veranderingen in te bouwen in ons programma.  
Als je nu kijkt naar de spelregels voor het civiel 
effect in het notariaat, dan zit het redelijk dichtge-
timmerd. Ieder vak is specifiek benoemd. Hoe voeg 
je dan de vernieuwende competenties van de jurist 
2.0 in?” Schols pleit ervoor om de strikte regels los 
te laten: “Kijk naar welke vaardigheden je in 
abstracto nodig hebt als academisch jurist om het 
in de notariële praktijk te redden. Je hoeft niet per 
se op bachelor én master niveau alle materieel-
rechtelijke vakken te behandelen, omdat je daar als 
notaris later mee in aanmerking komt. Veel van de 
materieelrechtelijke vereisten die we nu afvinken 
voor notarieel civiel effect, kun je als goede acade-
micus juist in de praktijk leren. Bovendien kennen 
we daarvoor een beroepsopleiding.” Deze vrijheid 
geeft volgens Schols niet alleen de ruimte voor de 
beoogde nieuwe onderdelen in het programma: 
“Ook geeft het meer ruimte aan iedere notariële 
opleiding in het land om nog meer een eigen 
invalshoek te kiezen. Het zal de creativiteit stimu-
leren en een eenheidsworst voorkomen. De prak-
tijk, ook het notariaat, zal hiervan profiteren. Het 
zou mooi zijn als de beroepsorganisatie de teugels 
dus wat laat vieren, om zo voor de toekomst 
juristen en notarissen met toegevoegde waarde  
te kweken.”

moeilijke keuze. Schols: “Sommige dingen moét je 
gewoon doen. En Van Mourik had de bedrijfsopvol-
ging goed geregeld. We hadden een heel leuk team 
en de studie stond er goed voor. De overdracht 
ging daardoor vlekkeloos.”

Kritische studenten
Op de faculteit is Schols het liefst bezig met het 
geven van onderwijs. Hij geeft het liefst colleges 
aan studenten die actief participeren. Schols: 
“Studenten moeten snappen dat ze met een zesje 
het diploma misschien wel halen, maar dat je meer 
nodig hebt om het als jurist te redden in de 
moderne digitale samenleving. Sommige 
studenten denken eerst ‘het zal wel’, maar krijgen 
later ineens dat heilige juridische vuur te pakken. 
Dat vind ik prachtig.”
De kleinschaligheid van de notariële opleiding 
helpt bij het begeleiden van studenten. Schols: 
“Studenten durven gemakkelijk bij ons binnen te 
lopen, de deur staat altijd open.” Schols put daarbij 
tevens uit zijn eigen ervaringen als student. “Zelf 
vond ik het erg leuk als docenten hun gezicht ook 
buiten de colleges lieten zien, bijvoorbeeld bij de 
bijeenkomsten van studievereniging Nota Bene. 
Daarom doen wij als docenten nu ook graag mee 
met activiteiten: we denken dat dat verbroedert. 
Als je dichter bij de studenten staat, durven ze ook 
kritische dingen tegen je te zeggen. Dingen die 
misschien anders moeten of beter kunnen.”

60 jaar Notarieel recht
Afgelopen november vond er een bijeenkomst 
plaats ter ere van het 60-jarig bestaan van de 
opleiding Notarieel recht. Schols: “Toen pakte ik 
mijn oude studentenkaart er nog eens bij. Ik sta 
daar nog met een volle bos haar op de foto. Ik zag 
‘beginjaar 1989’ staan en schrok wel even: ik loop al 
30 jaar hier rond.” In die tijd heeft Schols de facul-
teit en in het bijzonder de Notariële opleiding door 
en door leren kennen. Schols: “Ik denk dat het 
kenmerkend is dat de opleiding gedurende die 60 
jaar goed aangeschreven heeft gestaan. Ik heb het 
tijdperk Luijten zelf niet meegemaakt, maar ook 
toen stonden we er al goed op. Tevens is de fiscale 
touch kenmerkend voor Nijmegen denk ik, de 
laatste jaren ligt het accent ook op estate planning 
en familievermogensrecht. Bovendien zijn we een 
heel stabiele faculteit, heeft het faculteitsbestuur 
ons altijd gesteund en hebben we over de belang-
stelling van studenten niet te klagen. Dat maakt 
het wel rustig werken.”
In de laatste jaren heeft Schols de opleiding zien 
veranderen: “Zelf heb ik getracht het beeld weg te 
nemen dat Notarieel recht studenten enkel opleidt 
tot notaris. We zijn geen beroepsopleiding. Je kúnt 
notaris worden, maar je wordt opgeleid tot jurist 

op academisch niveau. Daarom hebben we er voor 
gezorgd dat studenten met deze opleiding civiel 
effect verkrijgen en de advocatuur of de rechtelijke 
macht in kunnen. Als je op academisch niveau met 
een privaatrechtelijke mix bezig wil zijn, op de 
pijlers ondernemingsrecht, familie(vermogens)
recht en onroerende zakenrecht, met oog voor de 
fiscaliteit, dan moet je bij ons zijn.”

Het gevecht met Meester Google  
en de robotrechter
Schols blikt vooruit op de toekomst: “Van de 
toekomstbestendige jurist wordt iets anders 
gevraagd dan voorheen. Vroeger was je al heel wat 
als je een wetboek wist te gebruiken. Nu word je 
geconfronteerd met cliënten die alles al op Google 
hebben opgezocht. Om Meester Google te 

verslaan als jurist moet je nu al van goede huize 
komen: je moet kunnen analyseren, tussen de 
regels door kunnen lezen en achter de schermen 
van de wettekstjes kunnen kijken. Ook moet je 
dwarsverbanden tussen rechtsgebieden kunnen 
leggen. Dat bedoelde ik eerder met die zesjes-
mensen: als je niet oppast voeg je straks niets 
meer toe aan kunstmatige intelligentie, de 
robotrechter en Meester Google.” 
Om voor te sorteren op de digitale ontwikkelingen 
dient de notariële opleiding nog meer multidisci-
plinair ingestoken te worden, denkt Schols. Hij 
licht toe: “We klutsen bijvoorbeeld nu al onderne-
mingsrecht, fiscaal recht en erfrecht door elkaar. 
Dat kan de computer nu nog niet: zo voegen we 
zeker iets toe. Ik denk dat we ons in de toekomst 
meer moeten focussen op de metajuridische 
vakken zoals rechtsfilosofie en rechtssociologie.  

“Als je dichter bij de studenten 
staat, durven ze ook kritische 

dingen tegen je te zeggen.”
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Promoties en oraties
Het besluit van de rechtspersoon
Besluitvorming vindt plaats om de koers van 
de rechtspersoon en de onderneming vast te 
leggen. Zijn organen besluiten over het 
uitkeren van dividend, het benoemen van 
bestuurders of het wijzigen van de statuten. 
Maar wanneer is er juridisch gezien sprake 
van een besluit? In zijn proefschrift doet 
Koen van Vught een poging deze en andere 
vragen rondom het besluit van een 
antwoord te voorzien.

