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vooraf

Dit nummer bevat als hoofdartikel een bijdrage 
van collega Bernard Schols over zijn vakgebied. 
Onze faculteit heeft gesprekken gevoerd met 
Bernard Schols over zijn optreden in 2018 in 
het De la Mar-theater in Amsterdam. Toen 
ontstond het idee om een theatercollege 
voor alumni te organiseren. Bernard Schols is 
genegen het eerste theatercollege te verzorgen. 
Dit theatercollege is gepland op maandag 3 
december in de fraaie theaterzaal C van het 
Elinor Ostromgebouw op onze eigen RU-campus. 
Deze zaal is weliswaar niet zo groot als het De 
la Mar-theater, maar biedt toch nog ruimte aan 
ongeveer 170 personen. Noteer dus deze datum 
in uw agenda onder het motto: ‘Hoor wie erft 
daar kinderen… De fiscus?’. Mijn collega staat 
bekend om zijn geweldige vertelkunst. Hij zal 
op die avond zijn liefde voor het vak tonen en 
op anekdotische wijze spreken over allerlei 
erfrechtelijke en fiscaalrechtelijke kwesties  
(erf- en schenkbelasting).
 
Wij kunnen terugblikken op een mooie en 
interessante Van der Grintenlezing, die werd 
verzorgd door Frans Timmermans, vicevoorzitter 
van de Europese Commissie. Maar liefst 470 
alumni hadden zich aangemeld voor deze lezing 
en 100 alumni waren ook aanwezig bij het 
aansluitende buffet in Huize Heyendael. Dit 
zijn geweldige aantallen en hopelijk blijft de 
Van der Grintenlezing ook in de toekomst vele 
belangstellenden trekken. 
In het ‘Portret van een alumnus’ staat deze 
keer Bruno van Ravels centraal, die vertelt over 
zijn werkzaamheden in Groningen betreffende 
schadeloosstelling van de slachtoffers van de 
aardbevingen ten gevolge van de gaswinning. 
Daarnaast treft u informatie aan over facultair 
onderzoek en CPO-activiteiten. 

Ten slotte vraag ik uw aandacht voor de nieuwe 
opzet van de actualiteitendag. De faculteit heeft 
besloten om af te stappen van de halfjaarlijkse 
cursusdag en om vanaf 2019 één grote cursusdag 
in het voorjaar te organiseren. Uit de evaluatie 
van de in mei 2018 georganiseerde cursussen 
is gebleken dat de meeste alumni de voorkeur 
geven aan een cursus van 4 PO-punten boven een 
cursus van 3 PO-punten en meer tijd willen zien 
ingeruimd voor informele contacten en weerzien 
met oud-jaargenoten. De eerste actualiteitendag 
‘nieuwe stijl’ zal plaatsvinden op vrijdag 28 juni 

2019. Noteer dus ook deze datum alvast in uw 
agenda. De nieuwe opzet is als volgt. Na een 
lezing over een algemeen juridisch onderwerp 
van één uur (1 PO-punt) kunt u netwerken tijdens 
een lunchbuffet. Daarna starten de diverse 
specialistische cursussen van drie volle uren 
(3 PO-punten), zoals u deze al jaren kent. Wij 
spreken de hoop uit dat de nieuwe opzet u goed 
zal bevallen en dat u wederom in groten getale 
van de partij zult zijn. Ik kijk er zelf ook weer met 
veel plezier naar uit!

Op 6 september jl. overleed prof. mr. Sjef 
Maeijer op 86-jarige leeftijd in zijn eigen 
vertrouwde woonomgeving in Den Bosch. Met 
hem verliest de faculteit niet alleen een groot 
jurist, die van grote betekenis is geweest voor 
de ontwikkeling van het ondernemingsrecht, 
maar ook een innemend mens. De facultaire 
gemeenschap is hem grote dankbaarheid en 
veel respect verschuldigd voor alles wat hij als 
hoogleraar en bestuurder voor de faculteit heeft 
betekend. Zijn dochter Marlene liet mij weten 
dat hij tot het laatste moment zeer helder was 
en Het Financieele Dagblad tot de dag vóór zijn 
overlijden las. Hij wilde zo graag nog bij zijn 
familie blijven, maar zijn lichaam kon niet meer 
verder. Persoonlijk heb ik de beste herinneringen 
overgehouden aan zijn hoorcolleges in 1976-
1977 op donderdagochtend om 9.00 uur in de 
prekliniek van het Radboudziekenhuis. 

in dit magazine staat een mooi ‘In memoriam’ 
van collega Corjo Jansen. Prof. Maeijer ruste  
in vrede. 
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in the picture 

Reünie Jaarlaag 1967
“De voorbereiding voor deze bijeenkomst was al een groot 
genoegen, met de nodige verrassende maar ook trieste 
waarnemingen: ‘woont die tegenwoordig daar?’, ‘leeft zij 
niet meer?’. De dag zelf in mei was onovertroffen. En de 
anekdotes talrijk. ‘Kent u mij nog?’ vroeg menig alumnus aan 
Sjef Maeijer, Teun Struycken en Dries van Agt. Deze oud-
hoogleraren waren, net als oud-medewerker Pierre Coehorst, 
als gast aanwezig bij de reünie van jaarlaag 1967. En eerlijk 
gezegd vroeg ook een aantal deelnemers dat aan elkaar. Dat 
waren enkele van de charmes van deze zo nostalgische dag 
vol mooie herinneringen. Wij zijn verheugd dat wij daaraan 
hebben mogen meewerken” aldus Jo Hermans, Pierre 
Hautvast en Wilbert Gitmans, de gastheren van deze reünie.
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alumni-activiteiten

Viering 20 jaar duale 
master 
In september 1998 startten de eerste studenten met de duale 
master (destijds Nijmegen Law School). De faculteit is trots 
op het 20-jarige bestaan van deze bijzondere opleiding. Op 2 
oktober vond een lustrumreünie plaats voor alle (oud)-studenten 
van de duale master Onderneming & Recht/ NLS Business Law 
en onderzoeksmaster. Pim Rank, Of Counsel bij NautaDutilh, 
en Ben Schuijling, directeur van het Onderzoekcentrum 
Onderneming & recht en tevens universitair hoofddocent 
Burgerlijk recht verzorgden een voordracht. Alumnus Bart 
Wijnstekers gaf een terugblik op de studietijd. Omdat het 
merendeel van de alumni in de Randstad werkt en woont,  
vond de bijeenkomst plaats bij NautaDutilh in Amsterdam. 

Van der Grintenlezing door 
Frans Timmermans trekt 
volle collegezaal
Op vrijdag 12 oktober sprak de vicevoorzitter van de Europese 
Commissie Frans Timmermans voor een overvolle college- 
zaal in het Grotiusgebouw de 16e Van der Grintenlezing uit.  
De lezing ging over de kansen en risico’s van voortschrijdende 
verande ringen in Europa en daarmee samenhangende   sociaal-
economische vraagstukken. 

Faculteit schenkt cadeau 
aan alumni-jubilarissen
De faculteit viert dit jaar haar 95-jarige bestaan. Onder het 
mom ‘Wie jarig is trakteert’ stuurt de faculteit in 2018 bij 
wijze van felicitatie aan vijftien alumni een boek over het 
Grotiusgebouw, vol met prachtige foto’s. Deze alumni hebben 
net als de faculteit een jubileum te vieren: zij worden 75, 80 
of zelfs 95 jaar. De jubilarissen reageerden enthousiast op 
het cadeau en gaven aan nog vaak terug te denken aan hun 
studietijd en de faculteit. Alumnus Frits Kaan was één van hen: 
“Met bewondering en voldoening heb ik het toegezonden mooie 
Grotiusboek bestudeerd. Bewondering voor de prestaties die 
werden geleverd om het mooie gebouw tot stand te brengen 
en voldoening omdat ik heb gevoeld hoe inspirerend de fraaie 
studieomgeving is voor degenen die het gebouw bevolken en er 
gebruik van maken. Toen ik meermaals zelf het Grotiusgebouw 
bezocht en bekeek, heb ik gerealiseerd hoe bevoorrecht al 
degenen zijn die zich in collegezalen, bibliotheek of stiltezaal 
verdiepen in het recht.”

