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ALGEMEEN VERBINTENISSEN- EN CONTRACTENRECHT
1.

KENMERKEN VAN HET PROGRAMMA

1.1. Volledige titel
Algemeen verbintenissen- en contractenrecht

1.2. Keywords
Contractenrecht, Europees privaatrecht, harmonisatie.

1.3. (Coördinerend) programmaleiders
- Prof. M.B.M. Loos (UvA) (coördinator)
- Mw. Prof. I. Samoy (KU Leuven) (coördinator)
- Prof. M.W. Hesselink (UvA)
- Mw. Prof. A. Keirse (UU)
- Prof. J.M. Smits (UM)
- Mw. Prof. S. Stijns (KU Leuven)

1.4. Missie
Het onderzoek op het terrein van het contracten- en overig verbintenissenrecht richt zich enerzijds op het
doorlichten van het eigen Nederlandse of Belgische recht (en van andere nationale rechtsstelsels) tegen de
achtergrond van een Europees privaatrecht, anderzijds op de analyse van de wenselijkheid en de mogelijkheid van het tot stand brengen van een Europees contractenrecht. Het onderzoek richt zich daarbij zowel
op meer algemene vragen van harmonisatie en eenwording, en de moeilijkheden die daarbij optreden, als
op de traditionele rechtsvergelijking.

1.5. Historie
Het programma Algemeen verbintenissen- en contractenrecht bestaat reeds sinds de oprichting van de
onderzoekschool en is daarbinnen een van de grootste programma’s. Van de huidige onderzoeksleiders zijn
Hesselink, Loos en Samoy binnen de onderzoekschool opgeleid en gepromoveerd en zijn Smits en Stijns al
vanaf het begin van de onderzoekschool betrokken als onderzoeksleider. Centraal in het onderzoeksprogramma heeft steeds gestaan de vraag of en in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om het contractenen overig verbintenissenrecht van de lidstaten van de Europese Unie dichterbij elkaar te brengen. Aanvankelijk lag daarbij de nadruk sterk op de rechtsvergelijking, maar al kort na de oprichting van de onderzoekschool en de inrichting van het onderzoeksprogramma heeft, in steeds toenemende mate, het uit
Brussel afkomstige Europees privaatrecht bestudering gekregen binnen de onderzoeksgroep. Een deel van
het onderzoek richt zich daarbij op de doorwerking van Europese richtlijnen en verordeningen in de
nationale stelsels van contracten- en overig verbintenissenrecht, maar de afgelopen jaren betreft een steeds
belangrijker deel van het onderzoek de bestudering van de ontwikkeling van een min of meer zelfstandig
‘Europees contractenrecht’ dat naast de nationale contractenrechtelijke stelsels staat. Binnen de onderzoeksgroep ligt de nadruk op het materiële privaatrecht, maar wordt ook aandacht besteed aan de
historische wortels van het contracten- en overig verbintenissenrecht. Het onderzoeksterrein bestrijkt zowel
het algemeen verbintenissenrecht, het handelsrecht als, na de opname van het voormalige programma
Consumentenrecht in 2006, het contractenrechtelijke deel van het consumentenrecht.

1.6. Score evaluatie internationale peer review commissie 2008 (periode 2005-2007)
Aan dit programma werd door de internationale peer review commissie in 2008 een totaal score toegekend
van 4,8.
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2.

DOELSTELLING, ONDERZOEKSTERREIN EN ONDERZOEKSOMGEVING

2.1. Missie, visie en doelstelling (thema)
Het onderzoek op het terrein van het contracten- en overig verbintenissenrecht richt zich enerzijds op het
doorlichten van het eigen Nederlandse of Belgische recht (en van andere nationale rechtsstelsels) tegen de
achtergrond van een Europees privaatrecht, anderzijds op de analyse van de wenselijkheid en de mogelijkheid van het tot stand brengen van een Europees contractenrecht. Het onderzoek richt zich zowel op
meer algemene vragen van harmonisatie en eenwording, en de moeilijkheden die daarbij optreden, als op de
traditionele rechtsvergelijking. Door de rechtsvergelijking op deelonderwerpen van het contracten- en
overig verbintenissenrecht te bezien in het licht van de meer algemene vragen ontstaat een vruchtbaar
onderzoeksterrein. Bij die algemene vragen kan worden gedacht aan de bevoegdheid van de EU om op het
terrein van het contractenrecht nadere regels te stellen, aan de problematiek van de fundamentele verschillen
tussen common law en civil law-systemen en uiteraard aan de compatibiliteit van de verschillende civil law
systemen onderling. Voorts vormt ook de methode op basis waarvan eenwording kan worden verkregen,
onderwerp van onderzoek.

2.2. Positie binnen Ius Commune en op nationaal en internationaal niveau
De centrale probleemstelling van de Onderzoekschool is wat de rol is van het recht bij internationale
integratieprocessen. Het programma Algemeen verbintenissen- en contractenrecht betreft een privaatrechtelijk terrein waar de Europese integratie ver is gevorderd: veel Europese privaatrechtelijke richtlijnen
handelen over het contractenrecht. Bovendien wordt juist op dit terrein het debat over de verdere ontwikkeling van een Europees privaatrecht gevoerd.
Het Europees-privaatrechtelijk debat vindt vooral plaats op internationaal niveau. Dat betekent dat het in de
visie van de onderzoeksleiding essentieel is dat niet alleen wordt deelgenomen aan het nationale, maar ook
aan het internationale debat. Het programma kent dan ook een relatief groot aantal Engelstalige publicaties:
de uitdrukkelijke bedoeling is om internationaal een voortrekkersrol te vervullen. Het streven van de groep
is dan ook zowel om bij te dragen aan de vormgeving van een Europees privaatrecht als om dit proces
kritisch te volgen en daarop te reflecteren. In de onderzoeksgroep zijn verschillende benaderingen over de
beste wijze van totstandkoming van uniform privaatrecht vertegenwoordigd.
De onderzoeksgroep bestaat voornamelijk uit onderzoekers die werkzaam zijn aan de participerende
faculteiten. De samenwerking leidt nog altijd tot gezamenlijke projecten en publicaties en in algemene zin
tot een hoger niveau van onderzoek dankzij uitwisseling van ideeën en gezamenlijke wetenschappelijke
discussie. In dit verband verdient de jaarlijkse publicatie van de congresbundels bijzondere aandacht.
Tijdens het jaarlijkse Ius Commune congres vindt steeds een workshop Contract Law plaats, waarin voordrachten worden gehouden aan de hand van een vooraf, in overleg met de leden van de onderzoeksgroep,
gekozen thema. De tijdens die gehouden voordrachten worden gebundeld in een boek, uitgegeven onder
verantwoordelijkheid van enkele onderzoeksleiders en voorzien door hen van een uitgebreide inleiding met
de overkoepelende onderzoeksresultaten.
De onderzoeksgroep kent twee leden die lid zijn van de (Nederlandse) Koninklijke Academie van Wetenschappen: Hondius en Smits. Van Gerven is lid van Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
Wetenschappen en Kunsten.
De goede contacten opgebouwd dankzij de Ius Commune Onderzoekschool leidden in de betreffende
periode tot de toekenning van verschillende TPR wisselleerstoelen (Samoy, 2009, Utrecht; Terryn, 2007,
Amsterdam).

2.3. Samenwerking met andere onderzoeksgroepen
Diverse onderzoekers zijn actief lid van de Society of European Contract Law (SECOLA, gevestigd in
Berlijn). Rutgers lid is van het bestuur van SECOLA, terwijl Grosheide, Hondius en Stuyck lid zijn van de
Adviesraad van deze organisatie. Andere onderzoekers zijn fellow van het European Law Institute (ELI,
gevestigd in Wenen). Loos en Storme zijn lid van een werkgroep van het ELI die commentaar geeft op de
voorstellen betreffende een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht en de effectieve implementatie
daarvan. Stuyck en Hesselink waren lid van de door de Europese Commissie ingestelde Expert Group voor
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het gemeenschappelijke referentiekader op het gebied van het Europees contractenrecht (Commissie
beschikking 26 april 2010, PB 2010, L 105/109). De werkzaamheden hebben geleid tot A European
contract law for consumers and businesses: A feasibility study (publicatie in augustus 2011) en tot het
voorstel voor Gemeenschappelijk Europees Kooprecht. Storme en Loos zijn lid van de Working Party van
het European Law Institute, die voorstellen tot verbetering van dat voorstel doen aan het Europees
Parlement, de Europese Commissie en de Raad van Ministers. Stuyck en Terryn zijn, tezamen met twee
andere personen, de trekkers geweest van een internationaal Ius Commune Casebook-project betreffende
het Europese consumentenrecht. Samoy neemt momenteel deel aan het Ius Commune Casebook-project
over de invloed van Europea op het privaatrecht onder leiding van Arthur Hartkamp (Radboud Universiteit
Nijmegen). Loos en Mak hebben, tezamen met enkele andere onderzoekers, een project van de Europese
Commissie betreffende de levering van digitale inhoud (digital content) uitgevoerd, dat naast een uitgebreid
rapport tot diverse internationale publicaties heeft geleid. Diverse onderzoekers hebben voorts deel
uitgemaakt van de Study Group on a European Civil Code en de European Research Group on Existing EC
Private Law, die tezamen de Draft Common Frame of Reference hebben voortgebracht en die verder eigen
publicaties het licht hebben doen zien. Stijns en Samoy zijn actief betrokken in het Séminaire franco-belge
en droit des obligations, een internationale en interuniversitaire (Centres de droit des obligations van de
UCL en Paris I) onderzoeksgroep, die besloten seminaries organiseert met uitsluitend academische
experten uit verschillende landen, met het oog op de internationale publicatie van een boek. Onderzoekers
uit de onderzoekschool waren daarnaast betrokken bij afzonderlijke publicaties van deze beide onderzoeksgroepen.

2.4. Aansluiting met gastonderzoekers
Het fenomeen van de gastonderzoeker komt als zodanig niet voor binnen de onderzoekschool Ius Commune. Toelating als lid staat open voor alle gekwalificeerde onderzoekers en promovendi. Wanneer een
onderzoeker een toegevoegde waarde heeft voor de onderzoekschool, wordt hij tot de onderzoekschool
toegelaten, zo niet dan is er geen reden voor een formele band met de onderzoekschool. Dat wil niet zeggen
dat de onderzoeker niet in de gelegenheid zal worden gesteld om samen te werken met onderzoekers die
wel lid zijn van de onderzoekschool, maar van een formalisering van de relatie met de onderzoekschool is
dan geen sprake. Indien de samenwerking met leden van de onderzoekschool van structurele aard blijkt te
zijn, is dit een reden waarom de onderzoeker, bij gebleken kwaliteiten, alsnog als lid van de onderzoekschool kan worden toegelaten. De onderzoeksgroepen van de deelnemende faculteiten kennen overigens
soms wel het fenomeen van gastonderzoeker.

3.

PROGRAMMAOPZET EN STRATEGIE

3.1. Probleemstelling, doel, focus en methode
Het onderzoek op het terrein van het contracten- en overig verbintenissenrecht richt zich enerzijds op het
doorlichten van het eigen Nederlandse en Belgische privaatrecht (en van andere nationale rechtsstelsels)
tegen de achtergrond van een Europees privaatrecht, anderzijds op de analyse van de wenselijkheid en de
mogelijkheid van het tot stand brengen van een Europees contracten- en overig verbintenissenrecht.
Het onderzoek richt zich zowel op meer algemene vragen van harmonisatie en eenwording, en de moeilijkheden die daarbij optreden, als op de traditionele rechtsvergelijking. Door de rechtsvergelijking op deelonderwerpen van het contracten- en overig verbintenissenrecht te bezien in het licht van de meer algemene
vragen ontstaat een vruchtbaar onderzoeksterrein. Bij die algemene vragen kan worden gedacht aan de
bevoegdheid van de EU om op het terrein van het contractenrecht nadere regels te stellen, aan de problematiek van de fundamentele verschillen tussen common law en civil law-systemen en uiteraard aan de
compatibiliteit van de verschillende civil law systemen onderling. Zo bestaat twijfel over de vraag of de
Europese Verdragen nu wel of niet een bevoegdheidsgrondslag bieden voor een Europees contractenwetboek. Verder wordt er door de een pessimistischer dan door de ander geoordeeld over de mogelijkheid om
de common law en de civil law op één lijn te krijgen. Welke methode van eenwording dient te worden
gekozen (Europese richtlijnen, Principles, Verdragen, vrij verkeer van rechtsregels, leidend tot een ‘gemengd’ rechtsstelsel, etc.), en welke nadelen aan deze methoden zijn verbonden, wordt steeds uitdrukkelijk
in het onderzoek betrokken.
De onderwerpen van verbintenissenrecht die in dit kader worden bestudeerd zijn totstandkoming, inhoud en
niet-nakoming van de overeenkomst, alsmede de verhouding tussen de overeenkomst en de andere bronnen
van verbintenis. Wat dit laatste aangaat, komt met name de verhouding tussen het verrijkingsrecht (onver-
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schuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking en zaakwaarneming) en het overeenkomstenrecht aan
de orde. Hier is alle reden voor nu in rechtsvergelijkend opzicht deze bronnen onderling sterk met elkaar
verbonden zijn. In het onderzoek wordt gepoogd om door middel van rechtsvergelijking verkregen
inzichten te transplanteren naar het Nederlandse en Belgische recht. Ook wordt onderzoek gedaan naar de
beginselen van contractenrecht die de Europese stelsels gemeen hebben en wat daarvan typisch civil law en
wat typisch common law is. In dat kader wordt traditioneel ook gekeken naar de waarde die gemengde
rechtsstelsels (met name Zuid-Afrika en Schotland) kunnen hebben voor een toekomstig Europees
privaatrecht. Er zij overigens op gewezen dat het aansprakelijkheidsrecht grotendeels is ondergebracht in
het programma Aansprakelijkheid en verzekering.
Nauw verbonden met het voorafgaande is de invloed van Europese instrumenten van harmonisatie (met
name richtlijnen) op het nationale recht. De inhoud en de wijze van implementatie van richtlijnen op het
terrein van het contractenrecht worden voor het Nederlandse recht (in vergelijking met enkele andere
rechtsstelsels) onderzocht. Dit onderzoek mondt uit in conclusies over zowel de kwaliteit van en
geschiktheid voor hun doel van richtlijnen als over de mate waarin Staten voldoen aan hun Europese
implementatieverplichtingen.

3.2. Programmabeschrijving en thema’s
In het onderzoeksprogramma zijn ter uitvoering van het voorgaande drie hoofdgebieden aangewezen:


onderzoek naar de meest gewenste wijze van rechtsunificatie op het terrein van het contracten- en
overig verbintenissenrecht in het licht van de doelstellingen van de Europese Unie;



de descriptieve rechtsvergelijking op het vlak van het overeenkomstenrecht en het vlak van de overige
bronnen van verbintenis (waaronder het verrijkingsrecht);



onderzoek naar de invloed van Europese instrumenten (met name richtlijnen) op het nationale recht.

Binnen het programma zijn op alle drie de hoofdgebieden de laatste jaren nieuwe accenten gelegd.
De initiatieven van de Europese Unie op het terrein van het contractenrecht zijn geïntensiveerd: niet alleen
is het belang van Europese richtlijnen op dit terrein steeds groter geworden, daarnaast heeft de Europese
Commissie een voorstel ingediend voor een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht dat als tweede systeem van nationaal contractenrecht beschikbaar zou moeten zijn voor (in ieder geval) grensoverschrijdende
overeenkomsten tussen consumenten en handelaren, en tussen twee handelaren waarvan ten minste één een
kleine of middelgrote onderneming is. De onderzoeksgroep wil bijdragen aan het Europese debat hierover.
Daarbij wordt nadrukkelijk ook ingegaan op de vraag naar de noodzaak en wenselijkheid van unificatie en
op de wijze waarop een dergelijk Europees instrument van toepassing zou moeten worden op een overeenkomst (bijv. via opting in of opting out). Binnen dit deel van het programma wordt daarnaast aandacht
besteed aan de vraag of ook andere typen overeenkomsten, zoals diensten en lastgeving, en andere onderdelen van het algemene contracten- en verbintenissenrecht, zoals de vertegenwoordiging en de handelingsonbekwaamheid, deel zouden moeten uitmaken van een dergelijk Europees instrument. Voorts is er
aandacht voor vragen als: hoe dienen in een dergelijk instrument de belangen van contractuele vrijheid en
bescherming van de zwakkere partij te worden verenigd, en in hoeverre dienen in een dergelijk instrument
zowel regels voor consumentenovereenkomsten als voor handelsovereenkomsten te worden opgenomen?
Ten slotte wordt ook aandacht besteed aan het opstellen van concrete regels die opgenomen zouden kunnen
worden in een dergelijk instrument.
Ook de voorbereiding en implementatie van Europese richtlijnen krijgt veel aandacht binnen het onderzoeksprogramma. Van oudsher bestaat bijzondere aandacht voor de Europese richtlijnen 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten en 1999/44 inzake consumentenkoop, nu deze
de kern van het nationale contractenrecht raken. In de verslagperiode is daarnaast veel aandacht besteed aan
de totstandkoming van richtlijn 2011/83/EU inzake consumentenrechten. Deze richtlijn zou aanvankelijk
de richtlijnen oneerlijke bedingen, consumentenkoop, colportage (85/577/EEG) en op afstand gesloten
overeenkomsten (97/7/EG) moeten vervangen op basis van volledige harmonisatie. Dit zou vergaande
gevolgen hebben voor het nationale contractenrecht van de lidstaten en voor het niveau van consumentenbescherming in de lidstaten, mede omdat in het oorspronkelijke richtlijnvoorstel nauwelijks meer
bescherming werd geboden dan het minimum van de bestaande richtlijnen. Diverse leden van de
onderzoeksgroep hebben zowel in nationale als internationale publicaties zich verzet tegen de inhoud van
het richtlijnvoorstel. Uiteindelijk heeft de Europese wetgever ervoor gekozen om alleen de beide laatste
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richtlijnen te vervangen, waardoor de impact van de nieuwe richtlijn op het nationale recht minder groot, en
minder negatief, zal zijn dan aanvankelijk werd gevreesd. In de komende periode zal aandacht worden
besteed aan de implementatie van de nieuwe richtlijn in de nationale rechtsstelsels. In de verslagperiode is
voorts aandacht besteed aan de gevolgen van andere Europese richtlijnen, zoals richtlijn 2005/29/EG
betreffende oneerlijke handelspraktijken – een richtlijn die zelf stelt het contractenrecht niet te raken –, de
nieuwe richtlijn consumentenkrediet (2008/48/EG) en de nieuwe richtlijn timeshare (2008/122/EG). Naar
verwachting zal aan al deze onderwerpen ook in de komende periode aandacht worden besteed. In de
komende periode zal voorts onder meer aandacht worden besteed aan richtlijn 2011/7/EU betreffende
bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en aan de voorgenomen herziening van de
richtlijn pakketreizen (90/314/EEG) en de uit deze (herziene) richtlijnen voortvloeiende gevolgen voor het
nationale contractenrecht.
Ten aanzien van de descriptieve rechtsvergelijking is in eerdere verslagperiodes de nadruk gelegd op een
vergelijking van het Belgische en Nederlandse recht op het vlak van de totstandkoming, inhoud en de
gevolgen van niet-nakoming van de overeenkomst, en de gevolgen van overeenkomsten voor derden. In de
huidige verslagperiode is het accent verschoven naar meer overkoepelende thema’s als samenhangende
overeenkomsten. Dit onderdeel van het onderzoeksprogramma heeft, gelet op de actualiteit van de ontwikkelingen op de beide andere hoofdgebieden, in de verslagperiode een minder belangrijke rol gehad dan
in de voorafgaande verslagperiodes, maar vormt nog altijd een belangrijk thema voor promotieonderzoek.

3.3. Programmaleiding
De programmaleiders zijn redacteur van vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften (Hesselink van de
European Review of Contract Law, Keirse van Utrecht Law Review en Contracteren, Loos van het Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken, Samoy van het Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk
Recht en Smits van de Maastricht Journal of European and Comparative Law). Zij zijn daarnaast vaste
medewerker en lid van adviesraden bij andere vooraanstaande tijdschriften .
De onderzoeksleiders nemen bovendien deel aan een keur van internationale samenwerkingsverbanden en
ontvingen externe financiering.

3.4. Maatregelen genomen n.a.v. de internationale peer review 2008
De internationale peer review uit 2008 heeft geen aanleiding gegeven tot het nemen van maatregelen: het
programma is door de peer review commissie als ‘uitstekend’ beoordeeld, waarbij onder meer de wetenschappelijke productie, de deelname aan het internationale debat over het Europees contractenrecht en het
aantal publicaties in andere talen dan het Nederlands als zeer positief en relevant zijn beoordeeld. Wellicht
minder positief beoordeeld is de onderzoekstijd die per lid van de onderzoeksgroep beschikbaar was. De
onderzoeksgroep is er niet in geslaagd deze onderzoekstijd substantieel te verhogen. Een belangrijke
oorzaak hiervoor is het feit dat diverse van de deelnemende faculteiten te kampen hebben of hebben gehad
met bezuinigingen op het terrein van het onderzoek. Het risico bestaat dan ook dat de beschikbare onderzoekstijd de komende periode verder verlaagd zal moeten worden, hetgeen ertoe kan leiden dat ook de
wetenschappelijke productie en de omvang van de bijdrage aan het internationale debat geringer zal
worden. De onderzoeksleiding oefent dan ook druk op de deelnemende faculteiten uit om de onderzoekstijd
van de onderzoekers zoveel mogelijk op peil te houden.
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4.

PERSONELE INZET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

Tabel 1: Onderzoeksinzet 2008-2012 – Algemeen verbintenissen- en contractenrecht
2008

2009

2010

2011

2012

Vaste staf1

6,68

8,30

9,56

9,87

9,43

Tijdelijke staf2

0,60

0,40

0,40

0,43

1,08

9,83

10,07

15,50

19,76

23,78

17,11

18,77

25,46

30,06

34,29

Promovendi

3

Totaal staf

5.

