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vooraf

Op de cover treft u een foto van collega Ben 
Schuijling aan. Het hoofdartikel in dit nummer 
van het alumnimagazine bevat een interview met 
hem. Ben is hoogleraar bij de vaksectie Burgerlijk 
recht en directeur van het Onderzoekcentrum 
Onderneming & Recht (OO&R). Zijn onderzoeks-
thema’s zijn financiering, zekerheden en insol-
ventie, alsmede algemeen vermogensrecht.  
In 2016 is hij aan onze faculteit gepromoveerd  
op het onderwerp ‘Levering en verpanding van 
toekomstige goederen’ (Serie Onderneming en 
Recht, deel 90, Deventer: Wolters Kluwer 2016). 
Het interview gaat natuurlijk ook over het 25-jarig 
bestaan van het zeer gerenommeerde en succes-
volle OO&R, waarop wij als facultaire gemeen-
schap heel trots mogen zijn. Aan de wieg van dit 
succes staat collega Bas Kortmann, destijds – in 
1994 – de oprichter van het OO&R en nu terecht 
de erevoorzitter van het bestuur van het OO&R. 

Verder is in dit nummer een artikel opgenomen 
over mr. Karen Verkerk, alumna Nederlands recht 
en Notarieel recht van onze faculteit (1985- 1989) 
en thans notaris-partner ondernemingsrecht bij 
Dirkzwager te Arnhem. Over notarieel recht 
gesproken: niet alleen het OO&R en het CPO 
hebben dit jaar een jubileum te vieren ter 
gelegen heid van het 25-jarig respectievelijk 
40-jarig bestaan, maar ook het 60-jarig bestaan 
van de notariële studierichting mag natuurlijk 
niet ongemerkt voorbijgaan. Onder leiding van 
de notariële hoogleraren/sectiehoofden, achter-
eenvolgens Emile Luijten (1919-2016), Martin-Jan 
van Mourik en Freek Schols, heeft de notariële 
studierichting in de afgelopen 60 jaar een flinke 
groei en bloei doorgemaakt, thans binnen het 
Centrum voor Notarieel Recht (CNR). In de vele 
onderwijsevaluaties van de afgelopen jaren kwam 
zij vaak als beste van de in totaal zes notariële 
studierichtingen in het land uit de bus. Zelf ben 
ik er trots op dat ik het grootste gedeelte van 
deze lange periode van nabij heb mogen 
meemaken, eerst vijf jaar als student Notarieel 
recht (1974-1979) en daarna achtereenvolgens als 
wetenschappelijk medewerker, universitair 

(hoofd)docent en hoogleraar vanaf 1980, dus  
nu bijna 40 jaar. Waar blijft de tijd? Wij vierden  
op woensdag 6 november op de faculteit het 
60-jarig bestaan van de notariële studierichting 
op gepaste wijze met een minisymposium. 

Aandacht in dit nummer verdienen ook docente 
Arbeidsrecht Imke Lintsen en promovenda 
Burger lijk recht Michelle van Haren (OO&R). 
Imke ontving tijdens de opening van het 
 academisch jaar op maandag 2 september jl. de 
universitaire onderwijsprijs voor junior docent 
2019. De prijs is een beloning voor excellente 
onderwijsprestaties en bestaat uit een oorkonde 
en een geldbedrag. Michelle ontving bij diezelfde 
gelegenheid de universitaire studieprijs 2019 
vanwege de uitzonderlijke kwaliteit van haar 
afstudeerscriptie, getiteld: ‘De persoonlijke 
aansprakelijkheid van de bestuurder. 
Bestuurdersaansprakelijkheid in het strafrecht  
en in het ondernemingsrecht’ (Amersfoort: 
Celsus 2018). Imke en Michelle, ook van mij als 
alumnidecaan van harte gefeliciteerd met deze 
geweldige prestatie. Jullie zijn de parels van  
onze faculteit!

Ten slotte is in dit nummer een artikel opgenomen 
over mr. Natascha Heijster. Natascha was binnen 
onze faculteit aanvankelijk werkzaam voor het 
CPO en is nu de opvolgster van Anouk Kerkhof 
als onderwijscoördinator en medewerker alumni-
zaken van het Bureau In- en Externe Betrekkingen. 
Natascha, veel succes in deze nieuwe baan en ik 
hoop op een goede samenwerking!

André Nuytinck, alumnidecaan
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in the picture 

Waar in de vorige editie van het magazine ons vijf jaar 
oude Grotiusgebouw fraai in beeld werd gebracht, 
richten we de aandacht nu op een gebouw met een 
langere geschiedenis. In 2023 bestaat de rechten faculteit 
namelijk 100 jaar. Verderop in dit blad wordt er aandacht 
besteed aan de invulling van het traject Op naar 100. 

Vlak na de oprichting van de faculteit werd het  
gebouw aan de Wilhelminasingel, dat u hier op de  
foto ziet, gebruikt als aula en collegezaal voor de 
Nijmeegse rechtenstudenten. Het gebouw wordt nog 
steeds gebruikt voor onderwijs: het Karel de Grote 
college heeft er inmiddels zijn intrek in genomen. 

Op naar 100: van de 
Wilhelminasingel tot  
de Montessorilaan
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alumni-activiteiten

www.ru.nl/rechten/alumni 

Lezingenreeks ‘Achter de Schermen’:  
historische rondleiding Maastricht op 29 november 2019
Op 29 november 2019 organiseert de Nijmeegse rechten- 
faculteit exclusief voor haar alumni een Achter de Schermen-
sessie met een historische stadswandeling door Maastricht. 
Deze rondleiding wordt begeleid door Radboud-alumnus Jac  
van den Boogaard.
Van den Boogaard zal u uitgebreid vertellen over de Maastrichtse 
geschiedenis en in het bijzonder over de Romeinse historie van 
de stad. Hij bespreekt de verschillende stadsidentiteiten van 
Maastricht door de eeuwen heen, aan de hand van historische en 
architectonische hoogtepunten. U bent vanaf 13.00 uur welkom 
bij Café Charlemagne, Onze Lieve Vrouweplein 24 te Maastricht.

Programma
13.00 uur  Ontvangst met koffie en vlaai 
14.00 tot 15.15 uur  Rondleiding
 Pauze
15.45 tot 17.00 uur  Vervolg rondleiding
17.00 tot 18.00 uur   Borrel

Als u dat wilt, mag u een introducé meenemen. De kosten van 
deze activiteit bedragen €32,00 per persoon. U geeft uzelf  
(en uw eventuele introducé) op door een e-mail te sturen naar 
alumni@jur.ru.nl.

Actualiteitendag 
groot succes
Op 28 juni vond de Actualiteitendag 
 exclusief voor alumni plaats. Meer dan 300 
alumni reisden op deze zonovergoten dag 
af naar de Radboud-campus om hun kennis 
op te frissen. De dag werd afgetrapt met de 
voordracht ‘Op weg naar een duurzaam 
privaatrecht’ door hoogleraar Burgerlijk 
recht Steven Bartels. Daarna volgden 
verschillende cursussen over de thema’s 
personen- en familierecht, contractenrecht, 
arbeidsrecht, omgevingsrecht en strafrecht. 
Na afloop van de cursussen werd er, onder 
het genot van een verkoelend ijsje, naar 
hartenlust genetwerkt en bijgepraat door 
oud-studiegenoten. 
Het alumniteam wil de vele aanwezigen 
hartelijk danken voor de geslaagde dag. 
Heeft u suggesties voor een volgende 
Actualiteitendag? Stuur deze per e-mail 
naar alumni@jur.ru.nl. 

17e Van der Grintenlezing door 
Annemarie Penn-Te Strake
Op woensdag 30 oktober 2019 verzorgde alumna mr. Annemarie Penn-te 
Strake de zeventiende Van der Grintenlezing in de Academiezaal van de Aula. 
In haar lezing Coffeeshopbeleid: een veelkoppig monster lichtte zij de aanpak  
van de coffeeshop problematiek in Maastricht en de rest van Nederland toe.
Penn-Te Strake studeerde in de jaren zeventig rechten en werd daarna beëdigd 
als RAIO. Zij werd in 2015 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. Ook dit jaar 
werd de lezing weer goed bezocht door alumni, studenten en medewerkers.
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Meld u aan via:  
www.ru.nl/rechten/actualiteitencursus-agrarisch 

Houd deze website in de gaten voor toekomstige cursussen: 
www.ru.nl/rechten/actualiteitencursus  

Op vrijdag 29 november 2019 organiseert de Nijmeegse 
r echtenfaculteit de actualiteitencursus ‘Agrarisch recht: civiele 
en fiscale aspecten’. Tijdens deze cursus staan diverse civiel- en 
fiscaalrechtelijke onderwerpen uit het agrarisch recht op het 
programma. De nadruk zal liggen op actualiteiten en recente 
rechtspraak.
In het bijzonder zal er aandacht zijn voor pacht, landinrichting, 
stedelijke kavelruil, landgoederen en overdrachtsbelasting in de 
agrarische sector.

Te behandelen onderwerpen
• Stand van zaken pachtrecht 
• Fiscale agrarische actualiteiten 
• Agrarisch recht en de Omgevingswet 
• Varia 

Voor wie?
De cursus is bestemd voor juristen die werkzaam zijn in  
een  praktijk waarin zij te maken krijgen met agrarisch recht.  
Ook niet-juristen die te maken hebben met agrarisch  
rechtelijke aangelegenheden zijn welkom.

Programma
13.15 uur Ontvangst met koffie, thee en broodjes
13.45 uur Aanvang actualiteitencursus
15.15 uur Pauze
15.30 uur Vervolg cursus
17.00 uur Einde cursus

actualiteitencursus  
Agrarisch recht: civiele en fiscale aspecten

Docent
Mr. dr. Jeroen Rheinfeld 
promoveerde in 2014 aan de 
Radboud Universiteit op een 
proefschrift over kavelruil. Hij is 
aan deze universiteit werkzaam 
als universitair docent Agrarisch 
recht. Tevens is hij als vennoot 
verbonden aan FBN Juristen te 
Amsterdam en als onderzoeker 
aan het Instituut voor Agrarisch 
recht te Wageningen.