Alumnus Buby den Heeten 
wint facultair golftoernooi
Buby den Heeten (Nederlands recht 1984-1990) is winnaar 
van het facultair golftoernooi 2018. De faculteit mocht 65 
oud-studenten begroeten bij de onderwijs-golfdag in juni. In 
de ochtenduren nam men deel aan een actualiteitencursus. 
Aansluitend werd een sportieve strijd geleverd op de golfbaan. 
Op vrijdag 14 juni 2019 kunt u meedoen aan de 12e editie!  
Meer info: www.ru.nl/rechten/alumni 

Thom de Graaf nieuwe 
vicepresident Raad van 
State
Alumnus Thom de Graaf is per 1 november de nieuwe 
vicepresident van de Raad van State. Het kabinet heeft 
de D66-senator voorgedragen als opvolger van Piet Hein 
Donner, die met pensioen gaat. De Graaf (Nederlands recht 
1976-1981) was eerder onder meer fractievoorzitter van D66 
in de Tweede en Eerste Kamer, en minister voor Bestuurlijke 
Vernieuwing en vicepremier in het kabinet-Balkenende II. 
Verder was hij burgemeester van Nijmegen. Tijdens zijn 
studie was hij als assistent en onderzoeker verbonden aan 
het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Van 1981 tot 
1985 was hij wetenschappelijk medewerker Staatsrecht bij de 
rechtenfaculteit.
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Agenda
3 december Theatercollege ‘Hoor wie erft daar kinderen…..De fiscus?’

18 april Alumniborrel in Amsterdam

14 juni Onderwijs-golfdag op golfbaan Het Rijk van Nijmegen (Groesbeek)

28 juni Actualiteitendag Rechtsgeleerdheid

www.ru.nl/rechten/alumni 

Op maandag 3 december verzorgt hoogleraar Successie-
recht en Belastingen van rechtsverkeer Bernard Schols een 
avond vol verhalen over  erven en schenken. Informatief en 
onderhoudend voor iedereen die iets wil horen over levens-
testamenten, de bekende jubelton, het wijzigen van uw 
huwelijkse voorwaarden, het wel of niet kunnen onterven 
van uw kinderen of het al dan niet beneficiair aanvaarden 
van een erfenis.

Veel oud-studenten zullen Bernard Schols typeren als een meesterverteller met een
groot hart voor het (fiscale) erfrecht. Afgelopen jaren gaf hij veel lezingen en trad 
hij onder andere op in het Chassé Theater in Breda en het De la Mar theater in 
Amsterdam. 

Programma
17.30 uur ontvangst met soep en brood
18.00 uur aanvang theatercollege
19.30 uur pauze met drankje

20.00 uur hervatting theatercollege
21.00 uur einde 

Deze bijzondere bijeenkomst vindt plaats in theaterzaal C op de universitaire campus 
in Nijmegen. Er kunnen maximaal 170 personen aanwezig zijn. U hoeft niet alleen te 
komen: ook uw partner, zoon, dochter of buurvrouw is van harte welkom!

Kaarten
Kaarten kosten € 10,- per stuk (1 introducé per persoon welkom,  
inclusief soep, brood en een drankje). 

Kaarten bestellen: www.ru.nl/rechten/theatercollege

Theatercollege  
‘Hoor wie erft daar 
kinderen….De fiscus?’
Wat u altijd al over schenken en 
erven wilde weten Op vrijdagmiddag 28 juni bent u van harte welkom bij dé 

Actualiteitendag Rechtsgeleerd heid, exclusief voor alumni! 
Na 10 jaar wordt het succesformat van de bijscholingsdagen 
verder verfijnd. U kunt nu aan zowel een algemeen juridische 
voordracht van prof. mr. Steven Bartels (1 PO-punt), als een 
specialistische cursus (3 PO-punten) deelnemen. Tijdens het 
lunch buffet en de afsluitende borrel heeft u volop tijd om bij 
te praten met oud-studiegenoten 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.

Aanbod actualiteitencursussen
•  Personen- en familierecht, inclusief relatievermogensrecht  

(3 PO NOvA/ KNB), prof. mr. André Nuytinck
•  Contractenrecht (3 PO NOvA), mr. Jaap Dammingh
•  Arbeidsrecht (3 PO NOvA), prof. mr. Femke Laagland  

en prof. mr. Leonard Verburg
•  Bestuursrecht, in het bijzonder omgevingsrecht  

(3 PO NOvA), prof. mr. Tonny Nijmeijer en mr. Tycho Lam
•  Strafrecht (3 PO NOvA), prof. mr. Masha Fedorova en  

prof. mr. Piet Hein van Kempen

Kosten
U kunt kiezen uit twee opties:
• Voordracht + lunch + cursus € 195 (4 PO-punten) 
• Alleen cursus  € 95 (3 PO-punten)

Aanmelden: www.ru.nl/rechten/actualiteitencursus

Save the date: 
Actualiteitendag 
Rechtsgeleerdheid  
28 juni 2019 
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Alumna Mieke Lavreysen wint eerste Blenheim 
Scriptieprijs voor vennootschapsrecht
De Blenheim scriptieprijs voor vennootschapsrecht is gewonnen door 
alumna Mieke Lavreysen, met haar masterscriptie Grensoverschrijdende 
omzettingen in de praktijk. Het advocatenkantoor Blenheim heeft de 
scriptieprijs voor vennootschapsrecht begin 2018 in het leven geroepen, met 
als doel het schrijven van kwalitatief hoogwaardige scripties op het gebied van 
vennootschapsrecht te bevorderen. Masterscripties die zijn ingeleverd tussen 
1 juli 2017 en 1 juli 2018 aan een Nederlandse universiteit, en die minimaal het 
cijfer 8 hebben behaald, kwamen daarvoor in aanmerking. Lavreysen kreeg de 
prijs uitgereikt op 6 september.

Universitaire onderwijsprijs voor Valérie 
Tweehuysen
Docent Burgerlijk recht Valérie Tweehuysen ontving de Universitaire 
Onderwijsprijs voor Junior Docent 2018. Deze onderwijsprijs is een  
beloning voor excellente onderwijsprestaties en bestaat uit een oorkonde  
en geldbedrag. De prijs werd uitgereikt tijdens de Opening van het 
Academisch Jaar op 3 september.

nieuws

Borstbeeld Bas 
Kortmann in 
Grotiusgebouw 
In de alumnilounge van het 
Grotiusgebouw is een bronzen 
borstbeeld onthuld van hoogleraar 
Burgerlijk recht Bas Kortmann. 
Het beeld is een cadeau van de 
rechtenfaculteit en haar alumni ter 
ere van Kortmanns afscheid van de 
faculteit en universiteit. 
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Universitair nieuws

Olympisch sportershart  
groeit een beetje
Het hart van Olympische sporters die drie keer achtereen 
meedoen met de spelen groeit. Vooral de eerste vier jaar 
neemt de omvang toe van de rechterkant van het hart, dat 
zuurstofarm bloed naar de longen pompt. Daarna stabiliseert 
het hart zich. Dit blijkt uit onderzoek van Vincent 
Aengevaeren en Thijs Eijsvogels van het Radboudumc.

Nieuw soort antibioticum ontdekt
Een nieuw soort antibioticum biedt mogelijk uitkomst  
aan miljoenen COPD-patiënten en kinderen met een 
middenoorontsteking. Het middel heeft waarschijnlijk geen 
bijwerkingen en heeft daarnaast als groot voordeel dat er 
geen resistentieontwikkeling plaatsvindt. Onderzoekers van 
het Radboudumc en de Radboud Universiteit presenteren  
hun eerste resultaten in Cell Chemical Biology.

Surinaamse slavenregisters online 
beschikbaar 
Op 1 juli werden de Surinaamse Slavenregisters online 
beschikbaar via de websites van de Nationale Archieven van 
Nederland en Suriname. Het project is een samenwerking van 
de Radboud Universiteit en de Anton de Kom Universiteit  
van Suriname (Paramaribo) en kwam tot stand dankzij 
crowdfunding en citizen science met behulp van bijna 1500 
supporters.

Loopt de oudste weg van Nederland 
over de campus?
U ziet hem niet liggen onder het moderne asfalt. Ook is hij 
niet heel lang, ongeveer 400 meter. Maar hij loopt er wel: een 
stuk oude Romeinse weg over de campus van de Radboud 
Universiteit. Volgens archeoloog Stephan Mols zou het wel 
eens de oudste weg van Nederland kunnen zijn, onderdeel 
van het transportnetwerk dat de Romeinen rond de Limes, de 
grens van het Romeinse rijk, hadden gebouwd.