ONDERZOEKSRESULTATEN

Tabel 2: Onderzoeksresultaten 2008-2012 – Algemeen verbintenissen- en contractenrecht
2008

2009

2010

2011

2012

Artikels refereed
Artikels
non-refereed
Boeken

47

44

53

87

62

11

11

17

8

12

7

13

8

9

7

Boekdelen

59

67

59

94

86

Dissertaties

1

2

5

4

80

172

159

143

127

29

23

36

29

42

Congresbijdragen

4

Vakpublicaties
Populariserende
publicaties5
Overig

5.1. Kernpublicaties
De programmaleiders hebben de volgende kernpublicaties geselecteerd:


Keirse, A.L.M. & Loos, M.B.M. (Eds.) (2012). Alternative ways to Ius Commune. The Europeanisation of private law (Ius Commune Europaeum, 105). Antwerp: Intersentia (256 p.)



Samoy, I. (Ed.) (2010). De evolutie van de basisbeginselen van het contractenrecht (Ius Commune
Europaeum, 90). Antwerpen/Oxford: Intersentia (269 p.)
Toelichting: Zoals hoger aangegeven, wordt jaarlijkse een workshop Contract Law georganiseerd
tijdens het Ius Commune congres, waarin voordrachten worden gehouden door leden van de onderzoekschool aan de hand van een vooraf, in overleg met de leden van de onderzoeksgroep, gekozen
thema. De tijdens die gehouden voordrachten worden gebundeld in een boek, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van enkele onderzoeksleiders en voorzien door hen van een uitgebreide inleiding
met de overkoepelende onderzoeksresultaten. Omdat in deze bundels de samenwerking tussen de verschillende onderzoeksgroepen binnen de Ius Commune Onderzoekschool het meest tot uitdrukking
komt, zijn twee van deze bundels (Keirse/Loos 2012, en Samoy 2010) als kernpublicaties aangemerkt.
Voor specifiek deze twee bundels is gekozen omdat daarmee de breedte van het onderzoeksterrein van
de onderzoeksgroep tot uitdrukking komt – van de Europeanisering van het privaatrecht tot de
onderliggende beginselen van contractenrecht. De beide andere bundels zijn onder 5.2 opgenomen.

1
2
3
4

5

Hoogleraren, UHD’s en UD’s.
Onderzoekers inclusief post-docs.
Alle categorieën.
In deze verslagperiode zijn congresbijdragen opgenomen in de categorie boekdeel, wanneer de congresbundel daadwerkelijk is
verschenen.
In deze verslagperiode zijn geen populariserende publicaties in de verslaglegging opgenomen.
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Loos, M.B.M. & Bueno Diaz, O. (2012). Mandate contracts, principles of European law (Principles
of European Law, 10). Munich/Oxford: Sellier. European Law Publishers/Oxford University Press
(549 p.)
Toelichting: Deze kernpublicatie is een schoolvoorbeeld van traditionele rechtsvergelijking met het
oog op mogelijke harmonisatie van het contractenrecht, waarbij op basis van een veelvoud van
landenrapporten een Europese modelregeling wordt voorgesteld. Deze modelregeling heeft bovendien (in concept vorm) de basis gevormd voor de gelijknamige regeling in de eerdergenoemde Draft
Common Frame of Reference, hetgeen direct de maatschappelijke en politieke relevantie van de
publicatie aangeeft.



Hesselink, M.W. (2011). A toolbox for European judges. European Law Journal, 17(4), 441-469
Toelichting: Deze publicatie analyseert de functies en de rechtspolitieke achtergronden van een
optioneel instrument van contractenrecht, zoals het voorstel voor Gemeenschappelijk Europees Kooprecht.



Terryn, E. (2008). Bedenktijden in het consumentenrecht. Het herroepingsrecht als instrument van
consumentenbescherming. Antwerpen/Oxford: Intersentia (686 p.)
Toelichting: De laatste kernpublicatie, uit 2008, betreft het proefschrift van Terryn. Deze dissertatie
handelt over een van de centrale thema’s in het Europese (consumenten-) contractenrecht. Het toont
de vervlechting van consumentenrecht, Europees recht en contractenrecht en heeft de aanzet gevormd
tot talrijke internationale publicaties op dit terrein.

5.2. Belangrijke onderzoeksresultaten en publicaties


Samoy, I. & Loos, M.B.M. (Eds.) (2012). Linked contracts (Ius Commune Europaeum, 103)
Antwerp/Oxford: Intersentia (166 p.);



Sagaert, V., Storme, M.E. & Terryn, E. (Eds.) (2012). The Draft Common Frame of Reference: a
national and comparative perspective (Ius Commune Europaeum, 99), Antwerp/Oxford: Intersentia
(506 p.);



Samoy, I., Sagaert, V. & Terryn, E. (Eds.) (2012). De invloed van het Europese recht op het Belgische
privaatrecht. Antwerpen: Intersentia (692 p.);



Guibault, L.M.C.R., Helberger, N., Loos, M.B.M. & Mak, C. (2011).The regulation of digital content
contracts in the optional instrument of contract law. European Review of Private Law, 19(6), 729-758



Hesselink, M.W. (2011). Five political ideas of European contract law. European review of contract
law, 7(2), 295-313;



Smits, J.M. (2011). Rethinking the Usefulness of Mandatory Rights of Withdrawal in Consumer
Contract Law: The Right to Change Your Mind? Penn State International Law Review, 29, 671-684;



Hesselink, M.W. (2010). Towards a sharp distinction between B2B and B2C? On consumer,
commercial and general contract law after the consumer rights directive. European Review of Private
Law, 18(1), 57-102;



Mak, V. (2010). Harmonisation Through ‘Directive-Related’ Interpretation: The Role of the ECJ in
the Development of European Consumer Law. Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, 18, 129-146;



Hesselink, M.W. (2009). The Common Frame of Reference as a source of European private law,
Tulane Law Review, 83(4), 919‐971;



Mak, C. (2009). The Constitutional Momentum of European Contract Law. On the Interpretation of
the DCFR in Light of Fundamental Rights, European Review of Private Law, 17, 513‐529;



Samoy, I. (Ed.) (2009). Derden in het contractenrecht (Ius Commune Europaeum, 81) Antwerpen/
Oxford: Internsentia (234 p.);



Loos, M.B.M. (2008). Review of the European Consumer Acquis, GPR Praxis, Zeitschriften zum
Gemeinschaftsprivatrecht, Munich: Sellier. European Law Publishers (97 p.)

9

Internationale peer review 2013

5.3. Zelfreflectie t.a.v. onderzoeksoutput
De onderzoeksoutput van de onderzoeksgroep stemt tot tevredenheid. De onderzoeksoutput is groot en
divers en dekt het gehele onderzoeksterrein van de onderzoeksgroep. Daarbij nemen diverse (voornamelijk,
maar niet uitsluitend) senioronderzoekers ook intensief deel aan het internationale debat op het gebied van
het (Europese) contractenrecht. Dat neemt niet weg dat er ruimte voor verbetering is: een deel van de
publicaties betreft artikelen die gericht zijn op de nationale praktijk, zonder dat een directe link met Ius
commune herkenbaar is. Het rechtshistorische onderzoek dat deel uitmaakt van het onderzoek heeft vaak,
zij het niet steeds, wel een internationale component, maar betreft niet steeds contractenrechtelijke
onderwerpen.

6.

ACADEMISCHE REPUTATIE

De meest in het oog springende succesvolle aanvragen binnen het programma (2008-2012) zijn:


Loos en Mak
Jaar: 2010-2011
Titel: Digital content services for consumers, lot 2, Comparative analysis of the applicable legal
frameworks, Ref. no. EAHC/2009/CP/02
Subsidieverstrekker: European Commission, Executive Agency for Health and Consumers
Partners: Instituut voor Informatierecht (IViR)
Subsidiebedrag: € 200.000,-



Hesselink en Smits
Jaar: 2008-2012
Titel: National resistance against the Europeanisation of private law
Subsidieverstrekker: NWO, the Hague Institute for the Internationalisation of Law (HIIL)
Partners: Maastricht European Private Law Institute
Subsidiebedrag € 260.000,-



Cauffman
Jaar: 2009-2011
Titel: Improving coherence between private law and competition law
Subsidieverstrekker: Europese Commissie; Instrument: Marie Curie IEF Fellowship
Subsidiebedrag € +/- 150.000,-



Smits
Jaar: 2010
Titel: Optional instruments in European private law
Subsidieverstrekker: HiiL
Instrument: PhD position
Partners: Mr William Bull
Subsidiebedrag € 120.000,-



Stijns en Samoy
Jaar: 2009-2013
Titel: Fraus omnia corrumpit: autonome rechtsfiguur of miskend correctiemechanisme?
Subsidieverstrekker: FWO
Instrument: aspirantschap
Partners: Stijns (promotor), Samoy (co-promotor)
Subsidiebedrag € loonkost en werkingsmiddelen voor voltijdse onderzoeker gedurende 4 jaar.
De verkozen kandidaat, Annekatrien Lenaerts, doorliep als doctoranda een zeer succesvol parcours,
mede dankzij de inbedding in de Ius Commune Onderzoekschool. Zij won de Ius Commune Prijs met
een paper over de rol van het algemene rechtsbeginsel van het verbod op rechtsmisbruik in een
gecodificeerd Europees contractenrecht (voordracht tijdens workshop Contract Law, publicatie in het
bundel en in ERPL en tevens opgemerkt en gepubliceerd na vertaling in een Roemeens tijdschrift). Zij
heeft verschillende publicaties in nationale en internationale tijdschriften en verdedigde haar proefschrift op 1 maart 2013 (commerciële uitgave gepland in de zomer van 2013).
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7.

WERVEND VERMOGEN

Het wervend vermogen van de onderzoeksgroep blijkt onder meer uit de toename van het aantal
onderzoekers: bestond de onderzoeksgroep (exclusief promovendi) bij de hererkenningsaanvraag in 2008
nog uit 37 leden, inmiddels is het aantal onderzoekers in de onderzoeksgroep gestegen tot 59. Dit is mede te
verklaren door het feit dat een aanzienlijk deel van de promovendi na hun promotie lid zijn gebleven van de
onderzoekschool, ook al zijn zij in sommige gevallen inmiddels niet meer verbonden aan de deelnemende
faculteiten. Daarnaast is er echter een groeiend aantal onderzoekers lid geworden van de onderzoeksgroep
die niet direct verbonden zijn of zijn geweest aan een van de deelnemende faculteiten. Het betreft
Chao-Duivis (Delft/Leiden), V. Mak (Tilburg), Nottet (Liège), Ogus (Rotterdam), Pavillon (Leiden), Piers
(Gent), Wéry (Louvain-la-Neuve) en Winkel (Rotterdam). Daarbij zij opgemerkt dat de meeste van deze
leden reeds gearriveerde onderzoekers zijn, maar andere nog bijna aan het begin van hun academische
carrière staan. Zowel voor ervaren als jonge onderzoekers is deelname aan de onderzoeksgroep kennelijk
interessant. Ook bij de promovendi zijn een aantal onderzoekers van buiten de deelnemende faculteiten
toegetreden tot de onderzoekschool, met name vanuit Tilburg.
Het wervend vermogen van de onderzoeksgroep blijkt ook uit het grote aantal onderzoekers van buiten de
onderzoekschool dat bereid is een voordracht te houden voor leden van de onderzoeksgroep. Deze bijeenkomsten vinden in alle deelnemende faculteiten plaats en staan open voor de overige onderzoekers uit de
onderzoeksgroep.

8.

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

De onderzoeksgroep draagt nadrukkelijk bij aan het (Europese en nationale) debat omtrent de (on)wenselijkheid van een Europees contractenrecht en omtrent de inhoud van een optioneel instrument op dit terrein.
Diverse onderzoekers uit de onderzoeksgroep maken daartoe ook deel uit van internationale netwerken op
dit terrein en worden door de Europese Commissie of het Europees Parlement uitgenodigd om deel te
nemen aan Expert Groups en stakeholder meetings en om onderzoeksrapporten uit te brengen op het terrein
van het Europees contractenrecht. Op nationaal niveau wordt bovendien bijgedragen aan het actuele
wetenschappelijke debat over de invloed van Europese richtlijnen en verordeningen op het nationale recht.

9.

SWOT-ANALYSE EN DOELSTELLINGEN

9.1. Sterkten van het programma
Tot de sterkten van het onderzoeksprogramma behoort nadrukkelijk de maatschappelijke relevantie van het
onderzoek en de actieve bijdrage van diverse onderzoekers uit de onderzoeksgroep aan de ontwikkelingen
op nationaal en Europees niveau, zowel voorafgaande aan de vaststelling van Europese richtlijnen en
verordeningen als ten tijde van en na de implementatie van de Europese instrumenten in het nationale recht.
Daarbij wordt ook gekeken naar de gevolgen van de impact van deze Europese instrumenten op in het
nationale recht.
Een andere sterkte is de breedte van het onderzoeksprogramma: tot het onderzoeksterrein behoort zowel de
traditionele rechtsvergelijking als onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van vernieuwende onderzoeksmethoden als law & consumer behaviour en law & evolution theory, als ook van het al meer ingeburgerde law & economics, en zowel positiefrechtelijk onderzoek naar het nationale contractenrecht als
meer normatief onderzoek naar het wenselijke Europese contractenrecht.
Een derde sterkte is de omvang van de onderzoeksgroep, die goede verwachtingen schept ten aanzien van
de continuïteit van het onderzoeksprogramma.

9.2. Zwakten van het programma
De tweede genoemde sterkte kan ook als een zwakte van het onderzoeksprogramma worden gezien: door
de breedte van het onderzoeksterrein bestaat het gevaar van een gebrek aan focus in het onderzoek. Een
voorbeeld hiervan biedt het rechtshistorische onderzoek dat deel uitmaakt van het onderzoeksprogramma
en waarvan de relatie met het contractenrecht, laat staan het Europese contractenrecht, niet altijd direct
herkenbaar is. Een ander voorbeeld is het nationale contractenrechtelijke onderzoek, waar een directe
relatie met het ius commune soms ontbreekt.
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9.3. Mogelijkheden van het programma
De komende jaren zal de verdere harmonisatie van het Europese contractenrecht, al dan niet via een
optioneel instrument of nieuwe richtlijnen en verordeningen zonder meer voortgaan. Het onderzoeksprogramma laat de ruimte op flexibel in te springen op nieuwe ontwikkelingen op deelterreinen.

9.4. Bedreigingen voor het programma
De belangrijkste bedreiging voor het onderzoeksprogramma is van externe aard: als gevolg van veranderingen in de financiering van het onderzoek en de bezuinigingen bij veel deelnemende faculteiten zal de
inzet van de onderzoekers bij het uitvoeren van het onderzoeksprogramma vermoedelijk ook in de komende
jaren onder druk komen te staan. Het risico bestaat dat hierdoor de output van de onderzoeksgroep de
komende jaren zal verminderen en dat het aantal onderzoekers dat deel uitmaakt van de onderzoeksgroep
kleiner zal worden.

9.5. Strategie en toekomstplannen
Naar het oordeel van de onderzoeksgroep is de onder 9.2 genoemde zwakte betrekkelijk van aard, omdat er
een directe link bestaat tussen het Europeesrechtelijke onderzoek en het onderzoek naar de nationale
implementatie daarvan. Een dergelijke link bestaat ook tussen de nationale implementatie van de Europese
instrumenten en de rechtsvergelijking op nog niet geharmoniseerde terreinen, aangezien beide onderzoeksterreinen kennis genereren over het bestaande contractenrecht in een nationaal rechtssysteem. Ten
slotte bestaat er ook een directe link tussen de rechtsvergelijking op nog niet geharmoniseerde terreinen en
het Europeesrechtelijke onderzoek: nieuwe Europese instrumenten worden steeds gebaseerd op vooraf
verricht rechtsvergelijkend onderzoek, waarbij verschillen zijn geconstateerd die een belemmering (zouden) opleveren voor het functioneren van de interne markt. Bovendien is kennis van (meerdere) nationale
rechtstelsels noodzakelijk om een goede bijdrage te kunnen leveren aan het Europese debat. De verschillende onderdelen van het onderzoeksprogramma versterken elkaar derhalve. Het onderzoeksprogramma zal
de komende jaren dan ook op hoofdlijnen ongewijzigd blijven.
Indien de onder 9.4 genoemde financiële problemen doorzetten, kunnen deze op termijn de levensvatbaarheid van de onderzoeksgroep bedreigen. In verband hiermee houdt de onderzoeksgroep de ogen open voor
onderzoekers die nog geen lid zijn van de onderzoekschool maar zich wel op het terrein van de onderzoeksgroep manifesteren. Waar goede ervaringen bestaan met samenwerking op individuele basis zal deze
worden aangegrepen om onderzoekers voor te dragen bij het bestuur van de onderzoekschool tot toelating
als lid van de onderzoekschool.
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Fte1

Begin

coördinerend onderzoeksleider
Prof. M. Loos (UvA)
Mw. Prof. I. Samoy (KUL)

0,40
0,40

01-10-03
01-04-08

hoogleraar
hoogleraar

onderzoeksleider
Prof. M. Hesselink (UvA)
Mw. Prof. Mr. A. Keirse (UU)
Prof. J.M. Smits (UvT)
Mw. Prof. S. Stijns (KUL)

0,40
0,26
0,40
0,20

01-10-05
01-10-08
01-01-99
01-01-99

hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar

senior onderzoeker
Mw. Prof. K. Boele-Woelki (UU)
Prof. D. Busch (UU)
Mw. Dr. C. Cauffman (UM)
Prof. C.E. Du Perron (UvA)
Prof. J. Hage (UM)
Prof. J. Hallebeek (VU)
Prof. T. Hartlief (UM)
Prof. E.H. Hondius (UU)
Prof. Ch. Jansen (VU)
Prof. R.J.Q. Klomp (UU / UvA)
Mw. Dr. C. Mak (UvA)
Prof. A.I. Ogus (UM / Manchester)
Prof. J.G.J. Rinkes (UM / OU)
Mw. Dr. J. Rutgers (VU)
Prof. A.C. van Schaick (UU)
Prof. E.J.H. Schrage (UvA)
Prof. M.E. Storme (KUL)
Prof. J. Stuyck (KUL)
Mw. Dr. E. Terryn (KUL)
Prof. B. Tilleman (KUL)
Prof. R.P.J.L. Tjittes (VU)
Prof. P. Wéry (UCL)

0,10
0,08
0,29
0,00
0,39
0,20
0,09
0,08
0,20
0,00
0,20
0,20
0,20
0,20
0,00
0,20
0,07
0,20
0,40
0,00
0,00
0,20

01-01-95
01-09-98
01-06-99
01-10-99
01-02-05
01-02-05
01-10-99
01-10-08
01-10-04
01-03-02
27-09-07
01-02-07
01-02-07
01-07-01
01-03-02
01-10-05
01-01-95
01-02-07
01-11-09
01-01-12
01-09-98
14-02-03

hoogleraar
hoogleraar
UD
hoogleraar/decaan
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
UD
hoogleraar
hoogleraar
UHD
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
UHD
hoogleraar/decaan
hoogleraar
hoogleraar

onderzoeker
Dr. C. Bollen (UM)
Mw. Dr. O. Bueno Diaz (UvA)
Mw. Prof. M.A.B. Chao-Duivis (TU Delft)
Mw. Prof. O.O. Cherednychenko (RUG)
Dr. G. Comparato (EUI)
Mw. Dr. D.L.M.T. Dankers-Hagenaars (UvA)
Dr. W. Decock (KUL)
Dr. J.H. Dondorp (VU)
Mw. Dr. N. Gundt (UM)
Dr. D. Haas (VU)
Dr. R. Hardy
Mw. Dr. M.J.C. van der Heijden
Prof. M.L. Hendrikse (OU/UvA)
Mw. Dr. G. Hesen (UM)

0,00
0,17
0,17
0,20
0,03
0,15
0,22
0,20
0,39
0,14
0,00
0,39
0,10
0,09

01-01-95
03-11-07
01-07-10
19-04-07
24-10-12
01-07-09
09-12-11
01-02-07
01-02-09
01-11-09
17-04-09
01-02-11
01-07-10
16-05-09

1

Gemiddelde onderzoeksinbreng in fte in de periode 2008-2012.
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Eind

31-12-11

31-10-09

31-05-11

31-12-11
31-12-11

31-12-11

SEP categorie

UD
UD
hoogleraar
hoogleraar
postdoc
UD
postdoc
UD
UD
UD
gastonderzoeker
UD
hoogleraar
UD
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Fte1

Begin

Mw. Dr. H. de Jong (VU)
Dr. M. van Kogelenberg (EUR)
Mw. Dr. I. Koning (UU)
Mw. Dr. N. Kornet (UM)
Mw. Dr. S.A. Kruisinga (UU)
Dr. G. Low (UM)
Mw. Dr. J. Luzak (UvA)
Mw. Dr. C.B.P. Mahé (UU)
Mw. Dr. V. Mak (UvT)
Dr. R.A. Momberg Uribe (UU)
Dr. P. Nayaert (KUL)
Mw. Dr. A.E. Oderkerk (UvA)
Dr. J. Oosterhuis (UM)
Mw. Dr. C.M.D.S. Pavillon (Leiden)
Mw. Dr. M. Piers (Gent)
Dr. W. Rauws (UM)
Mw. Dr. M. Schaub (UU)
Mw. Dr. H. Schelhaas (UU)
Mw. Dr. H. Sivesand (UU)
Dr. G.J.P. de Vries (UvA)
Mw. Dr. A. Wiewiorowska-Domagalska
Prof. L.C. Winkel (EUR)
Dr. B. van Zelst (UvA)

0,19
0,03
0,38
0,26
0,30
0,20
0,22
0,14
0,17
0,00
0,15
0,15
0,17
0,10
0,19
0,09
0,40
0,00
0,00
0,18
0,00
0,20
0,00

01-02-12
01-12-12
01-02-09
01-10-08
01-10-07
03-12-11
29-11-11
03-03-06
01-10-08
28-05-11
19-04-12
01-11-09
07-04-11
01-07-12
01-03-08
01-10-04
01-10-05
01-10-97
01-02-00
01-10-99
19-11-11
01-04-05
21-06-08

promovendus
Dhr. D. Alessi (UU)
Dhr. J. Baaij (UvA)
Mw. A. Beckers (UM)
Dhr. S. Bogle (Edinburgh)
Mw. L.M.H. Bongers (UM)
Dhr. T.Q. de Booys (UvA)
Dhr. N.C.J. de Bruijn (VU)
Dhr. W. Bull (UM)
Dhr. G. Comparato (UvA)