Locatie 
De cursus vindt plaats op de campus van de 
Radboud Universiteit te Nijmegen.

Kosten
De kosten die verbonden zijn aan deze cursus 
bedragen € 225,- (incl. digitale syllabus, 
koffie/thee en lunch). 

De rechtenfaculteit biedt alumnikorting aan haar 
oud-studenten: zij betalen € 200,-.
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nieuws

Universitaire 
onderwijsprijs voor 
Imke Lintsen 
Docent Imke Lintsen ontving de 
Universitaire Onderwijsprijs voor 
Junior Docent 2019. De prijs is een 
beloning vanuit de Radboud 
Universiteit voor excellente onder-
wijsprestaties en bestaat uit een 
oorkonde en geldbedrag. Imke 
Lintsen wil met haar onderwijs 
inhoudelijke diepgang faciliteren en 
de raakvlakken tussen verschillende 
rechtsgebieden opzoeken. 

Via kennisclips (video’s) legt Lintsen 
prikkelende en actuele stellingen 
voor aan studenten. Die zetten aan 
tot nadenken en intensieve bestu-
dering van de leerstof, waarbij 
studenten de verdiepende slag 
maken naar analyseren, begrijpen en 
beheersen. Studenten waarderen 
deze manier van onderwijs enorm. 
Imke Lintsen weet door haar 
 enthousiaste, motiverende en prik-
kelende houding studenten zover  
te krijgen om actief te participeren  
in het onderwijs. Zij liep hiermee 
vooruit op de inmiddels vastgestelde 
facultaire onderwijsvisie.

Extra middelen voor juridisch onderzoek
“Afgelopen zomer heeft de faculteit een fantastische toezegging gekregen van het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het landelijk sectorplan Rechtsgeleerdheid zorgt dat er jaarlijks 

zes miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor rechtswetenschappelijk onderzoek. Dankzij ons sterke 

bestedingsplan betekent dit voor de Nijmeegse rechtenfaculteit een toezegging van bijna vier miljoen 

euro voor de periode 2019- 2024. In ons plan hebben wij gekozen voor een bijdrage aan de speerpunten 

Digital Legal Studies en Conflictoplossende Instituties. De faculteit zet deze middelen met trots in om de 

bestaande expertise te bundelen en jonge aanwas aan te trekken. Zo willen we ook in de toekomst tot 

fundamentele en maatschappelijk relevante inzichten blijven komen.”

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

 imke lintsen met rector magnificus han van krieken
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Universitair nieuws

Nieuwe Strategie 
Radboud Universiteit
Tijdens de opening van het academisch jaar van de Radboud 
Universiteit werd de nieuwe Strategie van de universiteit 
gepresenteerd: A Significant Impact. Tal van studenten, 
medewerkers en externe partijen hebben in dialoog met het 
college van bestuur hieraan bijgedragen. De Strategie vormt 
de komende jaren het vertrekpunt voor andere universitaire 
en faculteitsplannen en geeft zo richting aan de ontwikkeling 
van de universiteit.

Je bent nodig
Om de ambities van de Radboud Universiteit waar te kunnen 
blijven maken, zijn goede mensen nodig. Ter ondersteuning 
daarvan is er een nieuwe advertentiecampagne: Je bent 
nodig. Belangrijkste boodschap: de wereld heeft grote 
 uitdagingen het hoofd te bieden. Om dat te kunnen doen, 
zijn wetenschappers, studenten en betrokken burgers nodig 
die een bijdrage willen leveren aan een gezonde, vrije wereld 
met gelijke kansen voor iedereen.

Healthy Brain Study
Radboud Universiteit, Radboudumc en het Max Planck 
Instituut voor Psycholinguïstiek gaan vanaf deze zomer het 
dertigersbrein ontrafelen. In de Healthy Brain Study volgen 
zij duizend dertigers uit Nijmegen en omgeving om nog beter 
te begrijpen hoe het menselijk brein werkt. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden via de website: www.dertigersbrein.nl.

Onderzoek ontvlechting Radboud 
Universiteit en Radboudumc
De Stichting Katholieke Universiteit gaat de mogelijkheid 
onderzoeken om de Radboud Universiteit en het Radboudumc 
bestuurlijk te ontvlechten. Op dit moment zijn beide bestuur-
lijk, juridisch, fiscaal en financieel één instelling en daardoor 
volledig afhankelijk van elkaar. Doel is beide organisaties slag-
vaardiger te maken in een steeds dynamischer en complexere 
omgeving. Beide organisaties zullen - ieder vanuit een eigen 
verantwoordelijkheid - inhoudelijk blijven samenwerken.

Meer Radboud-nieuws: www.ru.nl

Eredoctoraat voor visionair jurist:  
prof. Kittipong Kittayarak
Op 17 oktober verstrekte de Radboud 
Universiteit een eredoctoraat aan de Thaise 
jurist prof. Kittipong Kittayarak. Kittayarak 
is directeur van het Thailand Institute of 
Justice (TIJ) en bijzonder hoogleraar aan  
de Chulalongkorn University. Hij zet zich 
onder meer in voor het verbeteren van de 
omstandigheden in gevangenissen. 
Daarnaast staat hij bekend als voorvechter 
voor het verbeteren van het strafrechtsys-
teem, de toegang tot het recht voor met 
name vrouwen en kinderen en een humane 
benadering van drugsproblematiek.

Nieuwe Engelstalige benaming voor het OO&R: 
Radboud Business Law Institute
De Engelstalige aanduiding van het OO&R is aangepast. In een inter-
nationale context zal het onderzoekcentrum voortaan de naam Radboud 
Business Law Institute voeren, in plaats van Business & Law Research Centre. 
De Nederlandstalige naam van het onderzoekcentrum blijft onveranderd. 
Met deze nieuwe benaming hoopt het OO&R, dat op 25 oktober haar 
25-jarig jubileum vierde, haar herkenbaarheid in internationaal verband te 
vergroten. De verbinding met de naam van de Radboud Universiteit maakt 
daarnaast beter duidelijk dat de Nijmeegse rechtenfaculteit een vooraan-
staand onderzoeksinstituut in huis heeft op het terrein van onderneming 
en recht.

Michelle van Haren ontvangt  
Universitaire Studieprijs 2019
Tijdens de opening van het academisch jaar ontving Michelle van Haren  
de Universitaire Studieprijs vanwege de uitzonderlijke kwaliteit van haar 
afstudeerscriptie. Van Haren studeerde af in zowel het civiele recht als het 
strafrecht. Zij heeft onderzoek gedaan naar bestuurdersaansprakelijkheid 
in het strafrecht en in het ondernemingsrecht. In beide rechtsgebieden 
kan de bestuurder van een rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk 
worden gehouden. Onduidelijk is hoe de aansprakelijkheidsgrondslagen  
in beide rechtsgebieden zich tot elkaar verhouden. Michelles onderzoek 
biedt hierover opheldering. Haar voornaamste conclusie is dat de grens 
voor persoonlijke aansprakelijkheid in het strafrecht hoger ligt dan in het 
civiele recht. Haar scriptie is inmiddels als boek uitgegeven. Na haar afstu-
deren is Michelle als promovenda gaan werken bij het Onderzoekcentrum 
Onderneming & Recht.

Nieuw bij European Law School:  
traject ‘Juridisch vertalen’
Vanaf het collegejaar 2019-2020 introduceert de Nijmeegse rechten-
faculteit het traject ‘Juridisch vertalen’. Dit traject wordt ingepast bij de 
bacheloropleiding European Law School. In dit traject leren studenten om 
Franse teksten, die worden gebruikt voor het recht van de Europese Unie, 
te vertalen.
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Ben Schuijling maakte kennis met de faculteit op 
zestienjarige leeftijd. Als vwo-scholier kreeg hij de 
mogelijkheid om een universitair vak te volgen ter 
verbreding van zijn schoolprogramma. Schuijling 
begint met vertellen: “Ik volgde Staats- en 
bestuursrecht in een werkgroepzaaltje aan de 
Thomas van Aquinostraat. Hoewel ik het onderwijs 
erg interessant vond, besloot ik mijn bachelor-
opleiding te volgen aan de Universiteit van 
Tilburg.” Tilburg had net als Nijmegen een goed 
aangeschreven rechtenopleiding. De moderne 
campus gaf voor Schuijling destijds de doorslag. 
“Maar na deze kleine omzwerving belandde ik  
toch in Nijmegen. Een aantal jaar later begon ik 
namelijk aan de onderzoeksmaster Onderneming 
& Recht. Ik zette mijn ‘jeugdzonde’ weer recht,  
zou je kunnen zeggen.”
Schuijling licht zijn terugkeer toe: “De onderzoeks-
master was, en is nog steeds, uniek in zijn soort. 
Het bood me een onderwijspakket dat specifiek 
was afgestemd op de commerciële privaatrechte-
lijke praktijk én op het ontwikkelen van onder-
zoeksvaardigheden. Daarmee kreeg ik de perfecte 
voorbereiding op een baan in het bedrijfsleven of 
in de wetenschap. Dat sprak mij meer aan dan het 
zelf samenstellen van een vakkenpakket.” 
Schuijling heeft in ieder geval geen spijt van zijn 
gekozen studiepad: “Ik denk dat ik de Nijmeegse 
faculteit juist meer waardeer doordat ik ook op 
een andere plek heb gestudeerd.”

Verbondenheid in Nijmegen
Na zijn master is Schuijling aan de slag gegaan  
als promovendus in Nijmegen: “De sfeer op de 

Het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht 
(OO&R) viert in 2019 haar 25-jarig jubileum. Reden 
genoeg om met directeur Ben Schuijling terug- en 
vooruit te blikken; zowel op het OO&R als zijn eigen 
carrière. “Ik kan deze faculteit maar moeilijk achter me 
te laten. En daar ben ik ontzettend gelukkig mee.”

proefschrift afgerond. Dat is een ongekend 
succes.” Schuijling verklaart dit succes doordat  
de studenten al in een vroeg stadium kennismaken 
met het kennisniveau en essentiële academische 
onderzoeksvaardigheden. “Studenten weten zo 
beter wat er wordt verwacht van een promovendus. 