De invloed van mentale misleiding 
in de bestuurskamer en de 
raadkamer
Bestuurders, commissarissen en rechters 
worden niet alleen geconfronteerd met 
(juridisch) inhoudelijke uitdagingen, maar 
hebben net als ieder ander mens te maken 
met cognitieve factoren die hun besluit-
vorming kunnen beïnvloeden. In het proef-
schrift ‘De invloed van mentale mis leiding in 
de bestuurskamer en de raadkamer’ brengt 
Charlotte Perquin-Deelen verschillende 
‘biases’ in kaart: wat betekenen zij voor de 
kwaliteit van de bestuurlijke taakuitoefening 
en het rechterlijk oordeel?

Zekerheid voor leverancierskrediet
Het eigendomsvoorbehoud en de purchase-
money security interest zijn voorbeelden 
van wijzen waarop het Nederlandse, 
Belgische, Duitse en Amerikaanse recht 
goederenrechtelijk versterkte posities 
toekennen aan de leverancier die zaken op 
krediet heeft verstrekt. In het proefschrift 
van Kim Geurts is onderzocht op welke 
wijze en in welke mate het recht de 
voorrangsposities voor leverancierskrediet 
vormgeven en hoe de overeenkomsten en 
verschillen tussen deze rechtsstelsels 
kunnen worden verklaard.

Self-driving contracts: Reflections 
on Automation and Law
André Janssen is sinds juli 2018 hoogleraar 
Burgerlijk recht, in het bijzonder de 
Europeesrechtelijke aspecten daarvan. In 
zijn oratie, getiteld ‘Self-driving contracts: 
Reflections on Automation and Law’ ging 
Janssen in op de automatisering van het 
recht. Hij stelde dat tegenwoordig steeds 
meer processen geautomatiseerd worden.  

onderzoek

tekst: thomas haenen

Veel rechters menen dat meervoudige 
recht spraak door onderlinge discussie  
tot door dachtere uitspraken kan leiden.  
Uit onderzoek van Reyer Baas blijkt dat ze 
daar gelijk in hebben, maar die meer waarde 
van gezamenlijk beslissen is allerminst 
vanzelfsprekend. Baas promoveerde op 24 
januari op zijn proefschrift ‘De meerwaarde 
van meervoud’.

De rechtspraak staat momenteel onder druk. 
Van rechters wordt snelle geschiloplossing van 
een enorme bulk aan zaken gevraagd: 2500 
rechters doen nu jaarlijks anderhalf miljoen 
zaken af. Daar komt nog bovenop dat voor  
de rechtspraak een forse bezuiniging in de 
boeken staat. Dit nodigt uit om zaken vaker 
enkelvoudig af te doen; dus niet met drie maar 
met één rechter. Dat is goedkoper en leidt 
sneller tot een uitspraak. Maar of het ook 
verantwoord is, is maar de vraag.

RAADKAMER Reyer Baas ondervroeg 
zeventig rechters over hun denk- en handel wijze. 
Ook woonde hij verschillende zaken bij, zowel 
de zitting als de doorgaans gesloten raad kamer. 
Zo ontstond een goed beeld van wat er allemaal 
een rol speelt bij rechterlijke oordeelsvorming.
“Veel rechters menen dat de acceptatiegraad en 
het gezag van meervoudige uitspraken groter is 
dan bij enkelvoudige uitspraken,” geeft Baas 
aan. “Ook geeft het jongere rechters de kans 
om ervaring op te doen, terwijl oudere rechters 
kennismaken met inzichten van anderen en 
door soms vastgeroeste denkbeelden heen 
kunnen breken.” Door het tekort aan rechters 
zetten rechtbanken meervoudige rechtspraak 
steeds minder in, al wordt er bij zeer complexe 
zaken wel voor gekozen.

GROEPSDYNAMIEK Hoewel er zeker 
voordelen van meervoudige rechtspraak zijn, 
betekent dat volgens Baas niet dat de nuttige 
effecten ervan zich ook automatisch voordoen. 
Zo liggen er cognitieve valkuilen op de loer.
Ook onder rechters kan bijvoorbeeld een vorm 
van groepsdruk ontstaan. “Vergelijk het met 
een kerstdiner met je familie. Je voelt je vrij om 
te discussiëren, maar je wilt de discussie ook 

niet te heftig voeren opdat je in de toekomst 
nog met je schoonvader door één deur kan,” 
aldus Baas. “Ook in de raadkamer ontstaat soms 
die neiging om het gezellig te houden, te snel 
iemands oordeel te accepteren. Bij kerstdiners 
is dat prima, maar bij waarheidsvinding en 
besluitvorming moet je iemand scherp kunnen 
bevragen hoe die tot een oordeel komt. 
Andersom moeten anderen dat ook met jou 
kunnen. Het mag een beetje schuren en dat 
gebeurt lang niet altijd.”
Bovendien, hoewel de drie rechters betrokken bij 
een zaak wel samen overleggen in de raad kamer, 
worden de zittingen zelf niet altijd door alle 
rechters bijgewoond. “Dan weegt in het overleg 
het oordeel van de rechter die erbij was in de 
praktijk toch net wat zwaarder, ook als er twijfel 
is over of het wel klopt wat die rechter zegt.”

DIVERSITEIT Om te voorkomen dat rechters 
het te snel met elkaar eens willen zijn, moet 
tegenspraak worden georganiseerd. Dat kan 
bijvoorbeeld door teams divers samen te stellen. 
“Als beslissers verschillende achtergronden 
hebben, zoals in geslacht, leeftijd of cultuur, dan 
is de kans groter dat zij niet zomaar met iemands 
oordeel meegaan. Integendeel, ze gaan in 
discussie en onderzoeken wie er nu gelijk heeft. 
Dat leidt weer eerder tot een beter oordeel en 
een betere beslissing.”
“Helaas is die diversiteit in de rechtspraak nogal 
beperkt. Vooral een rechter die afwijkt van de 
standaard en net begint binnen de rechtspraak, 
zal niet altijd geneigd zijn om de consensus te 
doorbreken in de raadkamer.”
Al tijdens hun opleiding worden rechters 
gewaarschuwd voor cognitieve valkuilen. Om 
hier blijvend op bedacht te zijn, is continue 
training en coaching nodig, ook voor ervaren 
rechters, waarschuwt Baas. Tevens moeten 
collega’s erop letten dat zij allemaal meedoen 
aan de besluitvorming en zich niet verschuilen 
achter het oordeel van een ander. “Mensen, en 
dus ook rechters, hebben vaak de neiging om 
met de stroom mee te gaan. Uiteindelijk is de 
rechtspraak het meest gebaat bij beslissers die 
daar juist tegen in durven gaan, die ook in de 
raadkamer kritisch zijn en zelfstandig een 
oordeel durven te vormen en geven.”

Uitgelicht: ‘Tegenspraak onder rechters 
moet doelbewust worden georganiseerd’
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In de rechtspraak is een soortgelijke 
verschuiving gaande: met name in het 
contractenrecht wordt steeds meer gebruik 
gemaakt van kunstmatige intelligentie. 