0,00
0,56
0,72
0,25
0,79
0,67
0,58
0,67
0,92

01-05-06
01-10-06
01-11-10
01-10-12
01-11-09
01-11-09
01-02-11
01-09-11
01-02-09

Mw. T. Dang Vu (KUL)

0,67

01-09-11

Dhr. W. Decock (KUL)
Dhr. B. Duivenvoorde (UvA)
Dhr. J. Ge (UM)
Mw. C. Goanta (UM)
Dhr. R. Hardy (UM)
Mw. G. Hesen (UM)
Mw. S.H.D. Jansen (KUL)
Dhr. E.R. de Jong (UU)
Mw. H.D.S. van der Kaaij (UM)
Dhr. M. Kawakami (UM)
Dhr. J. Klijnsma (UvA)
Dhr. M. van Kogelenberg (EUR)
Mw. K. Kryczka (UU)
Mw. A. Lenaerts (KUL)
Mw. C. Leone (UvA)
Mw. W. Liao (UM)
Dhr. S. Van Loock (KUL)

0,25
0,79
0,20
0,67
0,50
0,54
0,96
0,96
0,87
0,50
0,72
0,75
0,45
0,97
0,67
0,67
0,50

01-09-11
01-11-09
01-10-12
01-09-11
01-10-02
01-04-05
01-02-11
01-02-11
01-02-11
01-07-12
01-11-10
01-02-10
01-10-02
01-02-10
01-09-11
01-09-11
01-07-12
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Eind

31-12-11

31-10-09

31-12-11

30-06-12

23-10-12

08-12-11

16-04-09
15-05-09

30-11-12
01-03-13

SEP categorie
UD
UD
UD
UD
UHD
UD
UD
UD
postdoc
gastonderzoeker
postdoc
UD
UD
postdoc
postdoc
UHD
UD
gastonderzoeker
gastonderzoeker
UHD
gastonderzoeker
hoogleraar
gastonderzoeker

buitenpromovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
promoverende
medewerker
reguliere promovendus
reguliere promovendus
beurspromovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
buitenpromovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
beurspromovendus
IWT bursaal
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Fte1

Begin

Eind

SEP categorie

Dhr. G. Low (UM)
Mw. J. Luzak (UvA)
Dhr. R. Manko (UvA)
Mw. M.C. Menting (UvT)
Dhr. R.A. Momberg Uribe (UU)
Mw. S. Mutluer (VU)
Dhr. P. Nayaert (KUL)
Mw. Z. Niu (UvT)
Mw. A. Nottet (ULG)
Dhr. J. Oosterhuis (VU)
Mw. E. Pannebakker (EUR)
Mw. E. van Schagen (UvT)
Mw. B. Schmahl (UM)
Mw. S. Tamboer (UvA)
Mw. L. Tjon Soei Len (UvA)
Mw. H. Veenstra (UU)
Mw. E. Verjans (KUL)
Mw. M. Vermeer (UU)
Mw. A. Wiewiorowska-Domagalska (UU)
Dhr. B. van Zelst (UvA)

0,63
0,57
0,16
0,80
0,53
0,40
0,33
0,92
0,35
0,65
0,08
0,97
0,96
0,56
0,96
0,45
0,20
0,00
0,00
0,40

01-10-08
01-10-05
01-02-07
01-02-12
01-10-08
01-02-07
01-03-08
01-02-12
01-10-07
01-02-07
01-12-12
01-02-10
01-02-09
01-10-06
01-02-09
01-10-04
01-10-12
01-09-98
01-10-00
01-10-05

02-12-11
28-11-11

reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
beurspromovendus
beurspromovendus
beurspromovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
buitenpromovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
buitenpromovendus
reguliere promovendus

emeritus lid
Prof. W. Van Gerven (KUL / UvT)
Prof. F.W. Grosheide (UU)
Prof. Dr. J. Herbots (KUL)

0,00
0,00
0,00

01-02-07
01-01-95
01-01-95
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27-05-11
18-04-12
27-07-12
06-04-11

01-03-08
18-11-11
20-06-08

honorair onderzoeker
honorair onderzoeker
honorair onderzoeker

INFORMATIE SENIOR ONDERZOEKERS
Overzicht succesvolle onderzoeksaanvragen
Dr. C. Cauffman
Jaar: 2008-2009
Titel: Harmonisering van het Contractenrecht in Europa, consequenties voor Nederland
Subsidieverstrekker: WODC
Partners: hoofdaanvrager M. Faure
Subsidiebedrag (in €): +/- 25.000,Jaar: 2009-2011
Titel: Improving coherence between private law and competition law
Subsidieverstrekker: Europese Commissie
Instrument: Marie Curie IEF Fellowship
Subsidiebedrag (in €): +/- 150.000,Jaar: 2012-2013
Titel: Inventory of legal form and shareholding requirements in the EU services sector and their economic
assessment
Subsidieverstrekker: European Commission
Instrument: Tender Markt
Partners: Panteia
Subsidiebedrag (in €): 293.397,33

Prof.Dr. J.C. Hage
Jaar: 2010
Titel: Legal transactions
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: MaGW open competitie
Subsidiebedrag (in €): 209.513,-

Prof.Mr. M.W. Hesselink
Jaar: 2008-2012
Titel: National Resistance against the Europeanisation of Private Law
Subsidieverstrekker: NWO, the Hague Institute for the Internationalisation of Law (HIIL)
Partners: Maastricht European Private Law Institute
Subsidiebedrag (in €): 260.000,Jaar: 2010-2014
Titel: Framing and Taming Post-National Rulemaking: Views from Public International Law, European
Public Law and European Private Law
Subsidieverstrekker: UVA CVB
Instrument:
Partners: Amsterdam Centre for European Law and Governance & Amsterdam Center for International
Law
Subsidiebedrag (in €): 333.000,- per jaar
Jaar: 15 juni t/m 4 november 2008
Titel: Short study The Values underlying the Draft Common Frame of Reference: what role for Fairness
and ‘Social Justice’?
Subsidieverstrekker: Europees Parlement
Subsidiebedrag (in €): 12.250,- (inclusief presentatie voor de Legal Affairs’ Committee op 4 november 2008)

17

Internationale peer review 2013

Jaar: 5 februari t/m 2 maart 2009
Titel: The Consumer Rights Directive and the CFR: two worlds apart?, briefing note prepared for the
European parliament expert hearing (IMCO Committee) concerning the proposal for a directive on
consumer rights, on 2 March 2009 in Brussels
Subsidieverstrekker: Europees Parlement
Subsidiebedrag (in €): 2.250,- (inclusief presentatie op 2 maart 2009)
Jaar: 11 februari tot 15 april 2009
Titel: The state of play of EU legislation and policy on contract law, background note
Subsidieverstrekker: Europees Parlement
Subsidiebedrag (in €): 4.000,Jaar: 4 mei t/m 10 november 2009
Titel: How the CFR Can Improve the Consumer Rights Directive: A Comparison between the Provisions of
the Draft Common Frame of Reference and the European Commission’s Proposal for a Consumer Rights
Directive, Short Study
Subsidieverstrekker: Europees Parlement
Partners: dr. C. Mak & mr. T.Q. de Booys
Subsidiebedrag (in €): 12.250,- (inclusief presentatie op 10 november 2009)
Jaar: september en oktober 2010
Titel: An optional instrument on EU contract law: can it increase legal certainty and foster cross-border
trade?, Ad hoc briefing paper
Subsidieverstrekker: Europees Parlement
Subsidiebedrag (in €): 4.000,- (inclusief presentatie op 27 oktober 2010)
Jaar: april en mei 2012
Titel: Unfair Contract terms in B2C Contracts, Ad hoc briefing paper
Subsidieverstrekker: Europees Parlement
Partners: prof.dr. M.B.M. Loos
Subsidiebedrag (in €): 4.000,- (inclusief presentatie op 31 mei 2012)

Prof.Mr. M.B.M. Loos
Jaar: 2008
Titel: Evaluation of the effectiveness and efficiency of collective redress mechanisms in the European
Union
Subsidieverstrekker: Civic Consulting
Subsidiebedrag (in €): 4.500,Jaar: 2008-2009
Titel: A critical analysis of the Proposal for a consumer rights directive
Subsidieverstrekker: the European Consumers’ Organisation BEUC
Subsidiebedrag (in €): 4.000,Jaar: 2009 (uitvoering 2010/2011)
Titel: Digital content services for consumers: Assessment of problems experienced by consumers (lot 1)
and comparative analysis of the applicable legal frameworks (lot 2) Ref. no. EAHC/2009/CP/02
Subsidieverstrekker: European Commission, Executive Agency for Health and Consumers
Partners: Instituut voor Informatierecht (IViR)
Subsidiebedrag (in €): 200.000,Jaar: 2010
Titel: Onderzoek kaderrichtlijnen
Subsidieverstrekker: Ministerie van Justitie
Partners: Amsterdam Centre for European Law and Governance
Subsidiebedrag (in €): 50.000,-
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Jaar: april en mei 2012
Titel: Unfair Contract terms in B2C Contracts, Ad hoc briefing paper
Subsidieverstrekker: Europees Parlement
Partners: prof.dr. M.W. Hesselink
Subsidiebedrag (in €): 4.000,- (inclusief presentatie op 31 mei 2012)
Jaar: april t/m juni 2012
Titel: Remedies for buyers in case of contracts for the supply of digital content, Ad hoc briefing paper
Subsidieverstrekker: Europees Parlement
Partners: dr. C. Mak
Subsidiebedrag (in €): 4.000,- (inclusief presentatie op 19 juni 2012)

Dr. C. Mak
Jaar: 2009 (uitvoering 2010/2011)
Titel: Digital content services for consumers: Assessment of problems experienced by consumers (lot 1)
and comparative analysis of the applicable legal frameworks (lot 2) Ref. no. EAHC/2009/CP/02
Subsidieverstrekker: European Commission, Executive Agency for Health and Consumers
Partners: Instituut voor Informatierecht (IViR)
Subsidiebedrag (in €): 200.000,Jaar: 2009
Titel: How the CFR Can Improve the Consumer Rights Directive: A Comparison between the Provisions of
the Draft Common Frame of Reference and the European Commission’s Proposal for a Consumer Rights
Directive, Short Study
Subsidieverstrekker: Europees Parlement
Partners: Prof. M.W. Hesselink & mr. T.Q. de Booys
Subsidiebedrag (in €): 12.250,- (inclusief presentatie op 10 november 2009)
Jaar: april t/m juni 2012
Titel: Remedies for buyers in case of contracts for the supply of digital content, Ad hoc briefing paper
Subsidieverstrekker: Europees Parlement
Partners: Prof. M.B.M. Loos
Subsidiebedrag (in €): 4.000,- (inclusief presentatie op 19 juni 2012)

Prof.Dr. I. Samoy
Jaar: 01.10.2007-30.09.2013
Titel: Handelstussenpersonen: een onderzoek naar het gemeen recht inzake distributiecontracten en de
nood aan harmonisatie van specifieke wetgeving
Subsidieverstrekker: BOF (Bijzonder Onderzoeksfonds KU Leuven)
Instrument: OT (onderzoekstoelage)
Partners: Evelyne Terryn (promotor), Vincent Sagaert, Bernard Tilleman, Ilse Samoy (co-promotoren)
Subsidiebedrag (in €): 200.000,Jaar: 01.10.2009-30.09.2013
Titel: Grensoverschrijdende distributie
Subsidieverstrekker: GO-DIS Interreg IVA
Partners: KU Leuven, KULAK, Universiteit Lille II, Voka, Chambre de Commerce Franco Belge
Subsidiebedrag (in €): 443.950,Jaar: 01.10.2009-30.09.2013
Titel: Fraus omnia corrumpit: autonome rechtsfiguur of miskend correctiemechanisme?
Subsidieverstrekker: FWO
Instrument: aspirantschap
Partners: Sophie Stijns (promotor), Ilse Samoy (co-promotor)
Subsidiebedrag (in €): loonkost en werkingsmiddelen voor voltijdse onderzoeker gedurende 4 jaar
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Jaar: 01.09.2011-31.08.2017
Titel: De leidende bank in gesyndiceerde kredieten
Subsidieverstrekker: eerstegeldstroom
Instrument: doctoraatsproject
Partners: Ilse Samoy (promotor), Matthias Storme (co-promotor)
Subsidiebedrag (in €): loonkost en werkingsmiddelen voor voltijdse onderzoeker gedurende 6 jaar
Jaar: 01.09.2008-31.08.2014
Titel: Multilaterale wederkerigheid
Subsidieverstrekker: eerstegeldstroom
Instrument: doctoraatsproject
Partners: Ilse Samoy (promotor),
Subsidiebedrag (in €): loonkost en werkingsmiddelen voor voltijdse onderzoeker gedurende 6 jaar
Jaar: 01.09.2011-31.08.2017
Titel: Aansprakelijkheid voor implanteerbare medische hulpmiddelen
Subsidieverstrekker: eerstegeldstroom
Instrument: doctoraatsproject
Partners: Sophie Stijns (promotor), Herman Nys en Ilse Samoy (co-promotor)
Subsidiebedrag (in €): loonkost en werkingsmiddelen voor voltijdse onderzoeker gedurende 6 jaar

Prof.Mr. J.M. Smits
Jaar: 2008
Titel: Expropriation in Macedonia
Subsidieverstrekker: NUFFIC
Instrument: PhD position
Partners: Mr Bekim Nuhija
Subsidiebedrag (in €): 78.000,Jaar: 2009
Titel: The architecture of regulatory competition
Subsidieverstrekker: University of Helsinki
Instrument: research project
Subsidiebedrag (in €): 148.000,Jaar: 2010
Titel: Harmonisation of sales law
Subsidieverstrekker: HIIL
Instrument: PhD position
Partners: Ms Catalina Goanta
Subsidiebedrag (in €): 120.000,Jaar: 2010
Titel: Optional instruments in European private law
Subsidieverstrekker: HIIL
Instrument: PhD position
Partners: Mr William Bull
Subsidiebedrag (in €): 120.000,Jaar: 2011
Titel: CSR and the global supply chain
Subsidieverstrekker: HIIL
Instrument: PhD position
Partners: Mr Mark Kawakami
Subsidiebedrag (in €): 120.000,-
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Jaar: 2011
Titel: Contract Law in China and Europe
Subsidieverstrekker: China European School of Law
Instrument: conference grant
Partners: Mr. Han Shiyuan (Tsinghua)
Subsidiebedrag (in €): 17.000,Jaar: 2011
Titel: Does Law Matter?
Subsidieverstrekker: KNAW
Instrument: Fonds wetenschappelijke bijeenkomsten
Partners:
Subsidiebedrag (in €): 15.000,Jaar: 2012
Titel: Consumer Contracts in China and Europe
Subsidieverstrekker: China Scholarship Council
Instrument: PhD grant
Partners: Mr GE Jiangqiu
Subsidiebedrag (in €): 48.000,-

Prof.Dr. E. Terryn
Jaar: 2007-2012
Titel: An investigation into the common law of distribution contracts and the need for harmonization of
specific distribution contracts
Subsidieverstrekker: KU Leuven Onderzoekstoelage
Partners: B. Tilleman, V. Sagaert, I. Samoy
Subsidiebedrag (in €):
Jaar: 2008
Titel: National report on the implementation of the Distance Selling of Financial Services D. 2002/65
Subsidieverstrekker: IFF
Partners: J. Stuyck
Subsidiebedrag (in €):
Jaar: 2009
Titel: Consumer information rights – Belgian national report
Subsidieverstrekker: Heidelberg University – subcontractor
Partners: M. Hostens
Subsidiebedrag (in €):
Jaar: 2009-2013
Titel: Distribution transfrontalière
Subsidieverstrekker: Interreg
Partners: B. Tilleman, V. Sagaert, D. Voinot
Subsidiebedrag (in €):
Jaar: 2010
Titel: Interest rate restrictions in Belgian law
Subsidieverstrekker: Institut for Finanzdienstleistungen IFF – subcontractor for the European Commission
Partners: J. Vannerom
Subsidiebedrag (in €):
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Overzicht prijzen
Prof.Dr. K. Boele-Woelki
Jaar: 2010 (hernieuwd vanaf 2013)
Prijs: buitengewoon hoogleraar aan de University of the Western Cape
Reden tot toekenning: erkende onderzoeker op het terrein van de rechtsvergelijking
Jaar: 2011
Prijs: eredoctoraat van de universiteit Uppsala Zweden
Reden tot toekenning: verrichte onderzoek op het terrein van het vergelijkend en internationaal familierecht in Europa
Jaar: 2012
Prijs: Anneliese Maier Forschungspreis of the Alexander von Humboldt Stiftung
Reden tot toekenning: ter stimulering van de internationalisering van het onderzoek op dit terrein in
Duitsland

Prof.Dr. I. Samoy
Jaar: 01.02.2009
Prijs: 7.500,- euro
Reden tot toekenning: TPR-wisselleerstoel

Prof.Dr. E. Terryn
Jaar: 2009
Prijs: TPR-award
Reden tot toekenning: paper: ‘Codificatie in het economisch recht en de rol van de nationale wetgever’,
TPR, 2009/1, 105-143

Overzicht wetenschappelijke activiteiten
Prof.Dr. K. Boele-Woelki
Jaar: 1995Omschrijving: Lid van de Raad van Bestuur van het Internationaal Juridisch Instituut, Den Haag
Jaar: 1995Omschrijving: Lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
Jaar: 1998-2012
Omschrijving: Redacteur van de Electronic Journal of Comparative Law
Jaar: 2001Omschrijving: Voorzitter van de Commission on European Family Law (CEFL)
Jaar: 2002Omschrijving: Lid van de Internationale Beirat der Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Duitsland
Jaar: 2003Omschrijving: Redacteur van de boekenserie European Family Law, Intersentia, Antwerp/Oxford
Jaar: 2003Omschrijving: Lid van Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht, Duitsland
Jaar: 2005Omschrijving: Redacteur van de European Journal of Law Reform
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Jaar: 2006Omschrijving: Lid van de Wissenschaftliche Vereinigung für Familienrecht, Duitsland
Jaar: 2006Omschrijving: Lid van de Deutsche Juristinnenbund, Duitsland
Jaar: 2007Omschrijving: Lid van het Bestuur van de onderzoeksschool Ius Commune
Jaar: 2007Omschrijving: Onderzoeksleider van het Utrecht Centre for European Research into Family Law
(UCERF)
Jaar: 2008Omschrijving: Benoeming tot titulair lid van de Académie International de Droit Comparé
Jaar: 2008
Omschrijving: Visiting professor aan de Columbia University, New York
Jaar: 2008Omschrijving: Lid van Duodecim, Universiteit Utrecht
Jaar: 2008Omschrijving: Lid van de Internationale Adviesraad van het Linnaeus Centre of Excellence for the Study
of Religion and Society, Uppsala University, Sweden
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Lid van het Dagelijks Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor
Internationaal Recht
Jaar: 2009
Omschrijving: Professor aan de Haager Akademie voor Internationaal Recht, Den Haag
Jaar: 2009Omschrijving: Voorzitter van de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht, Nederland
Jaar: 2010Omschrijving: Redacteur van de boekenserie Familie & Recht, Boom Juridische uitgevers, Den Haag
Jaar: 2012
Omschrijving: Lid van de internationale evalutiecommissie van de rechtenfaculteit van de Universiteit
Bazel, Zwitserland
Jaar: 2012Omschrijving: Benoeming tot lid van de Wetenschappelijke Raad van het Zwitsers Instituut voor
Rechtsvergelijking in Lausanne, Zwitserland
Jaar: 2012Omschrijving: Voorzitter/redacteur open-access electronic platform Familie & Recht, Boom Juridische
uitgevers, Den Haag

Dr. C. Cauffman
Jaar: 2008
Omschrijving: Referent NWO
Jaar: 2008
Omschrijving: Voordracht ‘Discriminatie en verkoopsweigering, onder meer bij nutsvoorzieningen’,
Voordracht Post-universitaire cyclus W. Delva, met A. Van Oevelen
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Jaar: 2008
Omschrijving: Voordracht ‘Kosteloze borgtocht’, Balie Dendermonde
Jaar: 2008
Omschrijving: Postgraduate Diploma EC Competition Law, King’s College, London
Jaar: 2008-2013
Omschrijving: Titularis ‘Practicum Bijzondere overeenkomsten’, Universiteit Antwerpen
Jaar: 2008-2013
Omschrijving: Gastdocent in ‘Financieel management en juridische aspecten’, Universiteit Antwerpen
Jaar: 2009
Omschrijving: Voordracht ‘Handelshuur’, International Faculty for Executives
Jaar: 2009
Omschrijving: Pre-adviseur voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van het recht
van Nederland en België over het onderwerp Privaatrecht en rechtshandhaving, met Britt Weyts
Jaar: 2009
Omschrijving: Voordracht ‘Injunctions in competition law’, Research School Ius Commune, Maastricht
Jaar: 2009-2010
Omschrijving: Lid van de toelatingscommissie voor HBO-studenten, UM
Jaar: 2009-2010
Omschrijving: Certificaat Echo Docentenopleiding, Universiteit Antwerpen
Jaar: 2009-2011
Omschrijving: Certificaat BKO opleiding, Universiteit Maastricht
Jaar: 2009-2012
Omschrijving: Redactielid Maastricht Journal of European and Comparative Law
Jaar: 2010-2011
Omschrijving: Co-titularis ‘Practicum Verbintenissenrecht’, Universiteit Antwerpen
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Medewerker ‘Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht’
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Lid onderzoeksgroep ‘De zwakke rechtsgebruiker’, Universiteit Antwerpen
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Lid onderzoeksgroep ‘Rechtshandhaving en behoorlijke rechtsbedeling’
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Lid Mepli Coordinating team
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Lid van de redactie van de Mepli Working Paper Series
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Voorzitter bibliotheekcommissie Fdr (UM)
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Lid van de Commissie Wetenschappelijke Informatievoorziening UM
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Lid van de Young Researchers Academy UM
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Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Lid doctoraatscommissie Emily Nordin ,Universiteit Antwerpen
Jaar: 2010-2013
Omschrijving: Blokcoördinator Comparative Contract Law, UM
Jaar: 2010-2013
Omschrijving: Lid van het Competition Lawyers Forum
Jaar: 2011
Omschrijving: Gastprofessor China EU School of Law, co-titularis van het vak ‘Competition Law and
Distribution Contracts’
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Gastprofessor UHasselt, co-titularis van het vak ‘Zaken- en contractenrecht’
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Lid van de werkgroep NGLS Learning Space Program Maastricht University
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Co-promotor Catalina Goanta, UM
Jaar: 2011-2013
Omschrijving: Lid van het British Institute for International and Comparative Law
Jaar: 2012
Omschrijving: Lid van de facultaire formatiecommissie, UM
Jaar: 2012
Omschrijving: MA in EU competition Law, King’s College, London
Jaar: 2012
Omschrijving: Nationaal rapporteur voor België en Luxemburg voor het project ‘Application of competition law in national courts’, gefinancierd door het AHRC, hoofdaanvrager prof. B. Rodger
Jaar: 2012-2013
Omschrijving: Lid van het European Law Institute

