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vooraf

In dit nummer van het alumnimagazine treft  
u twee hoofdartikelen aan. In het ene artikel 
komt collega Ashley Terlouw, hoogleraar Rechts
sociologie, aan het woord. Zij staat onder andere 
stil bij het belang van metajuridica in de rechten
studie. Het andere artikel is gewijd aan Ferry van 
Veghel, alumnus Nederlands recht (19951999)  
en thans werkzaam bij het OM als landelijk terro
rismeofficier. Een belangrijk onderdeel van zijn 
werkzaamheden in laatstgenoemde hoedanigheid 
betreft de kwestie van de naar Nederland terug
kerende vrouwen en kinderen van (al dan niet 
omgekomen) ISstrijders, een zeer actueel onder
werp met grote gevolgen op het gebied van de 
nationale veiligheid. Er wordt zelfs al gespecu
leerd over het naar Nederland laten terugkeren 
van ISstrijders zelf, maar vooralsnog blijft de 
Nederlandse regering – anders dan bijvoorbeeld 
de Franse regering – zich hiertegen om begrijpe
lijke redenen verzetten. Wat hiervan ook zij, toch 
vraagt wat mij betreft in het bijzonder de positie 
van de kalifaatkinderen onze aandacht. Het gaat 
hier letterlijk en figuurlijk om ‘personae mise
rabiles’ met vaders die van terreuractiviteiten 
worden verdacht, en met moeders die ook niet 
altijd vrijuit gaan en grote kans op vervolging en 
berechting hebben. Met mijn familierechtelijke 
achtergrond baart juist de positie van deze zeer 
kwetsbare kinderen mij grote zorgen. Wat moet 
er van hen terechtkomen? Mijn persoonlijke 
op vatting is dat de Nederlandse regering zich 
extra voor hen moet inzetten, mede gelet op 
internationale regelgeving ter zake, zoals het 
Internationaal Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind (IVRK), dat Nederland niet voor niets  
in 1995 heeft geratificeerd. 

Uiteraard wordt in dit nummer ook aandacht 
besteed aan de Actualiteitendag op vrijdag 28 
juni a.s. met een algemene openingslezing ‘Op 
weg naar een duurzaam privaatrecht’ (Steven 
Bartels), een lunchbuffet en vijf specialistische 
middagcursussen op de rechtsgebieden contrac
tenrecht (Jaap Dammingh), arbeidsrecht (Femke 
Laagland en Leonard Verburg), omgevingsrecht 

(Tonny Nijmeijer en Tycho Lam), strafrecht 
(Masha Fedorova en Marieke Dubelaar), alsmede 
personen en familierecht inclusief relatievermo
gensrecht (ik zelf). De faculteit verwacht rond de 
500 alumni te mogen verwelkomen. Ter afsluiting 
vindt een JFValumnidiner plaats van 18.00 tot 
20.00 uur in restaurant De Waagh te Nijmegen. 

Ten slotte informeer ik u over het vertrek van 
Anouk Kerkhof, onderwijscoördinator en mede
werker alumnizaken van het Bureau In en 
Externe Betrekkingen. Anouk is maar liefst 18 jaar 
aan onze faculteit verbonden geweest en wij zien 
haar niet graag vertrekken. Zelfs de alumni
decaan kan haar niet tegenhouden! Anouk is in al 
die jaren een bijzonder waardevolle medewerker 
van de faculteit geweest. Zij heeft er altijd voor 
gezorgd dat met name alle alumniactiviteiten 
vlekkeloos zijn verlopen, waaraan ik persoonlijk 
kan toevoegen dat zij mijn taken als alumnide
caan in aanzienlijke mate heeft verlicht. Anouk 
gaat bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen 
werken en laat het alumnidomein achter zich.  
Zij gaat zich de komende jaren richten op het 
ontwikkelen van multidisciplinaire masters op 
het gebied van ‘sport, exercise en active living’. 
Wij wensen Anouk veel succes toe in haar nieuwe 
baan met mooie uitdagingen en wij danken haar 
voor haar enorme inzet voor de faculteit in het 
algemeen en het alumnibeleid in het bijzonder. 
Anouk blikt in dit nummer terug op 12 jaar alum
nibeleid.

André Nuytinck, alumnidecaan
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in the picture 

239 
zonnepanelen

3.000 
studenten

400 
medewerkers

480 
stoelen in de  hoorcollegezaal

3.700 
meter aan boekenplanken

Het Grotiusgebouw, het onderkomen van 
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, is 

inmiddels alweer vijf jaar in gebruik. Op 
woensdag 7 mei 2014 werd het gebouw 

opgeleverd. Eind juni van dat jaar startte 
de enorme verhuisoperatie.

Vijf jaar 
Grotiusgebouw
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Agenda
22 mei Reünie jaarlaag 19681969

28 juni Actualiteitendag Rechtsgeleerdheid

30 oktober Van der Grintenlezing door mr. Annemarie Penn Te Strake

alumni-activiteiten

www.ru.nl/rechten/alumni 

Alumnibijeenkomst met 
 thema ‘Straffen’ in Den Haag 
Eind maart bracht de lezingenreeks ‘Achter de schermen’ 50 
alumni naar Den Haag, waar het thema ‘Straffen’ centraal stond. 
Bij de Hoge Raad verzorgde Ybo Buruma, hoogleraar Rechtsstaat 
en raadsheer in de Hoge Raad, een lezing. Daarna werd er 
geluncht aan het Buitenhof en een bezoek gebracht aan Museum 
de Gevangenpoort. In het museum werden de aanwezigen aan 
het denken gezet over misdaad en straf, strafrecht en rechtsstaat 
en het hedendaagse maatschappelijk debat over (toegang tot) 
het rechtssysteem.

Theatercollege met 
 spraakmakende kwesties 
over erven en schenken 
Op 21 maart verzorgde Bernard Schols, hoogleraar Successie
recht, een theatercollege vol informatie over erven en schenken. 
De theaterzaal was, net als bij de eerste editie in december 
2018, volledig uitverkocht. De avond was interessant voor een 
ieder die meer wilde weten over levenstestamenten, de beken
de jubelton, het wijzigen van huwelijkse voorwaarden, het wel 
of niet onterven van kinderen of het al dan niet bene ficiair aan
vaarden van een erfenis. 

Was u niet in de gelegenheid om af te reizen naar 
Nijmegen? De theaterverhalen en andere markante 
verhalen zijn nu gebundeld in het boek ‘Voorkom 
ruzie bij de kist’ - 101 spraakmakende  erfrechtelijke 
kwesties en fiscale tips. De faculteit verloot drie 
exemplaren onder alumni. Stuur vóór 7 juni een 
e-mail naar alumni@jur.ru.nl, onder vermelding van 
uw naam en postadres. De boeken worden in de 
week van 10 juni verzonden.

17e Van der Grintenlezing 
door mr. Annemarie  
Penn-Te Strake 

Op 30 oktober 2019 verzorgt 
alumna Annemarie PennTe Strake 
de jaarlijkse Van der Grinten
lezing. In de zomer ontvangen  
alle alumni een uitnodiging voor 
deze bijeenkomst. PennTe Strake 
studeerde rechten in de jaren ’70 
en werd daarna beëdigd als raio. 
Ze werkte onder meer als hoofd

officier van justitie van het arrondissementsparket te Maastricht. 
In 2012 werd zij lid van het College van procureursgeneraal in 
Den Haag. Drie jaar later, in 2015 werd zij door de gemeenteraad 
van Maastricht voorgedragen als burgemeester en benoemd 
door de Kroon. Daarmee was ze zowel de eerste vrouwelijke,  
als eerste partijloze burgemeester van Maastricht. 
De Van der Grintenlezingen werden eerder uitgesproken door 
onder meer Frans Timmermans, Egbert Myjer, José van Dijck, 
PietHein Donner, Antoine Bodar, Dorien Pessers en Job Cohen.

Nieuwe LinkedIn-pagina
Blijf uptodate en volg de nieuwe LinkedInpagina van de 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hier vindt u onder meer het 
laatste nieuws over de faculteit, aankondigingen voor evene
menten en columns van docenten. De pagina vervangt de 
LinkedIngroep, die binnenkort wordt opgeheven. De nieuwe 
pagina biedt de faculteit betere mogelijkheden om alumni, 
 studenten, medewerkers en andere belangstellenden te 
 bereiken. Ga naar linkedin.com/showcase/ 
faculteit-der- rechtsgeleerdheid

Foto: H
ugo Thom

assen

Volg ons op
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Al meer dan 300 aanmeldingen 
voor Actualiteitendag

Op vrijdag 28 juni bent u van harte welkom bij dé Actualiteiten
dag Rechtsgeleerdheid, exclusief voor alumni. Mede op basis 
van uw evaluaties is het welbekende succesformat van de bij
scholingsdagen na tien jaar verder verfijnd. U kunt nu aan 
zowel een algemeen juridische voordracht (1 POpunt), als een 
specialistische cursus (3 POpunten) deelnemen. Tijdens het 
lunchbuffet en de afsluitende borrel heeft u volop tijd om bij  
te praten met oudstudiegenoten of uw professionele netwerk 
uit te breiden. Bij uitstek een goede gelegenheid om terug te 
keren naar de campus. 

Net als voorgaande jaren wordt de dag in samenwerking met  
het CPO georganiseerd.

10.45 uur Ontvangst met koffie/thee in Grotiusgebouw
11.00-12.00 uur Voordracht door prof. mr. Steven Bartels
12.00-13.00 uur Lunchbuffet + vertrek naar collegezalen 
13.00 uur Start cursussen 
14.30 uur Pauze met koffie/thee
15.00 uur Vervolg cursussen
16.30 uur Afsluitende borrel op terras 
17.30 uur Einde borrel 

Voordracht ‘Op weg naar een duurzaam 
privaatrecht’ door prof. mr. Steven Bartels 
(1 PO NOvA/KNB)

Het ontwerp van het Nederlands Klimaat
akkoord is klaar. De burger wil, net als gemeenten 
en corporaties, zijn groene gezicht tonen. Welke 
privaatrechtelijke belemmeringen  (contractuele 
relaties) kunnen hun in de weg staan bij de 

 vaststelling en uitvoerbaarheid van het Klimaatakkoord en de 
verduurzamingsagenda’s?

actualiteitencursussen
Aanbod actualiteitencursussen op vrijdag 28 juni

 Personen- en familierecht, 
 inclusief  relatievermogensrecht 
door prof. mr. André Nuytinck 
(3 PO NOvA/ KNB)

Contractenrecht 
door mr. Jaap Dammingh 
(3 PO NOvA)

Arbeidsrecht 
door prof. mr. Leonard Verburg 
en prof. mr. Femke Laagland  
(3 PO NOvA)

Omgevingsrecht 
door prof. mr. Tonny Nijmeijer  
en mr. Tycho Lam 
(3 PO NOvA)

Strafrecht 
door prof. mr. Masha Fedorova 
en mr. dr. Marieke Dubelaar 
(3 PO NOvA)

Meer informatie en aanmelden
www.ru.nl/rechten/actualiteitencursus 

Kosten
U kunt kiezen uit twee opties (incl. studiemateriaal en parkeerkaart):
•  Voordracht + lunchbuffet + cursus + borrel € 195, (4 POpunten)
•  Cursus + borrel € 95, (3 POpunten)
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nieuws

Literair baken Frans Kusters  
in Grotiusgebouw 
Orde op zaken, dat is wat we nodig hebben. 
Dat onderzoekers onderzoeken,  genezers 
genezen, studenten studeren en docenten 
doceren. 
Dan zal de zon schijnen over Heijendaal,  
en er zal voorspoed zijn, en kameraadschap  
en  vlaggen aan de gevels en vreugde in de 
 harten.