Benoemingen,  
prijzen en prestaties
Masja van Meeteren benoemd  
tot hoogleraar Criminologie
Masja van Meeteren is benoemd tot 
hoogleraar Criminologie. Zij onderzoekt 
criminaliteitsbestrijding en de gevolgen 
daarvan op het snijvlak van criminaliteit en 
migratie. In de aanpak van criminaliteit zijn 
strafrecht en bestuursrecht (waaronder 
migratierecht) steeds nauwer verknoopt 
geraakt. Van Meeteren bestudeert deze 
veranderingsprocessen en de gevolgen 
daarvan. 

Sonja Meijer benoemd tot 
hoogleraar Penitentiair recht
Sonja Meijer is benoemd tot hoogleraar 
Penitentiair recht. Ze zal haar hoogleraar-
schap vervullen naast haar werkzaamheden 
als universitair docent Straf(proces)recht bij 
de Vrije Universiteit Amsterdam. Meijer is 
gespecialiseerd op het gebied van 
strafdoelen, de tenuitvoerlegging van 
straffen en maatregelen, detentierecht en 
de bijkomende gevolgen van de straf, zoals 
de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Seraina Grünewald benoemd  
tot hoogleraar European and 
Comparative Financial Law
Seraina Grünewald is benoemd tot 
hoogleraar European and Comparative 
Financial Law. Ze werkte eerder aan de 
Universiteit Zürich, Columbia Law School, 
Yale Law School, Harvard Law School en  
de Universität Liechtenstein. Grünewald 
publiceerde tal van artikelen, onder meer 
over financiële stabiliteit, bankencrisis, 
effecten van staatsinterventies in tijden  
van financiële crisis en constitutionele en 
institutionele aspecten van de economische 
governance in de EU.

KNAW-beurs voor Hansko 
Broeksteeg en Ronald Tinnevelt
Universitair hoofddocent Staatsrecht Hansko 
Broeksteeg en universitair hoofddocent 

Rechtsfilosofie Ronald Tinnevelt hebben  
een KNAW-beurs toegekend gekregen  
uit het Fonds Staatsman Thorbecke.  
Het onder zoeksproject ‘Politieke partijen 
tussen vrijheid en gebondenheid’ stelt de 
juridische conceptualisering van politieke 
partijen centraal. Gegeven de belangrijke 
functie die politieke partijen vervullen en 
de politieke macht die ze hebben, is het de 
vraag welke juridische status zij hebben 
binnen het Nederlandse constitutionele 
bestel. 

Dorian Schaap wint Willem Nagel 
Prijs 2019
Onderzoeker Strafrecht & Criminologie 
Dorian Schaap heeft de Willem Nagel Prijs 
2019 gewonnen voor zijn proefschrift ‘The 
Police, the Public, and the Pursuit of Trust’. 
De jury loofde het proefschrift van Dorian 
Schaap als “zeer breed en grondig”, met  
een “kritische analyse van de bestaande 
theorieën”. Eerder won Dorian Schaap voor 
zijn proefschrift ook al de Van Poelje prijs,  
van de Nederlandse vereniging voor 
Bestuurskunde voor het beste proefschrift 
op dat terrein. 

Piet van Reenen-prijs voor Renze 
Salet en Jan Terpstra
Renze Salet en Jan Terpstra, van de vaksectie 
Strafrecht & Criminologie, hebben de Piet 
van Reenen-prijs 2018-2019 gewonnen voor 
hun artikel over de Abstracte Politie dat in 
2018 verscheen in het Tijdschrift voor de 
Politie. Het artikel werd bij de prijsuitreiking 
omschreven als ‘vermetel’ en als: “Het is 
eindelijk weer een beetje de verbeelding aan 
de macht in wetenschappelijk politieland. 
Een verademing.”

Stephanie Hötte ontvangt een 
Christine Mohrmann Stipendium
Stephanie Hötte, promovenda Internationaal 
& Europees recht, ontving een van de tien 
Christine Mohrmann Stipendia van de 
Radboud Universiteit. Doel van het 
stipendium is onderzoeksters aan te 
moedigen hun wetenschappelijke loopbaan 
na de voltooiing van hun proefschrift voort 
te zetten. Hötte onderzoekt de zogenaamde 
make-or-buy decision in het aanbeste dings-
recht. Het stipendium gebruikt ze voor een 
onderzoeksverblijf in Washington DC en aan 
de Nottingham University.

Marlinde Nannings wint 
Internetscriptieprijs 2019
Promovenda Marlinde Nannings valt 
opnieuw in de prijzen met haar scriptie 
‘Regulering van Initial Coin Offerings:  
Een raamwerk voor regulering door de 
kwalificatie van tokens als effect’. Zij ontving 
de Internetscriptieprijs voor de beste scriptie 
op het gebied van internet en recht. Eerder 
won Nannings al de Scriptieprijs van de 
Vereniging voor Financieel Recht. 

Irene Aronstein krijgt Niels Stensen 
Fellowship toegewezen
Irene Aronstein, secretaris van en 
onderzoeker aan het Onderzoekcentrum 
Onderneming & Recht, heeft het Niels 
Stensen Fellowship 2019 toegekend 
gekregen. Aronstein zal gedurende een  
jaar postdoctoraal onderzoek doen aan de 
Universidad de Barcelona, in het bijzonder 
aan de Jean Monnet Chair of European 
Private Law. Gedurende haar tijd daar richt 
Aronstein zich op onderzoek naar remedies 
voor schendingen van de privacyregelingen 
in het Unierecht, alsmede naar de mogelijk-
heden voor private partijen om schade die 
zij vanwege met het Unierecht in strijd 
zijnde nationale regelgeving in relatie tot 
andere private partijen lijden, te verhalen  
op een Lidstaat. 

Prof. mr. Tijn Kortmannprijs 2019
In het najaar werd voor de tweede keer de 
prof. mr. Tijn Kortmannprijs voor publicaties 
uitgereikt. Kortmann was jarenlang 
hoogleraar Staats- en bestuursrecht en was 
een van de beeldbepalende hoogleraren  
van de universiteit en de rechtenfaculteit. 
De Stichting Rechtenalumni Nijmegen (SRN) 
is de initiator van deze prijs en beoogt 
hiermee de excellentie onder promovendi 
en junior-docenten van de rechtenfaculteit 
te stimuleren en te belonen. Koen van 
Vught, inmiddels werkzaam als docent 
Ondernemingsrecht aan de UU, ontving de 
prijs voor zijn essay ‘De rechtspersoon wikt, 
de rechter beschikt? Over de rechter die 
voor de rechtspersoon besluiten neemt’. 
Promovendus Strafrecht & Criminologie Elco 
Nab ontving de prijs voor zijn essay ‘De ratio 
achter vrijwillige terugtred buiten poging’.
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Klimaatverandering stelt ons voor ongekende problemen. Wat kunnen juristen doen om de gevolgen  
van de klimaatcrisis in te perken?  Op www.cpo.nl/klimaat vindt u inspirerende video’s en artikelen 
rond het thema klimaat & recht. De video’s zijn opgenomen tijdens het CPO-congres over de klimaat-
crisis dat in het najaar van 2019 plaatsvond. Ook in 2020 besteedt het CPO aandacht aan dit thema. 
Meer informatie volgt binnenkort op de webpagina. 

Bekijk de kennisvideo’s en artikelen op 
www.cpo.nl/klimaat

De klimaatcrisis: 
wat betekent deze voor juristen?