Prof.Dr. J.C. Hage
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Redactie Legisprudence
Jaar: 2008-2010
Omschrijving: Readactie Rechtsfilosofie en Rechtstheorie
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Redactie Artificial Intelligence and Law

Prof.Mr. J.J. Hallebeek
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Chairman of the editorial board of ‘Publicatieserie Stichting Oud-Katholiek Seminarie’
(2008-2009)
Jaar: 2008-2010
Omschrijving: Member of the Editorial Council of ‘Nederlands Tijdschrift Kerk & Recht’
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Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Member of the ‘Committee for the Edition of the History of Dutch Legal Scholarship’ of
the Netherlands Academy of Arts and Sciences
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Member of the Editorial Board of ‘Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Legal History
Review’
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Member of the Executive Council of the ‘Centre for Religion and Law” Amsterdam
Jaar: 2009-2012
Omschrijving: Vice president of the European Society for Comparative Legal History
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Member of the Editorial Board of ‘Nederlands Tijdschrift Kerk & Recht’
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Member of the Editorial Council of ‘Fundamina. A Journal of Legal History’
Jaar: 2012
Omschrijving: Member of the Editorial Council of ‘Glossae. European Journal of Legal History’

Prof.Mr. M.W. Hesselink
Jaar: 2005-2008
Omschrijving: Supervisor B. van Zelst, ‘The Politics of European Sales Law. A Legal-Political Inquiry
into the Drafting of the Uniform Commercial Code and the European Sales Directive in the Context of the
Europeanization of Private Law’, University of Amsterdam (public defense 20 June 2008)
Jaar: 2008
Omschrijving: Member Co-ordinating committee European Civil Code Project
Jaar: 2008
Omschrijving: President Study Group on Social Justice in European Private Law
Jaar: 24 September 2008
Omschrijving: Contribution to the round table discussion ‘Le regard des juristes européens’, Colloque ‘La
réforme du droit français des contrats’, Sorbonne, Paris (France)
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Supervisor G. Comparato, ‘Nationalism and Private Law in Europe’, Universiteit van
Amsterdam (PhD defense 23 October 2012)
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Editor European Review of Contract Law
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Editor Global Jurist
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Editor Ius Commune Lectures on European Private Law
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Editor Schriften zur Europäischen Rechtswissenschaft/European Legal Studies/Études
juridiques européennes
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Member Advisory board European Review of Private Law
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Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Fellow member Amsterdam Centre for Law and Economics
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Associate Member International Academy of Comparative Law
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Member Trento-group ‘The Common Core of European Private Law’
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Lid boekenraad Ars Aequi Libri, sectie Rechtsvergelijking, i.p.r., internationaal
handelsrecht en Europees Privaatrecht
Jaar: 2008
Omschrijving: Onderzoeksleider Grondslagen van het Privaatrecht, Onderzoeksschool Ius Commune
Jaar:2009-heden
Omschrijving: Editor SSRN European Private Law
Jaar: 2009-heden
Omschrijving: Onderzoeksleider ‘Algemeen verbintenissen- en Contractenrecht’, research school Ius
Commune
Jaar: februari 2010
Omschrijving: Visiting professor Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) (course: ‘La justice sociale en
droit européen du contrat’), France
Jaar: maart 2010 en maart 2011
Omschrijving: Visiting professor Católica Global School of Law, Lisabon (courses: ‘Social Justice in
European Private Law’ and ‘European Legal Method’), Portugal
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Member Offerhaus Circle
Jaar: februari 2011
Omschrijving: Visiting professor Gide Loyrette Nouel chair at the law school of Sciences Po, Paris
(France)
Jaar: 2011-heden
Omschrijving: Member European Law Institute
Jaar: 3 February 2012
Omschrijving: (together with C. Mak) Organisation Seminar on Private Law and Nationalism, Amsterdam
Jaar: 29 februari 2012
Omschrijving: (tezamen met C. Mak) Organisatie Symposium 'Naar een Gemeenschappelijk Europees
Kooprecht voor de Europese Unie', Amsterdam

Prof.Mr. E.H. Hondius
Lid Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Membre titulaire Académie Internationale de Droit Comparé
Member International Academy of Commercial and Consumer Law
Lid Academia Europaea
Lid Académie européenne des privatistes
Erelid Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
Erelid Vereniging voor de vergelijkende bestudering van het recht in België en Nederland
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Vice-voorzitter Landelijk overlegorgaan wetenschappelijke integriteit
Lid jury facultaire scriptieprijs Kennispunt rechten Utrecht
Voorzitter jury Molengraaff scriptieprijs
Lid selectiecommissie VSB-beurzen Universiteit Utrecht
Lid selectiecommissie Vreedefonds studiebeurzen
Lid wetenschappelijke commissie (‘Programmatic steering board’) Hague Institute for the Internationalisation of Law
Lid bezwaaradviescommissie Consumentenautoriteit
Lid SER-commissie voor consumentenaangelegenheden
Voorzitter overleg Nederlandse Spoorwegen en reizigersorganisaties SER
Voorzitter overleg installateurs en consumentenorganisaties SER
Lid Internationaler Beirat Centrum für Europäisches Privatrecht Westfälische Wilhelms-Universität Münster
Raadsheer-plaatsvervanger hof Amsterdam
Lid commissie van beroep Stichting milieukeur
Lid commissie van beroep Plan Nederland
Lid geschillencommissie Kifid (banken, hypothecaire financiering en verzekering)
Lid adviescommissie selectie NIAS fellows
Lid Adviesraad LitNet Akademies (Regte), een aanlyn Afrikaanse akademiese joernaal waar portuurbeoordeelde navorsingsartikels gepubliseer word (<www.litnet.co.za>)
European Review of Private Law, hoofdredacteur
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, ere-redacteur
Tijdschrift voor Consumentenrecht, redacteur
Journal of Consumer Policy (Duitsland), Editorial Board
Journal of Contract Law (Australië), Editorial Board
Journal for the Semiotics of Law (Frankrijk), Editorial Board
La Cittadinanza Europea (Italië), redactieraad
Opinio juris (Italië), redactieraad
Revista de derecho privado (Spanje), lid Consejo Asesor
Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, redactieraad
Tijdschrift voor Privaatrecht (België), redactieraad
Ars Aequi, columnist
Ars Aequi Kwartaalsignaal, medewerker
Iuncto, columnist
Losbladige Verbintenissenrecht, hoofdredacteur
Ius commune lectures, redacteur
Serie Schriften zur Europäischen Rechtswissenschaft (Sellier, München), redacteur

Prof.Mr. C.E.C. Jansen
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Lid Redactieraad Tijdschrift voor Bouwrecht
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Jaar: 2009-2012
Omschrijving: Bestuurslid Netherlands Institute for Law & Governance (NILG)
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Voorzitter Vereniging voor Bouwrecht

Dr. R.J.Q. Klomp
Jaar: 1989-heden
Omschrijving: Lid Boekenraad, sectie privaatrecht, Ars Aequi Libri
Jaar: 1998-heden
Omschrijving: Lid Redactiecommissie Prinsengrachtreeks, Ars Aequi Libri
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Jaar: 2002-heden
Omschrijving: Lid Studiecommissie Geschiedenis van het auteursrecht, Vereniging voor Auteursrecht
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Redacteur Recht en Praktijk/Contractenrecht en aansprakelijkheid, Kluwer
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Hoofdredacteur Verbintenissenrecht. Losbladige (‘Groene serie’) Kluwer
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Redacteur NJF (NJ Feitenrechtspraak), Kluwer
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Redacteur ORP (Overeenkomst in de rechtspraktijk), Sdu

Prof.Mr. M.B.M. Loos
Jaar: 2008
Omschrijving: Advisor Working Team on Donations, Study Group on a European Civil Code
Jaar: 2008
Omschrijving: Lid NWO-beoordelingscommissie voor de Open Ronde Competitie
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Team leader Joint Network on European Private Law, division Mandate Contracts, Study
Group for a European Civil Code
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Lid Adviescommissie Voorwaarden en Tarieven, Nederlandse Vereniging van Makelaars
in onroerend goed NVM
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Hoofdredacteur Tijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken
Jaar: 2008- heden
Omschrijving: Vaste medewerker Nederlands Tijdschrift voor Europees recht
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Rechter-plaatsvervanger Rechtbank 's-Hertogenbosch
Jaar: 2009
Omschrijving: Member of the Board of Governors Research school Ius Commune
Jaar: 2010
Omschrijving: Lid Beoordelingscommissie MagW Open competitie 2010
Jaar: 2011
Omschrijving: Lid redactiecommissie Beter Burgerlijk Recht, ter gelegenheid van het twintigjarig
jubileum van de Vereniging voor Burgerlijk Recht
Jaar: 2011
Omschrijving: Supervisor J.A. Luzak, ‘The implied duty of a service provider to warn about a risk of
construction defects resulting from a contract with a third party, with emphasis on defects resulting from
design failures’, Universiteit van Amsterdam (PhD defense 29 November 2011)
Jaar: 2011
Omschrijving: Moderator panel II ‘Legal elements of the proposal – content of the instrument’ (panel
discussion), joint conference of the Polish Presidency and the European Commission on ‘European
Contract Law – unlocking the internal market potential for growth’, Warschau (Poland), 9 November 2011
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Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Secretaris Offerhaus Circle
Jaar: 2011-heden
Omschrijving: coördinerend onderzoeksleider Contract Law Research school Ius Commune
Jaar: 2012-heden
Omschrijving: bestuurslid Research school Ius Commune
Jaar: eind 2012-heden
Omschrijving: Voorzitter Offerhaus Circle
Jaar: 2012
Omschrijving: (tezamen met M.W. Hesselink en C. Mak) Organisatie Symposium ‘Naar een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht voor de Europese Unie’, Amsterdam, 29 februari 2012
Jaar: vanaf 2012
Omschrijving: Vaste medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk recht
Jaar: vanaf 2012
Omschrijving: lid van het College van Deskundigen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
Jaar: vanaf 2012
Omschrijving: lid van de adviesraad van het Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht
Jaar: vanaf 2012
Omschrijving: lid van de adviesraad van de dubbelblind gereviewde boekenserie European Economic
Law and Regulation

Dr. C. Mak
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Begeleider G. Comparato, ‘Nationalism and Private Law in Europe’, Universiteit van
Amsterdam (PhD defense 23 October 2012)
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Research fellow Amsterdam Center for Law & Economics
Jaar:2008-heden
Omschrijving: (Associate) member Laboratorio Interdisciplinare Diritti e Regole (Lider-Lab), Scuola
Superiore Sant'Anna, Pisa.
Jaar:2010
Omschrijving: Oppositie J. de Vos, ‘Horizontale werking van grondrechten. Een kritiek’, Universiteit
Leiden (promotie 14 oktober 2010)
Jaar: 2011
Omschrijving: Oppositie J.A. Luzak, ‘The implied duty of a service provider to warn about a risk of
construction defects resulting from a contract with a third party, with emphasis on defects resulting from
design failures’, Universiteit van Amsterdam (PhD defense 29 November 2011)
Jaar: 2011
Omschrijving: Organization workshop 'Principles of private law and fundamental rights in Europe',
European University Institute, Fiesole (Italy), 12 April 2011
Jaar: 2011-heden
Omschrijving: Member Offerhaus Circle
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Jaar: 2012
Omschrijving: (together with M.W. Hesselink) Organisation Seminar on Private Law and Nationalism,
Amsterdam, 3 February 2012
Jaar: 2012
Omschrijving: (tezamen met M.W. Hesselink en M.B.M. Loos) Organisatie Symposium 'Naar een
Gemeenschappelijk Europees Kooprecht voor de Europese Unie', Amsterdam, 29 februari 2012
Jaar: 2012
Omschrijving: (together with J.M. Mendes & I. Venzke) Organisation Conference on Postnational
Rulemaking between Authority and Autonomy, Amsterdam, 20-21 September 2012
Jaar: 2012-heden
Omschrijving: Board member Bregstein Stichting
Jaar: 2012-heden
Omschrijving: Editor European Human Rights Cases (EHRC)

Prof. A. Ogus
Jaar: 2008
Omschrijving: ‘Regulation Revisited’, Harry Street Lecture delivered at the University of Manchester
Jaar: 2009
Omschrijving: ‘Law and Economics in Civil Law Jurisdictions: Combating Anglo-Saxon Dominance’,
keynote lecture given at the Annual Conference of the German Association of Law and Economics,
Wiesbaden
Jaar: 2009-2012
Omschrijving: Member, Kuratorium, Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der Europäischen
Gemeinschaft, University of Trier
Jaar: 2010
Omschrijving: ‘Legal Reform, Legal Culture and the Legal Profession: An Economic Perspective’, keynote
lecture delivered at the 27th Annual Conference of the European Association of Law and Economics, Paris
Jaar: 2010Omschrijving: Member, Section S1 Standing Committee, British Academy
Jaar: 2010Omschrijving: Member, Editorial Board, Environmental Law Review
Jaar: 2011
Omschrijving: Member , Advisory Board, European Journal of Risk Regulation

Prof.Mr. J.G.J. Rinkes
European Journal of Commercial Contract Law Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken
(tot 7/2011)
Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht Tijdschrift voor de Procespraktijk (tot 7/2012)
Boekenreeks Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, samen met M.L. Hendrikse, Ph.J.C.G. van Huizen
en J.-B. Wezeman
Boekenreeks Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken, samen met M.B.M. Loos
ACIS-Serie (Amsterdam Centre for Insurance Studies, samen met M.L. Hendrikse en A.A.J. Pelsser
Mercatura-serie: Methodologie en beginselen Kluwer collegebundel
Jaar: 2007
Promotor H.P.A.J. Martius, Elektronisch handelsrecht, OU 14 december 2007
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Jaar: 2009
Lid beoordelingscommissie proefschrift L.H.M. Zonnenberg, Het verrekenbeding, (promotie OU 28
augustus 2009, promotor prof. mr. W. Meijer
Docent cursus Koop en consumentenkoop, SSR Zutphen 29 oktober 2009
Docent PAO cursus Actuele ontwikkelingen consumentenrecht Universiteit Maastricht 15 oktober 2009
Docent cursus algemene voorwaarden en exoneraties, SSR Utrecht 6 oktober 2009
Docent masterclass verzekeringsrecht, Academie voor de rechtspraktijk, Rotterdam 24 juni 2009
Docent cursus verdieping financiële dienstverlening, SRK Rechtsbijstand Zoetermeer 26 mei 2009
Lezing en dagvoorzitter congres verzekeringsfraude UvA 20 maart 2009
Oppositie promotie Universiteit Maastricht R.R.R. Hardy, Differentiatie in het (Europees) contractenrecht,
16 april 2009, promotor prof. mr. J.M. Smits
Bijdrage cursusontwikkeling docenten Ruanda (verblijf UU)
Jaar: 2010
Promotor F. de Jong, Marktfalen bij tussenpersonen, UvA 26 oktober 2010
Promotor J.H. Sijmonsma, Het inzagerecht, MU 10 juni 2010
Oppositie promotie R. Verkijk, De advocaat in het burgerlijk proces, MU 8 oktober 2010
Verdediging preadvies Oneerlijke Handelspraktijken Vereniging voor Effectenrecht
Opponent t.g.v. de Jaarvergadering van de Vereniging Burgerlijk Recht 19 juni 2010 (preadviezen Loos en
Van Boom)
Lid beoordelingscommissie en oppositie promotie mr. E. Bruggeman, De koop-/aannemingsovereenkomst
in breed perspectief, promotie 25 januari 2010 TU Delft
Docent cursus algemene voorwaarden en exoneraties SSR Utrecht 29 januari 2010
Albanië: bijdrage project consumentenrecht IKEJ
Jaar: Overige activiteiten 2010-2011
Lid visitatiecommissie rechtsgeleerd onderwijs
Jaar: 2011
F. Stadermann, Enige vraagstukken van verzekeringsdekking, Open Universiteit 1 april 2011
C.J. De Jong, De verzekeringstussenpersoon en de gevolmachtigd agent, Open Universiteit 2 september
2011
A.L. Lamers, Contracteren door intermediairs in de muziekindustrie, Open Universiteit 2 september 2011
P.M. Leerink, Premiebetaling in het verzekeringsrecht, 25 november 2011
Hoogleraar privaatrecht Open Universiteit Nederland
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof te Arnhem
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht bijzondere competenties
Voorzitter Geschillencommissie Zorg/Aansprakelijkheid van het Verbond van Verzekeraars in Nederland
Plaatsvervangend lid College voor Examens en Toetsing (Min. OC&W)
Verbonden aan het Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS, UvA) fellow
Bestuurslid Stichting Mercatura Honesta
Lid visitatiecommissie Rechtsgeleerd Onderwijs 2010-2011
Lidmaatschap Commissie Financiële Consument AFM (tot 2008)
Lid expertgroep beroepsopleiding advocatuur NOVA (inmiddels – 2008 – klankbordgroep) verbonden aan
Paulussen advocaten Maastricht (wetenschappelijk adviseur)
Lid beoordelingscommissie en oppositie promotie G.W. Low, European Contract Law between the Single
Market and the Law Market, Universiteit Maastricht 2 december 2011
UvA/Acis congres Amsterdam: De toepassing van de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid in het
verzekeringsrecht, 4 maart 2011
UvA/Acis congres Amsterdam: Alternatieven voor de aansprakelijkheidsverzekering, 4 november 2011
A&M Masterclass Service-abonnementen, 8 september en 20 december 2011
A&M Masterclass elektronisch verzekeren, 29 september 2011
ACIS-congres Amsterdam: Kanttekeningen bij de beoogde wijzigingen van de Wet op het Financieel
Toezicht, 25 oktober 2011
WWFT, lezing PAO cursus Universiteit Maastricht: Toezicht op en aansprakelijkheid van advocaten
(tevens cursusleider), 8 november 2011
Lid Geneva Association for Risk and Insurance

32

Algemeen verbintenissen- en contractenrecht

Jaar: 2012
Begeleider OU-Scriptie A. Vagasí over grensoverschrijdend verzekeren: scriptie heeft tijdens de
Verzekeringsbranchedagen 2012 de Generali-innovatieprijs gekregen
Benoemd tot deskundige bij Hof Den Bosch, zaak BY6963
Dagvoorzitter ACIS-congres Generieke zorgplicht, 21 september 2012
Jaar: 2013
Lid beoordelingscommissie en oppositie promotie S. de Rooij, De HBO-jurist (OU, 11 januari 2013)

Prof.Dr. I. Samoy
Jaar: sinds 2003
Omschrijving: lid redactieraad (verbintenissenrecht) Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht / Revue
Générale de Droit Civil Belge
Jaar: sinds 2005
Omschrijving: lid redactie van het Geannoteerd Wetboek van Koophandel, Brugge, die Keure (voor de
Wet Betalingsachterstand Handelstransacties en de Wet precontractuele informatie bij commerciële
samenwerkingsovereenkomsten) en van het Geannoteerd Burgerlijk Wetboek, Brugge, die Keure (voor de
Wet Consumentenkoop)
Jaar: sinds april 2011
Omschrijving: Lid van de Algemene Vergadering van de Academische Stichting Leuven (http://www.
kuleuven.be/asl/)
Jaar: 2012
Omschrijving: Lid van de werkgroep onderzoeksvisitatie: In het academiejaar 2011-2012 maakte ik deel
uit van de werkgroep die onder leiding van vice-decaan Jos Dumortier de onderzoeksvisitatie voorbereidde.
Als vertegenwoordiger van de Afdeling Privaatrecht schreef ik het onderzoeksrapport van de Afdeling
Privaatrecht.