Nijmeegse rechtenfaculteit is écht bijzonder.  
Je voelt hier de verbondenheid met een gemeen-
schap. Er is veel interactie tussen studenten en 
medewerkers. Als je altijd in Nijmegen hebt 
 gestudeerd voelt dat waarschijnlijk heel normaal, 
maar vanzelfsprekend is het niet.”
Schuijling zette als promovendus zijn eerste 
stappen bij het OO&R. Hij promoveerde onder 
begeleiding van Rick Verhagen en Dennis Faber. 
Tijdens dit traject was hij in deeltijd werkzaam bij 
de Amsterdamse vestiging van het advocaten-
kantoor Clifford Chance. “Zo ontplooide ik me in 
de praktijk én de wetenschap. Dat is een ander 
pluspunt aan de Nijmeegse faculteit en het OO&R 
in het bijzonder: het onderzoek en onderwijs zijn 
gericht op de rechtspraktijk.” Na het succesvol 
verdedigen van zijn proefschrift stond Schuijling 
voor een keuze: “Of ik bleef in de wetenschap, óf  
ik ging aan de slag in de advocatuur. Toen de kans 
voorbijkwam om de nieuwe directeur van het 
OO&R te worden, was de keuze snel gemaakt. Ik 
kan me namelijk geen mooiere baan bedenken.” 
Hij besluit met een glimlach: “Ik kan deze faculteit 
maar moeilijk achter me te laten. En daar ben ik 
ontzettend gelukkig mee.”

Succesvolle kweekvijver
De onderzoeksmaster Onderneming & Recht 
speelde een belangrijke rol in Schuijlings vroege 
loopbaan. “En dat geldt niet alleen voor mij. De 
onderzoeksmaster is een uitstekende kweekvijver 
gebleken voor de jonge onderzoekers van het 
OO&R. Alle promovendi die zijn voortgekomen  
uit deze master hebben ook daadwerkelijk hun 
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voorzien ons van goede onderzoek suggesties.  
Zij spotten nieuwe ontwikkelingen vaak eerder.  
Zo drijft het onderzoek niet af van de realiteit.  
Aan de andere kant geven we de praktijk onze 
onderzoeksresultaten terug.” 

Blik op de toekomst
Op de vraag waar het OO&R in de komende 25 
jaar heen zal gaan, denkt Schuijling even diep na. 
Hij vervolgt: “Nationaal behoren we tot de absolute 
top in dit onderzoeksgebied. Die positie willen we 
behouden en verstevigen. Ik zie vooral kansen 
over de grens. Wij richten ons op het positieve, 
geldende recht. Dat wordt steeds internationaler 
en ons onderzoeksterrein dus ook. Daar ligt onze 
volgende ambitie: ook internationaal een toonaan-
gevend onderzoekcentrum op dit terrein zijn.” 
Volgens Schuijling is het OO&R dat pad al inge-
slagen: “We hebben nu al een paar mooie inter-
nationale boekenreeksen op het gebied van het 
financiële recht en het insolventierecht. Dat zijn 
zaken die het instituut zichtbaar maken. We willen 
dat als men over de grens denkt aan business law, 
men aan ons denkt. En studenten en jonge onder-
zoekers die zich willen ontwikkelen tot specialisten 
in het ondernemingsrecht moeten weten: daarvoor 
moet ik in Nijmegen zijn.”
Op de vraag of Schuijling ook het 50-jarig OO&R-
jubileum meemaakt, begint hij te lachen: “Dan ben 
ik bijna 60. Ik hoop daar natuurlijk bij te kunnen 
zijn, al weet ik niet of ik dan ook nog directeur ben. 
Het lijkt me gezond om het stokje in de tussentijd 
een keer over te dragen aan iemand met frisse 
ideeën. Ik heb het nu enorm naar mijn zin en dat 
blijft hopelijk nog lang zo. Het klinkt misschien 
gek, maar als directeur wil je gemist kunnen 
worden. Zodat wanneer je vertrekt, iemand anders 
het eenvoudig overneemt. Dat is wat ik hier graag 
wil bereiken: dat ik het OO&R in topvorm krijg, 
houd en doorgeef aan de volgende generatie.”

“De sfeer op de Nijmeegse 
rechten faculteit is écht 
 bijzonder. Je voelt hier de 
verbondenheid.” Ben Schuijling

Sommigen kiezen er na de onderzoeksmaster daar-
door juist voor om het onderzoek links te laten 
liggen. Ik probeer aspirant-promovendi realistisch 
advies te geven over een promotietraject. Ik ga 
geen rooskleurig beeld schetsen. Van tijd tot tijd  
is het gewoon ploeteren. Maar uiteindelijk is het 

een geweldige kans om je te wijden aan het 
oplossen van complexe juridische problemen in 
een inspirerende academische omgeving. Ik hoop 
dat onze promovendi van die ervaring genieten.” 
Schuijlings huidige takenpakket bestaat uit het 
besturen van het onderzoekcentrum, het geven 
van onderwijs en het verrichten en begeleiden van 
onderzoek. “Het combineren van die taken is een 
uitdaging. Maar dit werk is iets wat ik heel graag 
doe, ik steek er graag mijn tijd in.” De afwisseling 
vindt Schuijling belangrijk: “Ik wil niet alleen 
besturen, maar óók onderwijs geven en onderzoek 
doen. Ik ben tenslotte hoogleraar, dus ik wil in de 
eerste plaats onze studenten iets bijbrengen. Dat 
is ook typisch Nijmeegs: er is geen medewerker die 
alleen maar onderzoek doet of doceert. Met die 
combinatie van onderzoek en onderwijs brengen 
we de faculteit en het OO&R verder.”

Over 25 jaar OO&R
Het OO&R begon als een initiatief van Bas 
Kortmann en Dennis Faber. Schuijling: “In 1994 
startte dit onderzoekcentrum. Het centrale thema 
was het ondernemingsgerichte recht. Daaronder 
vallen ondernemingsrecht, financieel recht, insol-
ventierecht, vermogensrecht, arbeidsrecht, enzo-
voort: alles wat de onderneming raakt. De leidende 
gedachte was bovendien de samenwerking van 
wetenschap en rechtspraktijk. Die uitgangspunten 
staan nog steeds als een huis. Zij vormen het 
fundament voor het huidige succes. Het OO&R  
is een kroonjuweel van de Nijmeegse faculteit 
geworden.” 
Volgens Schuijling is het OO&R succesvol 
geworden doordat het onderzoek zich vertaalt 
naar de juridische praktijk. “Hiervoor werken we 
intensief samen met onze partners. Onze maat-
schappelijke bijdrage is daardoor tweeledig. Aan 
de ene kant houden we de rechtswetenschap 
voldoende relevant voor de praktijk. Onze partners 

Ben Schuijling is hoogleraar 
Burgerlijk recht, in het 
bijzonder Onderneming & 
Recht. Tevens is Schuijling 
directeur van het Onderzoek-
centrum Onderneming & 
Recht, dat in 2019 haar 
25-jarig bestaan viert.
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Promoties en oraties
Overheidsaansprakelijkheid voor 
het verstrekken van onjuiste 
informatie
Veel informatie die de gemeentelijke 
overheid verstrekt, gaat over de gebruiks-
mogelijkheden van percelen grond. Op basis 
van die informatie besluiten burgers om die 
percelen (niet) te (ver)kopen of (ver)huren. 
Als later blijkt dat de gemeente verkeerde 
informatie heeft verstrekt, is het soms 
mogelijk om de gemeente aansprakelijk te 
stellen voor de schade die daardoor is 
geleden. Stefan van de Sande onderzocht 
wanneer de overheid aansprakelijk is voor 
schade die het gevolg is van het verstrekken 
van onjuiste informatie, en tot welke rechter 
de burger zich moet wenden om een 
schadevergoeding te krijgen. 

CFC-legislation. From an 
international perspective to the 
Brazilian reality
Controlled Foreign Company (CFC) 
belastingwetgeving heeft bewezen één van 
de meest effectieve mechanismes te zijn die 
aan staten ter beschikking staan om hun 
nationale belastinggrondslag te beschermen 
tegen grondslaguitholling en -verplaatsing. 
Bij deze wetgeving wordt door een lichaam 
heen gekeken en wordt het resultaat van de 
buitenlandse vennootschap, gesitueerd in 
een laagbelaste jurisdictie, aan de aandeel-
houder toegerekend en bij hem belast. Tarsila 
Ribeiro Marques Fernandes onderzoekt de 
Braziliaanse CFC-wetgeving in de context 
van bilaterale belastingverdragen, de OESO-
BEPS ontwikkelingen en de Braziliaanse 
grondwet. Het proefschrift bevat tevens 
voorstellen tot verbetering van de bestaande 
Braziliaanse CFC belastingwetgeving.

Strafrechtelijke waarborgen in het 
mededingingsrecht?
Concurrentie tussen bedrijven is goed voor 
consumentenwelvaart in de Europese Unie. 
Om deze concurrentie te waarborgen zijn er 
de mededingingsregels. Deze regels worden 
door nationale mededingingsautoriteiten 
en de Europese Commissie gehandhaafd. 
De rechtswaarborgen staan in mede-
dingings rechtelijke procedures vaak ter 

discussie. De rechters zijn door de (Unie)
wetgever aan hun lot overgelaten, wanneer 
het gaat om het ontwikkelen van de waar-
borgen in deze procedures. Marc Veenbrink 
onderzocht of rechters inspiratie halen uit 
het strafrecht wanneer zij in (administratieve) 
mededingingsrechtelijke procedures de 
rechtswaarborgen moeten ontwikkelen.

Achtergestelde vorderingen
Bedrijven hebben geld nodig om te kunnen 
bestaan en groeien. Maar niet iedere 
investeerder wil evenveel risico lopen. 
Daarom eisen sommige investeerders dat 
andere investeerders, bijvoorbeeld de 
aandeelhouders, een stapje terugdoen voor 
als het mis gaat. Zij stellen hun vordering 
achter. Het promotieonderzoek van Niels 
Pannevis laat voor het eerst zien dat 
schuldeisers onderling een achterstelling 
kunnen regelen. Daar hebben zij de 
schuldenaar niet voor nodig.