“Juristen kunnen draagvlak creëren 
voor uitspraak in Urgenda-zaak”
“Klimaatverandering stelt de maatschappij 
voor problemen die de mensheid nog nooit 
eerder is tegengekomen. De vraag is nu: wat 
kunnen juristen concreet doen?” Advocaat 
Koos van den Berg, bekend van de beroemde 
klimaatrechtszaak tegen de staat, gaat nader 
in op de klimaatcrisis, de stikstofuitstoot en 
Urgenda. “Juristen kunnen bij het grote 
publiek draagvlak creëren voor de uitspraak 
van rechtbank en hof in de Urgenda-zaak. 
Elke jurist moet zich opstellen als een hoeder 
voor de rechtsstaat.”

“Hoe juristen het energiepositief maken 
van woningen hinderen”
Ton van Mil, directeur van de Economic Board 
Utrecht, wil woningen op grote schaal energieposi-
tief maken, maar loopt aan tegen ‘bange banken’, 
aarzelende overheden en lastige regelgeving. Hij 
vertelt welke hindernissen hij in de dagelijkse prak-
tijk moet overwinnen om maatschappelijk relevante 
projecten te realiseren. Zijn oproep aan juristen: 
“Probeer met ons mee te denken. Het zou ons enorm 
helpen als we niet telkens ‘nee, tenzij’ te horen 
krijgen, maar ‘ja, mits’.”

    Koos van den Berg

    Ton van Mil
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postacademisch

Ontvangt u ook al de 
Verder-denken update? 
Verderdenken.nl is het platform van het CPO voor juristen die verder 
willen denken over het recht en de kwaliteit van de rechtspraktijk.  
Met columns van CPO-docenten. Voor kennis, inspiratie, reflectie en 
nieuwe inzichten. 

Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwste columns? Meld u dan  
op www.verderdenken.nl aan voor de gratis Verder denken-update.  
U ontvangt een update zodra een nieuwe column is verschenen. 

“Hoe kunnen juristen de 
klimaatcrisis helpen beteugelen?
Hoogleraar Rechtsstaat Ybo Buruma in 
gesprek met Stephen Pacala, vooraan-
staand klimaatwetenschapper en hoogle-
raar Ecologie en evolutionaire biologie 
aan Princeton University: “The legal 
system could be the backstop for huma-
nity against the inevitable tendency to 
shirk and free-ride.”

“Van wie is de wind?”
Van wie is de wind? Is het Amazoneregenwoud 
van Brazilië of de hele wereld? Kan de presi-
dent van Brazilië voor de rechtbank worden 
gedaagd als dit natuurgebied onvoldoende 
wordt beschermd? En waarom hebben natuur-
gebieden, rivieren en bomen geen rechtsper-
soonlijkheid? Dirk Holemans, coördinator van 
de sociaal-ecologische denktank Oikos, consta-
teert dat de gedachte dat de mens de natuur 
volledig kan beheersen niet meer opgaat. Maar 
hoe moeten we dan kijken naar de natuur, de 
samenleving en het recht? In deze video gaat 
hij in op ideeën voor een nieuw rechtssysteem 
voor de toekomst.

    Stephen Pacala

    Dirk Holemans
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CPO WEBINARS

  UW KENNIS AANSCHERPEN WAAR 
EN WANNEER HET U UITKOMT

  GEMAKKELIJK TE VOLGEN  
VANAF UW WERKPLEK OF THUIS

  KIJK LIVE OF OP  
EEN ZELFGEKOZEN MOMENT

  U BENT SNEL UP-TO-DATE

Blijf scherp

Wilt u uw kennis aanscherpen, verdiepen of opfrissen? Met 

onze webinars bent u in korte tijd helemaal op de hoogte van 

de nieuwste ontwikkelingen in uw vakgebied. Zo weet u zeker 

dat u niets mist en is uw kennis altijd up-to-date.

Meer informatie of inschrijven via: www.cpo.nl/webinars

Altijd up-to-date met de 
webinars van het CPO

WEBINAR UITGELICHT

Internationale contracten  
en ‘COVID-19-wetgeving’: 
inperking vrijheid van 
rechtskeuze?
In verband met de coronacrisis hebben lidstaten en derde 
landen crisiswetgeving uitgevaardigd (of zullen dit in de 
nabije toekomst doen) ter bescherming van de volks-
gezondheid of ter bestrijding van nadelige economische 
gevolgen. Dergelijke wetgeving kan rechtstreeks ingrijpen 
in internationale contracten, bijvoorbeeld doordat nako-
ming wordt verboden (importverboden), contractuele 
opzeggingsbevoegdheden aan banden worden gelegd of 
verschuldigde bedragen (rente, huur) worden gereduceerd. 
In dit webinar wordt aan de hand van enkele voorbeelden 
besproken in hoeverre een rechtskeuze voor reeds 
gesloten of nog te sluiten contracten kan worden door-
kruist door dergelijke wettelijke maatregelen. In veel 
gevallen zijn deze immers aan te merken als zogenaamde 
'voorrangsregels', die ongeacht een rechtskeuze wensen 
te worden toegepast. Centraal staat de bespreking van 
artikel 9 van Verordening nr. 593/2008 inzake het recht 
dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst 
(Rome I).

•  Docent: prof. mr. Rick Verhagen, hoogleraar 
Internationaal privaatrecht, rechtsvergelijking en 
burgelijk recht, Radboud Universiteit en Senior  
Advisor Clifford Chance

•  Punten: 1 PO-punt
•  Prijs: € 75,- (btw-vrij)
•  Te bekijken waar en wanneer u wilt 
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Met het ‘Altijd scherp-abonnement’ 

kunt u 12 maanden lang onbeperkt 

cursussen en webinars volgen voor 

€ 1.395,-. U krijgt € 100,- korting en 

betaalt dus  € 1.295,-. U kunt de 

korting verzilveren door de 

kortingscode alumni2020 in te 

vullen op het aanmeldformulier van 

het Altijd scherp-abonnement op  

www.cpo.nl/altijdscherp.

alumniprijs:
€ 1.295,-

€ 1.395,-

ALTIJD 
SCHERP

abonnement

12 maanden lang onbeperkt cursussen en webinars volgen

Vanwege het coronavirus worden CPO-cursussen online aange-
boden of verplaatst naar een later tijdstip. Daarnaast biedt het CPO 
de komende maanden vele webinars aan. Het CPO gaat dus tijdelijk 
100% online, zodat u uw kennis up-to-date kunt houden.