Prof.Mr. J.M. Smits
Collaborator Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (1998-2012)
Co-editor Ius Commune Lectures on European Private Law (2000-present)
Member editorial board Maastricht Journal of European and Comparative Law (2000-present; co-chair
since 2006)
Collaborator Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (2000-present)
Member management committee Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe (2001-present)
Member advisory board Dutch Journal of Legal Philosophy and Legal Theory (2005-present)
Chair editorial board Ius Commune Europaeum book series (2005-present)
Member editorial board Studies in European Private Law book series (2006-present)
Member CoPECL FP6 Joint Network of Excellence on European Private Law (member of Economic
Impact Group and member of Trento Common Core evaluating group) (2007-2010)
Member editorial board Studies in the History of Private Law (2007-present)
Academic director Tilburg Institute of Comparative and Transnational Law (TICOM) (2008-2010)
Member Research group on the Methodology of law and legal science, Tilburg University (2008-2010)
Honorary editor Chonnam National University Law Review (2008-present)
Member international advisory board Alan Watson Foundation (2008-present)
Member editorial board Journal of Civil Law Studies (2008-present)
Research Director Centre of Excellence in the Foundations of European Law and Polity, University of
Helsinki (2008-present)
Co-organisation Seminars at the Center of Excellence on the Foundations of European Law and Polity,
University of Helsinki (2008-present)
Elected Associate Member, International Academy of Comparative Law/Académie Internationale de Droit
Comparé (2009)
Co-organisation Summer School on Foundations of European Law, University of Helsinki 25-27 August
2009
Co-organisation Roundtable European Private Law and its Ingredients: Does the Draft Common Frame of
Reference represent Private Law in the Right Way?, Tilburg University 4 November 2009
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Lid adviesraad Tijdschrift voor Privaatrecht (2009-present)
Co-editor Electronic Journal of Comparative Law (2009-present)
Member advisory board SSRN Journal European Private Law (2009-present)
Elected Member, Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) (2010)
Elected Member, International Academy of Commercial and Consumer Law (2010)
Co-organisation conference Harmonisation and Diversity in European Contract Law: Perspectives from
Law, Economics and Psychology, Tilburg University 5 March 2010
Co-organisation Roundtable Systematisation in European Private Law, Tilburg University, 12 May 2010
Member advisory board Center of Civil Law Studies, Louisiana State University (2010-present)
Co-editor Biblioteca Estudios de Derecho Civil (Editorial Motivensa, Lima) (2010-present)
Academic director Maastricht European Private Law Institute (MEPLI) (2010-present)
Elected Member, European Law Institute (2011)
Co-organisation HiiL-Chair/Marble seminar A Legal Revolution? Finding Solutions for a Global World,
Maastricht 20 May 2011
Co-organisation Conference Does Law Matter? On Law and Economic Growth, KNAW Amsterdam, 21
October 2011
Co-organisation MEPLI Roundtable Common European Sales Law, Brussels 9 December 2011
Dutch reporter, Survey on the Implementation of Optional Instruments in Europe, Trans Europe Experts
(TEE) (2011)
Lid redactieraad Recht en Methode in onderzoek en onderwijs (2011-present)
Co-organisation Conference Contract Law in China and Europe, Tsinghua University Beijing, February
2012
Member Edmond Hustinx-prijs voor de wetenschap 2012
Member advisory board LitNet Akademies (Regte) (2012-present)
Member editorial board Acta Juridica Hungarica (2012-present)

Prof.Dr. J. Stuyck
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: lid van de uitgebreide redactie van European Review of Contract Law
Jaar: 2009
Omschrijving: Presentation of a paper on ‘Unfair Terms’ Manchester, 12 January 2009. International
conference organised by Manchester University, the Consumer Law Network and the University of
Münster, in Manchester on ‘Modernising and Harmonising Consumer Contract Law’
Jaar: 2009
Omschrijving: Presentation of a paper on ‘Consumer Sales in the Proposal for a Directive on Consumer
Rights’ Prague, 18 February 2009. Conference organised in the context of the Czech presidency of the EU.
Jaar: 2009
Omschrijving: Presentation of a paper (‘Wijzigingsbedingen en de omzetting van de nieuwe richtlijn
consumentenkrediet’) as a member of a panel during a conference organised by Union professionnelle du
crédit – Belgische Vereniging voor het Krediet, Brussels, 20 October 2009.
Jaar: 2011
Omschrijving: A European Optional Contract Law Policy Choices KU Leuven, 14-15 January 2011.
Hosting and chairing by Jules Stuyck of SECOLA conference Leuven.

Prof.Dr. E. Terryn
Jaar: 2006-heden
Omschrijving: redactielid van het Tijdschrift voor Consumentenrecht
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: lid doctoraatscommissie
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: hoofdredacteur van D.C.C.R. (Droit de la consommation – Consumentenrecht)
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Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Editor International Encyclopaedia Commercial and Economic LAw
Organisatie van congressen
Jaar: 2009 (11 juni)
Omschrijving: Beëindiging van contracten met handelstussenpersonen, (met Pieterjan Naeyaert), Kulak,
Kortrijk
Jaar: 2009 (3 en 11 december)
Omschrijving: Hypothecair krediet, Kulak en ULG (met C Biquet), Liège – Kortrijk
Jaar: 2010 (11 juni)
Omschrijving: The DCFR : national and comparative perspectives, (met Vincent Sagaert and Matthias
Storme), Kortrijk
Jaar: 2010 (25 november)
Omschrijving: Nieuwe wet marktpraktijken en consumentenbescherming: nieuwigheden en eerste
ervaringen, (HUB, UA, Study Centre for Consumer Law), Brussel
Jaar: 2011 (25 november)
Omschrijving: Quelle évolution pour le droit européen des pratiques déloyales? (met Denis Voinot), Lille
II and Kulak
Jaar: 2011 (6 december)
Omschrijving: The future of passenger law: high level conference on passenger rights, KU Leuven, (met
Jules Stuyck and Jens Karsten)
Jaar: 2012 (30 augustus en 6 september)
Omschrijving: Invloed van het Europees recht op het privaatrecht, (met Vincent Sagaert and Ilse Samoy)

Overzicht maatschappelijke activiteiten
Dr. C. Cauffman
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Advocaat, balie Hasselt
Jaar: 2012
Omschrijving: Vermelding in acutaliteitenprogramma op TV-Limburg i.v.m. woordbreuk Ford Genk

Prof.Mr. J.J. Hallebeek
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Member of the CIO (Interkerkelijk Contact In Overheidszaken)
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Deputy Justice in the Court of Appeal ’s Hertogenbosch

Prof.Mr. C.E.C. Jansen
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Vice-voorzitter Commissie Aanbesteden voor de Bouw (‘Commissie Scheltema’)
werkzaam onder auspiciën van de Regieraad Bouw
Jaar: 2008-2010
Omschrijving: Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch
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Jaar: 2011-heden
Omschrijving: Voorzitter vakgroep Aanbestedingsrecht PIANOo (Ministerie van Economische Zaken)

Dr. R.J.Q. Klomp
Jaar: 2006-heden
Omschrijving: Lid Ethische Codecommissie, Nederlandse Museumvereniging
Jaar: 2007-heden
Omschrijving: Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
Jaar:2009-heden
Omschrijving: Lid Commissie Museale verwervingen 1933 tot heden

Prof.Dr. I. Samoy
Jaar: 2008
Omschrijving: Lid van de Werkgroep Kabinet Justitie inzake rechtsplegingsvergoeding. Door onze
gezamenlijke publicatie over de nieuwe Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van kosten
en erelonen van een advocaat (in het verlengde van ons gezamenlijk onderzoek naar de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties), zijn Prof. Dr. Vincent Sagaert en ikzelf een aanspreekpunt geworden voor
de vele praktische knelpunten waarmee praktizijnen geconfronteerd worden naar aanleiding van de
inwerkingtreding van de nieuwe regeling op 1 januari 2008. In dat kader werden wij begin maart 2008
uitgenodigd om lid te worden van een werkgroep die in de schoot van het kabinet van Minister van Justitie
Jo Vandeurzen werd opgericht om de problemen met de nieuwe regeling inzake de rechtsplegingsvergoeding op te lijsten en uit te klaren. De werkzaamheden liepen tot aan het ontslag van Minister van
Justitie Jo Vandeurzen. De werkgroep drukte deels haar stempel op de Reparatiewet van 22 december 2008.
Jaar: 2009
Omschrijving: 23/10/2009 optreden in VRT-journaal van 19 u: interview door journalist Stijn Vercruysse
over de juridische afdwingbaarheid van het akkoord tussen voormalig premier Herman Van Rompuy en
minister van Energie Paul Magnette en GDF-Suez over een bijdrage te betalen door Electrabel en andere
spelers in ruil voor het langer openhouden van de kerncentrales (zie: http://www.deredactie.be/cm/
vrtnieuws/politiek/1.621082).
Jaar: sinds 2009
Omschrijving: lid adviesraad Juristenkrant
Jaar: 2012
Omschrijving: 16/01/2012 optreden in verschillende media over terugbetaling festivaltickets Pukkelpop
(zie: http://www.deredactie.be/cm/1.1197518?view=popupPlayer).
Jaar: 2012
Omschrijving: Advies rechtspraktijk in de zaak Merksem Solidair / waterschade september 1998 via
consultancy-overeenkomst (12 500 euro): Dit advies werd in juli 2012 geschreven op verzoek van twee
advocaten in een rechtszaak waarin de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen op 23 november 2010
een negatief vonnis gewezen had. Het betrof een vordering ingesteld door een vierhonderdtal slachtoffers
van een zware overstroming in september 1998 tegen de overheid als bewaarder van een gebrekkig
afwateringssysteem. Het advies betrof de equivalentieleer, de verjaring en de coördinatie tussen de
vergoeding door het rampenfonds en de vergoeding door de eventuele aansprakelijke personen.

Prof.Mr. J.M. Smits
National correspondent for the Netherlands, Digest of Case Law on the United Nations Convention on the
International Sale of Goods (CLOUT), United Nations Commission on International Trade Law
(UNCITRAL), 2007-present
Deputy judge, Court of Appeal Amsterdam
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Prof.Dr. J. Stuyck
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: lid deskundigengroep voor het gemeenschappelijke referentiekader op het gebied van het
Europees contractenrecht (Commissie beschikking 26 april 2010, PB 2010, L 105/109) die de studie ‘A
European contract law for consumers and businesses: A feasibility study’ heeft geschreven. De Feasibility
Study gepubliceerd in augustus 2011. Gepubliceerd. Het werk van de Commissie werd nadien verder gezet
en is tot op vandaag niet ten eidne gelopen. Ik heb nog heel wat bijdragen geleverd over Belgisch recht

Prof.Dr. E. Terryn
Jaar: 2004-heden
Omschrijving: Lid van European Consumer Law Enforcement Forum
Jaar: 2006-2008
Omschrijving: President committee on ethical gambling of the Belgian national lottery
Jaar: 2012-heden
Omschrijving: voorzitter subfaculteit rechten Kortrijk, vice-decaan rechtsfaculteit KU Leuven
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EUROPEES PERSONEN-, FAMILIE- EN ERFRECHT
1.

KENMERKEN VAN HET PROGRAMMA

1.1. Volledige titel
Europees personen-, familie- en erfrecht

1.2. Keywords
Europa, rechtsvergelijking, convergentie en divergentie, harmonisatie, unificatie.

1.3. (Coördinerend) programmaleiders
- Mw. Prof. K. Boele-Woelki (UU) (coördinator)
- Mw. Prof. M. Antokolskaia (VU)
- Prof. G.R. de Groot (UM)
- Prof. A.J. Akkermans (VU)
- Prof. P. Senaeve (KU Leuven)

1.4. Missie
Het verrichten van rechtsvergelijkend onderzoek op het terrein van het personen-, familie- en erfrecht
alsmede het nationaliteitsrecht in de Europese landen met het doel vast te stellen of op bepaalde terreinen
convergentie van het recht plaatsvindt dan wel mogelijk is. Daarbij worden betrokken: het internationale en
Europeesrechtelijke kader, multiculturele vraagstukken en de regels inzake grensoverschrijdende familieen erfrechtelijke relaties.

1.5. Historie
Het onderdeel Europees personen-, familie- en erfrecht bestaat sinds de oprichting van de onderzoekschool.
Vanaf 1996 werd het onderzoek mede geïnspireerd door de resolutie van het Europese Parlement van 29
oktober 1993, nr. C 315/654, waarin aan de Europese Commissie is verzocht een rechtsvergelijkend
onderzoek te doen naar de wetgevingen van de lidstaten op het gebied van huwelijken, echtscheidingen, de
toewijzing van kinderen en het familierecht in het algemeen, teneinde de lidstaten aan te bevelen nationale
en/of internationale bepalingen uit te werken die nodig zijn om (o.a.) zowel de bescherming als de
toepassing van de rechten van kinderen en ouders te verzekeren.

1.6. Score evaluatie internationale peer review commissie 2008 (periode 2005-2007)
Aan dit programma werd door de internationale peer review commissie in 2008 een totaal score toegekend
van 4,8.

2.

DOELSTELLING, ONDERZOEKSTERREIN EN ONDERZOEKSOMGEVING

2.1. Missie, visie en doelstelling (thema)
De missie (zie 1.4) is na de evaluatie in 2008 om verschillende redenen ongewijzigd gebleven:


het vergelijkend familierecht heeft zich in de afgelopen jaren in het centrum van de privaatrechtsvergelijking in Europa geplaatst;



de EU heeft de unificatie van de regels inzake grensoverschrijdende familierelaties en erfrechtelijke
relaties ter hand genomen; de nieuwe en geplande instrumenten vragen om een kritische en vergelijkende analyse vanuit de rechtswetenschap;
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ook internationale organisaties (Haagse Conferentie voor IPR; Raad van Europa en de Internationale
Commissie voor de Burgerlijk Stand) hebben nieuwe instrumenten ontwikkeld die deels met
Europeesrechtelijke regels concurreren dan wel daarop moeten worden afgestemd;



nieuwe onderwerpen vragen om aandacht zoals de relocatie van kinderen na echtscheiding, het
verblijfsco-ouderschap; het (internationaal) draagmoederschap en meervoudig ouderschap; en



de totstandkoming van het Europese burgerschap vraagt om herbezinning van nationaliteitsrechtelijke
vraagstukken.

2.2. Positie binnen Ius Commune en op nationaal en internationaal niveau
De onderzoekers nemen binnen Ius Commune een belangrijke positie in. De vier programmaleiders
(Antokolskaia (VU), Boele-Woelki (UU), De Groot (UM) en Senaeve (KU Leuven) behoren tot de boegbeelden van de school. Zij zijn vanaf het begin betrokken en hebben ervaring met het grote samenwerkingsverband. Gezien hun ervaring met vooral rechtsvergelijkend onderzoek verzorgen zij ook onderwijs in de
promovendi-opleiding van de school.
Op nationaal niveau behoren alle senioronderzoekers tot de nationale top. Zij worden als expert op de
volgende terreinen beschouwd:
Antokolskaia (VU)

vergelijkend familierecht met aandacht voor multidisciplinair onderzoek

Boele-Woelki (UU)

internationaal en vergelijkend familierecht met aandacht voor multidisciplinair onderzoek

Budzikiewicz (UU)

contractueel familierecht in vergelijkend perspectief

Coenraad (VU)

familieprocesrecht

Curry-Sumner (UU)

vergelijkend familierecht met aandacht voor multidisciplinair onderzoek

De Groot (UM)

internationaal en multicultureel familierecht en nationaliteitsrecht

Forder (VU)

familierecht en mensenrechten

Reinhartz (UvA)

familievermogensrecht ihb voor het notariaat

Rutten (UM)

internationaal en multicultureel familierecht

Salomons (VU)

huwelijksvermogensrecht en erfrecht ihb voor het notariaat

Schrama (UU)

vergelijkend familierecht met aandacht voor multidisciplinair onderzoek

Senaeve (KU Leuven)

familierecht en familieprocesrecht

Een beduidend kenmerk van het onderzoek van Antokolskaia (VU), Boele-Woelki (UU), Curry-Sumner
(UU), Forder (VU) en Schrama (UU) betreft de multidisciplinariteit. Zij vragen in hun onderzoek aandacht
voor de noodzaak van multidisciplinair onderzoek en werken samen met sociologen en psychologen. Zij
hebben vanuit de Alliantie Familie en Recht (zie onder 9.3) samen met het WODC op 9 november 2012 het
2de civiologiesymposium over ‘It’s all-in the family, Meerwaarde en valkuilen van multidisciplinairjuridisch onderzoek naar familie, gezin en kinderen’ georganiseerd, waarbij ook Belgische juristen en
gedragswetenschappers waren betrokken. Een conferentie met dit thema had nog niet eerder plaatsgevonden.
Op internationaal niveau behoren vooral Antokolskaia (VU), Boele-Woelki (UU) en De Groot (UM) tot de
top. Zij nemen deel in Europese samenwerkingsverbanden, zoals de Commission on European Family Law,
treden regelmatig op als key-note speaker op internationale conferenties en publiceren in internationale
tijdschriften.
Prijzen en onderscheidingen bleven niet uit.
Boele-Woelki (UU) heeft in 2011 een eredoctoraat ontvangen van de universiteit Uppsala voor haar
onderzoek op het terrein van het Europese familierecht en heeft in september 2012 in Heidelberg de
Anneliese Maier-Forschungspreis van de Alexander von Humboldt Stiftung in ontvangst genomen (250.000
€) op grond van haar onderzoek. De prijs dient ter stimulering van de internationalisering van het onderzoek
op het terrein van het internationale en vergelijkende familierecht in Duitsland.
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Budzikiewicz (UU/universiteit Keulen) ontving in 2008 de Hendrik Casimir-Karl Ziegler-Forschungspreis
(50.000 €) van de Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste en de Koninklijke
Nederlandse Academie der Wetenschappen (KNAW) voor haar onderzoek naar Grenzen schuldrechtlicher
Pflichtenbindung im Familienrecht en in 2009 en 2011 beurzen van de Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) en de Lüderitz Stiftung voor de jaren 8/2009 – 7/2012 voor haar vergelijkend onderzoek naar
familierechtelijke contracten.
De Groot (UM) werd in 2010 benoemd tot lid van verdienste van de Nederlandse Vereniging voor
Burgerzaken voor zijn activiteiten/publicaties op het gebied van personeel statuut, in het bijzonder
naamrecht en nationaliteitsrecht. In 2012 werd hij benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau voor
zijn activiteiten/publicaties op het gebied van personeel statuut, in het bijzonder nationaliteitsrecht en op
gebied van het Recht van de Islam en de houding van West-Europese staten ten opzichte van door de Islam
geïnspireerde rechtsstelsels.
Ook proefschriften werden onderscheiden:
Het proefschrift van Richard Blauwhoff (UU) over ‘Foundational facts, relative truths. A comparative law
Study on children’s right to know their genetic origins’ werd twee keer onderscheiden. De auteur ontving in
2009 de prijs van de Stichting Preamium Erasmianum en de prijs van de Nederlands-Duitse Juristenvereniging.
Het proefschrift van Merel Jonker (UU) over ‘Het recht van kinderen op levensonderhoud: een gedeelde
zorg’ werd in 2011 onderscheiden. De auteur ontving de prijs voor jonge onderzoekers van de Vereniging
voor Familie- en Jeugdrecht voor de beste publicatie op het terrein van het familie- en jeugdrecht over de
periode september 2010 tot september 2011.

2.3. Samenwerking met andere onderzoeksgroepen
De samenwerking van individuele onderzoekers met anderen bestaat binnen ius commune verband en
daarbuiten. De meest belangrijke samenwerking heeft betrekking op de volgende niveaus en activiteiten:
Binnen ius commune: Een belangrijk aspect van deze samenwerking betreft het betrekken van collega’s van
ius commune faculteiten bij promotieonderzoek, in het bijzonder de promotiecommissie. Over en weer
wordt van de aanwezige expertise geprofiteerd.
Op landelijk niveau: Buiten ius commune is er een nauwe samenwerking ontstaan tussen de UU, VU en de
Rijksuniversiteit Groningen in het kader van een nieuw opgezette boekenserie in 2011, het ontstaan van een
nieuw elektronisch platform in 2012 en de oprichting van de Alliantie Familie en Recht (zie ook onder 9.3).
Op deze wijze is er een sterke betrokkenheid van ius commune onderzoekers bij alle initiatieven en activiteiten die op het onderzoeksterrein op landelijk niveau plaatsvinden. Zij bepalen mede hoe de toekomst
van het onderzoek eruit gaat zien. Sinds 2008 organiseert de UM samen met de Radboud Universiteit
Nijmegen het jaarlijkse RIF-seminar, een bijeenkomst voor Researchers on Islamic Family Law.
Op Europees niveau: Europese samenwerking vindt plaats in de Commission on European Family Law
welke commissie door Boele-Woelki wordt geleid en waaraan Antokolskaia als een van de 28 experts uit
geheel Europa deelneemt. Binnen de verslagperiode vond van 8-10 april 2010 de 4e CEFL conferentie in
Cambridge plaats die door Boele-Woelki met Jo Miles en Jens Scherpe uit Cambridge werd georganiseerd.

2.4. Aansluiting met gastonderzoekers
Regelmatig verbleven gastonderzoekers aan de verschillende instellingen. Zij geven een belangrijke impuls
aan het onderzoek. Naar aanleiding van hun verblijf worden symposia, conferenties en refereerbijeenkomsten georganiseerd, waartoe alle leden van de onderzoeksgroep worden uitgenodigd. Nagenoeg alle
onderzoeksonderwerpen van de gastonderzoekers passen in het programma van ius commune. Specifiek
zijn te noemen:
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PROGRAMMAOPZET EN STRATEGIE

3.1. Probleemstelling, doel, focus en methode
De probleemstelling richt zich op de vraag in hoeverre het personen-, familie- en erfrecht binnen Europa
convergeert (tendens naar minder verschillen) en of en hoe dit proces door het ontwikkelen en formuleren
van Europese beginselen aan de hand van rechtsvergelijking en verdragsnormen kan worden bevorderd.