Administratieplicht en 
aansprakelijkheid voor het 
boedeltekort
In geval van faillissement van een naamloze 
vennootschap of een besloten vennootschap 
staat kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en 
wordt vermoed dat dit een belangrijke 
oorzaak van het faillissement is, wanneer het 
bestuur niet aan de administratieplicht heeft 
voldaan. Behalve wanneer dit vermoeden 
kan worden weerlegd, is iedere bestuurder 
hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort in  
de boedel. Het is daarmee voor iedere 
bestuurder, maar ook voor curatoren en 
rechters, van belang te weten wat de 
administratieplicht inhoudt en welke 
administratie, gegeven de aard en omvang 
van de door de naamloze vennootschappen 
besloten vennootschap gedreven 
onderneming, minimaal aanwezig moet zijn 
om te kunnen vaststellen dat deze zodanig  
is dat de rechten en verplichtingen te allen 
tijde kunnen worden gekend. Daarover gaat 
het promotieonderzoek van Karen Harmsen.

IND-medewerkers en de 
asielprocedure
Het asielrecht wordt gekenmerkt door 
onzekerheid. Toch moet iedere 
asielprocedure eindigen in een besluit. 

onderzoek

Ralph Severijns behandelt de vraag hoe 
medewerkers van de IND omgaan met 
onzekerheid bij het vaststellen van feiten. 
Door middel van interviews is onderzocht 
welke onzekerheden zij ervaren, welke 
ruimte zij zeggen te hebben om daarmee om 
te gaan en hoe zij in twijfelgevallen keuzes 
maken. Het onderzoek van Severijns laat 
zien waarom het perspectief van hoor- en 
beslismedewerkers onmisbaar is om te 
begrijpen hoe in asielprocedures tot een 
besluit wordt gekomen.

Special Tax Zones and EU Law. 
Towards a new model for social 
cohesion policies
Speciale belastingzones (Special Tax Zones, 
STZ) hebben geen duidelijke identiteit, 
omschrijving en definitie in de context van 
Europese belastingwetgeving. Zij zijn daarbij 
sterk ingebed in de regionale staatssteun-
problematiek. Op basis van de conceptuele 
analyse van het verzamelde materiaal, 
ontwikkelde Claudio Cipollini een algemene 
juridische theorie van STZ’s. Deze baseert  
hij op drie verschillende pijlers, om alle 
verschillende ervaringen van territoriale 
belastingprikkels in de lidstaten van de EU 
te bespreken en hun relevante variabelen 
toe te lichten. Na de definitie van een 
algemene juridische theorie over het 
onderwerp, schetst deze studie de basis van 
een nieuw implementatiemodel van STZ’s – 
de ‘Sociale Cohesiezone’ – gekenmerkt door 
de aanwezigheid van belastingvoordelen in 
de vorm van sociale belastingprikkels. Dit 
model biedt lidstaten de mogelijkheid om 
burgers en ondernemingen belasting-
voordelen te bieden in regio’s die zijn 
getroffen door natuurrampen of een  
slechte economische infrastructuur.

Remedies for infringements of EU 
law in legal relationships between 
private parties
Remedies voor schendingen van Unierecht 
in rechtsverhoudingen tussen private 
partijen worden veelal gevonden in 
nationaal (privaat)recht, maar moeten wel 
aan Unierechtelijke voorwaarden voldoen. 
Irene Aronstein analyseerde een aantal 
markante uitspraken van het Hof van Justitie 
en de daarop volgende uitspraken van 
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nationale rechters. Zij onderzocht welke 
civiele remedies werden vastgesteld voor 
schendingen van Unierechtelijke regels, in 
hoeverre die remedies voldoen aan het 
Unierechtelijke recht op een evenredige 
remedie, en welke knelpunten bestaan in 
het huidige stelsel van rechtsbescherming. 

Oratie Diana van Hout: ‘Algemene 
beginselen van een binair bestuur’
Bijzonder hoogleraar Formeel belasting-
recht Diana van Hout hield op vrijdag 
13 september haar oratie. Zij stelde daarin 
dat het belangrijk wordt om belasting-
plichtigen effectieve rechtsbescherming  
te geven. Dat komt door de komst van 
allerlei technologische ontwikkelingen  
zoals digitalisering , automatisering en 
kunstmatige intelligentie. De huidige wet  
is namelijk niet berekend op deze 
ontwikkelingen, zodat de Belastingdienst 
momenteel over ruime bevoegdheden 
beschikt. Hierdoor kan inbreuk worden 
gemaakt om fundamentele rechten zoals 
privacy of de gelijke behandeling van 
belastingplichten. De gedragsnormen die 
gelden voor de Belastingdienst kunnen 
eraan bijdragen dat ‘de mens’ weer centraal 
staat en de rechten van belastingplichtigen 
niet ondergeschikt worden gemaakt aan 
een doelmatige belastingheffing. 

Benoemingen, prijzen 
en prestaties
Carla Klaassen benoemd als lid 
Commissie vergemakkelijking 
schadeafhandeling beroepsziekten
Hoogleraar Burgerlijk (proces)recht  
Carla Klaassen is benoemd als lid van de 
Commissie vergemakkelijking schade-
afhandeling beroepsziekten. De afwikke-
ling van schadeclaims vanwege beroeps-
ziekten veroorzaakt door gevaarlijke 
stoffen, zoals Chroom-6, verloopt vaak 
moeizaam. De Commissie vergemakke-
lijking schade afhandeling beroepsziekten 
heeft tot taak te adviseren over een betere, 
eenvoudiger afhandeling van dergelijke 
schadeclaims.

Carla Sieburgh benoemd tot lid  
van de Academia Europaea
Bijzonder hoogleraar Burgerlijk recht Carla 
Sieburgh is benoemd tot lid van de Academia 
Europaea, het Europese genootschap van 
wetenschappers die behoren tot de 
mondiale top. In de Academia Europaea zijn 
ruim tweeduizend topwetenschappers uit 
Europa verzameld over de hele breedte van 
de wetenschap. Jaarlijks worden de meest 
aansprekende internationale kandidaten 
uitgekozen.

Jens-Hinrich Binder benoemd  
tot gasthoogleraar
Voor het academisch jaar 2019-2020 is  
Jens-Hinrich Binder benoemd tot 
gasthoogleraar aan de Nijmeegse 
rechtenfaculteit. Binder is hoogleraar 
Burgerlijk recht aan de Eberhard-Karls-
Universiteit van Tübingen. Zijn onderzoek 
focust zich op het banken- en effectenrecht, 
ondernemingsrecht en insolventierecht.

Paul Minderhoud hoogleraar 
Regulier Migratierecht aan 
Universiteit Utrecht
Per 1 september is Paul Minderhoud 
benoemd tot hoogleraar Regulier 
Migratierecht aan de Universiteit Utrecht. 
Naast deze aanstelling blijft Minderhoud 
werkzaam als universitair hoofddocent in 
Nijmegen.

Tesseltje de Lange benoemd tot 
hoogleraar Europees Migratierecht
Met ingang van 1 september 2019 is Tesseltje 
de Lange benoemd tot hoogleraar Europees 
Migratierecht. Aan de Radboud Universiteit 
zal De Lange leiding gaan geven aan het 
Centrum voor Migratierecht, Jean Monnet 
Centre of Excellence, en de vaksectie 
Rechtssociologie en Migratierecht.

André Janssen en Pietro Ortolani 
ontvangen Erasmus+ Beurs voor 
project over recht en technologie
De Radboud Universiteit is onderdeel van 
een consortium van instituten dat de 
Erasmus+ Beurs ontvangt. Deze beurs 
financiert een recht- en technologieproject 
genaamd TechLa. Hoogleraar Burgerlijk 
recht André Janssen en universitair docent 
Burgerlijk recht Pietro Ortolani verzorgen  
de lokale projectimplementatie. 

Reinhard Bork ontvangt beurs van 
Deutsche Forschungsgemeinshaft
De Deutsche Forschungsgemeinschaft  
heeft een beurs toegekend aan OO&R-
wisselleerstoelhouder Reinhard Bork.  
Met behulp van deze beurs kan Bork zich 
volledig wijden aan het internationale 
onderzoeksproject ‘Harmonisation of 
Transactions Avoidance Laws’.

Ruud Hermans benoemd tot CPO-
hoogleraar Geschiloplossing in de 
(inter)nationale privaatrechtelijke 
rechtspraktijk
Dr. mr. Ruud Hermans is met ingang van  
1 juni 2019 benoemd tot CPO-hoogleraar 
met als leeropdracht Geschiloplossing in  
de (inter)nationale privaatrechtelijke 
rechtspraktijk. Het betreft een leeropdracht 
voor twee jaren op de CPO-wisselleerstoel, 
de leerstoel van het Centrum voor 
Postacademisch Juridisch Onderwijs.

carla sieburgh
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Op 1 september is de klimaatwet in werking getreden. Deze wet biedt een 
kader voor de ontwikkeling van beleid dat gericht is op het onomkeerbaar en 
stapsgewijs terugdringen van de emissies van broeikasgassen in Nederland. 
Die emissie moet in 2050 95% lager liggen dan in 1990. Om deze doelstelling 
voor 2050 te bereiken, streeft de Staat naar een reductie van de emissies van 
broeikasgassen van 49% in 2030. De in de Klimaatwet opgenomen reductie-
doelstelling voor 2050 (95%) is volgens de indieners van de wet bedoeld als 
een niet in rechte afdwingbare resultaatsverplichting. De reductiedoelstelling 
voor 2030 (49%) zien zij als een inspanningsverplichting.
Met de intenties van de klimaatwet is niets mis. Er zijn echter twee problemen. 
In de eerste plaats zijn de daarin opgenomen normen niet ‘hard’. Dat geldt ook 
voor de in de wet opgenomen resultaatsverplichting voor 2050. Volgens mij is 
een niet in rechte afdwingbare resultaatsverplichting hetzelfde als een inspan-
ningsverplichting. In de tweede plaats zegt de klimaatwet niets over het 
tijdpad waarbinnen in de tussenliggende jaren de broeikasgassenreductie 
moet zijn bereikt. Daarover komt misschien iets te staan in de klimaatplannen 
die volgens de klimaatwet moeten worden vastgesteld, maar uiteraard zullen 
de daarin op te nemen normen ook ‘soft’ zijn.
De enige ‘harde’ norm waaraan de Staat zich naar de huidige stand van zaken 
heeft te houden is hem opgelegd in de Urgenda-uitspraak. Volgens rechtbank 
en het hof moet de Staat het gezamenlijke volume van de jaarlijkse 
Nederlandse emissies van broeikasgassen zodanig beperken of doen beperken, 
dat dit volume aan het einde van het jaar 2020 met ten minste 25% zal zijn 
verminderd in vergelijking met het niveau van het jaar 1990. Zoals bekend 
hebben twee advocaten-generaal geconcludeerd tot verwerping van het 
beroep. Dat is ook wenselijk. Want naar mijn mening zal de overheid niet tijdig 
de noodzakelijke maatregelen nemen. Een rechtseconomische analyse brengt 
naar ik vrees mee dat Nederland de beleidsdoelstelling om de broeikasgas-
senemissie in 2030 resp. 2050 met 49% en 95% te reduceren niet zal halen. Dat 
is niet per se te wijten aan onwil van politici: het is een logisch gevolg van 
economische wetten die het gedrag van politici sturen. Daarom meen ik dat – 