Hersenen sneller volwassen door 
stress in kindertijd
Stress in de vroege jeugd leidt tot een snellere rijping van 
bepaalde hersengebieden tijdens de pubertijd en stress in het 
latere leven leidt daarentegen juist tot een langzamere rijping 
van het puberbrein. Dit blijkt uit een langlopende studie 
waarbij proefpersonen nu al 20 jaar lang gevolgd worden.

Meer Radboud-nieuws: www.ru.nl

Nijmeegse rechtenfaculteit op 1 in Elsevier 
Alle drie de bacheloropleidingen en twee masteropleidingen van de Nijmeegse 
rechtenfaculteit staan op de eerste plaats in Elseviers ‘Beste studies 2018’. 
De bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Notarieel recht en European Law 
School zijn verkozen tot de beste in hun vakgebied. Ook de masteropleidingen 
Nederlands recht en Notarieel recht staan bovenaan de ranglijst.

Onderzoeksmaster Onderneming & Recht krijgt 
hoogste beoordeling in studentenenquête
De onderzoeksmaster Onderneming & Recht werd in de Nationale Studenten 
Enquête (NSE) door studenten beoordeeld met een 8,8, het hoogste cijfer binnen 
de Radboud Universiteit. De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarin 
studenten in het hoger onderwijs hun mening geven over hun opleiding. De 
onderzoeksmaster scoorde met name hoog op de onderdelen ‘inhoud van de 
opleiding’, ‘wetenschappelijke vaardigheden’ en ‘voorbereiding beroepsloopbaan’. 
In deze onderdelen komt het unieke karakter van de master sterk naar voren: een 
combinatie van intensief, wetenschappelijk onderwijs én praktijkervaring.

Onthulling schilderij Oussama Diab in 
Grotiusgebouw
Bij gelegenheid van zijn ‘emeritaat met doorstart’ heeft hoogleraar Burgerlijk 
recht Bas Kortmann als afscheidscadeau een bijdrage voor een aan de faculteit 
te schenken kunstwerk gevraagd. De keuze viel op een schilderij van de Syrische 
vluchteling Oussama Diab. Begin juli werd dit schilderij onthuld door decaan Piet 
Hein van Kempen.
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“Het was alsof ik op een andere planeet was 
beland. In 1983, op mijn eerste dag als student, gaf 
mevrouw Hammerstein-Schoonderwoerd college 
privaatrecht. Ik hoor haar nog zeggen: ‘Je denkt 
dat je, als je in de winkel iets koopt, eigenaar 
wordt. Maar nee, daarvoor moet eerst nog een 
leveringshandeling plaatsvinden.’ Voor mij een 
volstrekt nieuw en fascinerend gezichtspunt.  
Op dat moment werd ik gegrepen door het recht. 
Ik heb daarna nooit meer een college gemist. De 
passie voor met name het privaatrecht en het 
daarop gebaseerde belastingrecht is altijd  
gebleven en zelfs sterker geworden.”

De Limburger Schols had geen roeping als jurist. Hij 
wilde het onderwijs in, net als zijn vader. “Die heeft 
veertig jaar voor de klas gestaan en straalde altijd 
uit dat hij zijn werk geweldig vond. Als hij de klas 
binnenkwam, gebeurde er iets. Hij was een geboren 
verhalenverteller.” Schols junior wilde leraar Duits 
of Frans worden. “Maar in de jaren tachtig was 
bijna elke leraar werkloos. Van verschillende kanten 
kreeg ik te horen: wil je een fatsoenlijke boterham 
verdienen, dan is rechten een betere keuze.”

Extra dimensie
In Nijmegen haalde Schols in vier jaar tijd twee 
bullen: Notarieel recht en Nederlands recht. “Maar 
ik wist: ik ben pas klaar als ik een proefschrift heb 
geschreven.” Mede omdat hij aanvankelijk geen 
universitaire aanstelling had, schreef Schols dat 
proefschrift in de avonduren en vakanties, naast 
zijn baan op een notariskantoor. Ook rondde hij zijn 
beroepsopleiding notariaat af én een postdoctorale 
opleiding belastingkunde.

Bovendien was hij rechter-plaatsvervanger. “Dat 
wens ik iedere jurist toe. Het ging in de raadkamer 
niet alleen over wetteksten, maar over echte 
mensen. Met verschillende rechters probeer je het 

Hij had geen roeping als jurist. 
Maar het recht greep hem en liet 
hem niet meer los. Inmiddels is 
Bernard Schols hoogleraar, 
beantwoordt hij lezersvragen in 
weekblad Elsevier en is hij een 
veelgevraagd spreker. “Ik heb 
enorm geboft.”

Bernard Schols

“Ik ben 24 uur per 
dag met het recht 
bezig, maar zie 
het geen seconde 
als werk” 
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recht te vinden en ieder doet dat op zijn eigen 
manier: de een blijft dicht bij de letterlijke tekst, 
de ander opent het wetboek nauwelijks. Daar 
heb ik geleerd om juridische vraagstukken van 
verschillende kanten te bekijken. De waarheid 
ligt bijna altijd in het midden, het is maar net van 
welke kant je kijkt.”

Godfather
Begeleid door Martin-Jan van Mourik, die hem 
later ook de beginselen van de podiumkunst 
zou bijbrengen, verdiepte promovendus Schols 
zich in de positie van de executeur. “Hij is de 
verbinding tussen leven en dood. De wet stelt 
dat hij de erfgenamen vertegenwoordigt, maar ik 
laat in mijn proefschrift zien dat de executeur in 
feite de overledene vertegenwoordigt, maar dat 
de rechtsgevolgen daarvan worden toegerekend 
aan de erfgenamen.” Schols bedacht ook een 
classificatie van executeurs, met één, twee of drie 
sterren. Dat systeem is inmiddels onderdeel van 
de rechtspraktijk. “Zonder te willen opscheppen 
heb ik met mijn proefschrift wel wat losgemaakt. 
André Nuytinck noemde me in een noot onder 
een arrest van de Hoge Raad de ‘godfather van de 
executele’.”

Voor het zover was, moest Schols naar eigen 
zeggen heel diep gaan. Na jaren van onderzoek en 
600 pagina’s tekst vond zijn begeleider Van Mourik 
het welletjes geweest. “Ik weet nog dat ik de tekst 
bij Nuytinck, die voorzitter van de promotie-
commissie was, langs bracht. Toen ik het pakket in 
de brievenbus stopte, voelde het alsof het leven uit 
mijn lichaam vloeide. Alles wat ik in me had, had ik 
gegeven. Ik bleek volledig uitgeput. Als ik bezig 
ben, weet ik nu eenmaal van geen ophouden.”

Verambtelijking
Inmiddels is Schols bijna tien jaar hoogleraar. “Ik 
heb het mooiste beroep dat er is. Het is heerlijk 
dat je baan bestaat uit lezen en vertellen. Ook het 
begeleiden van promovendi is mooi. Dan voel ik 
me meer levenscoach dan wetenschapper.” Maar 
hij is ook kritisch, bijvoorbeeld over de manier 
waarop de universiteit studenten benadert. “We 
accepteren te snel dat ze moeite hebben met het 
lezen van een dik boek en geven te vaak pasklare 
antwoorden. Maar een goed jurist moet veel 
teksten tot zich kunnen nemen. Daarnaast is het 
heel leerzaam om niet op elke vraag antwoord te 
geven. Dan stimuleer je studenten om zelf op zoek 
te gaan.”

Ook maakt hij zich zorgen over de groeiende 
verambtelijking. “Docenten klagen soms: ik moet 
aan het begin van het jaar doorgeven wat ik in 
week dertien ga bespreken. Structuren zijn goed, 
maar we moeten voorkomen dat we straks alleen 
maar mensen hebben die formulieren kunnen 
invullen, maar niet zelfstandig kunnen denken en 
geen spannende verhalen kunnen vertellen.”

De straat op
Schols leerstoel is ‘Successierecht en belastingen 
van rechtsverkeer’. In de praktijk houdt hij zich 
vooral bezig met de fiscale aspecten van schenken 
en erven. “Erven is een onderwerp met een lach 
en een traan: ‘Tante is dood, nu gaan we erven! 
Moeten we nu verdrietig of vrolijk zijn?’ Het lijkt 
een financiële kwestie, maar je raakt de ziel van 
mensen.”