Dit fragment is afkomstig uit Omtrent de 
 verloedering, een verhaal in ‘s Avonds op het 
Galgenveld (1997) waarin Frans Kusters’ columns  
in het Nijmeegse Universiteitsblad KUNieuws  
zijn gebundeld. Het literair baken op de muur  
in de Bibliotheek Rechtsgeleerd heid in het 
Grotiusgebouw werd op 30 november 2018 
 onthuld. In de verhalen van Frans Kusters  
(19492012) is de Nijmeegse universiteit, waar  
hij rechten studeerde en  wetenschappelijk 
 medewerker was, vaak het decor. 
Het literair baken van Kusters is een initiatief  
van de Werkgroep Literaire Bakens Nijmegen.  
De werkgroep streeft ernaar teksten uit de 
Nederlandstalige literatuur die naar een locatie  
in Nijmegen verwijzen, een plaats te geven in  
de (semi)openbare ruimte.

Bachelors en masters op één in Keuzegids
“Vol trots benoem ik een hoogtepunt uit het nieuws van de faculteit. De Nijmeegse bacheloropleidingen 

Rechtsgeleerdheid en Notarieel recht zijn eerste geworden in de Keuzegids Universiteiten. Ook in de 

Keuzegids Masters 2019 scoorde de faculteit goed. De onderzoeksmaster Onderneming & Recht en de 

masteropleiding Nederlands recht zijn volgens de Keuzegids de beste van het land binnen het eigen 

 vakgebied. De onderzoeksmaster kreeg zelfs het predicaat ‘topopleiding’ en behoort daarmee tot de  

top van het Nederlandse onderwijs. Met name de deskundigheid van de docenten, de faciliteiten,  

de manier van toetsing en de inhoud van de programma’s werden hoog gewaardeerd.”

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

Astronomen maken eerste foto 
zwart gat
Sterrenkundigen zijn er voor het eerst in geslaagd een foto  
te maken van een superzwaar zwart gat en zijn schaduw.  
Ze maakten de opname met de Event Horizon Telescope 
(EHT), een wereldwijd netwerk van acht radiotelescopen,  
die samen een virtuele telescoop ter grootte van de aarde 
 vormen. Onder meer astronomen uit Nijmegen zijn betrokken 
bij het project.

Milieurisico’s medicijnresten in 
zoetwater wereldwijd toegenomen
De concentratie medicijnen in zoetwater is wereldwijd in 
twintig jaar tijd flink toegenomen. De hoeveelheid antibio
ticum ciprofloxacine in water is zelfs zo hoog, dat er een  
risico op schadelijke ecologische effecten is. Dit blijkt uit 
onderzoek door milieukundigen van de Radboud Universiteit. 

Starten met Engels in de laagste 
klassen van de basisschool heeft 
weinig effect
Steeds meer Nederlandse basisscholen starten met het geven 
van Engelse les in groep 1, in plaats van in groep 7. De lessen 
lijken echter weinig effect te hebben, blijkt uit onderzoek van 
taalwetenschapper Claire Goriot. De Engelse woordenschat 
van vroege starters is nauwelijks beter dan die van de late 
starters en ook zijn zij niet beter in staat om Engelse klanken 
te verstaan (zoals in pen en pan).

WhatsApp leidt niet tot 
taalverloedering
Actieve gebruikers van sociale media zoals WhatsApp blijken 
niet slechter te schrijven op school. Wel is er een klein verband 
tussen passief gebruik van WhatsApp en slechter schrijven. 
Dat blijkt uit onderzoek van taalwetenschapper Lieke 
Verheijen. Zij bestudeerde het taalgebruik van Nederlandse 
jongeren in chats, sms’jes, tweets en whatsappjes.

Meer Radboudnieuws: www.ru.nl

Commissie-Bovend’Eert: kabinetsformatie 
2017 procedureel ordentelijk verlopen
De kabinetsformatie van 2017 is ondanks de lange duur procedureel in  
het algemeen ordentelijk verlopen. Daarmee lijkt de in 2012 gewijzigde 
formatieprocedure, waarbij de Tweede Kamer de regie heeft, ook onder 
moeilijke omstandigheden toepasbaar. Dat is de voornaamste conclusie 
van de commissieBovend’Eert, die de kabinetsformatie van 2017 in 
opdracht van het Presidium van de Tweede Kamer heeft geëvalueerd.  
De commissie presenteerde in december 2018 het rapport en over
handigde het aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Naast hoogleraar 
Staatsrecht Paul Bovend’Eert (voorzitter) bestond de commissie uit par
lementair historicus Alexander van Kessel en politicoloog Peter Bootsma.

Femke Laagland spreekt bij Eerste Kamer
Hoogleraar Arbeidsrecht Femke Laagland mocht tijdens een deskundigen
bijeenkomst in de Eerste Kamer haar visie geven op het Wetsvoorstel 
arbeidsmarkt in balans (Wab). Hoewel de Wab volgens haar goede initia
tieven kent, plaatst Laagland vraagtekens bij de voorgestelde regels die 
payrollwerknemers beter moeten beschermen. De complexe regelgeving 
schiet haar doel voorbij. Laagland mist durf op dit dossier en hield een 
pleidooi om payrolling bij wet te verbieden.

Legal Valley Congres Maatschappij &  
Recht - Toegang tot het recht
Ondanks dat de rechtsstaat in Nederland tot de beste in de wereld 
behoort, wordt het voor een grote groep steeds lastiger om toegang te 
krijgen tot het recht. Vaak wordt daarbij gedacht aan de kosten van de 
sociale advocatuur. Er kan echter ook gekeken  worden naar alternatieve 
wijzen van geschillenbeslechting, zoals de buurtrechter, mediation en 
 digitale rechtspraak. Tijdens het jaarlijkse  congres Maatschappij & Recht  
van Legal Valley stond dit thema ‘toegang tot het recht’ centraal.  
Het congres vond plaats op maandag 15 april 2019 in Arnhem.
Lees meer over Legal Valley op pagina 18.

Rota Carolina wint Nationale 
Snelpleitwedstrijden
Pleitgenootschap Rota Carolina heeft met drie teams meegedaan aan de 
Nationale Snelpleitwedstrijden. Bij deze wedstrijden spelen efficiënte 
samenwerking en parate kennis een grote rol. Met slechts 30 minuten  
op de klok moet een casus worden ontleed en omgezet in een juridisch 
pleidooi. Na drie voorrondes, die zich afspeelden binnen het goederen
recht, het strafrecht en het aansprakelijkheidsrecht, mochten twee 
teams van Rota Carolina het tegen elkaar opnemen in de finale. Na  
deze spannende finale ging uiteindelijk het team bestaande uit Rick  
van Gestel, Bram Middelkamp, Sandro Triches en Henk Oosterdijk met  
de winst naar huis.

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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“Studenten denken soms dat ik het recht maar 
niets vind”, zegt Ashley Terlouw halverwege het 
gesprek. “Dat komt omdat ik problematische kan
ten ervan laat zien. Maar ik houd juist ontzettend 
van het recht. Ga naar een staat waar geen recht 
is, Syrië bijvoorbeeld. Dat is een drama. Niets func
tioneert zonder recht. Ik denk zelfs dat het recht 
meer heeft bijgedragen aan onze levensstandaard 
en levensduur dan de medische wetenschap.”
Maar Terlouw ziet ook dat het recht niet perfect is. 
“Het geeft rijke mensen meer mogelijkheden dan 
arme mensen. Organisaties die vaak procederen, 
hebben een voorsprong op individuen die het zel
den doen. En er is geen gelijke strijd tussen het 
individu en de overheid, die alle informatie heeft 
en elke deskundige kan inschakelen. Nee, het recht 
is niet altijd eerlijk en er is geen gelijke toegang tot 
het recht. Het kan beter. Juist daaraan wil ik als 
rechtssocioloog werken.”

Voetsporen
Terlouw studeerde rechten in Utrecht. Aanvankelijk 
was het geen overtuigde keuze. “Ik bleef maar 
twijfelen tussen biologie, geschiedenis en rechten. 
Toen ik me moest inschrijven, dacht ik: weet je wat, 
ik gooi een dobbelsteen. Eén of twee is geschiede
nis, drie of vier is biologie, vijf of zes is rechten. 
Hop, het was een zes: rechten. Tijdens de studie 
duurde het even voor het kwartje viel, maar ik had 
geen betere keus kunnen maken.”
Na haar afstuderen kwam ze al snel in contact met 
vreemdelingenrecht: eerst bij Vluchtelingenwerk, 
daarna bij de rechtbank in Den Haag. “In die tijd 
werd de Vreemdelingenwet gewijzigd. Er was geen 
hoger beroep mogelijk en er waren vijf rechtban
ken die als hoogste rechter fungeerden in vreem
delingenzaken. Die konden natuurlijk alle kanten 

op springen. Daarom werd er een stafbureau ge 
creëerd. Dat signaleerde verschillen en keek of 
de rechters afspraken met elkaar zouden moeten 
maken. Ik was als stafmedewerker spin in het web 
en vond de samenwerking tussen rechters zó inte
ressant dat ik dacht: daarover wil ik een proef
schrift schrijven.”
Ze promoveerde in 2003 bij Pieter Boeles, de Leidse 
hoogleraar Immigratierecht, en Kees Groenendijk, 
hoogleraar Rechtssociologie in Nijmegen. Toen die 
laatste in 2008 met emeritaat ging, werd Terlouw 
uitgenodigd te solliciteren. “Ik had niet verwacht 
dat ik het zou worden, maar hier zit ik. In de voet
sporen van Kees Groenendijk. Nog steeds voel ik 

Een dobbelsteen bepaalde dat ze 
rechten ging studeren. Achteraf 
had Ashley Terlouw zelf geen 
betere keuze kunnen maken dan 
het lot. Ze is inmiddels tien jaar 
hoogleraar. “Rechtssociologie 
laat de bredere context zien.”

me daar weleens wat verlegen over. Hij is zo’n 
enthousiaste man, zo stimulerend. Zo hoop ik ook 
een beetje te zijn voor mijn promovendi.”

Meerwaarde
Inmiddels is Terlouw alweer tien jaar hoogleraar. 
“Echt een fantastische baan, geen dag is hetzelfde: 
onderzoek, onderwijs, acquisitie, promovendi 
begeleiden, contact met organisaties als Amnesty 
International, UNHCR en de Europese Commissie, 
en het managen van een afdeling met ruim twintig 
medewerkers.” Buiten de faculteit is Terlouw onder 
andere voorzitter van de Vereniging voor de 
SociaalWetenschappelijke bestudering van het 
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in Nijmegen, red.) beschrijf ik welke staat wanneer 
verantwoordelijk is voor vluchtelingen. We combi
neren de internationale afspraken over staatsver
antwoordelijkheid met het vluchtelingenrecht. Het 
advies wordt in juni gepresenteerd op het congres 
van de NJV.”