CPO tijdelijk 
100% online
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“Ik ben eigenlijk een afvallige bèta”, zegt Marinela 
Vieira (29) in hun woning in Houten. “Op het 
gymnasium was ik goed in exacte vakken. Ik wilde 
Geneeskunde studeren om mensen te kunnen 
helpen, maar werd uitgeloot. Toen koos ik Rechts-
geleerdheid. Mijn stiefvader was raadsheer bij het 
hof in Arnhem en ik ging regelmatig mee naar 
strafrechtzittingen. Ik dacht: misschien kan ik via 
de rechtenstudie ook mensen helpen, door recht-
vaardige beslissingen te nemen. Eenmaal begonnen, 
ontdekte ik dat het recht vervlochten is met alle 
aspecten van het leven. Ik vond het zo boeiend  
dat ik me niet opnieuw heb ingeschreven bij 
Geneeskunde.”
Ook voor Koen van Vught (eveneens 29) was 
rechten niet de eerste keus: hij begon aan Bestuurs-
kunde. “In het eerste jaar kregen we het vak 
Arbeidsrecht. Bij Bestuurskunde keken we naar 
tamelijk abstracte theorieën, maar bij Arbeidsrecht 
bestudeerden we concrete casussen. Dat praktisch 

Rechten was niet hun eerste keus. 
Maar eenmaal begonnen, wisten 

Koen van Vught en Marinela Vieira  
al snel dat ze goed zaten. Ze volgden 
beiden het Law Extra-programma en 

een master Onderneming & Recht. 
Inmiddels zijn ze respectievelijk 
universitair docent en advocaat.  

En bovendien de kersverse ouders 
van een prachtige dochter.

tekst en foto: machiel van zanten

“Goede herinneringen 
aan persoonlijke aanpak”

toepasbare sprak me aan, plus het feit dat er geen 
kant-en-klare antwoorden zijn. Je kunt twijfelen, 
redeneren, debatteren over de uitkomst. Dat vond 
ik zo mooi dat ik na een jaar ben overgestapt naar 
rechten.”

Verdieping via Law Extra
Op basis van hun studieresultaten kregen ze allebei 
een uitnodiging voor Law Extra. Dat programma – 
dat inmiddels tien jaar bestaat – biedt onder 
andere verdieping en summer courses. Marinela: 
“Het gaat duidelijk verder dan het gewone curri-
culum. We hebben bijvoorbeeld een werkgroep 
gegeven aan medestudenten, en in tweetallen een 
wetenschappelijk artikel geschreven. Daardoor 
ging het recht meer voor me leven.” 
Koen vond vooral de ruimte voor reflectie 
 waardevol. “We vroegen ons bijvoorbeeld af of 
rechten een wetenschap is. Tijdens een bezoek  
aan Auschwitz discussieerden we of het recht van 

de nazi’s wel geldend recht was geweest – het 
zorgde immers voor veel onrecht – en of juristen 
een morele plicht hadden om zich te verzetten 
tegen handhaving van dat recht.”

Bang voor de Zuidas
Beiden volgden de master Onderneming & Recht. 
Koen koos de onderzoeksmaster. “Ik overwoog  
te gaan promoveren en de onderzoeksmaster is 
daarop een goede voorbereiding.” Marinela koos 
juist voor de meer praktische duale master. “Een 
belangrijk onderdeel daarvan is een stage bij een 
advocatenkantoor. Ik liep stage op de Zuidas, bij 
Simmons & Simmons. Aanvankelijk was ik een beetje 
bang voor de Zuidas. Ik dacht dat er heel andere 
types dan ik zouden werken: harder, assertiever. 
Maar het bleken erg aardige en capabele mensen.”
Ze herinnert zich nog een belangrijk onderdeel: de 
mondelinge toetsen die de mastervakken afsluiten. 
“Twee examinatoren legden me het vuur na aan de 

Koen van Vught en Marinela Vieira
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schenen. Ik kreeg vragen waarop geen evident ja of 
nee mogelijk was en moest mijn antwoorden goed 
beargumenteren. Die toets heeft me zelfvertrouwen 
gegeven. Ik leerde dat ik ook onder druk het hoofd 
koel kan houden, helder kan analyseren en door-
dachte antwoorden kan formuleren. Ik had me 
geen betere voorbereiding kunnen wensen op het 
werk dat ik nu doe.”

Orde in de chaos
Dat werk is voor beiden een direct vervolg op hun 
studie. Koen is dit voorjaar gepromoveerd op ‘Het 
besluit van de rechtspersoon’. “Ik stel vragen als: 
wat is een besluit, hoe moet je het uitleggen en 
wanneer kan een rechter het vernietigen? Het is 
een dogmatisch onderwerp, waarover je lang kunt 
discussiëren. Ik stel onder andere dat we bij de 
vraag ‘wat is een besluit’ meer moeten aansluiten 
bij de praktijk. Als het bestuur van een rechtsper-
soon er bijvoorbeeld voor kiest om iemand niet te 

benoemen, zegt de heersende leer dat het geen 
besluit is. Ik betoog dat er juridisch wél sprake is 
van een besluit.”
Intussen vond Marinela haar weg in de advocatuur. 
Na haar stage kon ze bij Simmons & Simmons 
blijven. En toen de partners van haar afdeling over-
stapten naar Houthoff, ging ze mee. Daar houdt ze 
zich bezig met insolventierecht. “Ik ben curator in 
relatief kleine faillissementen. Het is mijn taak om 
orde te scheppen in de chaos, en het geld van de 
onderneming eerlijk over de schuldeisers te 
verdelen. Daarnaast werk ik mee aan bestuurs-
aansprakelijkheidsprocedures. Dan verdedig ik 

een bestuurder die door een andere curator 
aansprakelijk wordt gesteld. Ook sta ik schuld-
eisers bij in grotere faillissementen.”
Koen werkt inmiddels als universitair docent 
Ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht. 
“Dat was vooral een praktische keuze. Marinela 
werkt in Amsterdam en we wilden graag in de 
buurt van Utrecht wonen. Vanuit Houten kan ik  

op de fiets naar mijn werk. Een echt carrièreplan 
heb ik niet. Ik probeer mijn werk zo goed moge- 
lijk te doen en zie wel wat er op mijn pad komt.  
Een terugkeer op termijn naar Nijmegen sluit ik 
niet uit.”

Vonk sloeg over
Want aan Nijmegen bewaren ze goede herinne-
ringen. “Als ik nu rechten ging studeren, zou ik 
opnieuw voor Nijmegen kiezen”, zegt Koen. 
“Vanwege de gedegen opleiding, maar ook 
vanwege de kleinschaligheid en persoonlijke 
aanpak.” Marinela herkent dat: “Ondanks de grote 
studentenaantallen heeft de faculteit iets intiems.”
Ze hebben om nog een andere reden een speciale 
band met Nijmegen. Toen Koen Bestuurskunde 
inruilde voor rechten, nam hij opnieuw deel aan de 
introductie. “Ik kwam in hetzelfde mentorgroepje 
als Marinela terecht. Het duurde een paar jaar, 
maar toen sloeg de vonk over.” Marinela: “In de 
tussentijd waren we al wel vrienden geworden.” 
Koen: “Nu wonen we samen en hebben we een 
dochter van drie maanden, Isabella. Dat was nooit 
gebeurd als we elkaar niet als eerstejaarsstudenten 
in Nijmegen hadden ontmoet.”

Koen van Vught promo-
veerde op 3 maart op zijn 
proefschrift ‘Het besluit 
van de rechtspersoon’ en 
is in inmiddels werkzaam 
bij de Universiteit Utrecht. 
Marinela Vieira werkt als 
advocaat bij Houthoff.