CPO-hoogleraar Ruud Hermans over de klimaatcrisis en de noodzaak voor climate change litigation

om de gewenste emissiereductie van broeikasgassen te bereiken – juridische 
procedures niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk zijn. Dat is naar mijn 
mening ook dé rechtvaardiging waarom ingrijpen van de rechter staatsrechte-
lijk toelaatbaar is, en ik het wenselijk acht dat de Hoge Raad de daartegen 
gerichte klachten van de Staat in de Urgenda-zaak verwerpt. Ook het bedrijfs-
leven gaat en kan onvoldoende doen, ondanks veel mooie initiatieven. 
Aangezien te verwachten valt dat overheden en ondernemingen onvoldoende 
doen om tijdig alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de opwarming 
van de aarde binnen de perken te houden, ligt er een rol voor de rechter. 

Dit artikel is een samenvatting van de lezing die Ruud Hermans uitsprak tijdens 
het CPO-congres ‘Energie & recht’. Lees het volledige artikel op het CPO-platform 
www.verderdenken.nl. Kijk ook op deze website of op de LinkedIn-pagina van het 
CPO voor meer columns en kennisclips over energie & recht.

CPO-magazine Verder
Het nieuwe CPO-magazine Verder is verschenen. Dit blad bevat artikelen en columns van CPO-docenten 
over actuele ontwikkelingen in de rechtspraktijk. Het magazine wordt verspreid onder cursisten en 
 relaties van het CPO en alumni van de Nijmeegse rechtenfaculteit.

Magazine van het CPO met inspiratie & opinie voor scherpe juristen

Blijf scherp

“Blijf denken 
als een jurist”
Claartje Bulten

“Is er nog wel sprake van  
één onrechtmatige daad?”
René Klomp 

“Privacybewustzijn moet 
onderdeel worden van ons 
dagelijks bestaan”
Friederike van der Jagt

“Betere afstemming tussen 
rechters en advocaten voor een 
efficiëntere en snellere procedure”
Carla Klaassen 

“Schade moet  
abstract worden 
vastgesteld”
Ruud Hermans

achtergrond 
lichtblauw ma-

ken

Meer inspiratie? 
Kijk ook eens op www.verderdenken.nl

Verderdenken.nl is de website voor juristen die verder willen denken over het recht en de kwaliteit van de rechtspraktijk. Met columns van en voor scherpe denkers. 

Ruud Hermans is met ingang  
van 1 juni 2019 benoemd tot 
CPO-hoogleraar bij de Nijmeegse 
rechtenfaculteit met als leer-
opdracht Geschiloplossing in de 
(inter)nationale privaatrechtelijke 
rechtspraktijk. Daarvoor was hij – 
sinds 1984 – verbonden aan 
 advocatenkantoor De Brauw 
Blackstone Westbroek (waarvan 
sinds 1991 als partner).

“De overheid zal niet tijdig de 
noodzakelijke maatregelen nemen”
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postacademisch

Webinars 
financiering,  
zekerheden & 
insolventie 
Bent u werkzaam op het gebied van financiering, zekerheden 
& insolventie? Wilt u uw kennis op een flexibele en effectieve 
manier op peil houden en voorop lopen in uw vakgebied? Volg 
dan de CPO-webinars Financiering, Zekerheden & Insolventie: 
experts uit wetenschap en praktijk bespreken met regelmaat 
de meest relevante arresten en actualiteiten. Zo weet u zeker 
dat u niets mist en bent u altijd up-to-date. Deze webinars zijn 
bij uitstek geschikt voor advocaten insolventierecht die alles 
over hun vak willen weten en scherp willen blijven. Met veel 
direct toepasbare kennis, inspiratie, opinie en nieuwe 
inzichten. Zodat u uw cliënt het beste advies kunt geven. 

Het CPO organiseert jaarlijks tien webinars Financiering, 
Zekerheden & Insolventie met essentiële updates. De webinars 
worden ontwikkeld in samenwerking met het gerenommeerde 
Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud 
Universiteit. Een redactiecommissie onder leiding van hoogle-
raar Burgerlijk recht prof. mr. Ben Schuijling bepaalt de inhoud 
en selecteert de beste docenten uit wetenschap en praktijk. 

Naast de webinarreeks FZ&I heeft het CPO webinarreeksen 
ont wikkeld voor nog zes andere rechtsgebieden. De meeste 
 webinarreeksen bestaan uit vier webinars van elk twee uur (inclusief 
een korte pauze). Docenten gaan in op de belangrijkste recente juris-
prudentie, nieuwe en komende wetgeving, publicaties, en de belang-
rijkste ontwikkelingen op uw vakgebied. U kunt de webinars uiteraard 
ook ‘los’ volgen. Dat kan ‘live’, of later op een moment dat u het 
beste schikt. Volgt u de gehele reeks, dan krijgt u 10% korting. 

U kunt webinarreeksen volgen over:
• Bestuursrecht
• Burgerlijk recht
• Familievermogensrecht en Erfrecht
• Financiering, Zekerheden & Insolventie
• «JOR» Actueel Ondernemingsrecht
• Omgeving en Vastgoed
• Straf(proces)recht

De webinars staan 
onder redactie van 
hoogleraar Burgerlijk 
recht Ben Schuijling.

Altijd up-to-date met 
een webinarreeks

Thema’s die aan bod komen
De webinars gaan dieper in op onder meer de  
volgende onderwerpen: 
• Overdracht en verpanding
• Verrekening 
• Eigendomsvoorbehoud 
• Bankgarantie 
• Dwangakkoord 
• Actuele arresten

Docenten 
De webinars FZ&I worden verzorgd door onder meer: 
•  Prof. mr. Dennis Faber, hoogleraar Burgerlijk recht en  

Senior Advisor Clifford Chance
•  Prof. mr. Jako van Hees, advocaat bij RESOR en  

hoogleraar Burgerlijk recht 
•  Prof. mr. Ben Schuijling, hoogleraar Burgerlijk recht,  

directeur OO&R, 
•  Mr. Guido Bergervoet, advocaat bij Clifford Chance

Praktische informatie 
Elk webinar duurt een uur. U bent dus in korte tijd bijgepraat. 
U kunt de webinars live bekijken of later op een moment dat u 
schikt. Elk webinar levert 1 PO-punt op. Wilt u alle webinars 
bekijken? Dan is het interessant om in te schrijven voor de 
gehele webinarreeks: u krijgt dan 10% korting en behaalt dus 
1 webinar gratis. In totaal ontvangt u dan 10 PO-punten, 
waarmee u voldoet aan uw opleidingsverplichting.  

Kijk voor meer informatie op www.cpo.nl/fzi

www.cpo.nl/webinars
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Cursuskalender
In de komende periode verzorgt het CPO  
(Centrum voor Post academisch Juridisch Onderwijs) 
onder meer de volgende cursussen: 

Actualiteiten Insolventierecht
19 en 29 november Utrecht € 795,- 8 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

Actualiteiten Duits familie- en erfrecht
20 november Nijmegen € 450,- 4 PO

Toezicht en handhaving in het kader van de AVG
21 november Amsterdam € 545,- 4 PO

De nieuwe EU-verordening IPR Huwelijksvermogensrecht
21 november Utrecht € 490,50 4 PO

Webinar Actualiteiten Bestuursrecht
25 november  € 135,-  2 PO

Zekerheidsrechten verdiept
25 en 26 november Nijmegen-Lent € 1.340,-  16 PO

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

Webinar Actualiteiten Omgeving & Vastgoed - 
Grondexploitatie en grondverwerving 
26 november  € 135,-  2 PO

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

De toepassing van Unierecht en aansprakelijkheid
28 november Utrecht € 695,- 7 PO

Duits voor juristen
28 november Nijmegen € 415,- 6 PO

Webinar «JOR» Actueel Ondernemingsrecht - 
Actualiteiten najaar 2019, deel 1
2 december  € 135,-  2 PO

Islamitisch financieren - Introductie
3 december Amsterdam € 445,- 3 PO

Webinar Arbeidsrecht ontslag op staande voet
3 december   € 75,- 1 PO

Webinar Actualiteiten Privacy
4 december  € 135,- 2 PO

Studiedag Mensgebonden medisch-
wetenschappelijk onderzoek en recht
6 december Utrecht € 635,- 6 PO

Webinar «JOR» Actueel Ondernemingsrecht - 
Actualiteiten najaar 2019, deel 2
9 december  € 135,- 2 PO

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

Webinar Actualiteiten Burgerlijk recht
11 december  € 135,-  2 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

Medische aansprakelijkheid
12 december Amsterdam € 595,- 5 PO

Webinar Actualiteiten Familievermogensrecht en Erfrecht 
16 december  € 135,-  2 PO

Webinar Actualiteiten Strafrecht
18 december  € 135,- 2 PO

Webinar Actualiteiten Financiering, 
Zekerheden & Insolventie - Verrekening
19 december  € 100,-  1 PO

Uitgelicht: Dag van de 
Duits-Nederlandse rechtspraktijk
Op 31 januari 2020 organiseert het CPO de eerste ‘Dag van de Duits-
Nederlandse rechtspraktijk’ voor juristen uit Nederland en Duitsland die 
zakendoen aan de andere kant van de grens. Kent u alle valkuilen en kansen 
bij het grensoverschrijdend zakendoen? Kijk voor meer informatie op 
www.symposia.cpo.nl 
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Studiedag: Mensgebonden 
medisch-wetenschappelijk 
onderzoek en recht

Medisch-wetenschappelijk onderzoek met proef-
personen: bent u op de hoogte van alle regels en 
de laatste ontwikkelingen?
De regelgeving rond medisch-wetenschappelijk 
onderzoek is complex én volop in ontwikkeling.  
In de praktijk kunnen hierover lastige juridische 
vragen rijzen. Welke regels gelden er nu voor 
dergelijk onderzoek en waarmee moet je rekening 
houden bij het toetsen en uitvoeren van mens-
gebonden onderzoek of het opstellen van over-

eenkomsten? Na afloop van deze interactieve 
studiedag bent u op de hoogte van geldende   
wet- en regelgeving, de laatste ontwikkelingen  
en actuele thema’s rondom mensgebonden 
 onderzoek. 