Studieplezier
Terlouw richt zich niet alleen op vakgenoten, maar 
ook op een breder publiek. Ze pleit bijvoorbeeld al 
jaren voor een vak ‘rechten’ op de basisschool. 
Daarnaast heeft ze een populairwetenschappelijk 
boek geschreven, dat in oktober verschijnt bij uit
geverij Balans. “Ik beschrijf hoe rechters omgaan 
met de vraag wie en wat normaal is en hoeveel 
diversiteit de maatschappij kan verdragen.” Niet 
alleen de tekst, maar ook de illustraties in het boek 
zijn van haar hand. “Naast rechten heb ik een paar 
jaar kunstacademie gedaan. Ik teken bijna elke 
dag, meestal op de iPad in de trein. Het liefst teken 
ik mensen, die zijn enorm interessant omdat ze 
allemaal verschillend zijn.”
Kijkend naar de toekomst zou Terlouw graag meer 
promovendi in de sectie hebben. “Er is genoeg 
belangstelling, maar het is heel moeilijk om geld te 
krijgen.” Daarnaast zou ze studenten graag meer 
studieplezier gunnen. “Het is zo schools geworden 
en steeds meer studenten krijgen een burnout. 
Dat maakt me treurig. Dé oplossing heb ik niet, 
maar ik denk onder andere aan studiegroepen en 
we zijn bezig met de opzet van een rule of law clinic. 
Eenzaam thuis achter de boeken zitten, vinden 
veel studenten moeilijk. Samen actief iets met de 
stof doen, is motiverender.”

Ashley Terlouw

“Rechtssociologie zou nog 
meer integraal onderdeel van 
de opleiding moeten zijn”

Ashley Terlouw is hoog-
leraar Rechtssociologie en 
verricht onderzoek naar 
discriminatie op grond van 
ras, nationaliteit en religie. 
Zij heeft bijzonder interesse 
in normconflicten, discretie 
en burgerlijke en admini stra-
tieve ongehoor zaam heid.

Recht en van het tijdschrift Asiel&Migrantenrecht. 
“Goed voor de contacten en om op de hoogte te 
blijven van actuele ontwikkelingen.”
Rechtssociologie heeft volgens haar een duidelijke 
meerwaarde voor studenten. “Het is belangrijk dat 
juristen zich breed ontwikkelen. In een baan gaat 
het ook niet alleen om het positieve recht. Er zijn 
ook sociale, economische en technische aspecten 
en protesterende burgers. De rechtssociologie laat 
die bredere context zien.”
Daarom bepleit Terlouw een prominentere plaats 

voor haar vak. “Het zou nog meer integraal onder
deel moeten zijn van de opleiding. Studenten 
 moeten vanaf het begin beseffen dat er andere 
kanten aan het recht zitten. Dat standpunt past  
bij de nieuwe onderwijsvisie van de faculteit:  
dat studenten interdisciplinair en metajuridisch 
 moeten denken. Ik ben aan het overleggen met 
docenten van de hoofdvakken om te kijken welke 
mogelijkheden hiervoor zijn.”

Prestigieuze status
Terlouw is voorzitter van de vaksectie Rechts
sociologie en Migratierecht. “Dat is een goede 
combinatie. Rechtssociologie gaat over de invloed 
van het recht op de maatschappij en omgekeerd. 
Migratierecht is een maatschappelijk uiterst  
relevant vakgebied. Veranderingen in het maat
schappelijk draagvlak hebben bijvoorbeeld 
onmiddellijk invloed op het recht. Andersom  
leiden veranderingen in het recht tot heftige 
maatschappelijke reacties.”
Onderdeel van de sectie is het Centrum voor 
Migratierecht (CMR), met als voorzitter hoogleraar 
Europees Migratierecht Elspeth Guild. Het CMR 
kreeg in 2015 van de Europese Commissie de pres
tigieuze status van Jean Monnet Centre of 
Excellence. “Dat is een hele eer. Je moet excellent 
onderzoek en onderwijs bieden en een goede 
organisatie hebben, gericht op EUrecht. Tot onze 
vreugde is de status in september 2018 met drie 
jaar verlengd. Het is niet mijn verdienste, maar  
ik ben trots dat het CMR onderdeel is van onze 
sectie.”
Op dit moment schrijft Terlouw een preadvies 
voor de Nederlandse JuristenVereniging (NJV). 
“Het onderwerp is territorialiteit en soevereiniteit. 
Samen met Tineke Strik (universitair hoofddocent 
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Promoties 
Retentierecht en uitwinning
Een onbetaalde schuldeiser hoeft zaken die 
hij onder zich houdt niet af te geven (denk 
aan de garage, de stomerij of de aannemer). 
Het retentierecht kan zorgen voor een pat
stelling omdat de schuldenaar en anderen, 
zoals een verhuurder, fysiek niet meer bij de 
zaak (de gerepareerde auto, de gestoomde 
jas of het nieuwbouwterrein) kunnen komen. 
Maar wanneer de schuldenaar niet meer aan 
zijn verplichtingen voldoet en misschien 
zelfs failliet gaat, moeten zaken weer in 
beweging kunnen komen en is de blokkade 
door het retentierecht niet langer gerecht
vaardigd. De zaken moeten kunnen worden 
uitgewonnen. Merel Heilbron onderzocht in 
hoeverre het beslagrecht en het faillisse
mentsrecht in staat zijn om de impasse die 
het retentierecht kan veroorzaken te doen 
eindigen. 

Aanvullen van subjectieve rechten
Het Nederlandse vermogensrecht bevat 
regels die ervoor zorgen dat iemand die het 
ene recht koopt daar soms automatisch het 
andere recht bij krijgt. Zo krijgt iemand die 
een auto koopt niet alleen het eigendoms
recht dat de verkoper van de auto had, maar 
automatisch ook diens recht om de nog 
lopende fabrieksgarantie in te roepen als de 
auto kapot gaat. Voor het op deze manier 
‘aan elkaar koppelen’ van rechten bestaan 
in de wet verschillende mechanismen. De 
reikwijdte en de onderlinge samenhang van 
deze mechanismen is onduidelijk, wat tot 
onzekerheid en discussie leidt in het finan
cierings en handelsverkeer. Tom Booms 
bouwde aan de hand van rechtseconomische 
uitgangspunten een kader op om te beoor
delen welke rechten bij elkaar horen en 
waarom. 

Waarderingsvragen in het 
ondernemings- en insolventierecht
In de juridische praktijk speelt de waarde
ring van ondernemingen en aandelen vaak 
een rol. Vanuit juridisch perspectief bestaat 
er op dit moment geen eenduidig begrip van 
waarde. Verschillende beschrijvingen worden 
gebruikt, zoals de waarde in het economi
sche verkeer, de reële waarde, de objectieve 
waarde of de werkelijke waarde. Het gebrek 

aan eenduidigheid kan rechtsonzekerheid 
creëren. In zijn proefschrift geeft Sebastiaan 
van den Berg een mogelijke oplossing hier
voor. Hiermee beoogt hij miscommunicatie 
tussen juristen (onderling) en bedrijfs
economen te beperken. 

An analysis of cost contribution 
arrangements as a legitimate 
transfer pricing instrument and a 
tax avoidance tool
Technologische vooruitgang en globalisering 
hebben een dramatische invloed gehad op 
het bedrijfsmodel van multinationale onder
nemingen. De belastingheffing van deze 
ondernemingen is aanzienlijk gecompliceerd, 
in het bijzonder wanneer verschillende 
groepsmaatschappijen gezamenlijk (immate
riële) activa ontwikkelen of concerndiensten 
verrichten. Deze samenwerking is vaak 
gestructureerd door middel van overeen
komsten, die voorzien in een collectieve 
eigendom van resultaten en een verdeling 
van kosten op basis van de verwachte voor
delen per deelnemer. Het proefschrift van 
Dennis Nijssen is een diepteanalyse van hun 
fiscale behandeling.

Pensioners on the move. A socio-
legal study on retirement migration 
from the Netherlands to Spain and 
Turkey
Een groeiend aantal gepensioneerden 
besluiten hun pensioen in een ander land 
door te brengen dan het land waar ze 
 hebben gewerkt. In het onderzoek van 
Anoeshka Gehring staan migranten centraal 
die na hun pensioen vanuit Nederland per
manent of tijdelijk naar Spanje of Turkije 
migreren. Het doel van het onderzoek was 
inzicht geven in de besluitvormingsproces
sen van pensioenmigranten. 

Unjust enrichment in European 
Union Law
Verplicht het Unierecht consumenten tot 
betaling van een vergoeding voor het tijde
lijke gebruik van goederen verkregen onder 
een overeenkomst die later wordt ontbon
den? Moet een boer volgens Unierecht de  
op basis van zijn gepachte land verkregen 
productquota bij beëindiging van de pacht
overeenkomst afstaan aan de verpachter? 
Marloes van de Moosdijk onderzocht deze 

onderzoek

vragen vanuit een privaatrechtelijk 
 perspectief in verband met het leerstuk  
van ongerechtvaardigde verrijking.

De enquêtegerechtigden bij de  
NV en de BV
Het onderzoek naar enquêtegerechtigden 
bevat een analyse van de toegang tot het 
enquêterecht bij de NV en de BV met een 
overzicht van de knelpunten, onduidelijk
heden, voor en nadelen en lacunes. Die toe
gang is niet een eenvoudig gegeven: de 
wetswijziging van 2013 leidt tot vragen en de 
jurisprudentie blinkt niet uit in helderheid. 
Kim Spruitenburg ging op zoek naar ant
woorden en doet in haar proefschrift, indien 
nodig, suggesties voor aanpassing van de 
wettekst. 

Benoemingen, prijzen 
en prestaties
Johan van der Gronden herbenoemd 
als vice-decaan onderwijs
Hoogleraar Europees recht Johan van der 
Gronden is per 1 februari 2019 herbenoemd 
als vicedecaan onderwijs van de Faculteit 
der Rechtsgeleerdheid. Van der Gronden is 
sinds 2007 als hoogleraar verbonden aan de 
faculteit. Van 2014 tot het najaar van 2016 
werkte hij voor de Raad van State en sinds  
1 oktober 2016 is hij weer aangetreden in zijn 
functie van fulltime hoogleraar.

Ben Schuijling benoemd tot 
hoogleraar Burgerlijk recht
Ben Schuijling is benoemd tot hoogleraar 
Burgerlijk recht, in het bijzonder Onder
neming & Recht. Als directeur van het 
Onderzoekcentrum Onderneming & Recht 
(OO&R) is hij verantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken en de verwezen
lijking van de missie van het onderzoek
centrum. Het onderzoek van Schuijling richt 
zich voornamelijk op het zekerheden en 
insolventierecht. Hij is daarnaast verant
woordelijk voor de duale masteropleiding 
van het OO&R.

Gert van Rijssen benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Rechtspraak
Gert van Rijssen is benoemd tot bijzonder 
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hoogleraar Rechtspraak. Van Rijssen is 
raadsheer civiel in het Hof Arnhem
Leeuwarden. Verder is hij lid van de 
Accountantskamer en arbiter in de Raad van 
Arbitrage voor de bouw. Aan de Radboud 
Universiteit zal hij zijn onderzoek richten op 
actuele maatschappelijke vraagstukken met 
betrekking tot de rechtspraak, zoals de 
constitutionele positie en modernisering 
van de rechtspraak en ontwikke lingen in 
het procesrecht.

Michael Veder en Anne Mennens 
benoemd in commissie 
insolventierecht
Hoogleraar Burgerlijk recht, in het bijzonder 
het insolventierecht, en tevens vicedecaan 
onderzoek Michael Veder is benoemd tot 
voorzitter van de commissie insolventierecht. 
Promovenda Anne Mennens wordt adjunct
secretaris van de commissie. De nieuwe 
commissie heeft tot taak de regering te 
adviseren over wetgeving op het terrein van 
het faillissementsrecht, de surseanceregeling 
en de wettelijke schuldsaneringsregeling 
voor natuurlijke personen (WSNP).

Reinhard Bork nieuwe 
wisselleerstoelhouder OO&R
Professor Reinhard Bork is voor twee jaar 
benoemd tot OO&Rhoogleraar Financiering, 
Zekerheid en Insolventie. Bork is sinds 1990 
als hoogleraar verbonden aan de Universiteit 
van Hamburg en is een internationaal toon
aangevende hoogleraar op het terrein van 
het insolventierecht.