48

Europees familie-, personen- en erfrecht

Het doel is erop gericht een bijdrage te leveren aan de harmonisatie en unificatie van het (internationaal)
personen-, familie- en erfrecht door oplossingen en modellen aan te reiken die als inspiratiebron dienen
voor de Europese en nationale wetgever, alsook voor de nationale rechter in Europa.
De focus is erop gericht om zoveel mogelijk alle aspecten van het personen-, familie- en erfrecht te
bestuderen ook wat betreft de grensoverschrijdende dimensie. Het nationaliteitsrecht speelt daarbij een
belangrijke rol, aangezien de nationaliteit nog steeds als aanknopingsfactor in het internationale familie- en
erfrecht wordt gebruikt.
Als methode wordt de rechtsvergelijkende methode gebruikt. Deze houdt in dat gelijkenissen en verschillen
worden vastgesteld, deze van een verklaring worden voorzien en tenslotte de gevonden oplossingen worden
geëvalueerd. In de promovendi-opleiding wordt aan de rechtsvergelijkende methode uitvoerig aandacht
besteed. De rechtsvergelijkende studies van de onderzoeksgroep omvatten niet alleen het recht van de
lidstaten maar betrekken ook andere Europese rechtsstelsels erbij en ingeval van interessante problemen en
oplossingen ook rechtsstelsels daarbuiten. Daarnaast werkt een aantal onderzoekers samen met onderzoekers
van andere disciplines (sociologie, psychologie en politicologie) of verricht op kleinere schaal (meestal
onder begeleiding van een empirisch deskundige) zelfstandig kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

3.2. Programmabeschrijving en thema’s
Het programma valt uiteen in twee grote onderdelen:
3.2.1. Analyse en vergelijking van het materiële en formele recht
Tot op heden is er binnen de Europese Unie geen sprake geweest van institutionele of internationaal
gecoördineerde onderlinge afstemming van het personen-, familie- en erfrecht van de lidstaten. De vaak
grote onderlinge verschillen tussen de nationale wetgevingen vormen binnen een Europa zonder grenzen
een ernstige belemmering om tot een daadwerkelijke Europese identiteit te geraken. De economische en
politieke integratie zal uiteindelijk een integratie of althans een behoorlijke mate van onderlinge afstemming van het familierecht noodzakelijk maken. Bij het vooralsnog ontbreken van een institutioneel kader
binnen de EU om de convergentie van het familierecht te initiëren, laat staan af te dwingen, is het aan de
wetenschap om een fundament te leggen door aan de hand van structureel en fundamenteel rechtsvergelijkend onderzoek de verschillen en overeenkomsten bloot te leggen en aldus inzichtelijk te maken, en om
vervolgens voorstellen uit te werken voor normen of beginselen van Europees familierecht. Deze beginselen leveren een bijdrage aan de harmonisatie van het familierecht in Europa.
3.2.2. Analyse en vergelijking van het internationaal privaatrecht
Sinds de wijzing van het EU-Verdrag door het Verdrag van Amsterdam in 1998 heeft de Europese
Commissie de unificatie van het internationaal privaatrecht op het terrein van het familie- en erfrecht ter
hand genomen. Meerdere verordeningen (Brussel I, Brussel II (bis), Alimentatieverordening, Rome III,
Erfrechtsverordening) zijn in werking getreden en nieuwe verordeningen voor het huwelijksvermogensrecht,
de vermogensrechtelijke aspecten van geregistreerd partnerschap en de erkenning van akten van de
burgerlijke stand zijn in voorbereiding. De kritische bestudering van deze regels omvat het internationale
bevoegdheidsrecht, de regels inzake het toe te passen recht (conflictenrecht) en het erkennings- en tenuitvoerleggingsrecht. Het hele internationale familie- en erfrecht zal op den duur Europeesrechtelijk van
oorsprong zijn. Daarnaast zijn nieuwe internationale verdragen opgesteld (Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996, Haags Alimentatieverdrag en Protocol 2007) die ook voor de lidstaten in werking zijn
getreden en hebben wij zowel in België (2006) als in Nederland (2012) te maken met een nationale
codificatie van het internationaal privaatrecht. Deze drie niveaus (Europees, internationaal, nationaal)
vragen om een wetenschappelijke analyse teneinde de deels nieuwe regels ook toegankelijk te maken voor
de praktijk.
Alhoewel een tweedeling van het onderzoek in bovengenoemde zin kan worden gemaakt, dient erop te
worden gewezen dat beide terreinen zeer nauw met elkaar zijn verweven. Het internationale privaatrecht is
immers alleen nodig vanwege de verschillen in het nationale recht. Daarnaast komt op basis van de inhoud
van het materiële en formele recht in Europees en internationaal verband de internationaal privaatrechtelijke regels tot stand. Het internationaal privaatrecht is aldus afhankelijk van de materiële en formele
regels en omgekeerd. Vele publicaties van de onderzoeksgroep bestrijken derhalve ook beide terreinen.
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Het onderzoek in de verslagperiode heeft zich gericht op de volgende gebieden:






Vermogensrechtelijke aspecten van samenlevingsvormen
Rechten en bescherming van minderjarigen
Personeel statuut
Positie van erfgenamen
Invloed van Europese normen op het familierecht

Alle vijf onderzoeksthema’s zijn in de afgelopen vijf jaren door de onderzoeksgroep ter hand genomen en
dit heeft geleid tot omvangrijke publicaties als boeken, en bijdragen in bundels en in vooraanstaande
tijdschriften (zie de lijst van publicaties).

3.3. Programmaleiding
De programmaleiding bestaat uit vier gerenommeerde onderzoekers: Antokolskaia (VU), Boele-Woelki
(UU), De Groot (UM) en Senaeve (KU Leuven) afkomstig van de vier bij de onderzoekschool betrokken
universiteiten. Zij organiseren met groot succes de workshops tijdens de jaarlijkse ius commune
conferentie. De samenwerking verloopt soepel. De programmaleiders hebben onderling geregeld contact
over promotieonderzoek, opdrachtonderzoek en het opzetten van nieuwe projecten, zoals bijvoorbeeld de
oprichting van het double blind peer reviewed open access platform Familie&Recht, een samenwerking
tussen Belgische en Nederlandse faculteiten, waarbij vanuit de onderzoekschool Antokolskaia (VU),
Boele-Woelki (UU), Senaeve (KU Leuven) en Forder (VU) zijn betrokken.

3.4. Maatregelen genomen n.a.v. de internationale peer review 2008
Gezien de zeer positieve beoordeling (4,8) hebben de programmaleiders geen redenen gezien om van de
ingeslagen weg af te wijken. De thematiek is ongewijzigd gebleven. Dit bleek een juiste keuze te zijn. Als
bewijs hiervan kan worden aangevoerd dat leden van de onderzoeksgroep sinds 2008 grootschalig
rechtsvergelijkend onderzoek in opdracht (3e geldstroom) hebben uitgevoerd. Te noemen zijn hier o.a. de
onderzoeken voor het WODC (Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum) van het
ministerie voor Veiligheid en Justitie (polygame huwelijken 2009, draagmoederschap en illegale opneming
van kinderen (2010) en koude uitsluiting (2011)). Daarnaast waren vooral Antokolskaia in 2008, De Groot
en Rutten in 2008 en in 2011 en Boele-Woelki en Schrama in 2011 succesvol in het verwerven van 2e
geldstroom projecten bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Dit heeft
tot gevolg dat naast de 1e geldstroomfinanciering van promovendi vier extra promotieonderzoeken in de
afgelopen periode konden worden gestart. Het aantal rechtsvergelijkende proefschriften stijgt gestaag. Zij
hebben betrekking op actuele onderwerpen die voor de nationale en Europese wetgever van belang zijn (zie
overzicht dissertaties).

4.

PERSONELE INZET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

Tabel 1: Onderzoeksinzet 2008-2012 – Europees personen-, familie- en erfrecht

Vaste staf

1

Tijdelijke staf
Promovendi
Totaal staf

1
2
3

3

2

2008

2009

2010

2011

2012

3,89

3,63

3,31

3,40

2,93

0,10

0,20

0,20

0,20

0,20

6,19

6,75

7,35

8,17

5,95

10,18

10,58

10,86

11,77

9,08

Hoogleraren, UHD’s en UD’s.
Onderzoekers inclusief post-docs.
Alle categorieën.
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5.

ONDERZOEKSRESULTATEN

Tabel 2: Onderzoeksresultaten 2008-2012 – Europees personen-, familie- en erfrecht
2008

2009

2010

2011

2012

Artikels refereed
Artikels
non-refereed
Boeken

21

20

17

9

10

7

3

9

6

2

6

5

5

4

4

Boekdelen

13

29

21

18

45

Dissertaties

1

1

1

1

5

66

150

73

67

57

6

10

9

7

11

Congresbijdragen4
Vakpublicaties
Populariserende
publicaties5
Overig

5.1. Kernpublicaties
De programmaleiders hebben de volgende drie kernpublicaties geselecteerd:


Antokolskaia, M.V. (2009). Family law and national culture. Arguing against the cultural constraints
argument. In K. Boele-Woelki (Ed.), Debates in family law around the globe at the dawn of the 21st
century (European Family Law Series, 23) (pp. 37-54). Antwerpen: Intersentia.
Toelichting: De publicatie stelt het argument dat harmonisatie en/of unificatie van het familierecht in
Europa vanwege verschillende (rechts-)culturen en tradities niet mogelijk zou zijn ter fundamentele
discussie. Dit argument wordt door tegenstaanders veelvuldig gebruikt zonder nadere motivering. De
auteur toont aan dat de nadruk op culturele verschillen achterhaald is. Tegenwoordig spelen andere
factoren een belangrijkere rol: economische en vooral politieke omstandigheden. Hierop dient zich in
het vervolg het onderzoek naar mogelijke convergentie te richten.



Rutten, S.W.E. (2010). Aanpassing van het huwelijksrecht; gevolgen voor de openbare orde en
mensenrechten in het IPR. Nederlands Internationaal Privaatrecht, 410-420.
Toelichting: Deze publicatie is van belang met het oog op het binnen Europese migrantensamenlevingen bestaande dilemma waarbij wordt gestreefd naar harmonisatie van familierecht via Europees
IPR en (Europese) mensenrechten, terwijl tegelijkertijd grote verschillen in rechtsnormen en waarden,
te weten die van de Europese samenlevingen en die van de landen van herkomst, bijvoorbeeld
islamitische, moeten worden overbrugd. Duidelijk wordt gemaakt dat wanneer migratieproblematiek
wordt aangepakt via het familierecht en internationaal familierecht, overkoepelende waarden daarvan
gevolgen kunnen ondervinden. Schrijfster illustreert dit aan de hand van voorgenomen maatregelen
tegen gedwongen huwelijken, een problematiek die niet alleen in Nederland maar ook in vele andere
West-Europese landen speelt. De publicatie biedt een aanzet om in bredere zin de verhouding tussen
de unificatie van het Europees internationaal familierecht enerzijds en de multiculturele samenleving
anderzijds te onderzoeken.



Boele-Woelki, K. (2012). Cross-border family relationships in Europe: towards a common European
matrimonial property law based upon cooperation between private international law and substantive
law. In: Keirse, A., Loos, M. (Eds.), Alternative ways to a new ius commune (Ius Commune Europaeum, 105) (pp. 33-47). Antwerp: Intersentia.
Toelichting: In deze publicatie worden de twee terreinen (materieel recht en internationaal privaatrecht) samengebracht en wel voor wat betreft de vermogensrechtelijke relatie van echtgenoten. In
deze context wordt naar aanleiding van de in 2013 te verschijnen Principles of European family law

4

5

In deze verslagperiode zijn congresbijdragen opgenomen in de categorie boekdeel, wanneer de congresbundel
daadwerkelijk is verschenen.
In deze verslagperiode zijn geen populariserende publicaties in de verslaglegging opgenomen.

51

Internationale peer review 2013

regarding property relations between spouses van de Commission on European Family Law de vraag
gesteld of in een grensoverschrijdende relatie niet ook een ander recht dan nationaal huwelijksvermogensrecht van toepassing zou kunnen worden verklaard indien de echtgenoten uitdrukkelijk
voor een dergelijk Europees huwelijksvermogensrecht een keuze hebben gemaakt. Daarmee wordt
een nieuw toepassingsgebied van de Principles onder de aandacht gebracht. Tegelijkertijd is daarmee
de discussie over toepasselijkheid van een niet-statelijk recht in grensoverschrijdende familierelaties
geopend. De publicatie levert de eerste bouwsteen voor dit debat.

5.2. Belangrijke onderzoeksresultaten en publicaties
Naast gezamenlijke activiteiten die in het kader van de promovendiopleiding en de jaarlijkse ius commune
conferentie worden ontplooid worden onderzoekers van ius commune als sprekers betrokken bij symposia
en conferenties. Te noemen is de voordracht van Coenraad over ‘Waarheidsvinding in familiezaken geïllustreerd, Taxatie, voorshandsconstructie en jurisprudentieel vermoeden’ en van Rutten over ‘Financiële
aanspraken na scheiding in het islamitisch recht, en wat hiervan overblijft in Nederland’ op het UCERF
symposium op 12 april 2012 en de voordrachten van Boele-Woelki over ‘Nieuw internationaal alimentatierecht in de Europese Unie’ en Jonker over ‘Knelpunten van kinderalimentatie vanuit rechtsvergelijkend
perspectief’ op de ACFL conferentie over Partner- en Kinderalimentatie op 9 mei 2012 en van
Boele-Woelki over ‘Civielrechtelijke aspecten van draagmoederschap naar Nederlandse recht’ op het door
ACFL en UCERF gezamenlijk georganiseerde conferentie over Knelpunten van draagmoederschap vanuit
Belgisch, Nederlands en rechtsvergelijkend perspectief op 3 mei 2011.
Daarnaast dient nog te worden opgemerkt dat de drie WODC rapporten (zie onder 3.4) in boekvorm zijn
verschenen en wel in de serie Familie en Recht bij Boom Juridische uitgevers. De voordrachten van De
Groot in Straatsburg (2009) en Senegal (2011) tenslotte hebben in belangrijke mate gestalte gegeven aan de
totstandkoming van nieuw soft law op het terrein van het nationaliteitsrecht van de Raad van Europa
(Aanbeveling van het Comité van Ministers van de Raad van Europa over de positie van het kind in het
nationaliteitsrecht) en de UNHCR (Ensuring every child’s right to acquire a nationality: Richtlijnen over
de interpretatie van de artikelen 1-4 Verdrag ter vermindering van staatloosheid).

5.3. Zelfreflectie t.a.v. onderzoeksoutput
Het aantal wetenschappelijke publicaties van de onderzoeksgroep is hoog. De publicaties dekken het
onderzoeksthema volledig af zowel qua inhoud als methode (rechtsvergelijkend en multidisciplinair). Het
aantal proefschriften had gezien de seniorcapaciteit hoger kunnen zijn, maar het ontbreekt aan extra
financiering in de 1e geldstroom en het verkrijgen van extra middelen in de tweedegeldstroom is na
wijziging van het aanvraagbeleid van NWO (alleen kandidaten die een legal research master hebben
gevolgd kunnen financiering van een promotieonderzoek aanvragen) nog moeilijker geworden.

6.

ACADEMISCHE REPUTATIE

De meest in het oog springende succesvolle aanvragen binnen het programma (2008-2012) zijn:
Europese subsidies


De Groot (in samenwerking met het Centre for European Policy Studies)
Jaar: 2013-2015
Titel: Involuntary loss of European citizenship (ILEC): exchanging knowledge and identifying
guidelines for Europe
Subsidieverstrekker: European Commission
Subsidiebedrag: € 356.100,-

Nationale subsidies


Antokolskaia & Coenraad
Jaar: 2008
Titel: Grounds for maintenance obligations between former spouses
Subsidieverstrekker: NWO, MaGW open competitie
Subsidiebedrag: € 168.000,-
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Boele-Woelki & Schrama
Jaar: 2011
Titel: Legal arrangements of divorced and separated Dutch parents: A longitudinal, multi-actor and
multi-method approach
Subsidieverstrekker: NWO, Investeringen middelgroot
Subsidiebedrag: € 584.000,-



Boele-Woelki
Jaar: 2011
Titel: Divided parents, shared children? A combined legal and sociological perspective on children’s
residence arrangements after divorce and their consequences for children’s well-being
Subsidieverstrekker: NWO, Programma Jeugd en Gezin
Subsidiebedrag: € 486.500,-



Boele-Woelki & Schrama
Jaar: 2011
Titel: Good faith in family law: a magic potion of flexibility or poisonous uncertainty
Subsidieverstrekker: NWO, MaGW open competitie
Subsidiebedrag: € 168.000,-



Antokolskaia, Boele-Woelki, Curry-Sumner & Schrama
Jaar: 2008
Titel: De juridische status van polygame huwelijken
Subsidieverstrekker: Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het
Ministerie voor Veiligheid en Justitie
Subsidiebedrag: € 64.000,-



Antokolskaia / Boele-Woelki / Curry-Sumner/Schrama
Jaar: 2009-2010
Titel: Draagmoederschap en illegale opneming van kinderen
Subsidieverstrekker: Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het
Ministerie voor Veiligheid en Justitie
Subsidiebedrag: € 74.000,-



Antokolskaia, Boele-Woelki & Curry-Sumner/Schrama
Jaar: 2010-2011
Titel: Materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende partners, alsmede instrumenten voor de overheid om deze tegen te gaan
Subsidieverstrekker: Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het
Ministerie voor Veiligheid en Justitie
Subsidiebedrag: € 99. 683,-

7.

WERVEND VERMOGEN

Het wervend vermogen van de onderzoekgroep is groot. De drie WODC onderzoeken getuigen ervan. Ook
in de tweedegeldstroom hebben Antokolskaia, De Groot en Boele-Woelki hoog gescoord. De door de
senioronderzoekers individueel ingevulde formulieren geven hierover uitsluitsel.

8.

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

De maatschappelijke relevantie van dit programmaonderdeel is groot. Onze affectieve familierelaties
worden door wettelijke regels bepaald. In de meeste gevallen zijn deze regels dwingend en kan er niet van
worden afgeweken; alleen op beperkte terreinen zoals de vermogensrechtelijke relaties tussen partners en
echtgenoten kunnen wij ons eigen familierecht creëren dat door anderen wordt gerespecteerd. De inhoud
van het dwingende personen-, familie- en erfrecht en de grens naar meer autonomie voor de individuele
burger(s) kan wel onder invloed van maatschappelijke, politieke en economische omstandigheden veranderen. Het zijn deze mogelijke veranderingen die de maatschappelijke relevantie en noodzaak van wetenschappelijk onderzoek aantonen. Daar komt bij dat binnen Europa verschillende regels gelden en dat de
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mobiliteit van personen stijgt. Overal in Europa wordt een maatschappelijk debat gevoerd over de meest
uiteenlopende aspecten van het personen-, familie- en erfrecht: over partneralimentatie (hoe veel en hoe
lang?); meervoudig ouderschap (meer dan twee ouders?); relatie tussen het kind en de ongehuwde vader;
huwelijk van en adoptie door personen van hetzelfde geslacht; het uitbesteden van het moederschap of de
invoering van een unilateraal recht op echtscheiding. De onderwerpen illustreren die variëteit en complexiteit van familierelaties. Zij raken iedereen.

9.

SWOT-ANALYSE EN DOELSTELLINGEN

9.1. Sterkten van het programma
Een viertal aspecten tonen de sterkte van het programmaonderdeel aan:


Ten eerste dekken vooral de senioronderzoekers gezamenlijk het gehele personen-, familie- en erfrecht af. Zie overzicht onder 2.2. Zij vullen elkaar aan en verbreden de horizon door hun specifieke
invalshoek (rechtsvergelijking, internationaal privaatrecht, multiculturaliteit, nationaliteitsrecht en
multidisciplinariteit).



Ten tweede hebben een aantal senioronderzoekers ruime ervaring met de rechtspraktijk in het
familierecht als rechter (Senaeve) of rechter-plaatsvervanger (Coenraad, Rutten en Salomons). Deze
ervaring is van groot belang voor de begeleiding van promovendi.



Ten derde zijn de onderwerpen van afgesloten en thans nog lopend promotieonderzoek voor nationale
wetgevers maar ook voor de Europese Commissie actueel en relevant.



Ten vierde is de rechtsvergelijking op het terrein van het personen-, familie- en erfrecht dat naast
andere stelsels ook en vooral het Belgische en Nederlandse recht omvat bijzonder vruchtbaar. Dat
bewijst o.a. de eind 2012 verschenen bundel onder redactie van Boele-Woelki en Swennen ‘Vergelijkenderwijs: Actuele ontwikkelingen in het Belgische en Nederlandse familierecht’ waaraan ook
Antokolskaia en Senaeve een bijdrage hebben geleverd.

9.2. Zwakten van het programma
Een drietal aspecten van het programma dienen te worden versterkt:


Ten eerste staat de verhouding tussen senioronderzoekers en afgesloten promoties in een onevenredige verhouding. Er is meer begeleidingscapaciteit aanwezig dan promoti/promovendi.



Ten tweede kan de aandacht voor interdisciplinariteit nog worden vergroot: bijvoorbeeld het belang
van het familierecht voor het strafrecht, sociaal- en arbeidsrecht en gender en recht verdient nadere
bestudering.



Ten derde hebben in 2010 en 2012 twee senioronderzoekers (Schrama en Curry-Sumner, beiden voormalige VENI-onderzoekers) functies buiten de universiteit aanvaard en de onderzoekschool verlaten.
Schrama is sinds augustus 2012 bijzonder hoogleraar in Groningen. Hun functies konden op senior
niveau niet worden vervuld en er bestaat geen uitzicht dat dit in de nabije toekomst aan de UU kan
gebeuren. Jongere onderzoekers dienen te worden gestimuleerd een VENI of VICI aanvraag bij NWO
in te dienen of een Marie-Curie aanvraag, dan wel een ERC Starting Grant bij de Europese Commissie. Dergelijke aanvragen dienen goed te worden voorbereid.

9.3. Mogelijkheden van het programma
De omstandigheden, die in 2008 de programmaleiders heeft doen besluiten om geen koerswijziging in het
programmaonderdeel voor te nemen zijn begin 2013 nog steeds actueel. Specifiek dient erop te worden
gewezen dat aan de UU het onderzoek van Utrecht Centre for European Research into Family Law
(UCERF) in oktober 2011 als ‘parel’ werd geselecteerd. Dat stelt de financiering van onderzoek naar
Familie en Recht zeker en leidt ook tot uitbreiding ervan. Vanaf 2013 gaat een nieuw onderzoeksprogramma in Utrecht van start. Aan de VU werd in 2011 het Amsterdams Centre for Family Law (ACFL)
opgericht. UCERF en ACFL hebben in 2011 samen met het Notarieel Instituut voor Familierecht in
Groningen de Alliantie voor Familierecht opgezet. Deze samenwerking heeft geleid tot de oprichting van
een gemeenschappelijke Nederlandstalige boekenserie Familie&Recht (Boom Juridische uitgevers).
Verder stelt zich de Alliantie ten doel om in samenwerking met onderzoekers van alle faculteiten in
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Nederland een landelijk onderzoeksprogramma op te stellen teneinde op ten duur meer financiële middelen
voor onderzoek te verwerven. Dit schept mogelijkheden om het programmaonderdeel personen-, familieen erfrecht uit te breiden. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met het Centre for European Policy
Studies in het kader van het Europese project inzake onvrijwillig verlies van nationaliteit.

9.4. Bedreigingen voor het programma
Een tweetal bedreigingen/uitdagingen doet zich voor:


Ten eerste is facultair en universitair beleid erop gericht om naast onderzoekscholen ook eigen
graduate schools tot bloei te laten komen; daarmee worden de onderzoekers juist aangespoord om het
facultaire belang hoger te plaatsen dan het belang aan medewerking in de onderzoekschool.