Thema’s die onder meer aan bod komen:
• Overzicht van wet- en regelgeving
•  Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek  

met mensen (WMO)
• Privacybescherming bij WMO-onderzoek
•  Geneesmiddelenonderzoek
• Hulpmiddelenonderzoek
•   Aansprakelijkheids- en proefpersonenverzekering

Doelgroep: Gezondheidsjuristen (advocaten, 
juristen werkzaam bij ziekenhuizen, juristen in 
medisch-ethische commissies, juristen werkzaam 
bij CROs, etc.) die zich willen verdiepen in  
medisch onderzoeksrecht.
Datum en tijd: 6 december, 10.00-17.30 uur
Locatie: Utrecht
Punten: 6 PO-punten NOvA
Prijs: € 635,-.  
Voor alumni: € 535,-. Maak gebruik van de 
alumni-kortingscode.

www.symposia.cpo.nl 

Uitgelicht
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12 maanden lang onbeperkt cursussen en webinars volgen

Met het ‘Altijd scherp-abonnement’ 

kunt u 12 maanden lang onbeperkt 

cursussen en webinars volgen voor 

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

betaalt dus  € 1.295,-. U kunt de 

korting verzilveren door de 

kortingscode alumni2019 in te 

vullen op het aanmeldformulier van 

het Altijd scherp-abonnement op  

www.cpo.nl/altijdscherp.

alumniprijs:
€ 1.295,-

€ 1.395,-

ALTIJD 
SCHERP

abonnement



“Mijn moeder nam me vaak mee naar de schouw-
burg. Toen ik daar als achtjarig meisje Het zwanen-
meer zag, was ik meteen verkocht. Dat wilde ik ook. 
Vanaf dat moment was ik volledig gefocust op ballet. 
Ik was te laat begonnen om als ballerina het podium 
op te kunnen. Maar balletlerares worden kon wel. 
Na de middelbare school wilde ik naar de balletaca-
demie. Ik kón het, maar stond zo te trillen dat ik 

mijn auditie verknalde en niet werd aangenomen.”
Dus moest Verkerk op zoek naar een alternatief. 
“Ik kon goed leren en vond geschiedenis en 
rechten wel interessant. Maar ik had me er nooit 
echt in verdiept omdat ik met ballet verder wilde. 
Mijn moeder drukte me op het hart dat vrouwen 
economisch zelfstandig moeten zijn. Ik dacht dat 
rechten me daarvoor betere perspectieven zou 
bieden dan geschiedenis.”

Hamstring
Dus meldde Verkerk zich in 1983 voor een rechten-
studie in Nijmegen. Ze bleef in haar woonplaats 
Cuijk wonen omdat het anders – met al twee broers 
op kamers – erg kostbaar voor haar ouders zou 
worden. “Ik haalde mijn propedeuse met mooie 
cijfers, maar vond er helemaal niets aan. Al die 
grijze gebouwen aan de Thomas van Aquinostraat. 
Ik zat niet bij verenigingen, want mijn wereld was 

Balletlerares worden, dat was haar droom. Toch begon  
Karen Verkerk in 1983 aan een rechtenstudie in Nijmegen. 
Daar ontdekte ze dat je ook in de juridische wereld creatief 
kunt zijn. Inmiddels werkt ze al dertig jaar als notaris bij 
Dirkzwager. “Ik ben een uitgesproken notaris geworden.”

Karen Verkerk

“Ik geniet ervan 
om met het 
recht te spelen”
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de balletwereld. Ik at niet veel en dronk al hele-
maal niet, dus ik had weinig te zoeken in het 
studentenleven. Ik ging alleen maar naar college.”
Intussen bleef de balletopleiding trekken. “Al 
tijdens mijn propedeuse dacht ik: ik ga opnieuw 
auditie doen. Maar op een gegeven moment 
scheurde ik een hamstring. Het was lang onduide-
lijk wat ik had, maar de blessure betekende het 
einde van mijn balletcarrière. Dat vond ik ontzet-
tend moeilijk. Niet alleen kon ik geen auditie meer 
doen, ik mocht helemaal niet meer dansen.”
In datzelfde jaar werd haar vader ernstig ziek en 
was ze thuis hard nodig. Omdat de kansen op een 
balletloopbaan verkeken waren, verzoende Verkerk 

zich met haar rechtenstudie. Ze werd actiever in 
het studentenleven en kreeg zowaar plezier in de 
colleges. “Ik genoot van Jan Leijten. Als hij 
Burgerlijk procesrecht gaf, dacht ik: ah, nu snap ik 
het! Bij Privaatrecht ontdekte ik de redelijkheid en 
billijkheid. Ik werd gegrepen door de creativiteit in 
het denken. Ik ben zelf creatief en geniet ervan om 
met het recht te spelen.”

Verkerk studeerde af in het ondernemingsrecht bij 
Sjef Maeijer en Harry Honée. “Zij gaven samen een 
werkgroep voor studenten die hun scriptie 
schreven. Er was voortdurend interactie. En je 
móest voorbereid zijn, anders werd je echt te kijk 
gezet. Die mannen pasten al hun ervaring toe op 
de casussen die we behandelden. Dat was een 
feestje om naar te luisteren.”

Levenservaring
Eenmaal afgestudeerd wilde Verkerk aanvankelijk 
de advocatuur in. “Dankzij mijn cijferlijst en mijn 
scriptie kwam ik vrij gemakkelijk op gesprek bij 
kantoren. Maar dan zagen ze een klein meisje van 
22 jaar en zeiden ze: ‘Ga eerst wat levenservaring 
opdoen en kom dan terug.’ Vanwege de ziekte van 
mijn vader was ik altijd thuis blijven wonen. Kort na 
mijn afstuderen overleed hij. Door zijn ziekbed had 
ik juist een heleboel levenservaring opgedaan, 
maar ik had toen niet het lef om dat te zeggen.”
Een advocaat die haar scriptie had begeleid, zei: 
‘Als je het ondernemingsrecht zo leuk vindt, 
waarom ga je dan niet het notariaat in?’ Ik dacht: 
het notariáát? Dat leek mij oersaai. Mijn scriptie 
ging over het kapitaalbeschermingsrecht bij de 
besloten vennootschap, maar gek genoeg had ik 
me nooit gerealiseerd hoe belangrijk notarissen in 
de wereld van nv’s en bv’s zijn.”
Verkerk waagde de stap en werd nog tijdens haar 
studie Notarieel recht aangenomen bij Sasse, 
Venemans & Ribbers, een Arnhems notariskantoor 
met een echte ondernemingsrechtpraktijk. Ze was 
amper twee weken in dienst toen de fusie werd 
aangekondigd met Dirkzwager en Kroeskamp. “Ik 
heb dus echt de start van het huidige Dirkzwager 
meegemaakt.”

Inmiddels werkt ze daar al dertig jaar. “Ik houd me 
vooral bezig met het inrichten van structuren voor 
ondernemingen en het opstellen van statuten. Ook 
ben ik betrokken bij grotere overnames. Dan 
geniet ik ervan om meewerkend voorman te zijn: 
stukken voorbereiden, meedenken over structuren, 
overleg met partijen en andere adviseurs. Het 
werk is ongelooflijk afwisselend. Ik weet ’s 
ochtends vaak niet wat ik die dag ga doen.”
Bij Dirkzwager heeft ze alle belangrijke stadia 
doorlopen: partner (de eerste vrouwelijke), 
bestuurslid en -voorzitter van het kantoor. Al die 
tijd was ze op haar plek. “Omdat de basis een groot 
notariskantoor was, hebben de notarissen bij ons 
altijd een eigen positie gehad. Wij zijn nooit de 
stempelaars van de advocatuur geworden.”

Rode draad
Verkerk is sinds drie jaar voorzitter van de 
Stichting Beroepsopleiding Notariaat (SBN). “We 
vergaderen bijvoorbeeld over de invulling van de 
opleiding, eventuele knelpunten, de docenten, de 
positie van zij-instromers, enzovoort. Het is 
belangrijk om voortdurend te evolueren zodat de 
opleiding blijft passen bij wat studenten 
verwachten en wat de praktijk vraagt.”
De universitaire opleiding Notarieel recht bestaat 
binnenkort zestig jaar. Hoewel Verkerk daar niet 
rechtstreeks bij betrokken is, heeft ze wel ideeën 
over de toekomst ervan. “Het vak van notaris is 
heel anders dan dat van een rechter of advocaat. 
Daarom is het belangrijk dat Notarieel recht een 
aparte opleiding blijft. Tegelijkertijd kan het nuttig 
zijn om elementen uit andere studies, zoals 
Bedrijfskunde, mee te nemen. En omdat het nota-
riaat zo conjunctuurgevoelig is, zou het goed zijn 
als mensen makkelijker uit andere studies konden 
overstappen naar de notariële opleiding.”
Terugkijkend heeft Verkerk veel gehad aan haar 
studietijd. “In Nijmegen ben ik een echte jurist 
geworden én gebleven. Ik voelde me aanvankelijk 
een vreemde eend in de bijt in het notariaat, maar 
ben toch een uitgesproken notaris geworden. Ik 
heb nooit meer terugverlangd naar de advocatuur.” 
En het ballet, speelt dat nog een rol in haar leven? 
“Absoluut! Ik ga nog steeds graag naar voorstel-
lingen, zit in een Geefkring van het Nationale 
Ballet en ons kantoor sponsort Introdans. Dus 
ballet blijft een rode draad in mijn leven, al is het 
nu vooral passief.”