“Aanvankelijk was ik 
een beetje bang voor 

de Zuidas” 
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Universitair hoofddocent Burgerlijk recht Sander 
Steneker bezit een exemplaar van de allereerste 
Radboud-studiegids uit 1923, het oprichtingsjaar 
van de universiteit. Hij vertelt hoe hij het vond en 
analyseert dit antieke boekje.
tekst: dennis arns | foto’s: niek tönissen

De antieke 
studiegids van 
Sander Steneker
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Het had niet veel gescheeld, of de oudste studie-
gids van de Radboud Universiteit was tussen het 
oud papier beland. Sander Steneker redde het 
boekje van een zekere recycledood. “Ik was toen 
nog werkzaam als promovendus en moest 
meehelpen met het sorteren en weggooien van 
oud papier. Een hoop mappen met dossiers en 
oude drukken van boeken en bundels. Deze studie-
gids zag ik ertussen liggen.” Steneker haalt het 
antieke boekje tevoorschijn. Het papier is ietwat 
vergeeld, maar verder verkeert het in piekfijne 
staat. Hij vervolgt: “Ik bladerde het eens door. 
‘Gids voor het studiejaar 1923-1924’, stond er op de 
eerste bladzijde. Dit moest de eerste Nijmeegse 
studiegids zijn. Ik dacht dat zoiets toch wel bewaard 
moest worden, maar het antwoord was: ‘gooi maar 
weg’. Toen nam ik het zelf maar mee.”

De hele website in één boekje
Steneker bladert door de gids en licht enkele 
 pagina’s eruit. In dit boekje stond alle informatie 
die een Nijmeegse student in 1923 nodig had, van 
collegetijden tot het examenreglement en van 
doctorale graden tot handgetekende plattegronden. 
En dan niet alleen voor de rechtenstudie, maar 
voor alle studies die er toen waren, te weten: 
rechtsgeleerdheid, letteren & wijsbegeerte, en 
godgeleerdheid. Steneker: “Eigenlijk zit alles wat 
nu op de website staat, in dit kleine, 60 pagina’s 
tellende boekje. Op A5-formaat nota bene. 
Inclusief de huisadressen en telefoonnummers  
van de professoren. Niet echt AVG-bestendig als je 
het vanuit onze tijdgeest bekijkt. Maar toen was 
het ook nog gebruikelijker dat examens bij de 
professor thuis werden afgenomen. Wel grappig 
om te zien trouwens dat de telefoonnummers 
destijds uit slechts drie of vier cijfers bestonden.”

Naamgevers
Het katholieke karakter van de universiteit is  
sterk aanwezig in de gids. In het bestuur van de  
St. Radboudstichting, zichtbaar op pagina 5, zien 
we de vijf bisschoppen; aartsbisschop Van de 
Wetering is de voorzitter. Verder komen we, 
ondanks een generatiekloof van bijna een eeuw, 
veel bekenden tegen in de gids. De eerste naam 
die opvalt is professor Egidius van der Heijden, de 
naamgever van het Van der Heijden instituut. Ook 
Willem Pompe, naamgever van de TBS-kliniek, was 
werkzaam aan de Nijmeegse rechtenfaculteit. 
Tevens is de oorsprong van de gehele professoren-
buurt (vlakbij de campus) op de eerste pagina’s te 
vinden. Professor Bellefroid, Brom, Van der 
Grinten en Molkenboer; ze staan er allemaal in.

Res derelicta De vondst 
van deze studiegids is een mooi voorbeeld 
van een klassieke juridische term die 
Steneker wel eens in zijn hoorcolleges aan 
zijn studenten uitlegt: een res delelicta. “Dat 
is een prijsgegeven zaak. De voormalige 
eigenaar van deze gids liet het achter om 
meegenomen of weggegooid te worden. 
Daarna had het juridisch gezien geen 
eigenaar meer. Het was van niemand. En 
vanaf het moment dat ik het boekje eruit 
viste, werd het mijn eigendom.”

College op zaterdag
Op bladzijde 18 prijkt het vakkenaanbod van de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid: een paar regels 
met slechts tien cursussen. Vanzelfsprekend werd 
‘Inleiding tot de rechtswetenschap’ al in 1923 
gegeven. Dat het recht als wetenschapsgebied nog 
veel ouder is, blijkt wel uit het feit dat ook in 1923 
al een vak ‘Historische ontwikkeling van het recht’ 
werd gegeven. Verder is mooi om te zien dat in 
Nijmegen ‘Internationaal privaatrecht’ al vanaf het 
eerste jaar een verplicht vak was. Op pagina 50 is 
te vinden waar en wanneer deze cursussen te 
volgen zijn in het ‘Rooster der lesuren’. De eerste 
helft van het weekend was op de Katholieke 
Universiteit in elk geval allesbehalve heilig. De 
rechtenstudent werd op zaterdag om 10.00 uur 
verwacht bij professor Bellefroid voor 
‘Volkenrecht’.

Kwaliteit door de tijd
Wat leert deze studiegids ons over de universiteit? 
Steneker: “Een oude universiteit houdt er oude 
tradities op na, zoals je kunt zien bij academische 
plechtigheden. Dat is niet alleen een mooi toneel-
spel, maar het zegt ook iets over kwaliteit en pres-
tige. Een universiteit die honderd jaar bestaat, 
heeft veel verbeterslagen kunnen maken. Dat zie 
je al wanneer je deze studiegids naast het huidige 
vakkenaanbod legt. En natuurlijk aan de uitste-
kende beoordelingen die onze opleidingen ieder 
jaar weer krijgen.”

Nijmeegse klassieker
Steneker richt zich vervolgens op de eigen facul-
teit: “De rechtenfaculteit was er al vanaf het eerste 
uur bij als één van de drie Nijmeegse faculteiten. 
De rechtenopleiding is een klassieker, veel méér 
dan studiekiezende middelbare scholieren soms 
denken. Dat geeft cachet aan het onderwijs en het 
onderzoek. Een tennisser wint ook liever 
Wimbledon dan een nieuw toernooi in Abu Dhabi.”
Steneker sluit af: “Het is leuk om, bladerend door 
zo’n oude studiegids, eens te mijmeren over 100 
jaar rechtenstudie in Nijmegen. Het lijkt voor mij 
alweer een eeuw geleden dat ik zelf rechten 
studeerde in Nijmegen, toen nog aan de Thomas 
van Aquinostraat. Je ziet dan al enorme verschillen 
tussen toen en nu. Dan besef je dat 100 jaar écht 
een eeuwigheid is.”

In de Op naar 100-serie ‘Herinneringen van 
Nijmeegse alumni’ komen verschillende alumni 
aan het woord over hun ervaringen met de 
Nijmeegse rechtenfaculteit. Bekijk alle verhalen  
op www.ru.nl/rechten/actueel/100/
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Het extracurriculaire programma Law Extra, onderdeel van de 
Radboud Honours Academy, bestaat tien jaar. Dit initiatief 
biedt de meest getalenteerde en ambitieuze studenten van de 
Nijmeegse rechtenfaculteit de kans om naast hun reguliere 
opleiding een extra en uitdagend programma te volgen. Het 
programma bestaat onder meer uit verdiepende vakken, uitda-
gend  onderwijs in projectvorm, studieperiodes in het buiten-
land en summer courses. Ter ere van het tienjarige jubileum 
stellen wij tien vragen aan hoogleraar Rechts geschiedenis en 
Burgerlijk recht Corjo Jansen. Jansen is samen met hoofd Bureau 
In- en Externe betrekkingen Louk Hermans-Brand en universi-
tair hoofddocent Staatsrecht Joost Sillen één van de kartrek-
kers van het programma. 