Het liefst richt hij zich op een breed publiek. “Een 
universiteit moet niet in zichzelf gekeerd zijn, maar 
de straat op gaan.” Naast zijn hoogleraarschap is 
hij vennoot bij ScholsBurgerhartSchols, een bureau 
dat notarissen, advocaten en belastingadviseurs 
adviseert. Ook beantwoordt hij lezersvragen in 
weekblad Elsevier, geeft hij tal van lezingen en 
verschijnt hij regelmatig in de media. “Ik ben 24 
uur per dag met het recht bezig, maar zie het geen 
seconde als werk.”
Op 3 december verzorgt Schols een theatercollege 
over erven en schenken. “Populaire onderwerpen 
bij zulke lezingen zijn de zogeheten jubelton en 
het levenstestament. Absolute topper is altijd 
de vraag: kan ik mijn kinderen onterven? Maar 
er kunnen ook heel andere thema’s aan bod 
komen. Vertellen is improviseren. De ogen van 
de deelnemers zijn mijn autocue, zij bepalen mijn 
volgende zin.”
Het vuur dat in 1983 bij de student Schols werd 
ontstoken, is sindsdien nooit meer gedoofd. Het 
brandde tijdens het schrijven van zijn proefschrift 
en is nu zichtbaar in de collegezaal en op het 
podium. “Ik ben enorm dankbaar dat ik mocht 
promoveren, in de raadkamer actief mocht zijn, 
notaris ben geweest en hoogleraar ben geworden. 
Ik heb enorm geboft.”

“Een universiteit moet niet  
in zichzelf gekeerd zijn, maar 

de straat op gaan”

Op maandag 3 december 
verzorgt Bernard Schols een 
theatercollege over erven 
en schenken. Zie pagina 5 
voor meer informatie.
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Promoties
Het juridische begrip van 
godsdienst
Binnen de rechtsorde is het begrip 
van godsdienst niet geheel eenduidig. 
Sommige onderwerpen in het recht worden 
gekarakteriseerd door een meer subjectief, 
andere door een meer objectief begrip 
van godsdienst en weer andere door een 
combinatie hiervan. Deze variëteit is het 
gevolg van verschillende motieven die 
zijn te associëren met politiek-filosofische 
ideaaltypen. Op grond van een vergelijking 
van deze verschillende ideaaltypen, hun 
mogelijke uitwerking op het recht en 
vanwege het rechtszekerheidsbeginsel 
verdedigt Jos Vleugel de stelling dat het 
recht in alle gevallen moet uitgaan van een 
meer subjectief begrip van godsdienst. 

Clementiebeleid en civiele 
handhaving tegen kartelschade
Het is niet zo eenvoudig om kartels op 
te sporen. Karteldeelnemers worden 
daarom aangemoedigd om een kartel te 
onthullen. Zo hebben zij de mogelijkheid 
om bestraffing te voorkomen of beperken. 
Voor mededingingsautoriteiten is 
dit clementiebeleid het belangrijkste 
instrument om kartels te bestrijden. 
Bram Braat onderzocht wat de relatie is 
tussen het clementiebeleid en de civiele 
handhaving. Potentieel kunnen deze elkaar 
tegenwerken. Een bedrijf dat clementie 
aanvraagt, is bijvoorbeeld niet gevrijwaard 
van civiele procedures. 

Europe at the frontline of Migration 
Law: Legal discretion, bureaucratic 
context and individual attitudes
Nora Dörrenbächer’s dissertation deals 
with a largely unexplored aspect in 
migration law: the use and support of 
EU law by street-level bureaucrats in the 
everyday practices and decisions on the visa 
or residence permits of individual migrants. 
The dissertation develops and tests a 
multidisciplinary theoretical framework, 
using insights from political science, legal 
studies, public administration, and social 
psychology. Dörrenbächer obtained her PhD 
cum laude.

Veel gemeenten lappen 
Gemeentewet aan hun laars
Eén op de vijf Nederlandse gemeenten 
heeft de fractieondersteuning voor de 
gemeenteraad afgeschaft, ook al is dit in 
strijd met de Gemeentewet. Ruim de helft 
heeft geen bevoegdheidsinstructie voor de 
gemeentesecretaris. Dat stelt Jos Hessels, 
burgemeester van Echt-Susteren, in zijn 
proefschrift. 

Politie geniet groter vertrouwen 
dan andere instituties in Europa
In Europese landen is het vertrouwen in 
de politie relatief hoog ten opzichte van 
andere instituties als het parlement, de 
rechterlijke macht en de ambtenarij. Lage 
corruptie en een integer handelende politie 
zijn belangrijker voor dat vertrouwen dan de 
criminaliteitscijfers. Dat blijkt uit onderzoek 
van criminoloog Dorian Schaap.

Conversie en aandelen
Conversie van aandelen in aandelen van 
een andere soort of aanduiding, conversie 
van reserves in aandelen en conversie van 
schuld in aandelen zijn tot op heden niet 
systematisch bestudeerd en beschreven. 
Paul Quist beschrijft al deze vormen van 
conversie uitgebreid in zijn dissertatie. 
Zowel de vennootschapsrechtelijke, 
goederenrechtelijke als verbintenis-
rechtelijke aspecten komen aan de orde.

Individuele straftoemeting in het 
fiscale bestuurlijke boeterecht
Bij het bepalen van de hoogte van een 
bestuurlijke boete gaat de inspecteur 
uit van een standaardbedrag of 
-percentage, om vervolgens de boete ‘op 
maat te maken’. Deze laatste fase van 
individuele straftoemeting stond centraal 
in het onderzoek van Ivo Krukkert. 
Krukkert maakt de verschillen tussen de 
inspecteur en de strafrechter inzichtelijk, 
waarbij aanbevelingen zijn gedaan om 
bewustwording te creëren ten aanzien 
van de stappen die nog gemaakt kunnen 
worden om tot een rechtvaardiger proces 
van individuele straftoemeting van fiscale 
bestuurlijke boeten te komen.

onderzoek

Werkgeverschap en 
arbeidsuitbuiting
Waar ligt de grens tussen slecht 
werkgeverschap en arbeidsuitbuiting? 
Mensenhandel – waaronder 
arbeidsuitbuiting – is in Nederland strafbaar 
gesteld in artikel 273f Sr. Het artikel is 
uitgegroeid tot een gecompliceerde en 
potentieel ruime delictsomschrijving. Het 
onderzoek van Sjarai Lestrade maakt 
duidelijk dat de huidige strafbepaling 
een verkeerd signaal afgeeft aan daders, 
slachtoffer, maar ook medewerkers 
van politie, justitie en hulporganisaties 
over wat mensenhandel is. Een te ruime 
delictsomschrijving kan een belemmering 
vormen voor migratie, internationale 
samenwerking en de economische handel. 

Mag de wet zomaar buiten 
toepassing worden gelaten?
Wettelijke voorschriften zijn 
noodzakelijkerwijs algemeen. Hierdoor 
levert toepassing van een (geldig) 
voorschrift wel eens een evident onbillijke 
beslissing op. De beslissing kan worden 
voorkomen door het voorschrift in het 
individuele geval buiten toepassing te laten; 
door een ‘billijkheidsuitzondering’ te maken. 
Het proefschrift van Floor Bakker bespreekt 
in hoeverre in het Nederlandse recht 
billijkheidsuitzonderingen mogen én zouden 
moeten worden gemaakt. 

Hof van het volk? Een nieuwe blik op 
de rechtspraak door het Europees 
Hof van Justitie
Jos Hoevenaars onderzocht de praktijk 
van de prejudiciële procedure. Door het 
te benaderen vanuit het perspectief van 
degenen die er deel aan nemen, bekritiseert 
het onderzoek heersende aannames 
over het hoe en waarom van nationale 
rechtszaken die het Europees Hof van 
Justitie bereiken.
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Oraties 
Voorbij de grenzen van het 
Nederlandse werknemersbegrip
Er is een zichtbare verschuiving van 
arbeid in de richting van zelfstandigen. 
Het internet en de internetplatformen 
versnipperen arbeidsrelaties tot een 
geautomatiseerde stroom van taken. Taken 
die aan zelfstandigen worden uitbesteed. 
De Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
uitte haar zorgen over de toename van 
zelfstandigen in Nederland. Ook in politiek 
Den Haag staat het onderwerp hoog op 
de agenda. Het kabinet komt in 2020 met 
een wetsvoorstel dat een alternatief moet 
bieden voor de verguisde Wet Deregulering 
Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA). In een 
Kamerbrief doet de Minister van Sociale 
Zaken hiertoe een voorzet: tal van ideeën, 
maar wat onderbelicht blijft is het Europees 
recht. Niet alleen maakt Nederland deel uit 
van de vrijemarkteconomie, maar Europa 
bemoeit zich meer dan voorheen met de 
sociale gevolgen van de vrije markt. In haar 
oratie liet Femke Laagland zien dat een 
herziening van het Nederlandse arbeids- 
en socialezekerheidsrecht niet mogelijk is 
zonder Europa daarbij te betrekken. 