“Ik heb dus echt de start  
van het huidige Dirkzwager 

meegemaakt.”

Karen Verkerk studeerde 
af in Ondernemingsrecht 
(1985 - 1987) en Notarieel 
recht (1988 - 1989) in 
Nijmegen. Zij is werkzaam 
als notaris en partner bij 
Dirkzwager.

november 2019   RadboudRechten

17



Sinds mei 2019 is Natascha Heijster de nieuwe alumni 

officer. Zij volgt Anouk Kerkhof op, die in de vorige editie 

van het magazine na achttien jaar afscheid nam van de 

rechtenfaculteit. Een kleine kennismaking is daarbij natuur-

lijk op zijn plaats. Heijster stelt zich in dit interview kort aan 

u voor. Ze vertelt over haar achtergrond en haar plannen 

met het alumnibeleid van de faculteit. 

Heijster is zelf alumna van de Nijmeegse rechten-
faculteit. Ze studeerde Nederlands recht van 1986 
tot 1995. Heijster vertelt: “Ik ben tijdens mijn 
studie al bij het Centrum voor Postacademisch 
Onderwijs (CPO) gaan werken. Dat begon als 
studentenbijbaantje en toen mijn studiefinancie-

“Studenten moeten weten 
dat wij als faculteit hen 
ook na hun afstuderen 
iets te bieden hebben.”
Natascha Heijster

ring ten einde was, werd het al vrij snel omgezet in 
een vast dienstverband.” Fulltime werken en een 
scriptie schrijven was voor Heijster best pittig.  
“Ik heb dan ook iets langer dan gepland over die 
scriptie gedaan. Maar dat betekende wel dat ik een 
kans kreeg bij het CPO, waar ik 25 jaar met veel 
plezier en bevlogenheid heb gewerkt. En zo ben  
ik altijd aan de faculteit verbonden gebleven.”

Hart voor de beroepsgroep
De eerste maanden als alumni officer heeft 
Heijster inmiddels achter de rug. Ze is tevreden 
met haar overstap en ziet haar transfer van het 
CPO naar de faculteit als een logische stap.  
“Het CPO is natuurlijk een grote organisatie die 
voor veel verschillende juridische sectoren werkt. 
De advocatuur, het notariaat, maar ook voor 
bijvoorbeeld bedrijfsjuristen. Ik heb in de afge-
lopen 25 jaar bij het CPO voor vrijwel al die 
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sectoren gewerkt. Toen de kans voorbij kwam  
om als alumni officer aan de slag te gaan, was  
voor mij de cirkel rond.” Heijster ziet gelijkenissen 
tussen haar vorige en huidige rol: “Bij het CPO 
organiseerde ik onderwijs voor juridische alumni 
van alle universiteiten. Nu concentreer ik me met 
name op mede-alumni van ‘mijn eigen’ faculteit.” 
Heijster licht haar eerste maanden op de afdeling 
toe: “Toen ik hier binnenkwam stond er al een 
goed alumnibeleid, met dank aan mijn voorganger. 
We hebben een enorme database met alumni 
opgebouwd de afgelopen jaren. Dat is uiteindelijk 
de basis van alles: door die gegevens weten we 
onze alumni te bereiken. Daarom is het ook 
belangrijk dat we die up-to-date houden. Daar 
werkt mijn collega Antoinette Steins hard aan.  
Dat geldt overigens voor het hele team, dat is goed 
opgezet: ik doe het niet alleen als alumni officer. 
Ook onze speciale alumnidecaan en de Stichting 
Rechtenalumni Nijmegen (SRN) dragen daar 
natuurlijk aan bij.”

Ambities voor het alumnibeleid
Heijster hoopt als nieuwe alumni officer synergie 
te creëren tussen de alumni en studenten:  
“Ons beleid willen we vormgeven op basis van  
vier V’s: Vertrouwd, Verbindend, Vakkundig en 
Vernieuwend. Dat geldt voor onze alumni, maar 
ook voor de studenten. Ik zit op ons kantoor naast 
Jitske Kleisterlee van de Career Service, waarmee 
we als alumniteam nauw samen werken. Alumni 
kunnen van groot belang zijn in het helpen van 
studenten in hun eerste stappen op de arbeids-
markt. Niet alleen de partners van advocaten-
kantoren, maar juist ook de alumni die net een 
paar jaar afgestudeerd zijn kunnen onze studenten 
enthousiasmeren en op weg helpen. Studenten zijn 
op hún beurt weer belangrijk voor alumni, omdat 
zij de toekomstige medewerkers zijn van hun 
kantoren. Alumni krijgen van hen juist weer kost-
bare informatie terug over wat zij precies zoeken 
in een baan.”
Mede om die reden wil Heijster de banden met 
jonge alumni intensiveren. “Eigenlijk begint het 
alumnitraject al wanneer studenten hier als eerste-
jaars op de faculteit komen. Studenten moeten 
weten dat wij als faculteit hen ook na hun afstu-
deren iets te bieden hebben. Bijvoorbeeld in de 
vorm van postacademisch onderwijs en lezingen, 

Oproep: Laten we 
contact houden!
Wijzigt er iets in uw situatie? Geef dan graag 
uw nieuwe contactgegevens door! Zo kunnen 
we u op de hoogte blijven houden van alle 
ontwikkelingen op en rond de faculteit.  
Stuur uw wijziging naar alumni@jur.ru.nl.

Antoinette Steins 
medewerker alumnizaken

maar ook door hen samen te brengen  
op netwerkborrels. En dat gaat verder dan alleen 
Nijmegen en de Zuidas: alumni komen ook in 
Groningen, Drenthe of Zeeland terecht. Sommigen 
werken niet eens in de rechtspraktijk. Ook aan die 
groep moeten we aandacht besteden. Waar men 
ook zit of wat men ook doet; we willen dat alumni 
zich thuis en welkom voelen op onze faculteit. 
Alumnus zijn of je juist alumnus voelen, dat maakt 
het verschil.”
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steun de faculteit

In 2014 werd het Grotiusgebouw in gebruik 
ge  nomen. In de aanloop naar die opening werd in 
2011 de Club van 2014 opgericht. De leden van deze 
club hebben bijgedragen aan de realisering van extra 
studiefaciliteiten zoals de inrichting van de Rota-
zalen en uitbreiding van de collectie van de biblio-
theek. Deze grote betrokkenheid en steun van onze 
alumni waarderen wij als faculteit natuurlijk zeer.

Vijf jaar na het betrekken van ons mooie faculteits-
gebouw laten we de naam Club van 2014 los en 
verwelkomen wij toekomstige donateurs als 
Vrienden van het Grotius. Onze huidige Club van 
2014-donateurs kunnen ervoor kiezen hun donatie 
aan te passen en Vriend van het Grotius te worden, 
maar kunnen hun donatie ook ongewijzigd laten.

Als Vriend van het Grotius kunt u ervoor kiezen 
om eenmalig of jaarlijks tot wederopzegging een 
bedrag van € 25,-, € 50,- of € 75,- te doneren.  
Uw naam komt te staan op het Vrienden van het 
Grotius-paneel in de hal van ons gebouw en u 
ontvangt geregeld een speciale update met  
nieuws over de faculteit.

Adopteer een stoel
U kunt er ook voor kiezen om als Grotius 
Chairholder of Grotius Meester een stoel te adop-
teren in de grote collegezaal voor een periode van 
vijf jaar. Uw naam komt op het Chairholderspaneel 
in de hal en op de rug van uw stoel wordt een 
naamplaatje met uw naam bevestigd. U steunt  
ons al vanaf € 100,- per jaar. 

Wilt u ons steunen?
U kunt de SRN en onze studenten op verschillende 
manieren steunen. Kijk voor meer informatie op 
onze webpagina: 
 
www.ru.nl/rechten/alumni/steun-faculteit/ 
of download het machtigingsformulier op  
www.ru.nl/rechten/vriend-grotius. U kunt het 
ingevulde formulier in een gesloten enveloppe 
(zonder postzegel) retourneren aan Stichting 
Rechtenalumni Nijmegen, Antwoordnummer 1908, 
6500 VC Nijmegen. U kunt het formulier ook scannen 
en e-mailen naar fondsenwerving@jur.ru.nl.

Nieuw: word Vriend van het Grotius

Investeer in de  toekomst
De Nijmeegse rechtenfaculteit wil juridisch talent 
de kans geven zich optimaal te ontwikkelen. De 
faculteit investeert daarom in de toekomst en richt 
zich hierbij op internationalisering, excel lentie en 
innovatie. De Stichting Rechtenalumni Nijmegen 
(SRN) steunt de faculteit hierin. Daarbij spelen 

alumni als u een belangrijke rol. Mede door uw 
donatie kunnen jaarlijks zo’n honderd studenten 
voor een aantal maanden aan een buitenlandse 
rechten faculteit studeren en hun juridische blik 
verbreden. Daarnaast bieden we onze  studenten 
extracurriculaire cursussen aan.
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Juridische bedrijven/kantoren die zich met  
de Rechtenfaculteit verbonden voelen kunnen 
college- of werkgroepzalen in het 
Grotiusgebouw sponsoren. De naam van het 
desbetreffende kantoor of bedrijf staat op een 
stijlvol naambord bij de ingang van de zaal.  
Op deze manier verwerven zij naamsbekend-

heid onder studenten en andere bezoekers  
van het gebouw, veelal uit de juridische 
gemeenschap.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met mevrouw mr. L.J.T.M. Hermans-Brand 
(directeur Stichting Rechtenalumni Nijmegen) 
via 024-3616054 of L.Hermans@jur.ru.nl.

RESOR verlengt zaalsponsoring in het Grotiusgebouw

In 2017 heeft alumna mr. Joyce Luidens een fonds 
op naam opgericht: het Luidens Fonds. Dit fonds 
heeft zich tot doel gesteld om de internationale 
ambities van getalenteerde rechtenstudenten te 
ondersteunen, in het bijzonder wanneer zij in de 
Verenigde Staten een LLM-programma gaan 
volgen. In collegejaar 2018-2019 staken Francoise 
Perrick en Sara Kangus de oceaan al over mede 
met behulp van het Luidens Fonds. Zij beleefden 
een interessant jaar op respectievelijk Columbia 
Law School en de University of Iowa.