Ten tweede bloeit het programmaonderdeel vanwege de variëteit aan expertise van de onderzoekers.
In de komende jaren moeten wij hetzelfde hoge niveau halen met minder senior onderzoekers. Dat is
een uitdaging die wij onderkennen. Daarop moeten onderzoeksplannen worden afgestemd.

9.5. Strategie en toekomstplannen
Zie onder 9.3. Het aantal personen dat naast een advocatenopleiding of op latere leeftijd wil promoveren,
stijgt. Om meer promoties tot stand te brengen, zullen dergelijke buitenpromovendi worden begeleid.
Naarmate hun promotieonderzoek vordert zullen verzoeken tot toelating tot de onderzoekschool aan het
bestuur worden voorgelegd.
Gelet op de schaarste van nationale onderzoeksfinanciering en de grote concurrentie dient de blik zich in de
toekomst meer te richten op Europese financiering. Boele-Woelki heeft op 22 november 2012 een ERC
Advanced Grant aanvraag ingediend over European Family Law for Couples and their Children. De
concurrentie is echter groot en de kansen klein.
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1

Fte1

Begin

coördinerend onderzoeksleider
Mw. Prof. K. Boele-Woelki (UU)

0,30

01-01-95

hoogleraar

onderzoeksleider
Mw. Prof. M.V. Antokolskaia (VU)
Prof. G.R. de Groot (UM)
Prof. P. Senaeve (KUL)

0,32
0,20
0,20

01-02-07
01-01-95
01-01-97

hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar

senior onderzoeker
Mw. Dr. C. Budzikiewicz
Mw. Prof. L. Coenraad (VU)
Dr. I. Curry-Sumner (UU)
Mw. Dr. P.M.M. Mostermans (UU)
Mw. Prof. B. Reinhartz (UvA)
Mw. Dr. S.W.E. Rutten (UM)
Prof. Dr. F.R. Salomons (VU)
Mw. Dr. W.M. Schrama (UU)

0,18
0,36
0,35
0,20
0,20
0,31
0,29
0,31

01-07-08
01-10-04
01-07-08
01-02-00
01-04-05
01-01-97
01-02-11
01-09-97

postdoc
hoogleraar
UHD
UHD
hoogleraar
UD
hoogleraar
UHD

onderzoeker
Mw. Dr. C. Declerck (UHasselt/KUL)
Mw. Dr. B Braat (UU)
Mw. Prof. C. Forder (VU)
Mw. Dr. Ch. Jeppesen de Boer (UU)
Mw. Dr. M. Jonker (UU)
Mw. Dr. A.E. Oderkerk (UvA)
Mw. Dr. M. Vonk (UU)

0,19
0,13
0,07
0,17
0,00
0,21
0,37

01-02-11
01-09-98
01-07-08
24-05-08
16-06-11
01-04-99
20-12-07

promovendus
Mw. Y. Bérénos (UU)
Dhr. R. Blauwhoff (UU)
Dhr. K. Chaudhary (UM)
Mw. J. Gray (UU)
Mw. Ch. Jeppesen (UU)
Mw. M. Jonker (UU)
Mw. P. Kruiniger (UM)
Mw. M. van der Lans (VU)
Mw. M. Lenaerts (UM)
Mw. P. Lokin (UU)
Mw. N. Nikolina (UU)
Dhr. K. Saarloos (UM)
Dhr. F. Schonewille (UU)
Mw. N. Spalter (VU)
Mw. E. Uijttenbroek (VU)
Mw. N. de Vries (UU)
Dhr. E.J. Wolleswinkel (UM)
Dhr. T. Wuyts (KUL)

0,28
0,54
0,79
0,07
0,19
0,68
0,76
0,79
0,48
0,80
0,72
0,42
0,33
0,80
0,75
0,80
0,00
0,00

01-11-10
01-04-05
01-11-09
01-12-12
01-03-02
01-02-07
01-10-07
01-11-09
01-10-06
01-10-07
01-11-10
01-10-04
01-02-06
01-02-07
01-02-09
01-02-07
01-10-12
01-07-08

Gemiddelde onderzoeksinbreng in fte in de periode 2008-2012.
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Eind

30-04-12
31-10-08

30-11-10

30-06-10

31-12-11
31-10-09

15-05-09

23-05-08
15-06-11

08-11-12
21-12-12
01-07-10
14-02-12
18-09-13
30-10-09
05-12-12
05-09-12

SEP categorie

UD
UD
hoogleraar
UD
gastonderzoeker
UD
UD

reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
buitenpromovendus
buitenpromovendus

INFORMATIE SENIOR ONDERZOEKERS
Overzicht succesvolle onderzoeksaanvragen
Prof.Dr. M.V. Antokolskaia
Jaar: 2008
Titel: Grounds for maintenance obligations between former spouses
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: MaGW open competitie
Partners: prof. dr. H.-J. Schulze (co-applicant) en dr. L.M. Coenraad (co-applicant)
Subsidiebedrag (in €): 180.000,Jaar: 2008
Titel: Verplicht ouderschapsplan in het geval van echtscheiding, beëindiging van geregistreerd partnerschap en scheiding van ongehuwde en ongeregistreerde ouders
Subsidieverstrekker: Faculteit der rechtsgeleerdheid VU
Instrument: Interne ronde promotietrajecten
Partners: Dr. L.M. Coenraad (co-applicant), prof. dr. E.Niemeijer
Subsidiebedrag (in €): 180.000,-

Prof.Dr. K. Boele-Woelki
Jaar: 2008
Titel: De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief
Subsidieverstrekker: ministerie van V&J (WODC)
Subsidiebedrag (in €): 64.000,Jaar: 2009
Titel: Draagmoederschap en illegale opneming van kinderen
Subsidieverstrekker: ministerie van V&J (WODC)
Subsidiebedrag (in €): 74.000,Jaar: 2011
Titel: Legal arrangements of divorced and separated Dutch parents: A longitudinal, multi-actor and
multi-method approach
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: Investering Middelgroot
Partners: sociologie, prof. Dr. Tanja van der Lippe/Dr. Anne-Rigt Poortman
Subsidiebedrag (in €): 584.000,Jaar: 2011
Titel: Family Matters? Exploring the effects of co-parenthood
Subsidieverstrekker: UU
Instrument: Coordinating Societal Change
Subsidiebedrag (in €):161.678,Jaar: 2011
Titel: Divided parents, shared children? A combined legal and sociological perspective on children’s
residence arrangements after divorce and their consequences for children’s well-being
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: Jeugd en Gezin
Partners: sociologie, prof. Dr. Tanja van der Lippe/Dr. Anne-Rigt Poortman
Subsidiebedrag (in €): 486.500,-

59

Internationale peer review 2013

Jaar: 2011
Titel: Good Faith in family law: a magic potion of flexibility or poisonous uncertainty
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: MaGW
Partners: dr. Wendy Schrama
Subsidiebedrag (in €): 168.000,Jaar: 2012
Titel: Position paper over De facto ongelijkheid van mannen en vrouwen
Subsidieverstrekker: ministerie OCW
Partners: prof. Janneke Plantenga (UU, economie) en prof. Tanja van der Lippe (UU, sociologie)
Subsidiebedrag (in €): 53.000,Jaar: 2012
Titel: Oprichting electronic platform Familie & Recht
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: open access journals
Partners: Antokolskaia (VU), Verstappen (RUG), Declerck (UHasselt), Swennen (UAntwerpen),
Verschelden (UGent)
Subsidiebedrag (in €): 45.000,-

Dr. C. Budzikiewicz
Jaar: 2009
Titel: De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief
Subsidieverstrekker: Wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum (WODC)
Instrument: cf overzicht Prof. Boele-Woelki
Partners: K. Boele-Woelki / I. Curry-Sumner / W. Schrama / B. Braat / C. Jeppesen-de Boer
Subsidiebedrag (in €): cf overzicht Prof. Boele-Woelki
Jaar: 2010
Titel: Draagmoederschap en illegale opneming van kinderen
Subsidieverstrekker: WODC
Instrument: cf overzicht Prof. Boele-Woelki
Partners: K. Boele-Woelki / I. Curry-Sumner / W. Schrama / M. Vonk
Subsidiebedrag (in €): cf overzicht Prof. Boele-Woelki

Prof.Mr. L.M. Coenraad
Jaar: 2008
Titel: Grounds for maintenance obligations between former spouses
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: MaGW Open competitie
Partners: Prof. dr. M.V. Antokolskaia (applicant), prof. dr. H.-J. Schulze (co-applicant)
Subsidiebedrag (in €):

Prof.Mr. G.R. de Groot
Jaar: 2007-2013
Titel: The growing diversity of Islamic divorce and its consequences for recognition in Europe (Pauline
Kruiniger)
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: MaGW open competitie
Subsidiebedrag (in €): 200.000,Jaar: vanaf 2008
Titel: Eudo-citizenship (Comparison of ground for acquisition and loss of nationality)
Subsidieverstrekker: EU
Partners: EUI, Dublin, Edinburgh, Budapest
Subsidiebedrag (in €):
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Jaar: vanaf 2010
Titel: ACIT (Acquisition of citizenship)
Subsidieverstrekker:
Partners: EUI, Dublin, Edinburgh, Budapest
Subsidiebedrag (in €):
Jaar: 2011-2015
Titel: The determination of statelessness (Katja Swider)
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: Mozaiek
Partners: UvA (Prof. Besselink)
Subsidiebedrag (in €): 200.000,Jaar: 2012
Titel: Impact assessment mutual recognition civil status records
Subsidieverstrekker: EU
Partners: Matrix Brussel
Subsidiebedrag (in €): 4000,- voor UM
Jaar: 2012
Titel: ILEC (Involuntary loss of European citizenship)
Subsidieverstrekker: EU
Partners: CEPS (Brussel), EUI, Luik, Kopenhagen
Subsidiebedrag (in €): circa 80.000,- voor UM (totaal c. 360.000)
Jaar: 2012-2015
Titel: Namest-StatDuoNat (Statelessness and Dual Nationality in the Americas and Europe in comparative
perspective (Dr Olivier Vonk)
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: Marie Curie
Partners: Georgetown University (Washington)
Subsidiebedrag (in €): 263.000,-

Overzicht prijzen / benoemingen
Prof.Dr. K. Boele-Woelki
Jaar: 2010 (hernieuwd vanaf 2013)
Prijs: buitengewoon hoogleraar aan de University of the Western Cape
Reden tot toekenning: erkende onderzoeker op het terrein van de rechtsvergelijking
Jaar: 2011
Prijs: eredoctoraat van de universiteit Uppsala Zweden
Reden tot toekenning: verrichte onderzoek op het terrein van het vergelijkend en internationaal familierecht in Europa
Jaar: 2012
Prijs: Anneliese Maier Forschungspreis of the Alexander von Humboldt Stiftung
Reden tot toekenning: voor het onderzoek op het terrein van het internationale en vergelijkende familierecht in Europa, ter stimulering van de internationalisering van het onderzoek op dit terrein in Duitsland

Dr. C. Budzikiewicz
Jaar: 2008
Prijs: Hendrik Casimir-Karl Ziegler-Forschungspreis (50.000 €)
Reden tot toekenning: Grenzen schuldrechtlicher Pflichtenbindung im Familienrecht, Jahrbuch der
Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste 2009, pp. 38-41
Jaar: 2009
Prijs: Beurs van de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) voor de jaren 8/2009 – 7/2011
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Jaar: 2011
Prijs: Beurs van de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) voor de jaren 8/2011 – 7/2012

Prof.Mr. G.R. de Groot
Jaar: 2011
Prijs: Lid van verdienste van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
Reden tot toekenning: activiteiten/ publicaties op gebied van personeel statuut, in het bijzonder

namenrecht en nationaliteitsrecht
Jaar:2012
Prijs: Officier in de orde van Oranje-Nassau
Reden tot toekenning: activiteiten/publicaties op gebied van personeel statuut, in het bijzonder
nationaliteitsrecht; activiteiten en publicaties op gebied van het Recht van de Islam en de houding van
West-Europese staten ten opzichte van door de Islam geïnspireerde rechtsstelsels.

Overzicht wetenschappelijke activiteiten
Prof.Dr. M.V. Antokolskaia
Jaar: 2001-heden
Omschrijving: Lid van de Expert Groep van The Commission for European Family Law (CEFL)
Jaar: 2006-heden
Omschrijving: lid van redactie-adviesraad van het Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR)
Jaar: 2005-heden
Omschrijving: lid van de Executive Council of the International Society of Family Law
Jaar: 2009-heden
Omschrijving: lid van de Leverhulme International Network on New Families, New Governance
Jaar: 2011-heden
Omschrijving: lid van de redactie of the peer reviewed Journal of Politics and Law
Jaar: 2012-helden
Omschrijving: redactie lid van het online peer reviewed tijdschrift Family & Recht

Prof.Dr. K. Boele-Woelki
Jaar: 1995Omschrijving: Lid van de Raad van Bestuur van het Internationaal Juridisch Instituut, Den Haag
Jaar: 1995Omschrijving: Lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
Jaar: 1998-2012
Omschrijving: Redacteur van de Electronic Journal of Comparative Law
Jaar: 2001Omschrijving: Voorzitter van de Commission on European Family Law (CEFL)
Jaar: 2002Omschrijving: Lid van de Internationale Beirat der Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Duitsland
Jaar: 2003Omschrijving: Redacteur van de boekenserie European Family Law, Intersentia, Antwerpen/Oxford
Jaar: 2003Omschrijving: Lid van Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht, Duitsland
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Jaar: 2005Omschrijving: Redacteur van de European Journal of Law Reform
Jaar: 2006Omschrijving: Lid van de Wissenschaftliche Vereinigung für Familienrecht, Duitsland
Jaar: 2006Omschrijving: Lid van de Deutsche Juristinnenbund, Duitsland
Jaar: 2007Omschrijving: Lid van het Bestuur van de onderzoeksschool ius commune
Jaar: 2007Omschrijving: Onderzoeksleider van het Utrecht Centre for European Research into Family Law
(UCERF)
Jaar: 2008
Omschrijving: Visiting professor aan de Columbia University, New York
Jaar: 2008Omschrijving: Benoeming tot titulair lid van de Académie International de Droit Comparé
Jaar: 2008Omschrijving: Lid van Duodecim, Universiteit Utrecht
Jaar: 2008Omschrijving: Lid van de Internationale Adviesraad van het Linnaeus Centre of Excellence for the Study
of Religion and Society, Uppsala University, Sweden
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Lid van het Dagelijks Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht
Jaar: 2009
Omschrijving: Professor aan de Haager Akademie voor Internationaal Recht, Den Haag
Jaar: 2009Omschrijving: Voorzitter van de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht, Nederland
Jaar: 2010Omschrijving: Redacteur van de boekenserie Familie & Recht, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag
Jaar: 2012
Omschrijving: Lid van de internationale evalutiecommissie van de rechtenfaculteit van de universiteit
Bazel, Zwitserland
Jaar: 2012Omschrijving: Benoeming tot lid van de Wetenschappelijke Raad van het Zwitsers Institut voor
Rechtsvergelijking in Lausanne, Zwitserland
Jaar: 2012Omschrijving: Voorzitter/redacteur open-access electronic platform Familie & Recht, Boom Juridische
Uitgevers, Den Haag

Dr. C. Budzikiewicz
Jaar: 2008
Omschrijving: Lidmaatschap in het ‘Engere Fakultät’ van de Universiteit Keulen in de functie van een
vertegenwoordiger van de wetenschappelijke medewerkers
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Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Wetenschappelijke redactie ‘Gutachten zum internationalen und ausländischen Privatrecht
(IPG), Veröffentlicht im Auftrag des Deutschen Rates für internationales Privatrecht, Verlag Werner
Gieseking, Bielefeld’

Prof.Mr. L.M. Coenraad
Jaar: 2004-heden
Omschrijving: Medewerker van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Redactielid van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Jaar: 2009-heden
Omschrijving: Medewerker van het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
Jaar: 2012-heden
Omschrijving: Consultant van de European Committee on Legal Co-operation van de Raad van Europa,
project: Parental Dispute Resolution (child relocation)
Jaar: 2012-heden
Omschrijving: Lid van de adviesraad Platform Familie&Recht
Jaar: 2012-heden
Omschrijving: Redactielid Relatierecht en Praktijk

Prof.Mr. G.R. de Groot
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Medeoprichter en bestuurslid RIMO (Nederlandse Vereniging ter bestudering van het recht
van de islam en het Midden Oosten) (sinds 2008)
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Bestuurslid (sinds 2002: secretaris) van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking
(sinds 1984)
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Bestuurslid, sinds 2001 voorzitter van de ‘Deutsch-niederländische Juristenkonferenz’ (sinds
1987)
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Secretaris, later bestuurslid van het Maastrichts Juridisch Genootschap (sinds 1987)
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Corresponderend lid van bestuur Zeitschrift für Europäisches Zivilrecht (sinds 1994)
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Lid Beroepscommissie uitslag examens tolk/vertaler van de Stichting Instituut van Gerechtstolken en- vertalers (sinds 2002)
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Redactieraad Asiel- en Migratierecht (voorheen: Migrantenrecht) (sinds 2002)
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Lid van diverse beoordelingscommissies proefschriften
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: promotor bij diverse proefschriftonderzoeken

64

Europees familie-, personen- en erfrecht

Prof.Dr. F.R. Salomons
Jaar: 2012
Omschrijving: lid Commissie renteberekening Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
(ingesteld om te bevorderen dat aan schuldenaren geen rente in rekening wordt gebracht die niet in
overeenstemming is met de wettelijke normen).

Overzicht maatschappelijke activiteiten
Prof.Dr. M.V. Antokolskaia
Jaar: 2008-2011
Omschrijving: lid van de regiegroep ‘Identiteit’ van de VU
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Voorzitter van de Russische Orthodoxe Parochie H. Nicolaas te Amsterdam
Jaar: 2009-2011
Omschrijving: lid van de regiegroep ‘Diversiteit’ van de VU

Dr. C. Budzikiewicz
Jaar: 2008
Omschrijving: Juridische expertise ten Italiaanse recht voor het Landgericht Düsseldorf in samenwerking
met Prof. Dr. Heinz-Peter Mansel (Universiteit Keulen), geplubliceerd in: Gutachten zum internationalen
und ausländischen Privatrecht (IPG) 2007/2008 nr. 4, Verlag Werner Gieseking, Bielefeld, 2010, pp. 36-57
Jaar: 2008
Omschrijving: Juridische expertise ten Nederlandse recht voor het Landgericht Kleve in samenwerking
met Prof. Dr. Heinz-Peter Mansel (Universiteit Keulen), niet geplubliceerd
Jaar: 4/2008
Omschrijving: College aan de ‘Schule für das deutsche Recht in Danzig’ / Polen; onderwerp: ‘Einführung
in das Zivilrecht/Schuldrecht’ (Introductie in het vermogensrecht)
Jaar: 4/2009
Omschrijving: College aan de ‘Schule für das deutsche Recht in Danzig’ / Polen; onderwerp: ‘Einführung
in das Zivilrecht/Schuldrecht’ (Introductie in het vermogensrecht)
Jaar: 5/2009
Omschrijving: College aan het ‘Utrecht Law College’; onderwerp: ‘Einführung in das deutsche Recht’
(Introductie in het Duitse recht)
Jaar: 5/2009
Omschrijving: College aan het ‘Utrecht Law College’; onderwerp: ‘Einführung in das deutsche Familienrecht’ (Introductie in het Duitse familierecht)
Jaar: 1/2010
Omschrijving: Comparative Law Research in Theory and in Practice – Ius Commune postgraduate
training course: Onderzoek doen naar Duits recht
Jaar: 7/2011
Omschrijving: College aan de ‘Schule für das deutsche Recht in Danzig’; onderwerp: ‘Internationales
Familien- und Erbrecht’ (Internationaal familie- en erfrecht)
Jaar: 7/2012
Omschrijving: College aan de ‘Schule für das deutsche Recht in Danzig’; onderwerp: ‘Internationales
Familien- und Erbrecht’ (Internationaal familie- en erfrecht)
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Prof.Mr. L.M. Coenraad
Jaar: 2006-2010
Omschrijving: Honorair rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Rotterdam
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Honorair raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof Amsterdam
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Lid van de Examencommissie van de Nederlandse Orde van Advocaten, Vakkamer
Burgerlijk Procesrecht, portefeuille Opleiding

Prof.Mr. G.R. de Groot
Jaar: 2008
Omschrijving: Lid van de Commissie Kalsbeek (ingesteld bij Besluit van de Ministerraad 15 september
2007) over Internationale adoptie en lesbisch ouderschap/ Eindverslag mei 2008
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Lid van de Commissie liberalisering namenrecht van het Ministerie van Justitie – Eindverslag
April 2008
Jaar: 2008-2010
Omschrijving: Expert-consultant van de Commissie van experts inzake nationaliteitsrecht, ingesteld door de
secretaris generaal van de Raad van Europa
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Lid van de Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en
nationaliteit (art. 29 Burgerlijk Wetboek (sinds 2001)
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: bijzonder hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Aruba, Oranjestad, Aruba (sinds
2007)
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Docent diverse PAO-cursussen: Rechterlijke macht, advocatuur, en bestuursambtenaren
Jaar: 2009-heden
Omschrijving: bijzonder hoogleraar rechtsvergelijking en internationaal privaatrecht aan de Universiteit van
Hasselt, België
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Expert-consultant van de UNHCR in nationality and statelessness matters
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Expert-consultant of the Open Society Institute on a Draft for a Nationality Protocol to
the African Declaration of Human Rights

Prof.Dr. F.R. Salomons
Jaar: 2008-2011
Omschrijving: Lid Tuchtraad verzekeringen (Verbond van verzekeraars)
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Voorzitter Haags juridisch genootschap
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Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Lid bestuur Stichting Grotius Academie
Jaar: 2009-2012
Omschrijving: Lid Commissie toetsing gerechtsdeurwaarders (controle op kwaliteitsaudits)
Jaar: 2009-2012
Omschrijving: Lid bestuur Nederlandse Juristen Vereniging
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Lid Commissie van Beroep Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
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GOEDERENRECHT
1.