“Vertrouwen en transparantie” –  
de complexe verhouding tussen 
transparantieverplichtingen en 
vertrouwen in het ondernemings-
recht
Informatie speelt een belangrijke rol bij 
besluitvorming in het ondernemingsrecht. 
Een voorbeeld van besluitvorming waarbij 
informatie die rol speelt, zijn de beslissingen 
rondom het belonen of vervangen van 
bestuurders. Ook bij inschattingen 
over de vraag of de continuïteit van 
een onderneming gewaarborgd is en 
in de prijsvorming van aandelen van 
beursgenoteerde ondernemingen 
speelt informatie een belangrijke rol. 
Daarbij kan het gaan om retrospectieve 
informatie, vooruitblikkende informatie 
of een combinatie van beiden. Tijdens het 
symposium ‘Looking back, looking forward’ 
op 9 november wordt door sprekers vanuit 
uiteenlopende gezichtspunten aandacht 

besteed aan deze onderwerpen. Aansluitend 
houdt hoogleraar Jaarrekeningenrecht 
Steven Hijink zijn oratie met de titel: 
“Vertrouwen en transparantie” – de 
complexe verhouding tussen transparantie-
verplichtingen en vertrouwen in het 
ondernemingsrecht.

Afscheidsrede
Mensenrechten voor 
belastingbetalers
Belastingwetten liggen regelmatig 
onder vuur omdat zij strijdig zouden zijn 
met grondrechten waaraan Nederland 
internationaal is gebonden. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het verbod op fiscale 
aftrek van werknemerskosten, en 
voor de vrijwel complete vrijstelling 
van belastingheffing van vererfd 
ondernemingsvermogen. Ook is er veel 
kritiek op de heffing van inkomstenbelasting 
over een fictieve opbrengst van 4 procent 
over het vermogen. De Nederlandse rechter 
en het Europese Hof voor de Rechten van 
de Mens (EHRM) wijzen echter de meeste 
klachten daarover af. Zij staan toe dat in 
belastingwetgeving uitzonderingen worden 
gemaakt op de grondrechten. Bescherming 

van de belastingbetaler door toetsing 
van belastingwetten aan internationale 
grondrechten moet effectiever, meent 
hoogleraar Belastingrecht René Niessen.  
In zijn afscheidsrede legde hij uit waarom.

Benoemingen, prijzen 
en prestaties
Sebastiaan Roes benoemd tot 
hoogleraar Ethiek, grondslagen en 
geschiedenis van het notariaat
Sebastiaan Roes is benoemd tot (gewoon) 
hoogleraar Ethiek, grondslagen en 
geschiedenis van het notariaat. Sinds 
1 september 2008 was hij al bijzonder 
hoogleraar namens de Stichting tot 
Bevordering der Notariële Wetenschap 
te Amsterdam. Roes is deskundig op 
het gebied van de beroepsethiek van 
het notarisambt, inclusief het notariële 
tuchtrecht. 

Diana van Hout benoemd tot 
bijzonder hoogleraar Formeel 
belastingrecht
Diana van Hout is benoemd tot bijzonder 
hoogleraar Formeel belastingrecht. 
Van Hout is sinds 2009 raadsheer-
plaatsvervanger bij het Gerechtshof 
‘s-Hertogenbosch met de specialisatie 
Formeel belastingrecht. Van Hout blijft 
naast haar leeropdracht aan de Radboud 
Universiteit ook werkzaam aan Tilburg 
University.

André Janssen benoemd tot 
hoogleraar Burgerlijk recht
André Janssen is benoemd tot hoogleraar 
Burgerlijk recht, in het bijzonder de 
Europeesrechtelijke aspecten daarvan. 
Janssen publiceerde meer dan 100 boeken 
en artikelen op het gebied van privaat-, 
Europees en vergelijkend recht. Aan 
de Radboud Universiteit zal hij vooral 
onderzoek doen naar de doorwerking van 
het Europese recht in het (Nederlandse) 
privaatrecht, internationaal kooprecht, 
artificiële intelligentie, robotica en 
privaatrecht.
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Roel Schutgens benoemd tot lid van 
de Commissie herziening wetgeving 
ambtsdelicten Kamerleden en 
bewindspersonen
Na het moeizaam verlopen onderzoek door 
de Tweede Kamer naar aanleiding van het 
(vermeende) lekken uit de ‘Commissie 
Stiekem’ heeft het kabinet de Commissie 
herziening wetgeving ambtsdelicten 
Kamerleden en bewindspersonen aangesteld. 
Deze commissie zal adviseren over een 
vernieuwing van de oude procedure waarbij 
bewindspersonen en Kamerleden voor hun 
ambtsdelicten terecht staan voor de Hoge 
Raad. Hoogleraar Algemene rechtsweten-
schap Roel Schutgens is benoemd tot lid 
van deze commissie. Voorzitter is oud 
procureur-generaal bij de Hoge Raad Jan 
Watse Fokkens.

Danny Busch gasthoogleraar aan 
Université de Nice Côte d’Azur
Hoogleraar Financieel recht Danny Busch 
is benoemd tot gasthoogleraar aan de 
Université de Nice Côte d’Azur voor het 
academisch jaar 2018-2019. Busch zal in 
Nice het vak ‘Droit des marchés financiers’ 
doceren binnen de Master 2 Juriste de 
Banque et Finance.

Carla Klaassen benoemd tot lid 
bestuur Nederlands Arbitrage 
Instituut
Hoogleraar Burgerlijk recht en Burgerlijk 
procesrecht Carla Klaassen is benoemd tot 
lid van het bestuur (vice-voorzitter) van het 
Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het 
NAI is een onafhankelijke stichting met 
als doel het bevorderen van onder meer 
arbitrage, bindend advies en mediation als 
middel van beslechting en oplossing van 
geschillen. 

Hans Schulte-Nölke benoemd tot 
decaan in Osnabrück en lid 
Executive Committee European  
Law Institute
Hoogleraar Burgerlijk recht Hans Schulte-
Nölke is benoemd tot decaan van de 
Universiteit van Osnabrück. Daarnaast is 
Schulte-Nölke in september 2017 verkozen 
tot lid van het Executive Committee van het 
European Law Institute.

Gerard Meussen benoemd tot lid 
van de Scientific Committee van de 
EATLP
Hoogleraar Algemeen belastingrecht Gerard 
Meussen is gekozen tot lid van de Scientific 
Committee van de European Association of 
Tax Law Professors (EATLP). Het Scientific 
Committee bestaat uit vertegenwoordigers 
van diverse landen die verantwoordelijk 
zijn voor de inhoudelijke invulling van het 
jaarlijkse congres.

Paul Bovend’Eert in 
onderzoekscommissie evaluatie 
kabinetsformatie
De procedure die is gevolgd tijdens 
de kabinetsformatie van 2017 wordt 
geëvalueerd in opdracht van het presidium 
(bestuur) van de Tweede Kamer. Een 
onderzoekscommissie onder leiding van 
hoogleraar Staatsrecht Paul Bovend’Eert 
gaat zich hiermee bezighouden.

Jeroen Rheinfeld schrijft het beste 
artikel Land- en Tuinbouw bulletin 
2017
Docent Agrarisch recht Jeroen Rheinfeld 
ontving voor zijn artikel ‘Kavelruil: 
vrijwillig, snel en effectief naar een betere 
verkaveling’ de prijs voor het beste artikel 
van 2017 in het Land- en Tuinbouw bulletin.

Vidi-subsidie voor Nadia Sonneveld
Europa probeert migratieovereenkomsten 
te sluiten met Noord-Afrikaanse 
regeringen. Maar wat zijn de rechten van 
migranten in deze landen, en hoe gaan 
ontvangende staten en migranten hier 
in de praktijk mee om? Het onderzoek 
van Nadia Sonneveld (Centrum voor 
Migratierecht) biedt antwoorden door 
een rechts- antropologische analyse 
van familierechtelijke gebeurtenissen in 
het leven van migranten in Marokko. Zij 
ontvangt voor dit onderzoek een Vidi uit de 
Vernieuwingsimpuls van de NWO (maximaal 
800.000 euro).