Ook in het huidige collegejaar maakt een 
Nijmeegse studente dankbaar gebruik van het 
Luidens Fonds. Machteld van Egmond studeert 
momenteel aan de prestigieuze Harvard Law 
School in Cambridge, Massachusetts. Van 
Egmond studeerde afgelopen collegejaar summa 
cum laude af in de master Nederlands recht.
Machteld vertelt over haar ervaringen: “Studeren 
in de Verenigde Staten is een unieke ervaring. 
Harvard Law School is een van de grootste rech-
tenfaculteiten ter wereld. En dat is te merken: het 
curriculum bestaat uit meer dan 550 vakken, de 
studenten zijn afkomstig uit 61 verschillende 
landen en er zijn ongeveer 2 miljard boeken in de 
bibliotheek, inclusief talloze internationale werken 
(ik heb het gecheckt, ons eigen Burgerlijk Wetboek 
staat er ook tussen). Dat klinkt nogal massaal, 
maar zo voelt het gelukkig niet. Veel vakken zijn 

Luidens Fonds

erg specialistisch en worden gevolgd door een klein 
groepje studenten met dezelfde interesse. Zo volg 
ik onder andere een seminar over Health Care Rights 
in the 21st Century, een leesgroep over Disruptive 
Food Technologies en een vak over Evidence.” 
“Colleges draaien doorgaans om het bediscussiëren 
van vragen zoals: ‘hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat er genoeg voedsel is voor de 10 miljard mensen 
die in 2050 de wereld bevolken’; ‘zijn nieuwe tech-
nologieën de oplossing of moeten we ons 

eet patroon drastisch wijzigen?’; of: ‘waarom is de 
gezondheidszorg in de Verenigde Staten zoveel 
duurder dan in vergelijkbare landen, terwijl de 
kwaliteit van zorg en de ziektelast niet afwijken 
van elders?’ Omdat de groep zo divers is, komen er 
vaak creatieve ideeën en oplossingen naar voren. 
Ik ben erg dankbaar voor deze ervaring die mede 
dankzij de steun van het Luidens Fonds mogelijk is 
gemaakt.”

RESOR heeft aangegeven voor een periode 
van vijf jaar de sponsoring van studiezaal 
GR 1.090 te verlengen. Mede door deze 
bijdrage worden (studie)beurzen en 
uitwisselingsprogramma’s mogelijk 
gemaakt voor studenten en docenten  
van de Nijmeegse rechtenfaculteit.
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De Nijmeegse rechtenfaculteit heeft reden tot 
feest. In 2023 bestaat de Radboud Universiteit  
100 jaar. Bij de oprichting in 1923, destijds nog  
de Roomsch Katholieke Universiteit Nijmegen 
genaamd, bestond de universiteit slechts uit de 
Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, de 
Faculteit der Theologie en de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid. U begrijpt: als één van de 
oudste faculteiten van de universiteit zijn wij het 
aan onze stand verplicht om dit lustrum in 2023 
groots te vieren. De precieze invulling van de 
campagne Op naar 100 houden we nog even 
geheim. Wel kunnen we u alvast verklappen dat 
het startschot van de voor bereidingen al in 2019 
heeft geklonken. 

Waarom kiezen wij als faculteit voor een voor-
bereidingstraject van vier jaar? Dat heeft niet 
zozeer te maken met de schaal en intensiviteit van 
de werkzaamheden om het lustrum te organiseren. 
Des te meer heeft het te maken met een flinke 
dosis voorpret. De rechtenstudenten die zojuist 
zijn ingestroomd in hun eerste jaar behoren name-
lijk tot een bijzondere lichting. In 2023 zitten deze 
studenten in hun masterfase. Om het Op naar 
100-gevoel aan te wakkeren bij alle betrokkenen 
organiseren wij vanaf nu jaarlijks diverse activi-
teiten tot aan 2023. Vanzelfsprekend zullen ook de 
jaar openingen en -sluitingen in het teken staan 
van dit thema.

Natuurlijk betrekken wij ook onze alumni bij deze 
activiteiten: u kunt ons namelijk als geen ander 
vertellen hoe het onderwijs, onderzoek en studen-
tenleven er door de jaren heen heeft uitgezien.  
Zo zijn we bezig met het maken van een videoserie. 
Daarin komen verschillende alumni aan het woord 
over hun ervaringen met de Nijmeegse rechten-
faculteit. De gehele levenscyclus van de faculteit 
komt voorbij: van het faculteitsgebouw aan de 
Wilhelminasingel tot het Grotiusgebouw en van  
de eerste wettenbundel tot de laatste kennisclip. 

De faculteit kijkt in ieder geval erg uit naar deze 
mijlpaal. Wij hopen er een fantastisch lustrum van 
te maken met onze alumni, studenten en mede-
werkers. In 2023, maar ook zeker in de aanloop 
daarnaartoe. 

Wij wensen u alvast veel voorpret toe.

Louk Hermans-Brand 
Directeur Stichting Rechtenalumni Nijmegen 

Vier jaar voorpret: 
 startschot ‘Op naar 100’

Heeft u zelf een bijzonder verhaal 
over uw tijd aan de faculteit, of kent 
u een andere bijzondere alumnus? 
Ideeën zijn altijd welkom. Stuur een 
e-mail met uw verhaal naar 
l.hermans@jur.ru.nl. 
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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

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)

Colofon ‘Radboud Rechten’ is een uitgave van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit en wordt verspreid onder alumni en masterstudenten van de 
faculteit. Redactie: Dennis Arns, Myrthe Bronsdijk, Natascha Heijster, Antal Putman, Machiel van Zanten Redactieraad: Steven Bartels, Paul Bovend’Eert, Marianne van den Bosch, 
Louk Hermans-Brand, Corjo Jansen Ontwerp: gloedcommunicatie, Nijmegen Fotografie: Duncan de Fey, Niek Toni, Dick van Aalst, Machiel van Zanten 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@jur.ru.nl. Dit magazine is zo zorgvuldig mogelijk 
samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

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

‘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. 
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Bij hockeyclub NMHC wordt naast de reguliere 
KNHB-competitie tevens een bedrijfshockey-
competitie georganiseerd. Op het sportpark aan 
de d’Almarasweg, op steenworp afstand van de 
universiteit, sleepte het advocatenteam van 
Poelmann van den Broek afgelopen seizoen de 
eindoverwinning in de wacht. Met een alumnus, 
student, docent én Career Service Officer van de 
rechtenfaculteit in de gelederen. 
Team Poelmann van den Broek maakt al vanaf 
het eerste uur onderdeel uit van de bedrijfshoc-
keycompetitie. Alumnus Christian Gäbler licht 
de competitieopzet toe: “In de competitie doen 
acht gemengde teams mee. Poelmann van den 
Broek is het enige advocatenkantoor dat een 
team laat uitkomen in de competitie; er spelen 
ook advocaten van andere kantoren mee met 
ons team.” Naast de sponsoring van het hockey-

team hecht Poelman van den Broek waarde aan 
fitte werknemers. Gäbler: “De deelname aan het 
bedrijfshockeyteam staat nog net niet in mijn 
arbeidsovereenkomst opgenomen! Maar serieus, 
ze zijn begaan met de werknemers. Er is een 
persoonlijk budget voor nieuwe hobby’s of 
cursussen en er wordt gezamenlijk gesport: van 
hardlooptrainingen tot yoga.”

Bijzondere mix
Het hockeyteam bestaat uit een bijzondere mix 
volgens Career Service Officer Jitske Kleisterlee: 
“Toch mooi dat er op deze manier vier dimensies 
van de faculteit samenkomen. En erg handig 
vanuit mijn functie: Poelmann van den Broek is 
Career Service-partner en partner van de 
masterclass Burgerlijk recht.” Docent Pieter 
Wolters voegt daaraan toe: “Hoewel we los van 

elkaar in het team zijn gekomen, kennen we 
elkaar nu ook van de faculteit. Het is leuk om 
elkaar tegen te komen in een andere setting. Op 
het veld ben ik niet bezig met die rollen: tijdens 
het hockeyen is er geen verschil tussen advo-
caten, studenten en medewerkers.” Studente 
Kiki Peters beaamt dit: “Tijdens de wedstrijd zijn 
we gefocust. We zijn immers niet voor niets 
kampioen geworden afgelopen jaar en we willen 
dit jaar de titel verdedigen.” Kleisterlee: “Na de 
wedstrijd borrelen we met elkaar en komen er 
allerlei onderwerpen aan bod. Ook de faculteit.” 
Gäbler besluit: “Buiten het feit dat het allemaal 
goede hockeyers zijn, is het tof dat ik op de 
hoogte blijf van wat er op de universiteit speelt. 
En dat Poelmann van den Broek op deze manier 
aanstormend juridisch talent op de voet kan 
volgen.”
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Bedrijfshockeyteam 
Poelmann van den Broek

Christian Gäbler (31)
Is in het dagelijks leven advocaat 
en curator bij Poelmann van den 
Broek. Studeerde in Nijmegen van 
2007 tot 2012 (Burgerlijk recht). 
Speelt in de spits. Zit zeven jaar in 
het team. 

Jitske Kleisterlee (38)
Is in het dagelijks leven Career 
Service Officer bij de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid. Studeerde in 
Nijmegen van 2003 tot 2009 
(Burgerlijk recht). Speelt links of 
rechts in de verdediging. Zit twee 
jaar in het team.

Pieter Wolters (32)
Is in het dagelijks leven 
universitair hoofddocent Burgerlijk 
recht. Studeerde in Nijmegen van 
2005 tot 2010 (onderzoeksmaster 
Onderneming & Recht). Speelt als 
voorstopper. Zit zeven jaar in het 
team.

Kiki Peters (27)
Is in het dagelijks leven master-
student. Studeert eind 2019 af in 
Burgerlijk recht in Nijmegen. 
Speelt links op het middenveld.  
Zit vier jaar in het team.