Robbert-Jan Verkes voorzitter van 
de Commissie Gegevens 
Verstrekking Weigerende 
Observandi
Hoogleraar Forensische psychiatrie Robbert
Jan Verkes is benoemd tot voorzitter van de 
in te stellen multisdisciplinaire Commissie 
Gegevens Verstrekking Weigerende 
Observandi. Verdachten van een ernstig 
misdrijf, bij wie een psychiatrische stoornis 
wordt vermoed, kunnen worden onderzocht 
bij het Pieter Baan Centrum. Verdachten 
kunnen echter ook weigeren mee te werken 
aan zo’n onderzoek. Als dat gebeurt, kan  
het Openbaar Ministerie een eerdere 
behandelaar van de verdachte opdragen  
om medische informatie over te dragen. 

Omdat dit gebeurt zonder toestemming van 
betrok kene betekent dit een doorbreking 
van het beroepsgeheim. De commissie zal 
erop toezien dat die inbreuk zo beperkt 
mogelijk blijft.

Bas Kortmann nieuwe voorzitter 
Tijdelijke Commissie 
Mijnbouwschade Groningen
Emeritus hoogleraar Burgerlijk recht Bas 
Kortmann is per 15 februari 2019 de nieuwe 
voorzitter van de Tijdelijke Commissie 
Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Hij 
heeft de voorzittershamer overgedragen 
gekregen van Bruno van Ravels. Van Ravels 
heeft zijn werk weer hervat als staatsraad  
bij de Raad van State.

Steven Hijink benoemd tot lid van 
de Raad voor de Jaarverslaggeving
Hoogleraar Jaarrekeningenrecht Steven 
Hijink is benoemd tot lid van de Raad voor 
de Jaarverslaggeving. Deze Raad is het 
 uitvoerende orgaan van Stichting voor de 
Jaarverslaggeving  een stichting die de 
 kwaliteit van de externe verslaggeving,  
in het bijzonder van de jaarrekening, wil 
 verhogen. 

Danny Busch benoemd tot Research 
Fellow aan de Universiteit van 
Oxford
Hoogleraar Financieel recht Danny Busch is 
benoemd tot Research Fellow van Harris 
Manchester College en Fellow van het 
Commercial Law Centre, University of 
Oxford. Hiermee wordt de samenwerking 
tussen het Onderzoekcentrum voor 
Onderneming & Recht en het Commercial 
Law Centre verder verdiept. 

Piet Hein van Kempen benoemd tot 
lid van de Commissie modernisering 
Wetboek van Strafvordering
Hoogleraar Strafen strafprocesrecht en 
tevens decaan van de rechtenfaculteit Piet 
Hein van Kempen is benoemd tot lid van de 
Commissie modernisering Wetboek van 
Strafvordering. De modernisering van het 
Wetboek van Strafvordering is een groot
schalig wetgevingsproject dat in 2014 is 
ingezet en dat bestaat uit een flink aantal 
omvangrijke wetsvoorstellen die gezamen
lijk tot een nieuw wetboek moeten leiden. 

De modernisering beoogt onder meer het 
wetboek toegankelijker voor de rechts
praktijk en de burger te maken.

Diana van Hout aangesteld als 
National Reporter European 
Association of Tax Law Professors
Bijzonder hoogleraar Formeel Belastingrecht 
Diana van Hout is namens Nederland de 
‘National Reporter’ voor de European 
Association of Tax Law Professors (EATLP) 
voor het jaar 2019. De EATLP draagt bij aan 
een gemeenschappelijke aanpak van het 
onderzoek naar belastingaangelegenheden, 
de harmonisatie van belastingen binnen  
de Europese Unie en de promotie van 
 academisch onderwijs en onderzoek naar 
belastingen aan universiteiten in Europa.

Femke Laagland benoemd tot lid 
Commissie Regulering van werk
Hoogleraar (Europees) Arbeidsrecht  
Femke Laagland is benoemd tot lid van de 
Commissie Regulering van werk. De com
missie zal onderzoeken hoe werk er in de 
toekomst uit gaat zien en met wat voor wet
ten en regelgeving de overheid daar het bes
te bij kan aansluiten. Zo zal de commissie 
 kijken naar de juridische regels rondom 
arbeidscontracten, maar ook naar eventuele 
aanpassingen in onder meer vast en tijdelijk 
werk, arbeidsongeschiktheid, belastingen 
en zzp. 

Nadia Kreileman ontvangt een 
Christine Mohrmann Stipendium
Vanuit de rechtenfaculteit mocht Nadia 
Kreileman, promovenda bij de vaksectie 
Ondernemingsrecht, een van de tien 
Christine Mohrmann stipendia van de 
Radboud Universiteit in ontvangst nemen. 
Doel van het stipendium is onderzoeksters 
aan te moedigen hun wetenschappelijke 
loopbaan na de voltooiing van hun proef
schrift voort te zetten. Kreileman schrijft 
een proefschrift over de ‘nietuitvoerende 
bestuurder’ en zal het stipendium gebruiken 
voor een onderzoeksverblijf aan het 
Commercial Law Centre van de University  
of Oxford.
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Cursuskalender
In de komende periode verzorgt het CPO (Centrum voor Post academisch Juridisch Onderwijs) 
onder meer de volgende cursussen: 

Symposium ‘Oud’ privaatrecht en nieuwe technologische
ontwikkelingen
24 mei Nijmegen € 250, 3 PO

De verdwenen nalatenschap 
4 juni  Arnhem € 375, 3 PO

Actualiteiten Personen- en familierecht
5 juni  Nijmegen € 490,50 4 PO

«JOR» Actueel Insolventie, financiering en zekerheden
5 juni Amsterdam € 699,95 1 4 PO

RO en de Europese Dienstenrichtlijn 
6 juni  Utrecht € 445, 3 PO 

Masterclass Decision Analysis in Litigation: procederen of schikken?
6 juni  Amsterdam € 635, 6 PO

De invloed van technologische ontwikkelingen op het recht
6 juni  Amsterdam € 445, 3 PO 

Actualiteiten in kartelschadezaken: de richtlijn, torpedo’s,  
passing-on en andere kwesties
13 juni  Amsterdam € 545, 4 PO

Masterclass Privacy & Cybersecurity
18 juni  Amsterdam € 375, 3 PO 

Ruimtelijk bestuursrecht in de praktijk 
18 juni  Nijmegen € 635, 6 PO

Actualiteiten Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht
19 juni  Nijmegen € 571,50 6 PO

Actualiteiten bestuurlijke boete
20 juni  Utrecht € 545, 4 PO

Actualiteiten Insolventierecht
25 juni  Utrecht € 635, 6 PO

Kansen en valkuilen bij deskundigenonderzoek
25 juni Amsterdam € 545, 4 PO

De 403-verklaring
12 september  Amsterdam € 545, 4 PO

Tuchtrecht voor het notariaat
1 oktober  Utrecht € 595, 5 PO 

Arbeidsrecht verdiept
1 en 8 oktober  Utrecht € 1.100, 12 PO

Masterclass Procederen in de VS
3 oktober  Amsterdam € 635, 4 PO

Global class actions and investors’ litigation
4 oktober  Amsterdam € 635, 4 PO

Masterclass Contracten maken en beoordelen in de praktijk -
materiële en procesrechtelijke aspecten
7 en 28 okt en 18 nov Den Bosch € 1.295,  15 PO

De gewijzigde Wwft
8 oktober  Utrecht € 575, 4 PO

«JOR» Actueel Insolventie, financiering en zekerheden
10 oktober Amsterdam € 699,95 1 4 PO

Contracteren in het Engels: 
How to Avoid legal bloomers and stone-coal English 
29 oktober en 5 november  Utrecht € 1.075,  12 PO

Actualiteiten Verbintenissenrecht
31 oktober  Nijmegen € 545, 4 PO

Actualiteiten aansprakelijkheid in de financiële sector
31 oktober en 7 november  Amsterdam € 1.065, 12 PO

Verdieping jaarrekeningenlezen voor juristen
7 november  Amsterdam € 635, 6 PO

Insolventierecht verdiept
12 en 13 november  Den Dolder € 1.340,  16 PO

Actualiteiten Financieel toezicht
13 en 20 november  Amsterdam € 1.065, 12 PO

Actualiteiten bestuurlijke boete
14 november  Den Haag € 545, 4 PO

Duits civiel recht voor de commerciële praktijk: 
effectief grensoverschrijdend adviseren
14 november  Nijmegen € 635, 6 PO

Bestuursrecht verdiept
19 nov, 3 en 10 dec  Nijmegen € 1.365, 18 PO

Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
19 en 26 november  Nijmegen € 1.065, 12 PO

Masterclass Decision Analysis in Litigation: procederen of schikken?
21 november  Amsterdam € 635, 6 PO

Zekerheidsrechten verdiept
25 en 26 november  NijmegenLent € 1.340,  16 PO
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1   Alle cursusprijzen, m.u.v. de prijs van de «JOR» Actueel cursussen 
en webinars, zijn vrijgesteld van btw. 

Concern, financiering en aansprakelijkheid
26 november  Amsterdam € 635, 6 PO

«JOR» Actueel Ondernemingsrecht
28 november  Amsterdam € 699,95 1 4 PO

Duits voor juristen 
28 november  Nijmegen € 415, 6 PO

«JOR» Actueel Effectenrecht
10 december  Amsterdam € 699,95 1 4 PO

Beslag- en executierecht
11 december  Utrecht € 635, 6 PO

Actualiteiten Intellectueel Eigendom
11 december  Nijmegen € 635, 6 PO

De invloed van technologische ontwikkelingen op het recht
12 december  Amsterdam € 445, 3 PO 

Kansen en valkuilen bij deskundigenonderzoek
•  Datum en tijd: 25 juni 2019 van 13.00  17.30 uur 
• Locatie: WTC, Amsterdam 
•  Punten: 4 POpunten NOvA, 4 PEpunten LRGD 
•  Prijs: € 545, inclusief cursusmateriaal en catering  

(vrijgesteld van btw). Voor alumni: € 445,-. Maak gebruik  
van de alumni-kortingscode.

Maakt u slim genoeg gebruik van het deskundigenonderzoek? 
Rechters en procespartijen doen regelmatig een beroep op een 
deskundige derde die in een onderzoek de feiten vaststelt. Maar 
vaak blijkt dat met het onderzoek van deskundigen onvoldoende 
kritisch wordt omgegaan of dat het zelfs niet wordt begrepen. 
Daarmee laat u kansen liggen om het geschil in het voordeel van  
uw cliënt te beslechten.
Leer daarom hoe u optimaal gebruik maakt van de deskundigen  
die u in een procedure inzet en leer de zwakke plekken in het 
deskundigen onderzoek van de wederpartij te ontdekken. Deze 
cursus draait volledig om het deskundigen onderzoek. U leert hoe u de 
onderzoeken van deskundigen kritisch moet beoordelen en hoe de 
rolverdeling is tussen de deskundige en de advocaat. De docenten 
staan ook stil bij de vraagstelling door de advocaat en de rechtbank 
en de achtergrond en de methode van verifieer baar onderzoek. De 
kennis die u in deze cursus opdoet, kunt u toepassen op alle soorten 
onder zoek: van financieeleconomisch tot bouwkundig onderzoek 
en van een onderzoek van een schadeexpert tot DNAonderzoek.

Actualiteiten Bestuursrecht
• Datum en tijd: 29 oktober 2019 van 9.30  17.00 uur
• Locatie: CPOzaal, Radboud Universiteit 
• Punten: 6 POpunten NOvA
•  Prijs: €635, inclusief digitaal cursusmateriaal, lunch en koffie/thee  

Voor alumni: €535,-. Maak gebruik van de alumni-kortingscode.