Centrum voor Migratierecht 
weer voor drie jaar Jean Monnet 
Centre of Excellence
Per 1 september 2018 heeft het 
Centrum voor Migratierecht (CMR) 
opnieuw voor drie jaar de status van 
Jean Monnet Centre of Excellence 
verworven. Van de 905 aanvragen voor 
Jean Monnet activiteiten zijn er dit 
jaar 122 door de Europese Commissie 
gehonoreerd. De door het CMR 
ingediende aanvraag kreeg 96 van de 
100 punten. Het is uitzonderlijk dat 
een instantie twee keer achter elkaar 
deze prestigieuze status verwerft. 
Elke universiteit kan maar één Jean 
Monnet Centre of Excellence hebben. 
Dergelijke expertisecentra vervullen 
volgens de Europese Commissie een 
spilfunctie als het gaat om kennis en 
vaardigheden op het gebied van EU-
aangelegenheden.
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Boek de escaperoom voor 31 december 2018, gebruik kortingscode FdR2018 en  
ontvang 10% korting op de toegangsprijs. U kunt een (groeps)bezoek boeken via:

www.universiteitinverzet.nl

Op 11 april 2018 was het precies 75 jaar geleden dat de 
universiteit haar deuren sloot. Rector B.H.D. Hermesdorf 
(hoogleraar Romeins recht) weigerde – als enige in 
Nederland – om studenten een loyaliteitsverklaring aan 
de Duitse bezetter voor te leggen. Om deze belangrijke 
gebeurtenis in de Nijmeegse geschiedenis te markeren, 
is een ‘escape room’ geopend. Het thema daarvan is 
‘universiteit in verzet’. Een escape room is een ruimte 
waaruit je met een aantal personen moet zien te 

ontsnappen door het oplossen van vragen en opdrachten. 
Oud-rechtenstudent Jozef van Hövell van Wezeveld en 
Westerflier, oud-praeses van studentenvereniging Carolus 
Magnus, speelt een belangrijke rol in het verhaal van de 
escape room. Hij was leider van het studentenverzet tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Hij werd uiteindelijk gearresteerd 
en overleed in concentratiekamp Neuengamme in 1945, kort 
voor het einde van de oorlog. In 1946 ontving Jozef postuum 
het Verzetskruis 1940-1945. 

Oud-rechtenstudent Jozef 
van Hövell centraal in Escape 
Room over bezet Nijmegen
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PAO-intensief Curaçao 2019
Al uw opleidingspunten behalen in een zonnige en ontspannende 
omgeving? Jaarlijks organiseren de Radboud Universiteit en de University 
of Curaçao hun PAO-intensief cursussen op Curaçao. Traditiegetrouw 
kunt u deelnemen aan de cursussen ‘Actualiteiten Vermogensrecht’ en 
‘Actualiteiten Ondernemingsrecht’. Daarnaast wordt dit jaar de ‘Masterclass 
Financieelrechtelijk toezicht’ aangeboden. Meer info: www.cpo.nl/curacao

Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen viert 6e lustrum
De Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen, waarvoor het CPO vanaf 
het begin het management verzorgt, viert dit jaar haar 6e lustrum. Sinds de 
eerste opleidingsgroep 30 jaar geleden van start ging, hebben 55 edities van 
de beroepsopleiding plaatsgevonden en hebben ruim 1330 bedrijfsjuristen het 
certificaat behaald. De beroepsopleiding is recent volledig vernieuwd en staat 
hoog aangeschreven bij bedrijfsjuristen. Op 22 november organiseert de SBB 
een feestelijk congres in het Stedelijk Museum in Amsterdam, met de titel 
‘Digitalisering van & voor de bedrijfsjurist’.

Nieuwe directeur Bedrijfsvoering 
CPO: Jacob de Boer
Jacob de Boer is sinds eind juni dit jaar de nieuwe 
directeur Bedrijfsvoering van het CPO. Hij volgt 
Niek van der Heijden op, die deze functie vanaf 
2008 tot aan zijn pensioen dit jaar heeft bekleed. De 
Boer studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit 
Twente en werkte vervolgens voor onder meer 

postacademisch

Philips en KPMG. Bij KPMG was hij als associate director Onderwijs 
eindverantwoordelijk voor onder andere financiën, personeel en business 
development van het segment Onderwijs. In 2014 richtte hij het bedrijf 
Beeforce op, een netwerk van professionals die werken aan de kwaliteit van 
het onderwijs en de organisatie van instellingen in de hele onderwijskolom 
in Nederland. De Boer geeft samen met Marianne van den Bosch, directeur 
Opleidingen, leiding aan het CPO. Zijn focus is gericht op financiën, ICT, 
personeelsbeleid en organisatieontwikkeling. De Boer: “Het CPO is een 
landelijk gerenommeerd opleidingsinstituut met mooie ambities, onder meer 
op het gebied van moderne vormen van onderwijs. Het doel is om juristen 
veel actuele kennis, inzicht en inspiratie te bieden, en de kwaliteit van de 
rechtspraktijk te helpen versterken. Ik kijk ernaar uit om daaraan bij  
te dragen.”

Uitgelicht: Duits voor juristen 
Wilt u als juridische professional effectief in het Duits communiceren met 
uw Duitse tegenpartij of partner? En wilt u het Duitse rechtssysteem beter 
leren kennen? Met deze eendaagse training krijgt u meer inzicht in het 
Duitse rechtsstelsel en handvatten om effectiever en accurater in het Duits 
te communiceren. U leert de juiste terminologie te hanteren waarbij ook 
aandacht wordt besteed aan de correcte toonzetting en stijl. U krijgt een 
inleiding in het Duitse rechtssysteem en het Duitse burgerlijke procesrecht 
en gaat in op effectieve onderhandelingsstrategieën in de juridische context. 
Andere thema’s die aan bod komen zijn het schrijven van effectieve 
aansprakelijkstellingen en het interpreteren van schriftelijke stukken van 
Duitse advocaten/gerechtelijke instanties. Meer info: www.cpo.nl
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Cursuskalender
In de komende periode verzorgt het CPO (Centrum voor Post academisch Juridisch Onderwijs) 
onder meer de volgende cursussen: 

Heeft u uw kortingscode al verzilverd? 
Het CPO heeft een kortingsactie voor alumni: u krijgt een kortingscode 
voor een uur gratis onderwijs. Voor een cursus van 6 PO-punten betaalt 
u bijvoorbeeld € 529,- i.p.v. € 635,-, en voor een cursus van 12 PO-punten 
betaalt u € 976,- i.p.v. € 1.065,-. U kunt deze kortings code dit jaar 
eenmaal gebruiken. Wilt u gebruik maken van dit aanbod? U kunt bij uw 
aanmelding voor een cursus de kortingscode ‘alumni2018’ invullen. 

Duits Arbeidsrecht
7 november 2018 Nijmegen € 450,- 4 PO

Kabel- en leidingendag
8 november 2018 Nijmegen € 400,- 5 PO

Duits familie- en erfrecht
9 november 2018 Nijmegen € 450,- 4 PO

Verdieping jaarrekeninglezen voor juristen
13 november 2018 Amsterdam € 635,- 6 PO

Insolventierecht verdiept
13 en 14 november 2018 Den Dolder € 1.340,-2 16 PO

Actualiteiten Financieel Toezichtrecht
14 en 21 november 2018 Amsterdam € 1.065,- 12 PO

Duits civiel recht voor de commerciële praktijk: effectief 
grensoverschrijdend adviseren
15 november 2018 Nijmegen € 635,- 6 PO

Internationaal procederen
16 november 2018 Utrecht € 590,- 5 PO

Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
20 en 27 november 2018 Nijmegen € 1.065,- 12 PO

Bestuursrecht verdiept
20 november en 
4 en 11 december 2018 Nijmegen € 1.365,- 18 PO

Actualiteiten Verbintenissenrecht
22 november 2018 Nijmegen € 545,- 4 PO

«JOR» Actueel Ondernemingsrecht
22 november 2018 Amsterdam € 699,951 4 PO

Zekerheidsrechten verdiept
26 en 27 november 2018 Nijmegen-Lent € 1.340,-2 16 PO

Concern, financiering en aansprakelijkheid
27 november 2018 Amsterdam € 635,- 6 PO

Duits voor juristen
29 november 2018 Nijmegen € 403,- 6 PO

De toepassing van Unierecht in de privaatrechtelijke rechts -
praktijk, deel I: Unierecht en contractuele rechtsverhoudingen
30 november 2018 Utrecht € 635,- 6 PO