Waarom is er tien jaar geleden een start 
gemaakt met Law Extra?  
“We zijn met Law Extra gestart om een onderwijs-
omgeving te creëren waarin extra gemotiveerde 
rechten studenten de kans krijgen hun talenten, 
kwaliteiten, competenties en vaardigheden te 
ontplooien. We hebben het programma ingericht 
om een extra stimulans te bieden voor studenten 
die zich in het eerste jaar van hun opleiding onder-
scheiden van hun medestudenten in hun cijfers, 
maar ook in attitude en gedrevenheid.”
 

Het programma begint meteen met een 
summer course in Rome. Vanwaar die keuze? 
“Rome vormt voor juristen het beginpunt van de 
verwetenschappelijking van het recht. Het is de 
bakermat van de moderne rechtswetenschap: een 
prachtige start voor een rechtsweten schap pelijk 
programma. Natuurlijk heeft het verblijf in Rome 
mede tot doel dat studenten elkaar leren kennen 
en een hechte groep worden. Vele studen ten 
blijven na afloop van Law Extra dan ook contact 
houden met elkaar.”

Waarom is er in het tweede jaar, bij het 
privaatrechtelijke onderdeel, gekozen voor 
de verdieping van het erf- en familierecht? 
“Dit is een onderdeel van het privaatrecht dat in 
het reguliere studieprogramma van Rechtsgeleerd-
heid en de European Law School nog niet veel aan 
bod komt. Bovendien maken de studenten bij deze 
bijeenkomsten kennis met bevlogen docenten als 
Freek Schols, André Nuytinck en Lucienne van der 
Geld en raadsheer Eugenie Schaafsma-Beversluis.”

Studenten schrijven in het derde jaar een 
wetenschappelijk artikel. Wil het programma 
deelnemers alvast warm maken voor een 
wetenschappelijke carrière? 
“Binnen Law Extra is er aandacht voor het 
verrichten van wetenschappelijk onderzoek en 
stellen we ter discussie in hoeverre rechtsgeleerd-

10 vragen over 10  jaar Law Extra
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heid een wetenschappelijke discipline is. Daarom 
moeten studenten in het laatste jaar van Law Extra 
onder begeleiding van een hoogleraar een weten-
schappelijk artikel schrijven. Joost Sillen en ik 
bundelen deze artikelen tot een boekje, dat 
uit geverij Ars Aequi publiceert. Law Extra strekt er 
inderdaad toe mensen enthousiast te maken voor 
de bijzondere masters van de faculteit (ook de 
duale master), maar ook om studenten in het 
 algemeen enthousiast te maken voor onderzoek.”

Hoe kijken studenten volgens u terug op het 
programma? 
“Dat kun je het beste aan de studenten zelf vragen. 
Ik denk positief, getuige ook het interview met Koen 
van Vught en Marinela Vieira eerder in het blad.”

Zijn er onderdelen in het programma die u in 
de loop van de jaren hebt toegevoegd? 
“Eén onderdeel is vervangen: voor het onderdeel 
Europees recht is Retorica in de plaats gekomen, 
aangeboden door mr. Eugène Sutorius. Dat past 
goed bij het ontwikkelen van soft skills: het 
opzetten van een verhaal of betoog. Voor de rest is 
het programma grotendeels hetzelfde gebleven.”

Waarom wordt er gekozen voor een 
afsluitende summer course in Krakow? 
“Het recht moet soms functioneren onder omstan-
digheden die niet als ‘normaal’ zijn te beschouwen, 

bijvoorbeeld ten tijde van een bezetting of na  
de wisseling van een regime. Zowel Nederland  
als Polen hebben een bezetting gekend door de 
Duitsers: Polen van 1939 tot 1945, Nederland  
van 1940 tot 1945. Tijdens de summer course in 
Krakow staan we vooral stil bij het recht en de 
rechtsbeoefening tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Polen heeft daarnaast na de val van  
het zogenaamde ‘ijzeren gordijn’ een regime-
verandering doorgemaakt. Deze heftige 
 geschiedenis maakt het een interessante  
locatie voor het programma.”

Wat levert Law Extra op voor de 
rechtenfaculteit? 
“Het programma levert de faculteit enthousiaste, 
gemotiveerde studenten op, die na hun afstu-
deren een ambassadeur van faculteit en univer-
siteit zijn. Daarnaast is het belangrijk dat vanuit 
Law Extra gemotiveerde studenten doorstromen 
naar de duale master Onderneming en Recht, de 
onderzoeksmaster Onderneming en Recht en 
naar de onderzoeksmaster Publiekrecht. Uit de 
onderzoeksmasters stromen dan weer studenten 
door naar promotieplaatsen op de faculteiten.  
De eerste promoverende student uit Law Extra  
en de onderzoeksmaster Onderneming & Recht 
was Koen van Vught: hij promoveerde bij 
Ondernemingsrecht.”

Wat zijn voor u de hoogtepunten uit tien 
jaar Law Extra? 
“Ik vond het bezoek aan de kapel in het niet voor 
het publiek toegankelijke deel van het Pantheon 
een hoogtepunt. Daar stond een prachtig icoon 
van een in purper gehulde Maria als de Heilige 
Moeder van God. Het bezoek aan Auschwitz is ook 
elk jaar indrukwekkend. Daarnaast zijn het enthou-
siasme en de werklust van de studenten ieder jaar 
weer hartverwarmend.”

Zijn er nog zaken die u met Law Extra wilt 
bereiken in de toekomst? 
“Ik hoop dat we excellente studenten op deze 
manier kunnen blijven prikkelen om kritisch na te 
denken over de rechtswetenschap, zodat ze als 
jurist of onderzoeker tot bloei komen.”

10 vragen over 10  jaar Law Extra

mei 2020   RadboudRechten



steun de faculteit

Als Vriend van het Grotius kunt u ervoor kiezen om eenmalig of jaarlijks tot weder-
opzegging een bedrag van 25, 50 of 75 euro te doneren aan Stichting Rechtenalumni 
Nijmegen. Uw naam komt te staan op het Vrienden van het Grotius-paneel in de hal 
van ons faculteitsgebouw en u ontvangt geregeld een speciale update met nieuws 
over de faculteit. Uw donatie wordt gebruikt om studenten en medewerkers te 
ondersteunen in hun inter nationale en excellente ambities.

Word Vriend van het Grotius

Wilt u meer weten? 
Ga dan naar www.ru.nl/rechten/
alumni/steun-faculteit/ of neem 
contact op met Nicolette van den 
Luitgaarden via 024 361 23 16 of  
n.vandenluitgaarden@jur.ru.nl.
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Stichting Rechtenalumni Nijmegen is zeer 
verheugd dat Dirkzwager legal & tax tot 2021 
de sponsoring van Rotazaal 2 heeft verlengd. 
Mede door de bijdrage Van Dirkzwager legal 
& tax worden (studie) beurzen en uitwisse-
lingsprogramma’s mogelijk gemaakt voor 
studenten en docenten van de Nijmeegse 
rechten faculteit. 