Snel en volledig op de hoogte van nieuwe regelgeving en 
belangrijke uitspraken in het bestuursrecht
Wie het bestuursrecht overziet, moet consta teren dat er nauwelijks 
rust aan het front is. De ontwikkelingen in het bestuursrecht volgen 
elkaar snel op. Denk bijvoorbeeld aan de be stuurlijke waarschuwing. 
Recente jurisprudentie maakt bezwaar daartegen mogelijk, maar 
geldt dat in alle gevallen? En wat zijn de ontwikke lingen rondom de 
exceptieve toetsing? Ook de veranderende jurisprudentie over het 
besluit en belanghebbendebegrip en de belangenafweging bij de 
toepassing van beleidsregels komen in deze cursus aan bod, net als de 
Europese jurisprudentie over deskundigenadvisering. Uiteraard 
staan de docenten stil bij digitalisering, want ook op het gebied van 
digitaal procederen (KEI) en de digitalisering van het verkeer met 
bestuursorganen is het afgelopen jaar het nodige gebeurd. Na de 
cursus Actualiteiten bestuursrecht is uw kennis over het 
bestuursrecht weer helemaal uptodate. 

Meer info over deze en andere cursussen: www.cpo.nl 

Uitgelicht

postacademisch

Het CPO viert in 2019 zijn 40jarig bestaan. In dit lustrumjaar staat het 
thema ‘energie’ centraal, en worden speciale acties en evenementen – 
zoals een lustrumcongres in het najaar – georganiseerd. 
Meer informatie: www.cpo.nl
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U kunt webinarreeksen volgen over:
• Bestuursrecht
• Burgerlijk recht
• Familievermogensrecht en Erfrecht
• Financiering, Zekerheden & Insolventie
• «JOR» Actueel Ondernemingsrecht
• Omgeving en Vastgoed
• Straf(proces)recht

De meeste webinarreeksen bestaan uit vier webinars van elk twee uur 
(inclusief een korte pauze). Docenten gaan in op de belangrijkste recente 
jurisprudentie, nieuwe en komende wetgeving, publicaties en nieuws
berichten, en de belangrijkste ontwikkelingen op uw vakgebied. U kunt  
de webinars uiteraard ook ‘los’ volgen. Deelname levert per webinar  
2 POpunten op. U betaalt € 135, (btwvrij) per webinar. Indien u zich 

Nieuw: altijd bij op uw vakgebied 
met een webinarreeks

Vanaf dit jaar biedt het CPO webinarreeksen aan: een  

serie van actualiteitenwebinars waarin experts actuele 

ontwikkelingen bespreken. Zo weet u zeker dat u niets mist  

en is uw kennis altijd up-to-date. Indien u zich voor een 

complete webinarreeks inschrijft, ontvangt u 10% korting. 

aanmeldt voor een reeks krijgt u 10% korting en betaalt u € 486, (i.p.v.  
€ 540,) voor vier webinars (8 POpunten). Heeft u het eerste webinar 
gemist? Geen probleem, u kunt deze nog later terugkijken op een zelf  
te kiezen moment. 
De webinarreeks «JOR» Actueel Ondernemingsrecht bestaat niet uit  
vier, maar uit drie webinars. Voor de gehele reeks betaalt u € 364,50  
(i.p.v. € 405,).

De webinarreeks Financiering, Zekerheden & Insolventie kent een andere 
opzet. Deze reeks bestaat uit 10 webinars van één uur en staat onder 
redactie van hoogleraar Burgerlijk recht Ben Schuijling en universitair 
hoofddocent Burgerlijk recht Sander Steneker. Deze reeks bestaat uit  
10 webinars waarin topexperts telkens twee arresten en andere actuele 
ontwikkelingen bespreken. Per webinar betaalt u € 100,. De gehele reeks 
van 10 webinars kost € 900,.

Daarom CPO webinars:
• Gemakkelijk te volgen vanaf uw werkplek of thuis
• Kijk live of later op een zelfgekozen moment
• Gerenommeerde docenten die blijven boeien
• Heldere en gestructureerde uiteenzetting van de stof
• Voldoende tijd om vragen te stellen aan de docent
Kijk op cpo.nl/webinars voor meer informatie.
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Heeft u uw alumnikorting 
al verzilverd? 

postacademisch

Het CPO heeft een speciale kortingsactie voor alumni van de faculteit: u krijgt € 100, korting op een 

cursus. Gebruik hiervoor de kortingscode ‘alumni2019’. U kunt bij uw aanmelding voor een cursus  

op de website de kortingscode invullen. De korting wordt dan automatisch verrekend. Nieuw is dat 

u ook kunt kiezen voor korting op het Altijd scherpabonnement van het CPO. De kortingscode is 

eenmaal per jaar te gebruiken. Zie www.cpo.nl/alumni voor meer informatie.  
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12 maanden lang onbeperkt cursussen en webinars volgen

Met het ‘Altijd scherpabonnement’ 

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 in te vullen op  

het aanmeldformulier van het  

Altijd scherpabonnement op  

www.cpo.nl/altijdscherp.

alumniprijs:
€ 1.295,-

€ 1.395,

ALTIJD 
SCHERP

abonnement



“Het leek me vooral spannend: samen met de poli
tie misdrijven oplossen en de verantwoordelijken 
voor de rechter brengen. Een jongensboek. Op de 
middelbare school in Den Bosch was ik er al heilig 
van overtuigd dat ik officier van justitie wilde wor
den. Ik ben dus heel bewust rechten gaan stude
ren.” Ook over de keuze voor Nijmegen twijfelde 
Van Veghel niet. “Ik had meteen het gevoel: hier 
pas ik. De aanpak sprak me aan. Die was niet alter
natief als in ‘geitenwollensokkenalternatief’, maar 
wel eigenzinnig.”
De student Van Veghel richtte zich volledig op het 
strafrecht. Maar gaandeweg verzwakte de overtui
ging dat hij rechtstreeks naar een officiersfunctie 
zou doorstomen. “Ik kreeg steeds meer het gevoel 
dat de advocatuur óók bij mij zou passen. Mijn 
scriptie ging over de positie van het slachtoffer in 
het strafproces. Daardoor zag ik de gevolgen van 
overheidsingrijpen. Ik was rechten gaan studeren 

omdat ik officier wilde worden. Maar toen ik klaar 
was, ging ik toch de advocatuur in.”
Na zes jaar bij advocatenkantoor CMS Derks Star 
Busmann maakte Van Veghel de balans op. “Ik kon 
een partnertraject ingaan, maar wist inmiddels dat 
het commerciële karakter van zo’n groot kantoor 
minder goed bij me past. Ik keek vooral naar de 
inhoud, niet of een zaak commercieel interessant 
was. Toevallig nam de hoofdofficier van het parket 
in Utrecht rond die tijd contact op. Of ik eens wil
de komen praten. Binnen drie maanden was ik offi
cier van justitie.”

Ontwrichting
Spijt van zijn advocatenperiode heeft Van Veghel 
nooit gehad. “Als officier is het belangrijk dat je 
ook de andere kant van het verhaal kent. Mensen 
aanhouden en vervolgen, is buitengewoon ingrij
pend. Dankzij de advocatuur weet ik wat zulke 

Ferry van Veghel

“Mijn functie is 
een jongensboek 
in het kwadraat”

Hij is veelvuldig in het nieuws 
als het gaat over Syriëgangers 
en andere jihadverdachten. 
Ferry van Veghel leidt 
namens het Openbaar 
Ministerie de strijd tegen  
het terrorisme. De alumnus 
denkt met warme gevoelens 
terug aan zijn Nijmeegse  
tijd. “Ik had nergens anders 
willen studeren.”
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beslissingen teweegbrengen. Achteraf bezien had 
ik op geen enkele andere manier officier willen 
worden.”
In Utrecht deed Van Veghel mediagenieke proces
sen als de filefuikzaak en de Chipsholaffaire. Het 
was de tijd dat beginnende officieren meteen zwa
re zaken mochten doen. “De krenten in de pap dus. 
Elke officier moet een gevoel van opwinding 
onderdrukken als hij ‘s nachts gebeld wordt met  
de mededeling: er ligt hier een lijk. De meeste 
mensen moeten er niet aan denken, maar geen 
enkele officier zal zeggen: ‘Joh, bel maar een 
ander, ik slaap verder.’ Dát zijn de zaken die ertoe 
doen, de zaken die je wilt oplossen.”
Op zoek naar verdere verdieping stapte Van 
Veghel in 2013 over naar het landelijk parket, waar 
hij zich aanvankelijk vooral bezighield met drugs 
en witwaszaken. “Het was de tijd dat er steeds 
meer mensen naar het strijdgebied vertrokken, 

dat de burgeroorlog in Syrië verergerde en dat 
delen van Irak werden overgenomen door terroris
tische organisaties. Toen het parket in 2014 een 
landelijk coördinerend officier terrorismebestrij
ding zocht, stak ik m’n hand op.”
“Waarom ik dat deed?” Er volgt een lange pauze. 
“Enerzijds vanwege de enorme maatschappelijke 
ontwrichting die terrorisme begon te veroorzaken. 
Anderzijds leek het me wederom spannend. We 
hadden wetsartikelen die nauwelijks gebruikt 
waren en waarvan we niet wisten wat de reikwijdte 
was. Het leek mij ontzettend interessant om een 
rol te spelen in dat onontgonnen gebied. Als het 
werk van een officier een jongensboek is, is deze 
functie een jongensboek in het kwadraat.”

Spagaat
Gevraagd naar hoogtepunten van de afgelopen vijf 
jaar noemt Van Veghel het netwerk van terroris
meofficieren. “Daar ben ik heel trots op. Elk parket 
heeft nu een officier die belast is met de aanpak 
van terrorisme.” Ook op de versteviging van de 
bewijspositie in terrorismezaken is hij trots. “In de 
eerste zaken zeiden verdachten: ‘Ik wilde niet gaan 
strijden, maar enkel in het kalifaat gaan wonen.’ 
We hebben deskundigen gevraagd hoe aanneme
lijk dat is. Hun conclusie: verreweg de meesten 
weten dat ze gaan strijden; wie denkt dat hij wat 
anders gaat doen, vervult uiteindelijk toch een rol 
bij terroristische organisaties. Met het rapport van 
die deskundigen hebben we een belangrijke piket
paal geslagen, waarvan we nog steeds profijt heb
ben.”
Van Veghel is inmiddels gewend aan de media 
aandacht die terrorismezaken trekken. “Het maakt 
me niet uit hoeveel camera’s er in de zittingszaal 
staan, het werk moet gewoon goed gedaan wor
den.” Hij maakt ook wel gebruik van de media. 
“Terrorisme gaat ons allemaal aan. Als er camera
ploegen zijn, probeer ik ook aan de mensen in de 
huiskamer uit te leggen hoe erg een situatie is 
geweest en hoe het OM daartegen aankijkt.”
Moeilijker dan die mediaaandacht is de politieke 
context. “Het OM vindt dat mensen die in het strijd

gebied wat hebben misdaan, hier moeten worden 
aangehouden en vervolgd. De politiek denkt daar 
soms anders over. Dat is een ingewikkelde spagaat: 
ik moet me niet bemoeien met de politiek. 
Tegelijkertijd moet ik wel blijven staan voor die 
rechtvaardige samenleving, waarin mensen ver
volgd worden als ze zich schuldig hebben gemaakt 
aan strafbare feiten.”