English insolvency law for Dutch users
30 november 2018 Amsterdam € 395,- 2 PO

Effectief in kort geding
6 december 2018 Utrecht € 635,- 6 PO

Financiële herstructurering
6 december 2018 Amsterdam € 635,- 6 PO

De toepassing van Unierecht in de privaatrechtelijke
rechtspraktijk, deel II: aansprakelijkheids en het financiële recht
7 december 2018 Utrecht € 695,- 7 PO

«JOR» Actueel Effectenrecht
11 december 2018 Amsterdam € 699,951 4 PO

Beslag- en executierecht
12 december 2018 Utrecht € 635,- 6 PO

Actualiteiten Intellectueel Eigendom
12 december 2018 Nijmegen € 635,- 6 PO

De invloed van technologische ontwikkelingen op het recht
13 december 2018 Amsterdam € 445,- 3 PO

1   Alle cursusprijzen, m.u.v. de prijs van de «JOR» Actueel cursussen en 
webinars, zijn vrijgesteld van btw.
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Rechtvaardig, ruimhartig, voortvarend en 
onafhankelijk besluiten over schade-afhandeling. 
Zo luidt de opdracht van de commissie. Toen ze 
dit voorjaar aantrad, waren er ruim 70.000 claims 
van mensen die schade hebben geleden door de 
gaswinning in Groningen door de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij (NAM) afgehandeld. Er 
bestond onvrede over de wijze van afhandeling. 
Van Ravels: “De civielrechtelijke procedures waren 
kostbaar. Bovendien ervoeren mensen de NAM als 
een ongelijkwaardige tegenstander, met veel meer 
middelen - deskundigheid en geld - om verweer 

te voeren. De overheid heeft toen gezegd: ‘Wij 
trekken ons de afhandeling van deze schades  
aan en roepen een bestuursorgaan in het leven  
om de schades af te handelen.”
De commissieleden moesten onafhankelijk 
en onpartijdig zijn en mochten geen banden 
hebben met de NAM of het ministerie. Van 
Ravels voldoet volgens de minister aan die eisen 
en heeft ruime ervaring met bestuursrechtelijk 
schadevergoedingsrecht. “Zo ben ik voorzitter 
geweest van het bestuursorgaan dat claims 
behandelde over de uitbreiding van Schiphol. 

Na dertig jaar in de advocatuur maakte Bruno van Ravels (60) in 2014 
de overstap naar de Raad van State. Zijn functie als staatsraad heeft  
hij tijdelijk neergelegd om voorzitter en ‘kwartiermaker’ te worden  
van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. “Het zou 
ondenkbaar zijn geweest om dit verzoek naast me neer te leggen.”

Als advocaat heb ik te maken gehad met 
schadevergoeding rond de Betuweroute, de  
HSL-Zuid en de Noord/Zuidlijn.”

Onderling vertrouwen
“Daar moet ik wel een weekendje over 
nadenken”, was zijn eerste reactie toen hij op 
een vrijdagmiddag in maart het verzoek kreeg 
om de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade 
Groningen te leiden. De maandag erop zat hij bij 
Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming. 
Een dag later was de kogel door de kerk. “Het 
klinkt misschien wat hoogdravend, maar als het 
vaderland roept en je kunt – gelet op je ervaring 
– een bijdrage leveren aan de oplossing van een 
reëel probleem, dan is het moeilijk om nee te 
zeggen. Het zou voor mij ondenkbaar zijn  
geweest dit verzoek naast me neer te leggen.”
Inmiddels is Van Ravels vol in bedrijf, werkweken 
van tachtig uur zijn geen uitzondering. Hij 

Bruno van Ravels

“Als het vaderland 
roept, kun je niet 
weigeren”
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besteedt veel tijd aan overleg, bijvoorbeeld met 
maatschappelijke organisaties als het Groninger 
Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging, met 
regionale bestuurders en ook zoveel als mogelijk 
met bewoners. “Dat contact verloopt plezierig en 
in goed onderling vertrouwen.”
Zijn belangrijkste taak is beslissingen nemen over 
aanvragen om schadevergoedingen. Daarnaast 
heeft de commissie een taak bij meldingen 
van acuut onveilige situaties. Ze kreeg bij haar 
aantreden meteen ruim 13.000 openstaande 

aanvragen tot schadevergoeding overgedragen. 
Na een aanloopperiode handelt de commissie 
inmiddels ongeveer honderd claims per week af. 
“Dat gaat via een bestuursrechtelijke procedure. 
Groot verschil met de eerdere civielrechtelijke 
procedure is dat we verplicht zijn om onafhanke-
lijke deskundigen om advies te vragen.” In die 
verplichting schuilt meteen het grootste 
probleem van de commissie: “Er zijn niet genoeg 
onafhankelijke deskundigen. Daarom loopt er nu 
een Europese aanbesteding, maar het is afwachten 
wat die gaat opleveren.”

Meerwaarde
Van Ravels kwam als zeventienjarige naar 
Nijmegen om Nederlands te studeren. “Op 
de lagere en middelbare school had ik me suf 
verveeld. Leraren zeiden vaak: ga maar een boek 
lezen. Dus ik las vrij veel literatuur. Dat boeide me, 
maar ik had niet het idee dat ik van Nederlands 
mijn beroep kon maken. In mijn dispuut Aquila 
zaten verschillende rechtenstudenten. Mijn 
toenmalige vriendin – en huidige echtgenote – 
deed ook rechten. Dus dat ben ik ernaast gaan 
doen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 
ik de collegebanken niet versleten heb. Maar 
sommige vakken vond ik echt leuk. Huurrecht 
bijvoorbeeld, bij Bas Kortmann. Hij kwam net uit 
de advocatuur en kende allerlei slimmigheden, 
zoals de Huidenstraattruc [waarmee huiseigenaren 
krakers uit hun pand konden verwijderen zonder 
ze persoonlijk te hoeven dagvaarden, red.]. Dat 
vond ik enorm interessant. Bij hem ben ik ook 
afgestudeerd.”
Vervolgens ging Van Ravels aan de slag bij het 
Bredase advocatenkantoor van Peter van Wijmen, 
dat thans AKD heet, waar hij dertig jaar zou 
blijven. “Prachtig werk. De belangenbehartiging, 
het snelle schakelen en het genoegen om alle 
oorbare middelen in te zetten om een zaak – 
ondanks felle tegenstand – te winnen.”
Van meet af aan legde Van Ravels zich toe op 
overheidsaansprakelijkheid. “Ik was geboeid door 
de fricties en de complexiteit. Als de overheid 
in het algemeen belang iets doet, waardoor een 
individu wordt getroffen, moeten de lasten dan 
ook bij hem liggen? Zo niet, wat moet er tegenover 

staan en hoe objectiveer je dat?” Van Ravels 
ontwikkelde zich tot expert op zijn vakgebied. 
Hij publiceerde erover, werkte mee aan de eerste 
nadeelcompensatieregeling van Rijkswaterstaat 
en schreef een preadvies over nadeelcompensatie 
voor de VAR, de Vereniging voor Bestuursrecht.
Sinds 2002 draagt hij zijn kennis over als hoog-
leraar Onderneming en overheid in Nijmegen. 
“Ik begeleid promovendi en geef het vak 
overheidsaansprakelijkheid, met Roel Schutgens 
en Jacques Sluysmans. Daarnaast ben ik bij het 
CPO hoofddocent voor de beroepsopleiding 
gemeentejuristen en doceer ik aan drie Grotius-
opleidingen. Het werk op de universiteit heeft een 
duidelijke meerwaarde. Als staatsraad dreigt het 
gevaar dat je de wereld alleen maar vanachter de 
rechterstafel ziet. College geven dwingt je om de 
materie te systematiseren en helder uit te leggen. 
Daar leer je zelf ook veel van.”

Plichtsbesef
Voor Van Ravels in 2014 staatsraad werd, was hij 
al verschillende keren gepolst. “Dat zorgde telkens 
voor een groot dilemma. Ik vond – en vind – de 
advocatuur een ontzettend mooi vak. Maar ook 
hier gold: als het vaderland roept ... Het is een 
kwestie van plichtsbesef, ik kan er niks anders 
van maken. Staatsraad is een eervolle baan, maar 
heel anders dan die van advocaat. Saai is niet het 
juiste woord, maar ik ben hier veel meer bezig 
met belangen afwegen. Het gaat hier niet om 
eenzijdigheid, maar om evenwicht. En doordenken: 
als ik die koers ga varen, wat betekent dat dan voor 
andere zaken? Dat vind ik hier de uitdaging. Ach, 
het zijn allebei mooie banen.”
Van Ravels verwacht begin volgend jaar klaar te 
zijn als kwartiermaker. Hij zal zijn voorzitterschap 
dan overdragen aan zijn beoogd plaatsvervanger, 
Bas Kortmann, en terugkeren bij de Raad van State. 
“Dan mag ik nog tien jaar, tot mijn zeventigste dus. 
Of ik zo lang doorga, weet ik nog niet. In elk geval 
moet mijn echtgenote het leuk blijven vinden. Veel 
mensen van mijn leeftijd stoppen met werken. 
Mijn ouders zijn allebei op hun zestigste gestopt, 
mijn schoonouders eveneens. Ik ben nu volop 
bezig. Als het zo blijft, ga ik nog een hele tijd door. 
Ik heb er nog lol in.”