Juridische kantoren die zich met de rechten-
faculteit verbonden voelen kunnen college-  
of werkgroepzalen in het Grotiusgebouw 
 sponsoren. De naam van het  desbetreffende 

kantoor staat op een stijlvol naambord bij de 
ingang van de zaal. Op deze manier verwerven  
zij naamsbekendheid onder studenten en andere 
bezoekers van het gebouw, veelal uit de juridische 
gemeenschap. Daarnaast is het voor kantoren 
mogelijk een aantal keren per jaar een activiteit  
te organiseren in ‘hun’ zaal. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen  
met mevrouw mr. L.J.T.M. Hermans-Brand  
(directeur Stichting Rechtenalumni Nijmegen)  
via 024 361 60 54 of L.Hermans@jur.ru.nl.

Dirkzwager legal & tax verlengt 
zaalsponsoring Grotiusgebouw 

De Leede Fonds voor Sociaal recht
Vanaf 1 januari 2020 beheert  
de Stichting Rechtenalumni 
Nijmegen het De Leede Fonds 
voor Sociaal recht. Professor  
De Leede was vanaf 1972 tot 
1994 de eerste voltijd hoogleraar 
Sociaal recht aan de Nijmeegse 
rechtenfaculteit. Gedurende 
zijn jaren aan de faculteit heeft 
hij zich sterk gemaakt voor de 
positie en ontwikkeling van  
het vak Sociaal recht. Ook na 
zijn actieve loopbaan bleef hij 
dat doen. Hij bekroonde zijn 

inzet met de oprichting van  
het De Leede Fonds voor  
Sociaal recht.

Ondersteunen van 
initiatieven en activiteiten
Het De Leede Fonds voor 
Sociaal recht ondersteunt 
 activiteiten en initiatieven van 
studenten en wetenschappelijk 
medewerkers van de vaksectie 
Sociaal recht. Het fonds wil 
vooral activiteiten bevorderen 
die inzetten op (nationale en 

internationale) uitwisseling en 
ontmoeting van vakgenoten en 
studenten. Binnen dit kader 
passen congressen en seminars, 
maar ook uitwisselingsprogram-
ma’s en studiereizen. Het fonds 
verstrekt onder meer aan 
studenten van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid voor elk 
behaald studiepunt in een 
sociaal rechtelijk vak (aan een 
andere universiteit) een bedrag 
van 50 euro (met een maximum 
van 350 euro per student). 
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Informatie: Heeft u een vraag over 

activiteiten voor alumni of wilt u reageren op 

dit magazine? Stuur dan een e-mail naar 

alumni@jur.ru.nl. Dit magazine is zo zorgvuldig 

mogelijk samengesteld. Aan de inhoud kunnen 

geen rechten worden ontleend.

Speciaal voor alumni:

Exclusieve ‘I love 
Law’-geschenken
Wilt u een mooi aandenken aan de 
faculteit hebben of geven? En ook nog 
een financiële bijdrage leveren aan 
projecten voor studenten? Dat kan 
met de unieke I love Law-Artikelen.  
De opbrengt komt geheel ten goede 
aan de Stichting Rechtenalumni 
Nijmegen, die onder andere studie-
beurzen aan studenten ter beschik-
king stelt. In het I love Law-logo is het 
wapen van uw alma mater verwerkt.
Kijk voor de koffiemok en andere 
geschenken op www.ru.nl/rechten/
alumni.

Wijzigt er iets in uw situatie? Of wilt u 
RadboudRechten liever digitaal ontvangen? 
Geef dan graag uw nieuwe contactgegevens  
en/of wensen aan ons door! 
Zo kunnen we u optimaal op de hoogte blijven 
houden van alle  ontwikkelingen op en rond  
de faculteit. Vul het formulier in op 
www.ru.nl/rechten/update-gegevens 

Laten we 
contact 
houden! 

mei 2020   RadboudRechten
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Hogan Lovells is een internationaal advocatenkantoor 
met vestigingen over de gehele wereld. Alumnus  
Dylan Goedegebuure is werkzaam als advocaat bij het 
Nederlandse kantoor te Amsterdam. Goedegebuure 
blikt terug op zijn studententijd in Nijmegen en zijn 
keuze voor Hogan Lovells.

Dylan Goedegebuure studeerde van 2003 tot 2009 in 
Nijmegen: “Ik volgde de dubbelstudie Recht & Management. 
Ik heb dus zowel een rechtendiploma als een bul voor 
Bedrijfswetenschappen. Ik ben op de rechtenfaculteit bij 
Jos Beckers en José Blanco Fernández afgestudeerd in het 
ondernemingsrecht.” Vrijwel direct na zijn studie kwam 
Goedegebuure terecht bij Hogan Lovells: “Na verschillende 
stages te hebben gelopen en met kantoren te hebben 
kennisgemaakt, ben ik als werkstudent bij Hogan Lovells 
(destijds Lovells) aan de slag gegaan. Daarna ben ik eigen-
lijk niet meer weggegaan.”
Goedegebuurde verklaart zijn keuze om bij Hogan Lovells 
te blijven: “Natuurlijk spreekt de internationale setting 
mij aan, maar er zijn meer kantoren die dat kunnen bieden. 
Ik werk vooral met een erg prettig team. Dat is voor mij 
door de jaren heen de reden geweest om aan dit kantoor 
verbonden te blijven.” In deze jaren heeft Goedegebuure 
aan veel mooie zaken mogen werken, maar helaas kan  

hij daar vanuit zijn functie niet over uitweiden: “Over  
de mooiste zaken kan ik helaas het minst vertellen!”
Op sommige momenten denkt Goedegebuure nog wel 
eens terug aan zijn studententijd in Nijmegen: “De trans-
actiepraktijk is nogal gehaast en daarin moet je snel 
kunnen terugvallen op een gedegen juridische basis.  
Deze is voor mij in Nijmegen gelegd: in het gehele curri-
culum voert het burgerlijk recht namelijk de boventoon. 
Verder kom ik met enige regelmaat het werk van Nijmeegse 
hoogleraren en andere docenten tegen. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld omdat grensoverschrijdende verrekenings-
vraagstukken ten aanzien van bepaalde gereguleerde 
instellingen daar om vragen.”
Op zijn studententijd kijkt Goedegebuure positief terug. 
Op de vraag wat zijn mooiste herinnering is, moet hij even 
diep nadenken: “Dat is lastig te zeggen. Het eerste dat mij 
te binnen schiet is het jaarlijkse hoorcollege in dichtvorm 
van Tijn Kortmann, in december.” Goedegebuure heeft nog 
steeds contact met sommigen van zijn studiegenoten: “De 
meesten die ik graag wil zien, zie of spreek ik nog geregeld. 
De afstand tussen Nijmegen en Amsterdam is niet zo groot. 
Wel merk ik dat veel studiegenoten die de advocatuur 
ingingen inmiddels een verdere stap buiten de advocatuur 
hebben gemaakt, namelijk het gezinsleven. Daardoor moet 
je actiever zijn om elkaar te blijven zien. Maar tot nu toe 
lukt dat zeker!” 

Terugblik