Eigenzinnigheid
Na vijf jaar als terrorismeofficier weet Van Veghel: 
“Dit is verreweg de leukste functie die ik ooit heb 
gehad. Het is ook de functie die verreweg het 
meest van me vraagt. Hoelang ik dat volhoud?  
Er kan een moment komen dat het genoeg is 
geweest, maar daar wil ik nu nog niet aan denken. 
Of ik terug zou willen naar de advocatuur? 
Misschien. Ik heb niet het gevoel dat ik als advo
caat aan de verkeerde kant stond en nu aan de 
goede sta. Het uitgangspunt dat iedereen recht 
heeft op verdediging, zit bij mij zo diep verankerd 
dat ik probleemloos weer advocaat zou kunnen 
zijn.”
Van Veghel is twintig jaar weg uit Nijmegen, maar 
koestert nog altijd warme gevoelens voor zijn stu
dententijd. “Het is een ontzettend leuke periode 
geweest. Ik heb bijvoorbeeld tweeënhalf jaar voor 
faculteitsblad Actioma geschreven en ben ander
half jaar hoofdredacteur geweest. Daar heb ik veel 
van geleerd. En ik noemde eerder die Nijmeegse 
eigenzinnigheid. Die vond ik toen bij Ybo Buruma, 
bij wie ik ben afgestudeerd. Hij is voor mij hét voor
beeld van een eigenzinnige jurist. Buruma en  
Ad Machielse hebben mijn visie op het recht voor 
een belangrijk deel bepaald. Mede daarom was 
Nijmegen echt dé plek voor mij. Ik had nergens 
anders willen studeren.”

“Nijmegen was echt 
dé plek voor mij.”

Ferry van Veghel studeerde 
Nederlands recht (1995-
1999) in Nijmegen en werkt 
sinds 2006 bij het Openbaar 
Ministerie. Momenteel als 
landelijk terrorismeofficier 
van justitie.
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Ja, er is de Zuidas. Maar Gelderland 

heeft haar eigen unieke hotspot van 

juridische denkkracht. Onder de 

noemer Legal Valley hebben  

juristen van kantoren, overheden, 

rechtbanken,  gerechts hof, 

universiteit en hbo de handen 

 ineengeslagen. “We hebben hier 

hooggespecia liseerde mensen en 

kantoren die zich makkelijk kunnen 

meten met de Randstad, en dan 

zonder die hoge tarieven.”

Even was er paniek in de tent. De overheid ver
ordonneerde in 2015 dat het gerechtshof Arnhem
Leeuwarden beter naar Zwolle kon verhuizen.  
Dat lieten Marcel Hielkema, destijds directeur van 
advocatenkantoor Dirkzwager en voorzitter van 
werkgeversorganisatie VNONCW Midden, en van 
Bart van Meer (Dirkzwager en destijds voorzitter 
van het Ondernemers contact Arnhem) niet over 
hun kant gaan. Zij begonnen samen met de provin
cie, gemeenten en juristen uit de regio een  lobby 
om het hof te behouden. Hielkema: “Het zou een 
uitholling van onze juridische infrastructuur zijn  
en leiden tot een verlies van arbeidsplaatsen.” 
De lobby slaagde: het hof bleef in Arnhem. 
Bijzondere bijvangst is de eind 2016 opgerichte 
stichting Legal Valley. Iedereen was zich bewust 
geworden van de enorme juridische knowhow in 
Gelderland. “De lobby heeft ons samengebracht”, 
vertelt Hielkema. “Ik kwam er bijvoorbeeld achter 
dat de president van de rechtbank met precies 
dezelfde uitdagingen zit als advocatenkantoren: 
vragen als hoe om te gaan met digitalisering en 
hoe de jurist van de toekomst eruit moet zien. 
Alleen hadden we het daar nooit samen over,  
dat was not done, scheiding der machten en zo. 
Binnen Legal Valley zoeken we elkaar juist wel op.” 

Verwarde mens
Legal Valley telt inmiddels 31 partners (zie kader). 
Uniek is dat hierin alle juri dische spelers verenigd 
zijn, van rechter tot advocaat en van opleider tot 

bedrijfs jurist. “Het rare is dat dat nog nooit was 
gebeurd”, vertelt Hielkema. “Sterker, het gebeurt 
nergens anders in Nederland,  terwijl het hartstik
ke logisch is om wel te doen, omdat we allemaal 
met dezelfde problematiek te maken krijgen.” 
Gelderse juristen ontmoeten elkaar  tijdens het 
jaarlijkse congres en de driemaandelijkse kennis
cafés. Die zijn gewijd aan maatschappelijkjuridi
sche thema’s, bijvoorbeeld de verwarde mens. 
“Zo’n  probleem kun je dan samen vanuit diverse 
perspectieven bekijken”, vertelt Joost Sillen, 
 universitair hoofddocent aan de rechtenfaculteit 
van de Radboud Universiteit. “De rechtbank ziet 
steeds meer  uithuiszettingen, schuldenproble
men, verplichte opnames. Bedrijven hebben te 
maken met schulden, buurtbewoners vinden het 
onveiliger op straat en doen een beroep op het 
OM. Hoe ga je daarmee om en welke oplossingen 
zijn mogelijk?” 

Of het gaat over de implicaties van technologi
sche ontwikkelingen. Zo zorgen big data voor 
steeds betere medische diagnoses, maar wat 
betekent dat voor de privacy? Legal Valley was 
ook aanwezig bij het InScience filmfestival van  
de Radboud Universiteit. “Na een film over hoe je 
met algoritmes kunt voorspellen of iemand een 
misdrijf gaat plegen, ging het gesprek over de 
ethische vraag of we dat eigenlijk wel moeten 
willen”, vertelt Hielkema.
Tot concrete actieplannen, laat staan aanpassin
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Legal Valley: juridische 
denkkracht in Gelderland



Legal Valley 
in het kort
31 partners, waaronder 17 kan toren,  
3 gemeentes (Arnhem,  Nijmegen en 
Zutphen), de provincie Gelderland, de 
Orde van Advocaten Gelderland, de 
rechtbank, het gerechtshof, het OM, 
de HAN, de Radboud Universiteit 
(plus faculteits vereniging), VNO NCW 
Midden, Ondernemers Kontakt 
Arnhem en Health  Valley | 
Activiteiten: jaarcongres, kenniscafés, 
studententour, vacaturebank. | In de 
pijplijn:  stagebank voor studenten, 
personele uitwisseling/detachering | 
Meer informatie:  
www.legalvalleynederland.nl

gen van regels, is het nog niet gekomen. Maar dat 
de verschillende  partijen elkaar ontmoeten, is al 
winst, benadrukt Fred Hammerstein, oudrechter  
en bestuursvoorzitter van Legal Valley. “Een 
bekend probleem is dat instanties langs elkaar 
heen werken. Neem schuldsanering, daar heeft  
de rechtbank mee te maken, maar de gemeente 
en advocaten ook, omdat mensen onder bewind 
komen te staan.” 
Het jaarcongres 2019, over de toegang tot het 
recht, zou wel moeten leiden tot concrete stappen. 
De discussie over die toegang is actueel, nu 
 minister Dekker wil bezuinigen op gesubsidieerde 
rechts bijstand. “Die discussie gaan we niet nog  
een keer voeren”, zegt Hielkema. “We willen juist 
samen tot plannen komen om hier in Gelderland 
de toegang tot het recht voor burgers te behou
den. Kan dat doordat advocatenkantoren de wets
winkels gaan omarmen? Of door een buurtrechter 
of tussenrechter in te voeren? Dekker is een van  
de sprekers tijdens ons congres en heeft financiële 
middelen voor experimenten. Die gaan wij dus 
bedenken.”

Zuidas
In eigen kring is het inmiddels een groot succes, 
maar Legal Valley wil meer zijn dan louter een 
speeltuin voor juristen. Naar analogie van Silicon 
Valley willen de juristen duidelijk maken dat 
Gelderland een juridische krachtcentrale is, met 
400 kantoren, 1.200 advocaten, de nodige bedrijfs 
en overheidsjuristen, een hof, rechtbank, een 
arrondissementsparket van het OM, en een 
 universitaire en hboopleiding. 
“Iedereen denkt dat je voor de beste  juri dische 
 bijstand naar de Zuidas moet. Maar we hebben 
hier een aantal hoog gespecialiseerde mensen en 
kantoren die zich makkelijk kunnen meten met 
kan toren in de Randstad, en dan zonder die hoge 
tarieven”, stelt Hammerstein.
Toegegeven, voor een groot internationaal bedrijf 
is de Zuidas de beste plek. Daar zijn ze gespeciali

seerd in fusies en miljoenenovernames. “Maar voor 
de meeste ondernemers is het juist belangrijk dat  
ze  expertise om de hoek kunnen vinden”, aldus 
Hammerstein. 
Ook onder studenten mag dat bekender worden, 
vindt Sillen. “Onze studenten, zeker de ambitieuze, 
zijn gefocust op de Zuidas. Wij willen laten zien dat 
ook hier van alles gebeurt en dat je hier als topjurist 
ook kunt floreren.” Dit voorjaar start voor het eerst 
Legal Valley on Tour, waarbij  studenten met een 
bus langs verschillende partners rijden om daar 
een kijkje in de keuken te nemen. En in de pijplijn 
zit een stagebank. 
De opleiding hborechten is al erg gericht op de 
regio, vertelt Inge Wessels van de Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen (HAN). “Niet alleen voor 
 stages en afstudeeronderzoeken, maar we pro
beren ook zoveel mogelijk met casussen uit de 

praktijk te werken. Legal Valley vergemakkelijkt 
dat.” Omgekeerd levert dat voor Legal Valley ook 
iets op: zo hebben docenten van de HAN in kaart 
gebracht hoe ver de diverse partners zijn met digi
talisering en wat daarin nog meer mogelijk zou zijn.

Jurist van de toekomst
Gelderland profileert zich met drie economische 
zwaartepunten: health, food en energy. Daar hoort 
een stevige juridische infrastructuur bij, benadruk
ken de juristen van Legal Valley. “Een bedrijf dat in 
de zorg wil opereren, heeft behoefte aan  banken 
en juristen die begrijpen hoe de zorg werkt. Twee 
van de drie topkantoren in gezondheidsrecht zitten 
in Gelderland”, vertelt Hielkema. Bovendien: “De 
wet loopt per definitie achter op maatschap pelijke 
ontwikkelingen en technologische vernieuwing. 
Bedrijven lopen dus tegen grenzen aan van wat 
kan en mag. Ze hebben behoefte aan juristen die 
mee kunnen denken.”
Ondertussen denken de partners binnen Legal 
Valley ook na over de vernieuwing van hun werk  
en hun vak. Dan gaat het bijvoorbeeld over onder
linge personele mobiliteit en het lenen van elkaars 
 exper tise, zodat niet elke gemeente of elk kantoor 
expert hoeft te zijn in alles. En ook: intelligente 
computersystemen zullen het opzoekwerk gaan 
overnemen en burgers en bedrijven kunnen veel 
informatie zelf vinden. “Een arbeidsovereenkomst 
trek je gewoon van internet af. Dat is voor een 
 kantoor geen product meer. Op het moment dat 
het over ontslag gaat, wordt het een ander ver
haal”, zegt Hammerstein. “Het vak zal sowieso 
specialistischer  worden, maar ook leuker.”