“Het gaat hier niet om
eenzijdigheid, maar om 

evenwicht”
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Eén van de belangrijkste naoorlogse coryfeeën 
van de Nijmeegse juridische faculteit is niet 
meer. Op 6 september overleed prof. mr. 
Sjef Maeijer op 86-jarige leeftijd. Hij genoot 
een grote reputatie in de academische 
wereld, als begenadigd docent en creatief 
onderzoeker, maar ook in de praktijk van 
het ondernemingsrecht (als commissaris, 
bestuurder en adviseur). Hij studeerde vanaf 
1949 rechten aan de toenmalige Katholieke 
Universiteit Nijmegen en in Poitiers. Maeijer 
kwam in Frankrijk terecht door Charles Petit 
(1896-1978), hoogleraar Burgerlijk recht in 
Nijmegen tussen 1945 en 1957, die evenals hij 
uit Breda kwam. Maeijer heeft aan zijn Franse 
verblijf een levenslange belangstelling voor 
de Franse cultuur en literatuur (Voltaire en 
Camus) overgehouden.
Maeijer werd na zijn studietijd (1954) en na 
de vervulling van zijn militaire diensttijd 
rechterlijk ambtenaar in opleiding in 
Amsterdam en Breda. Hij trouwde in 1960 
met Annelies Sormani. In 1962 begon hij als 
advocaat te Arnhem. In hetzelfde jaar is hij bij 
Petits opvolger, W.C.L. van der Grinten (1913-

1994), gepromoveerd op een proefschrift dat 
de titel droeg: Matiging van schadevergoeding. 
Een jaar later (1963) werd hij benoemd tot 
hoogleraar Handelsrecht aan zijn alma 
mater. Maeijer heeft zich ontwikkeld tot 
één van Nederlands meest vooraanstaande 
beoefenaren van het rechtspersonen-, 
vennootschaps- en ondernemingsrecht. Hij 
was in 1966 samen met Van der Grinten de 
oprichter van het Van der Heijden Instituut, 
studiecentrum voor rechtspersonen- en 
vennootschapsrecht. In 1968 trad hij toe tot 
de Commissie Vennootschapsrecht, waarvan 
hij dertien jaar, van 1992 tot 2005, voorzitter 
was. In deze hoedanigheid heeft hij zijn 
stempel gedrukt op een aantal fundamentele 
ontwikkelingen in het vennootschapsrecht. 
Hij was van 1973 tot 1981 vice-decaan en van 
1983 tot 1987 decaan van de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid.
Maeijer publiceerde eveneens over het 
burgerlijk recht, het verzekeringsrecht, 
het intellectuele eigendomsrecht en het 
medische recht. Daarnaast schuwde hij de 
reflectie over de fundamenten van recht 

niet. Maeijer beschouwde de redelijkheid 
en billijkheid als de grondnorm van het 
privaatrecht. Een ander begrip, dat altijd 
Maeijers aandacht heeft gehad, was het 
belang dat een vennootschap heeft bij 
haar bestaan, uitgroei en voortbestaan, 
het zogeheten vennootschappelijk belang. 
Ook dit begrip was een rode draad in zijn 
oeuvre geworden. Maeijer is het bekendst 
geworden in de juridische wereld door 
zijn bewerkingen van de drie Asser-
delen die het gehele vennootschaps- en 
rechtspersonenrecht bestrijken. Hij ontving 
in 1981 voor zijn wetenschappelijke werk een 
eredoctoraat uit Poitiers. In hetzelfde jaar 
werd hij benoemd tot lid van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
Maeijer werd onderscheiden met het Croix 
de Chevalier de l’ordre de Légion Honneur 
(1985) en onderscheiden met het Ereteken 
van Commandeur in de Kroonorde van België 
(1987). Hij was tevens ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw (1989).
Advocaat-generaal bij de Hoge Raad L. 
Timmerman schreef in zijn portret van Sjef 
Maeijer dat hij in zijn vele geschriften naar 
voren komt als een man van longue durée, 
als iemand die bepaalde goed overdachte 
standpunten inneemt en deze grondgedachten 
vervolgens met grote vasthoudendheid blijft 
verdedigen. Deze karakteristiek is treffend. 
In hem verliest de Nijmeegse faculteit een 
betrokken oud-hoogleraar, vrolijk en aanwezig, 
een geweldige verhalenverteller en een groot 
mens.

Met dank aan prof. mr. C.J.H. Jansen voor het 
concipiëren van de tekst van dit In Memoriam.

In herinnering 
prof. mr. J.M.M. Maeijer 
(1932-2018), 
hoogleraar Handelsrecht 
(1963-1997)
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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 deze unieke I love Law-artikelen. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Stichting 

Rechtenalumni Nijmegen, die onder andere studiebeurzen aan studenten ter beschikking stelt. In het I love Law-logo 

is het wapen van uw alma mater verwerkt. 

Speciaal voor alumni: 

Exclusieve ‘I love Law’- geschenken

Bestellen? Stuur een e-mail naar alumni@jur.ru.nl o.v.v. uw postadres.

Handdoek I love Law

Deze witte handdoek, 100 x 50 cm, 
is voorzien van het I love Law-
embleem (boordinweving). 
Prijs: 10 euro (incl. verzendkosten)

Koffiemok I love Law

De mok wordt gevuld met 
chocolaatjes (puur) met het  
I love Law-logo. Prijs: 5 euro,  
af te halen bij de faculteit

I love law-pennenset

De set bestaat uit een blauw 
schrijvende ballpoint en een 
vulpotlood, beide voorzien  
van een I love Law-gravure. 
Prijs: 5 euro (incl verzendkosten)

Theeglas I love Law

Het glas wordt gevuld met 
chocolaatjes (puur) met het  
I love Law-logo. Prijs: 5 euro,  
af te halen bij de faculteit

Shawl I love Law

Luxe gebreide acryl shawl met 
franjes aan uiteinden, voorzien 
van een geborduurd I love Law-
embleem. Kleur: marineblauw
Prijs: 7,50 euro (incl. verzendkosten)

I love Law-laptop sleeve

Deze flexibele I love Law- laptop sleeve 
beschermt uw 17 inch notebook. De 
sleeve is gemaakt van donkerblauw 
Neopreen en is voorzien van een wit 
I love Law-logo. Prijs: 7,50 euro (incl. 
verzendkosten)

‘I love Law’-canvas tas 

In het hele land wordt al koffie gedronken uit I love Law-mokken en 
geschreven met I love Law-pennen. Maar ook in het straatbeeld herken  
je inmiddels de Nijmeegse jurist, dankzij de I love Law-canvas tas.  
Het is een stevige tas (175 grams luxe katoen) met blokbodem waardoor  
er veel in meegenomen kan worden (afmetingen: 38x42x10 cm).  
De voorzijde is voorzien van het gekleurde ‘I love Law’-logo en  
de achterzijde is voorzien van de tekst ‘Trust me. I’m a lawyer’. 
Prijs: 7,50 euro (inclusief verzendkosten) of 5 euro af te halen op de faculteit. 

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 (eindredacteur) Redactieraad Steven Bartels, Paul Bovend’Eert, 
Marianne van den Bosch, Louk Hermans-Brand, Corjo Jansen Ontwerp gloedcommunicatie, Nijmegen Fotografie Dick van Aalst, Duncan de Fey, 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 
e-mail naar alumni-officer Anouk Kerkhof: alumni@jur.ru.nl. Dit magazine is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Terugblik
De Thomas van Aquinostraat is niet meer. Het ‘straatje’ waar tientallen jaren vele duizenden 
rechtenstudenten zich thuis voelden en van ‘TvA 6’ naar het Collegezalencomplex – en weer terug – 
liepen is nu een grote zandvlakte. Straks verrijst hier het nieuwe gebouw voor de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen: het Maria Montessorigebouw. 
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