Het volledige artikel over Legal Valley verscheen 
 eerder in Radboud Magazine,  nummer 59. Het Legal 
Valley jaarcongres heeft inmiddels plaatsgevonden.
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 jeanne hennekens 
(NEDERLANDS RECHT 2002-2007)

“Eerder werkte ik met heel veel plezier in het hoger onderwijs als docente 
Recht en als studentendecaan/PhD counselor, die functies pasten me 
goed. De uitgangspunten van Systemisch Werk hebben mij destijds echter 
dusdanig gegrepen dat ik me hier in verder wilde verdiepen als coach. 
Met Systemisch Werk kunnen we patronen aan het licht brengen die diep 
verborgen liggen in ons (collectief) onbewuste. De basis van je leven 
wordt gevormd door de familie waarbinnen je geboren bent. Ingrijpende 
gebeurtenissen die in je familie hebben plaatsgevonden kunnen onbe
wust doorwerken en patronen vormen die de hele familie nog generaties 
lang kunnen beïnvloeden. Denk aan oorlog, emigratie of criminaliteit. 
Systemisch coaching kan deze patronen doorbreken, zodat je vrijer in het 
leven staat en eigen keuzes kunt maken.” Als jurist heeft Hennekens 
geleerd naar de feiten te kijken, maar ook als therapeut is dat relevant, 
vervolgt ze. “Uit overlevingsmechanisme hangen mensen enorme ver
halen op. De kunst is om uit het verhaal te blijven. De feiten onder ogen 
komen is het meest helende wat er is. Coaching of therapie heeft niet 
alleen een positief effect op de kwaliteit van leven van alledag, maar is 
ook bijzonder effectief gebleken bij prestatieverbetering van mensen 
die onder zeer hoge druk staan, 
zoals mensen met een drukke 
baan.”

 lien cornelissen 
(NEDERLANDS RECHT EN INTERNATIONAAL & 
EUROPEES RECHT, 2002-2008)

Na haar studie heeft Lien Cornelissen als 
advocaat gewerkt bij twee kantoren in Den 
Haag en als seniorbeleidsmedewerker bij het 

Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Ook werkte ze 
onder meer gedetacheerd bij de 
Europese Commissie in Brussel. 
Naast haar werk treedt Cornelissen 
op als singersongwriter. “Mijn 
gevoel voor taal, mede gevormd 
door de rechtenopleiding, gebruik  
ik ook bij het schrijven van liedjes. 
Daarnaast hebben alle functies in 
veel opzichten bijgedragen aan mijn 

groei en ontwikkeling, evenals een goed 
inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudin
gen en in kantoorpolitiek.” Toen een situatie 
van overspannenheid zich aandiende, zocht 
Cornelissen een coach: “Mijn nieuwsgierig
heid naar de mogelijkheden van persoonlijke 
ontwikkeling en bijpassende coachopleiding 
werden gevoed door de inzichten die ik zelf 
had gekregen door mijn eigen coachingstra
ject”. Volgens Cornelissen is een belangrijk 
onderdeel van een coachingstraject het kun
nen gaan doorzien van je eigen patronen en 
systemen. “Als coach begeleid ik daarbij en zo 
komt het systematisch denken, zoals geleerd 
tijdens de rechtenstudie, zeer van pas. 
Bovendien heb ik als jurist geleerd om stelling 
te nemen. Hierdoor kan ik echt doortastend 
zijn, ook bij cliënten. Zij komen niet voor een 
‘laatmaarwaaienattitude’. Met duidelijk 
taalgebruik, creativiteit en warmte kunnen 
bijdragen aan het verbinden van hoofd, hart en 
lichaam. Dat ervaar ik als ontzettend dankbaar.”

Coaches en yoga sisters
Vijf alumni gooiden na een mooie juridische loopbaan het roer compleet om en startten een 

coachingspraktijk of yoga-bedrijf. Hoe zijn zij tot deze stap gekomen? En welke tips kunnen 

zij u geven op het gebied van persoonlijke ontwikkeling of onthaasting?

“Blijf trouw aan jezelf 
en handel daar naar.  

Jij weet precies waar je 
goed in bent. Heb ver-

trouwen dat er mensen 
zitten te wachten op 

jouw talent.”

“Zie jezelf niet als 
jurist, maar als 

mens. Niet als een 
denkend wezen, 

maar als creatieve 
geest.”
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 marleen vrieze 
(NEDERLANDS RECHT 2008-2014)  

 fiona mueller 
(NEDERLANDS RECHT 2010-2015)

Marleen Vrieze en Fiona Mueller waren beide tot 
voor kort werkzaam als (bedrijfs)jurist bij grote 
(inter)nationale organisaties. Voor hen allebei 
betekende dit te weinig vrijheid en toeleven naar 
het weekend. “Het gezegde ‘zonder breakdown, 
geen breakthrough’ is voor ons zeer toepasselijk 
en precies wat wij nodig hadden om te beseffen 
dat fulltime werken in de juridische wereld niet 
meer was wat we wilden. Terwijl we ons onaf
hankelijk van elkaar (want we kenden elkaar 
toen nog niet) iedere werkdag naar het werk 
sleepten, was yoga een van de lichtpunten van 
onze week.” Het effect van yoga liet hen inzien 
dat het zo niet verder kon. Vrieze boekte een tic
ket naar Thailand voor een yoga teacher training 
en Mueller ging voor haar teacher training naar 
India. “Tijdens en na die trainingen kwamen we 
erachter hoe geweldig wij het lesgeven vonden. 
Yoga heeft veel voor ons gedaan.” In hun juridi

sche loopbaan hebben ze geleerd om gestructu
reerd en hard te werken, evenals goed te netwer
ken. Deze vaardigheden kwamen van pas bij het 
starten van hun bedrijf: YogaSisters. De alumni 
merkten dat ze door hun juridische achtergrond 
sneller serieus genomen werden. Met 
YogaSisters geven ze veel pop-up yogalessen  
en bedrijfsyoga. Vrieze: “Yoga is voor iedereen 
en daarom willen we yoga toegankelijker maken. 
Het is mogelijk ons te boeken voor festivals, 
events, workshops of andere opdrachten.” “Door 
yoga te beoefenen ga je terug naar jezelf”, ver
volgt Mueller. “Vraag je jezelf even af wat je écht 
wil. Helaas wordt ons door de maatschappij van 
alles opgelegd, hierdoor kun je jezelf kwijtraken. 
Juist voor mensen die druk zijn in hun hoofd is 
yoga een goede oefening. Je bent een uurtje off
line en legt enkel contact met jezelf.”

Coaches en yoga sisters
“Investeer in je drie 
cruciale ‘21-century 

skills’: samenwerken, 
kritisch denken en 

 helder communiceren. 
Meer mens, minder 
machine. Op ieder 

podium.”

“Iedereen moet voor 
zichzelf bepalen waar 
hij/zij voldoening uit 

haalt. Bedenk: waar een 
wil is, is een weg.”

 imma zandbergen 
(NEDERLANDS RECHT EN 
BEDRIJFSWETENSCHAPPEN, 2002-2008)

“Als advocaat werkte ik bij de landsadvocaat en 
daarna als bestuursadviseur. Maar toen bleek ik 
ernstig ziek.” Na die bepalende periode vertrok 
ze met haar gezin naar Kopenhagen, waar ze 
aan de universiteit onderzoek deed naar het 
werk van filosoof Søren Kierkegaard, een exis
tentialist. Zandbergen raakte gegrepen door 

de klassieke retorica en de vraag ‘Wat maakt 
een spreker tot een ‘goede’ spreker?’ Na 
terugkomst startte ze vanuit (I am) Speechless 
als speech coach. “Een bondscoach voor 
sprekers die (nog) beter willen leren spreken. 
Met aandacht voor verbale én nonverbale 
uitdrukkingen help ik inhoudelijke en ideële 
overtuigingen mondeling tot leven te wek
ken.” Zandbergen gelooft dat zorgvuldig 
gekozen woorden van grote waarde kunnen 
zijn voor het publiek. Want daar draait iedere 
speech om: wat heeft de spreker het publiek 
te geven? Of ze daarbij nog iets heeft aan 
haar juridische achtergrond? “Absoluut. De 
belangrijkste overeenkomsten tussen een 
advocaat en een speech coach, is dat cliën
ten veeleisend, snel en intellectueel zijn én 
dat je moet durven te geloven en twijfelen 
tegelijk.” Behalve haar kennis van de klassieke 
retorica, gebruikt Zandbergen dagelijks haar 
liefde voor filosofie en humanistiek. “Mijn 
oog ziet details en mijn hart raakt geïnspi
reerd door kleine dingen. Ieder groots ver
haal begint klein. Ik geloof dat iedereen een 
unieke expressie heeft die het waard is 
gehoord te worden. Vandaag, niet ooit.”
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Twaalf jaar geleden begon Anouk Kerkhof 
aan een baan als alumniofficer. Jarenlang 
ontwikkelde ze het alumnibeleid, organiseer
de ze alumnibijeenkomsten en onderhield ze 
vanuit de faculteit het contact met alumni. 
Dit voorjaar begon ze aan een nieuwe functie 
elders op de campus. Een terugblik op twaalf 
jaar werken voor en met alumni: “Het alumni
beleid heeft zich ontwikkeld van een gezel
schap van circa 40 reünisten die elkaar bij 
de jaarlijkse reünistendag treffen tot een 
gemeenschap van 1100 alumni die jaarlijks 
één of meer bijeenkomsten bijwonen.” 
Het omslagpunt was, volgens Kerkhof, de 
beslissing om het alumnibeleid niet langer 
een verantwoordelijkheid te laten zijn van 
goedwillende vrijwilligers die hier veel tijd 
in staken, maar het een facultaire taak te 
maken waarbij aandacht was voor het opbou
wen van een goed adressenbestand. Ook was 
het besluit om het betalend lidmaatschap op 
te heffen en iedereen kosteloos bij de alumni
gemeenschap te betrekken een ijkpunt in de 
ontwikkeling. Dit alles betekende een groei 
van 700 leden van de Reünistenkring naar 
meer dan 10.000 alumni op dit moment.  
“De enorme betrokkenheid van de alumni
decanen MartinJan van Mourik (20082015) 
en André Nuytinck (sinds 2015), de bestuurs
leden van de Stichting Rechtenalumni 
Nijmegen (o.a. Yvo van Kuijck en Jef Oomen) 
en facultaire mankracht van onder meer 

Louk Hermans en Antoinette Steins hebben 
bijgedragen aan het realiseren van een grote 
club oudstudenten die elkaar graag ontmoet 
bij zeer diverse bijeenkomsten.” 
Meest in het oog springende activiteit is de 
jaarlijkse drukbezochte Actualiteitendag. 
Kerkhof: “In 2005 organiseerde ik, in samen
werking met het CPO, de eerste actualiteiten
cursussen. We boden twee cursussen aan en 
80 alumni brachten een bezoek aan de cam
pus. Dit concept heeft zich ontwikkeld tot  
een bekend fenomeen, met een recordaantal 
cursisten in 2014: meer dan 750 in schrijvingen. 
De combinatie van inhoudelijk goede cursus
sen met topdocenten en het weerzien met 
oudstudiegenoten is een succesvol concept 
gebleken.” Door geregeld te luisteren naar 

wensen en verwachtingen van alumni is nog 
een andere, markante activiteit ontstaan:  
de lezingenreeks ‘Achter de schermen’. Op 
bijzondere locaties in het land ontmoeten 
alumni elkaar voor lezingen van docenten 
en ‘lokale experts’ zoals museumconserva
toren of gidsen. Kerkhof: “Het bijzondere 
aan deze bijeenkomsten is het kijkje achter 
de schermen, wat je als individu niet of 
moeilijk kunt realiseren, maar als groep wel. 
Met dit concept spraken we alumni aan die 
niet eerder naar facultaire bijeenkomsten 
waren geweest. Zo mochten we het contact 
met circa 250 personen weer aanhalen.  
Een zeer waardevolle activiteit, waarvan  
ik hoop dat de faculteit deze nog lang zal 
voortzetten.” 

Beste alumni, 
In de afgelopen twaalf jaar heb ik veel interes-
sante, sympathieke en geestige alumni mogen 
ontmoeten. Zij kwamen allemaal met verschil-
lende motieven naar de bijeenkomsten: om jaar-
genoten weer te zien, kennis op te doen, te net-
werken, en om inspiratie te krijgen van boeiende 
sprekers. Juist het verschillende karakter van alle 
activiteiten was tot mijn laatste werkdag een 
bron van plezier. De uitdrukking ‘voor ieder wat 
wils’ hebben we proberen vorm te geven. 
Wat mij het meest heeft geraakt is de oprechte 
warme band die veel alumni voelen met de 
faculteit. We hebben echt veel – vaak handge-
schreven! – brieven en e-mails mogen ontvangen 
van alumni waarin ze hun dank betoonden voor 
de bijgewoonde activiteiten. Daarom wil ik, op 
mijn beurt nu graag in deze brief 
aan alumni mijn dank betonen 
voor het enthousiasme en het 
prettige contact. Het is las-
tig om specifieke hoogte-
punten te noemen, daarvoor 
is de periode te lang en het 
aantal bijeenkomsten te veel. 
Maar de jaarlaagbijeenkomst 
1946 – 1950 vond ik echt 
uniek. Tachtigplussers die bij 

een weerzien na 50 jaar elkaar ‘Tedje’ of ‘Hansie’ 
noemen en weer even studentikoos gedrag ver-
tonen. Prachtig om te zien! Leuke herinneringen 
heb ik ook aan de 11 onderwijs-golftoernooien. 
Deze dagen voelden dankzij de docenten, het 
vaak prachtige weer en sympathieke deelnemers 
eerder als een dagje uit dan een werkdag. 
Ook heb ik goede herinneringen aan de bij-
spijkercursus Privaatrecht (2009), een studie-
programma van zes maanden. Iedere vrijdag 
werd minstens zes uur onderwijs verzorgd over 
privaatrechtelijke onderwerpen. De bijeenkom-
sten met alumni Frank, Yvonne, Cesar, Gert, 
Yvonne, Madelon, Marleen, Nancy en Gijsbert 
brengen nog steeds leuke herinneringen naar 
boven. Het prachtige Sinterklaasgedicht dat ik 
van hen ontving, heeft nadien drie verhuizingen 

overleefd. Met deze en zoveel andere mooie 
herinneringen kan ik zeggen dat ik een 

geweldige baan heb gehad. Dank aan 
alle alumni die ik heb mogen ont-
moeten. Hopelijk blijft u elkaar nog 
lang ontmoeten.

Met facultaire groet, 
Anouk Kerkhof 

Alumni-officer Anouk Kerkhof blikt terug op 12 jaar alumnibeleid: 

“Veel alumni hebben een oprecht 
warme band met de faculteit”

Natascha Heyster is de nieuwe 
alumniofficer. Zij studeerde 
Nederlands recht (19861995)  
in Nijmegen en werkte nadien 
ruim 25 jaar bij het CPO. In het 
volgende magazine zal zij zich 
nader voorstellen.
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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 LawArtikelen. De opbrengt komt geheel ten goede 
aan de Stichting Rechtenalumni Nijmegen, die onder andere studiebeurzen aan studenten ter beschikking 
stelt. In het I love Lawlogo is het wapen van uw alma mater verwerkt.
Kijk voor de koffiemok en andere geschenken op www.ru.nl/rechten/alumni.

Colofon ‘Radboud Rechten’ is een uitgave van de Faculteit der Rechts geleerdheid van de Radboud Universiteit en wordt verspreid onder alumni en masterstudenten van de 
faculteit. Redactie Myrthe Bronsdijk, Natascha Heyster, Anouk Kerkhof, Machiel van Zanten, Antal Putman Redactieraad Steven Bartels, Paul Bovend’Eert, Marianne van den 
Bosch, Louk HermansBrand, Corjo Jansen Ontwerp gloedcommunicatie, Nijmegen Fotografie Dick van Aalst, Duncan de Fey, Machiel van Zanten, Hollandse Hoogte / Wiktor 
Dabkowski, Niek Toni, Gerard Verschooten Druk DPN Rikken Print Informatie Heeft u een vraag over activiteiten voor alumni of wilt u reageren op dit magazine? Stuur dan een 
email naar: alumni@jur.ru.nl. Dit magazine is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 

In maart 2017 is het Luidens 
Fonds opgericht door alumna 

mr. Joyce Luidens. Dit fonds 
heeft zich tot doel gesteld om 

de internationale ambities 
van getalenteerde rechten

studenten te ondersteunen. 
Het fonds stelt jaarlijks een 

bedrag van € 10.000, 
beschikbaar aan een student 

van de Nijmeegse rechten
faculteit die een master

opleiding wil gaan volgen in 
de Verenigde Staten. 

Sinds 2017 hebben twee 
 studenten, Sara Kangus en 

Françoise Perrick, inmiddels 
een Luidensbeurs mogen 

ontvangen.

Ondersteuning internationale ambities 
van Nijmeegse rechtenstudenten

Sara Kangus
“Ik heb de bijzondere mogelijkheid gekregen om 
een masterdiploma te behalen aan de College of 
Law van de University of Iowa. Het studeren in de 
Verenigde Staten heeft mij de unieke gelegenheid 
geboden om een andere cultuur te ervaren en 
tegelijkertijd kennis te maken met een nieuw 
rechts en onderwijssysteem.’ Sara Kangus heeft  
in januari 2019 haar master in de VS  afgerond.

Françoise Perrick
“Na het afronden van de onderzoeksmaster 
Onderneming & Recht ben ik afgelopen augustus 
vertrokken naar New York voor een master aan 
Columbia Law School. In de zomer heb ik samen 
met andere internationale studenten een intro
ductiecursus Amerikaans recht gevolgd, waarna  
in september de ‘echte’ colleges begonnen. Het  
is erg interessant om de verschillen te zien tussen 
het Amerikaanse recht en het Nederlandse recht. 
Ik vind het met name boeiend om via de colleges 
en rechtbankbezoeken meer te leren over de 
Amerikaanse geschiedenis, cultuur en politiek.”
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NautaDutilh is een internationaal advocaten-
kantoor met vestigingen in Amsterdam, 
Rotterdam, Brussel, Londen, Luxemburg  
en New York. Met meer dan 400 advocaten, 
notarissen en belastingadviseurs is 
NautaDutilh een van de grotere kantoren  
van de Benelux. Een terugblik met alumnus 
en advocaat Bart Wijnstekers op zijn 
studententijd in Nijmegen en zijn  
keuze voor NautaDutilh. 

Bart Wijnstekers volgde in Nijmegen de duale 
master Onderneming & Recht. “Deze master 
bood mij de mogelijkheid om tijdens mijn studie  
al intensieve praktijkervaring op te doen. Ik stu
deerde af bij hoogleraar Financieel recht Danny 
Busch. Mijn scriptie ging over vermogensschei
ding bij beleggingsfondsen, waardoor ik mij kon 
verdiepen in het effecten en goederenrecht.”

Overzichtelijk en kleinschalig
 “Tijdens mijn bestuursjaar bij de JFV Nijmegen  
in het collegejaar 20072008 was ik op kantoor
bezoek bij NautaDutilh. Mij werd de mogelijkheid 
geboden om in datzelfde jaar twee maanden op 
studiereis te gaan naar Hong Kong. Dat was uiter
aard een geweldige geste van het kantoor”, vertelt 
Wijnstekers enthousiast. Een goede vriend van 
hem werkte destijds al bij Nauta Dutilh en was 
zeer te spreken over het kantoor en de mensen  
die er werkten. Wijnstekers besloot daarop om  
in het voorjaar van 2009 deel te nemen aan een 
Masterclass van NautaDutilh om te proeven  
aan de sfeer en inhoudelijke werkzaamheden  
als opmaat voor zijn sollicitatie voor de duale 

 master in Nijmegen. “De masterclass beviel goed”, 
vervolgt hij. “De sfeer en de vrije geesten van de 
mensen bij Nauta spraken mij erg aan. Toen ik 
 solliciteerde voor de duale master waren er meer
dere kantoren die wilden dat ik stage kwam lopen 
en werkstudent werd. Vanwege de eerdere goede 
ervaringen met Nauta was er bij mij geen twijfel. 
Ik koos voor Nauta. Vervolgens liep ik stage in 
Rotterdam en New York en werd ik werkstudent 
op de sectie waar (oudNijmeegs hoogleraar) Pim 
Rank destijds partner was. Ik trad daarna in dienst 
bij Nauta op de sectie Finance.” Ondanks dat het 
een groot kantoor is met een Zuidasreputatie 
voelt het voor Wijnstekers nog steeds als over
zichtelijk en kleinschalig. “Er moet hard gewerkt 
worden, maar er is ook genoeg tijd voor lol en 
 ontspanning. Dat alles was ik gewend uit mijn 
Nijmeegse tijd en daarom voelde het direct 
goed.”   

Levendige discussies
Het meest nuttige aspect van de studie vond 
Wijnstekers de mogelijkheid om de tijd te nemen 
een leerstuk diepgravend te analyseren en daar
over te debatteren. “Ik kan mij nog levendige 
 discussies herinneren tijdens de duale master  
over de positie van de retentor in faillissement.  
De retentor werd door een medestudent mee
lijwekkend aangeduid als ‘het stiefkind van het 
faillissement’.”
Tijdens zijn carrière heeft Wijnstekers in een 
 aantal procedures banken bijgestaan waarbij  
zijn kennis uit de master goed van pas kwam.  
“Van goederen, effecten tot faillissementsrecht. 
Een van die procedures heb ik in eerste aanleg en 

hoger beroep behandeld. Daarna was ik ook nog 
aan het einde betrokken bij de cassatieprocedure.”

Nijmeegse stempel
Wijnstekers heeft veel mooie herinneringen aan 
Nijmegen: “Bijvoorbeeld het feest in 2008 toen de 
rechtenfaculteit 85 jaar bestond. Professor van 
Mourik vrolijk zingend en spelend op een accor deon 
en de JFV Nijmegen die een faculteitslied ten gehore 
bracht en op de melodie van ‘Angels’ van Robbie 
Williams.” Verder staat een privéhoor college van 
professor Jansen voor het vak ‘Geschiedenis van 
het Europese privaatrecht: vergelijkend goederen
recht’ hem nog goed bij. “De andere drie mede
studenten waren verhinderd. Professor Jansen 
begon met de mededeling dat het een ‘gewoon’ 
hoorcollege betrof en ik vooral goed moest oplet
ten. Uiteindelijk werd een levendig en inhoudelijk 
gesprek waarbij de tijd voorbij vloog.” 
Zowel aan de inhoudelijke componenten als aan 
de persoonlijke contacten in Nijmegen denkt 
Wijnstekers nog vaak terug. “De wereld van het 
ondernemingsgerichte privaatrecht is relatief 
klein en de Nijmeegse stempel daarop is groot. 
Dat vind ik mooi om te zien. Het maakt dat je 
geregeld bekenden tegenkomt. In de rechtszaal 
(advocaten maar ook een raadsheerplaatsvervan
ger achter de tafel), bij symposia of gewoon in de 
kroeg. De mensen die ik graag wil spreken en zien, 
zie ik nog geregeld. Zo heb ik met een klein 
 clubje van de duale master geregeld eetafspraken. 
Een aantal personen die ik in Nijmegen heb leren 
kennen, mag ik nu tot mijn grote vreugde tot mijn 
beste vrienden rekenen!”

Terugblik