KENMERKEN VAN HET PROGRAMMA

1.1. Volledige titel
Goederenrecht

1.2. Keywords
Europees goederenrecht, vergelijkend goederenrecht, Europees privaatrecht, methodologie van het goederenrecht

1.3. (Coördinerend) programmaleiders
- Prof. J.H.M. van Erp (UM) (coördinator)
- Dr. B. Akkermans (UM)
- Dr. J.M. Milo (UU)
- Prof. V. Sagaert (KU Leuven)
- Prof. A.F. Salomons (UvA)

1.4. Missie
Het onderzoek goederenrecht binnen de onderzoekschool Ius Commune richt zich op de grondslagen van
het goederenrecht, met als doel inzicht te krijgen in de werking en samenstelling van stelsels van goederenrecht, alsmede inzicht te krijgen in het integratieproces dat zich tussen deze stelsels volstrekt, met name in
het kader van de Europese integratie en de toenemende globalisering voor zover deze het Europese
integratieproces mede beïnvloedt.

1.5. Historie
De onderzoeksgroep goederenrecht bestaat sinds vrijwel het begin van de onderzoekschool. Het goederenrecht wordt traditioneel nog steeds vaak gezien als een tamelijk statisch en sterk territoriaal bepaald en
begrensd rechtsgebied en niet als een rechtsgebied bijvoorbeeld het Europese integratieproces veel impact
heeft. De onderzoeksgroep heeft zich echter vanaf het begin tot doel gesteld de interne dynamiek van het
goederenrecht te laten zien en te laten zien dat juist ook deze ontwikkeling aan de basis kan staan van een
hernieuwd integratie proces, met name binnen de Europese Unie. De eerste jaren van haar bestaan zijn met
name besteed aan rechtsvergelijkend onderzoek, teneinde meer inzicht te krijgen in de diversiteit van
stelsels van goederenrecht in Europa. Op het gebied van het goederenrecht was slechts sporadisch grondig
rechtsvergelijkend onderzoek verricht en dit was dringend nodig om op basis van een verantwoord fundament verdergaand onderzoek te kunnen doen. In toenemende mate verandert inmiddels de focus van het
onderzoek in de richting van studies en projecten die het goederenrecht meer functioneel vergelijken (bijv.
met betrekking tot het zekerhedenrecht of de invloed van het partijautonomie) en meer vanuit een verticale
dimensie (rechtsordes op verschillende niveaus: nationaal, Europees (EU, EER, Raad van Europa),
internationaal (UNIDROIT en UNCITRAL). Rechtspraak van het Hof van Justitie, Europese richtlijnen en
verordeningen, bijvoorbeeld, beïnvloeden in toenemende mate – direct of indirect, positief of negatief – het
goederenrecht. Door op een gefaseerde wijze het onderzoek aldus in te richten verwacht de onderzoeksgroep, ondanks het relatief geringe aantal onderzoekers, indien men dit o.a. vergelijkt met het contractenrecht, bij te dragen aan de ontwikkeling van het vergelijkende en Europese goederenrecht als volwaardig
onderzoeksgebied.

1.6. Score evaluatie internationale peer review commissie 2008 (periode 2005-2007)
Aan dit programma werd door de internationale peer review commissie in 2008 een totaal score toegekend
van 4,4.
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2.

DOELSTELLING, ONDERZOEKSTERREIN EN ONDERZOEKSOMGEVING

2.1. Missie, visie en doelstelling (thema)
Het onderzoek van de onderzoeksgroep goederenrecht beoogt inzicht te verkrijgen in de mogelijkheid en de
wenselijkheid van harmonisatie en/of unificatie van het goederenrecht in Europa. Om dit te bereiken is
naast uitgebreide rechtsvergelijkende, ook internationaal privaatrechtelijke, Europeesrechtelijke en internationaalrechtelijke kennis vereist.
Het goederenrecht bestaat veelal uit regels van dwingend recht waarvan de kern met name om historische
redenen de inhoud heeft, zoals wij deze nu kennen. Het onderzoek in het goederenrecht is traditioneel met
name nationaal georiënteerd. Dit geldt zowel voor de Europees-continentale en de Scandinavische rechtsstelsels, als voor de common law. Dit hangt samen met het dwingende karakter van de goederenrechtelijke
regels, het systeemdenken dat aan die regels ten grondslag ligt, het herleiden van goederenrechtelijke
verhoudingen tot territoriaal gebonden regels (in het i.p.r. mede blijkend uit de lex rei sitae regel) en de
grote behoefte die er in het goederenrecht bestaat aan rechtszekerheid en voorspelbaarheid.
De doelstelling van het Ius Commune onderzoek goederenrecht is om via rechtsvergelijking de traditionele
benadering van het goederenrecht te doorbreken en te zoeken naar transsystematische gemeenschappelijke
uitgangspunten en benaderingen van het goederenrecht. Er wordt gezocht naar de dynamiek in het goederenrecht op snijvlakken (nationaal en vergelijkend) goederen-/verbintenissenrecht, Europees en internationaal recht, alsmede internationaal privaatrecht. In deze aanpak is tevens ruimte voor het aangeven en
bespreken van de verschillen in uitgangspunten en benaderingen. Met andere woorden: er wordt zowel
onderzoek gedaan naar convergentie als divergentie. Via verschillende initiatieven wordt tevens gezocht
naar nieuwe methoden om de onderzoeksresultaten te presenteren. Niet alleen via conferenties, bundels,
boeken en artikelen, maar ook via het Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe project
wordt gezocht naar deze nieuwe methoden. In het kader van dat laatste project is in 2012 het casebook
Cases, Materials and Text on Property Law verschenen, waaraan verschillende leden van de onderzoeksgroep een substantiële bijdrage hebben geleverd. Wat betreft conferenties dient vermeld te worden dat
vanuit de groep jongere onderzoekers binnen de onderzoeksgroep een Young Property Lawyers Forum is
opgericht, dat inmiddels al meerdere studiedagen, onderzoekspresentaties en een masterclass heeft
georganiseerd.

2.2. Positie binnen Ius Commune en op nationaal en internationaal niveau
Het programma goederenrecht betreft een rechtsgebied waar de integratie van het recht minder ver is
gevorderd dan op andere privaatrechtelijke gebieden kan worden waargenomen. Niettemin wordt integratie
vanuit de Europese rechtspraktijk, waarbij in het bijzonder aan zekerheidsrechten en het internationale
goederenrecht kan worden gedacht, wel steeds meer als gewenst ervaren. Slechts op een relatief beperkt
aantal gebieden heeft de Europese of internationale wetgever (bijv. UNIDROIT) harmoniserende of
unificerende regelgeving op het gebied van het goederenrecht tot stand gebracht. Hoewel het goederenrecht
in toenemende mate bij de integratie van het recht in, met name, de Europese Unie wordt betrokken (bijv. in
het Draft Common Frame of Reference project, of in het kader van de uniformering van het goederenrechtelijk i.p.r. in Europa, zoals bijv. de Erfrechtsverordening), is rechtsvergelijkend onderzoek dat harmonisatie/unificatie voorbereidt en faciliteert nog steeds noodzakelijk.
Door middel van de uitgezette, gefaseerde, onderzoekslijnen beoogt het programma goederenrecht op een
constructieve wijze langdurig bij te kunnen dragen aan integratie van het recht binnen Europa om aldus een
belangrijke doelstelling van de onderzoekschool te kunnen realiseren. Het goederenrecht is van aanvang af
een onderzoeksobject geweest van de onderzoekschool. Met name gezien de te verwachten toenemende
betrokkenheid van het goederenrecht bij het Europese integratieproces zullen de uitgezette onderzoekslijnen blijven bijdragen aan de doelstellingen van de onderzoekschool. Verder is de onderzoeksgroep
versterkt en wordt de samenwerking met niet-leden verder uitgebouwd, mede naar aanleiding van de door
de mid-term peer review commissie uitgesproken zorg over de continuïteit van de onderzoeksgroep.
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2.3. Samenwerking met andere onderzoeksgroepen
2.3.1. Binnen de onderzoekschool
Vermelding verdient dat binnen de onderzoekschool coördinatie plaats vindt over de planning van de
jaarlijkse workshops contractenrecht en goederenrecht, zodat leden van beide groepen elkaars workshops
kunnen bijwonen. De Amsterdamse onderzoeksgroep organiseert regelmatig European Property Law
Seminars binnen het kader van de tweewekelijkse seminars van het Center for the Study of European
Contract law van de UvA. Zo worden de komende maanden voordrachten gehouden door William
Swadling (Oxford), Wolfgang Faber (Salzburg) en Brigitta Lurger (Graz). De Maastrichtse onderzoeksgroep werkt nauw samen met andere onderzoekers op het gebied van het Europese privaatrecht binnen het
Maastricht European Private Law Institute. Tijdens seminars komen regelmatig Europees-goederenrechtelijke onderwerpen aan bod.
2.3.2. Buiten de onderzoekschool
De onderzoeksgroep werkt intensief samen met andere goederenrechtelijke onderzoeksgroepen.
Er wordt nauw samengewerkt met de South African Research Chair in Property Law (SARCPL), die door
Prof. Andre van der Walt (Universiteit van Stellenbosch) wordt geleid. Akkermans, Van Erp, Milo, Sagaert
en Van Vliet zijn allen fellow bij deze onderzoeksleerstoel, die als denktank fungeert bij de voorbereiding
van land reform binnen Zuid-Afrika. Zo werd in 2012 te Stellenbosch het Young Property Lawyers Forum
georganiseerd, met onder meer een Masterclass waar, naast senior leden van de onderzoeksgroep, ook bijv.
Prof. Joseph Singer (Bussey Professor of Law aan de Harvard Law School) lopend onderzoek presenteerde.
Van Erp zal in 2013 de eerste Annual SARCPL faculty lecture uitspreken.
Ook met de onderzoeksgroep van Prof. Kenneth Reid uit Edinburgh wordt intensief samengewerkt, zoals
bijvoorbeeld via het Young Property Lawyers Forum dat in 2009 door junior onderzoekers uit Edinburgh
aldaar werd georganiseerd. Gewezen kan verder worden op de rondetafelconferentie over Boek X DCFR
(trustrecht) die in 2011 in Edinburgh werd gehouden en waar Van Erp sprak over de Nederlandse zienswijze ten opzichte van dit voorstel. Verder zal Willem Loof (promovendus, UM) dit voorjaar voor twee
maanden als gastonderzoeker verbonden zijn aan de leerstoel van Reid.
Vanuit de onderzoeksgroep is het European Property Law Journal opgericht, een tijdschrift dat zich richt
op de ontwikkeling van het Europese goederenrecht. Aan de redactie van dit tijdschrift nemen vanuit de
onderzoeksgroep Van Erp (hoofdredacteur), Salomons en Sagaert deel. Verder zijn redacteuren: Prof.
Eva-Maria Kieninger (Würzburg), Prof. Brigitta Lurger (Graz), William Swadling (Oxford) en Prof.
AnnaVeneziano (Terrano, tevens adjunct Secretaris-Generaal van UNIDROIT). Akkermans en Anna
Berlee (promovenda UM) vormen het redactiesecretariaat. Deze redactie fungeert in feite als een eigen
onderzoeksgroep.
De Amsterdamse groep is onlangs versterkt door de benoeming van prof. Anna Veneziano (o.a. adjunct
Secretaris-Generaal van UNIDROIT) tot deeltijdhoogleraar European property law. Deze groep organiseert
voorts regelmatig de European Property Law Seminars binnen het kader van de tweewekelijkse seminars
van het Center for the Study of European Contract law van de UvA. Zo worden de komende maanden
voordrachten gehouden door William Swadling (Oxford), Wolfgang Faber (Salzburg) en Brigitta Lurger
(Graz).
De Maastrichtse groep zoekt samenwerking met de onderzoeksgroep van Prof. Leon Verstappen (RUG),
die ook sterk betrokken is bij projecten in het kader van bijvoorbeeld de International Alliance on Land
Tenure and Administration. Binnenkort zullen de onderzoekers van beide groepen elkaar in Groningen
ontmoeten voor een wederzijdse presentatie van elkaars onderzoek. Verder wordt nauw samengewerkt met
de European Land Registry Assocation (ELRA) in Brussel en het Colegio de Registradores de España in
Madrid. Van Erp en Akkermans zijn via ELRA lid van de EU projectgroep inzake Cross Border Electronic
Conveyancing en Anna Berlee heeft via het Collegio de Registradores goede contacten opgebouwd met een
onderzoeksgroep in Spanje die zich richt op mogelijke registratie van sommige roerende zaken.
Van Erp is lid van de Advisory Board van het door het Zentrum für Europäische Rechtspolitik (ZERP) te
Bremen geleide EU project Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe en volgt als zodanig
het onderzoek binnen deze groep nauwgezet. Ten slotte was Van Erp sinds 2010-2012 bestuurslid van de
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Amerikaanse Association for Law, Property and Society (ALPS), waarin Amerikaanse en Europese
goederenrechtelijke onderzoekers jaarlijks samenkomen om hun onderzoek te bespreken. Vanuit ALPS
zijn uitstekende contacten ontstaan met Prof. Susan Bright (Oxford), die nog versterkt worden doordat
Eveline Ramaekers (promovenda UM, die op 4 april 2013 haar dissertatie European Union Property Law:
From Fragments to a System zal verdedigen) in 2012 is benoemd tot Tutor in Law (aandachtsgebieden: EU
recht, Engels land law en trust law) aan het Wadham College (Oxford).

2.4. Aansluiting met gastonderzoekers
De onderzoeksgroep werkt uitgebreid en intensief samen met Prof. Kenneth Reid, en Prof. George Gretton
(beiden Edinburgh), Prof. André van der Walt (SARCPL) en Prof. Marius de Waal (beiden Stellenbosch)
en met Prof. Reiner Schulze (Münster). Op deze wijze verankert de onderzoeksgroep zich in de context van
het internationale goederenrechtelijk onderzoek. In het verleden zijn Akkermans en, meer recent,
Ramaekers gastonderzoeker geweest bij Schulze in Münster, twee onderzoekers van Van der Walt zijn als
gastonderzoeker verbonden geweest aan de leerstoel van Van Erp, Willem Loof zal in het voorjaar van
2013 gastonderzoeker zijn bij Reid en Akkermans is in het voorjaar van 2013 visiting fellow bij de leerstoel
van Sagaert.

3.

PROGRAMMAOPZET EN STRATEGIE

3.1. Probleemstelling, doel, focus en methode
De primaire doelstelling van het Ius Commune onderzoek goederenrecht is om via rechtsvergelijking de
traditionele benadering van het goederenrecht te doorbreken en te zoeken naar transsystematische
gemeenschappelijke uitgangspunten en benaderingen van het goederenrecht. Er wordt gezocht naar de
dynamiek in het goederenrecht op snijvlakken (nationaal en vergelijkend) goederen-/verbintenissenrecht,
Europees en internationaal recht, alsmede internationaal privaatrecht. In deze aanpak is tevens ruimte voor
het aangeven en bespreken van de verschillen in uitgangspunten en benaderingen. Met andere woorden: er
wordt zowel onderzoek gedaan naar convergentie als divergentie. Via verschillende initiatieven wordt
tevens gezocht naar nieuwe methoden om de onderzoeksresultaten te presenteren. Niet alleen via conferenties, bundels, boeken en artikelen, maar ook via het Ius Commune casebook Property Law wordt
gezocht naar deze nieuwe methoden.
De onderzoeksgroep goederenrecht probeert het onderzoek op een vernieuwende manier te benaderen.
Hierbij is het belangrijk te vermelden dat zowel klassieke (‘horizontale’) rechtsvergelijking van bestaande
nationale rechtssystemen als ‘verticale’ rechtsvergelijking, zowel in historisch als in internationaal en
(supranationaal) Europeesrechtelijk perspectief, worden geacht bij te dragen aan de doelstellingen van het
programma goederenrecht binnen de onderzoekschool. Verder is het onderzoek in die zin vakoverstijgend
dat de groep zich ook richt op de samenhang tussen rechtsintegratie in het algemene vermogensrecht en in
het goederenrecht. Daarbij gaat het met name om de vraag in hoeverre EU harmonisatie van het vermogensrecht ook op onderdelen van het goederenrecht betrekking kan en (zo ja) zou moeten hebben. Hierbij
ligt de focus op twee onderwerpen: rechtvaardiging van goederenrechtelijke aanspraken (verkrijging van
goederenrechtelijke aanspraken, vorm en omvang van bescherming van rechthebbenden, vermogensrechtelijke verantwoordelijkheid en voorrang) en apparent entitlement (publiciteitssystemen, clearing and
settlement, publiciteit en prioriteit, bescherming van verkrijgers te goeder trouw.
Afhankelijk van het onderwerp worden ook andere (juridische en niet-juridische) vakgebieden bij het
onderzoek betrokken. Voorbeelden zijn rechtseconomische uitgangspunten met betrekking tot het gesloten
stelsel van goederenrecht (Akkermans) maar ook onderwerpen uit het recht van de Europese Unie (meest
recente voorbeeld is de dissertatie van Ramaekers).
Goederenrecht is in hoge mate bepaald door historische ontwikkelingen. Met name in het onderzoek in de
eerste en tweede onderzoekslijn (zie par. 3.2) wordt daarom aandacht besteed aan de historische ontwikkeling van het goederenrecht als verklaringsmodel voor de totstandkoming van de goederenrechtelijke
stelsels. Het is ook in deze gebieden waarin interdisciplinair onderzoek, met name rechtseconomisch, zijn
plaats vindt.
In het kader van de derde onderzoekslijn (zie par. 3.2) wordt aandacht besteed aan algemene beginselen van
mensenrechten (Art. 1 Eerste Protocol EVRM) en de doorwerking in het goederenrecht van het recht van de
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Europese Unie. Daarbij gaat het niet alleen om richtlijnen en verordeningen (‘positieve integratie’), maar
ook om de beginselen van de interne markt (de ‘vier vrijheden’) en de rechtspraak van het Europese Hof
van Justitie (zogenaamde ‘negatieve integratie’). Dit leidt ertoe dat meer intensief wordt samengewerkt met
deskundigen op het gebied van het Europese recht en dat de onderzoeksgroep zich in toenemende mate
meer interdisciplinair bezig houdt, zeker op het grensvlak tussen het goederenrecht (algemeen vermogensrecht, privaatrecht) en Europees recht (publiekrecht).

3.2. Programmabeschrijving en thema’s
Het onderzoek van de onderzoeksgroep goederenrecht verloopt langs drie onderzoekslijnen:


Alle stelsels van goederenrecht in Europa maken gebruik van gemeenschappelijke uitgangspunten en
beginselen. Dit betreft niet alleen de meer traditionele, in het Engels gesteld principles, maar veelal de
onderliggende rechtspolitieke systematiek (common thought-patterns), die tot deze uitgangspunten
(principles en ground rules) leiden. De bestudering van deze systematiek en beginselen, lijdt tot een
beter begrip van de structuur en dogmatische keuzes die aan een goederenrechtelijk stelsel ten
grondslag liggen. Op deze manier worden de traditionele verschillen tussen civil law en common law,
maar ook tussen civil law en de Scandinavische rechtsstelsels, alsmede tussen rechtsstelsels uit
eenzelfde traditie onderling, op een andere – vernieuwende – manier in kaart gebracht. Dit deel richt
zich met name op gemeenschappelijke benaderingen.



De stelsels van goederenrecht in Europa zijn op verschillende manieren in te delen. Niet alleen
volgens het traditionele onderscheid tussen civil law en common law, maar er bestaan ook duidelijke
verschillen tussen de civil law stelsels onderling. Men denke aan het Duitse abstracte traditie stelsel
van overdracht ten opzichte van het Franse consensuele stelsel, of het Duitse positieve grondregistratiestelsel en het Frans/Nederlandse negatieve stelsel. Dit deel van het onderzoeksprogramma
goederenrecht concentreert zich met name op deze technische verschillen en vormt zo een belangrijke
bijdrage aan het in kaart brengen van de problemen rond de totstandkoming van een Europees goederenrecht. In het kader van dit onderzoek worden ook, vanuit het gezichtspunt van het Nederlandse
en Belgische goederenrecht, vergelijkingen met andere Europese stelsels, het Noord-Amerikaanse
recht (in het bijzonder de V.S., maar ook Canada) en het Zuid-Afrikaanse recht gemaakt.



Naast de nationale ontwikkelingen wordt ook aandacht besteed aan de internationale ontwikkelingen
op het gebied van het goederenrecht. Voorbeelden van ontwikkelingen binnen de Europese Unie zijn:
de nieuwe Richtlijn Betalingsachterstanden; de Richtlijn Financiële Zekerheidsovereenkomsten; de
Europese Insolventieverordening en de hervorming van deze en het werk van de Europese Commissie
aan de eenmaking van de hypothekenmarkt in Europa. Ook is er toenemende aandacht voor de
goederenrechtelijke gevolgen van het Europese internationaal privaatrecht in het kader van de Rome I
Verordening over contractuele verbintenissen en de Europese Erfrechtverordening, alsook de voorstellen voor een Verordening over het huwelijksgoederenrecht en over het vrij verkeer van authentieke instrumenten. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan internationaalrechtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld het Verdrag van Kaapstand inzake mobiel materieel (vliegtuigen, spoorwegrijtuigen) en de Haagse Trust Conventie. Ten slotte wordt ook de rechtspraak van het Europese Hof van
Justitie en van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens inzake goederenrecht nauwlettend
gevolgd. Dit deel van het Ius Commune goederenrechtelijk onderzoek besteedt aandacht aan deze
internationale verdragen en aan de verhouding tussen genoemde ontwikkelingen en het nationale
recht.

3.3. Programmaleiding
In het goederenrecht bestaat er weliswaar een zich ontwikkelend Ius Commune (gedeelde historische
wortels, alsmede gemeenschappelijke rechtspolitieke uitgangspunten, fundamentele beginselen, begrippen
en regels), dat mede tot uitdrukking komt in Europees goederenrecht, maar om het Ius Commune verder te
exploreren en te ontwikkelen dient op rechtsvergelijkend vlak nog altijd fundamenteel onderzoek te worden
verricht. Gezien de complexiteit van dit rechtsgebied, waar civil law en common law (Engeland &Wales en
Ierland) een grote divergentie vertonen, terwijl ook binnen de Europees-continentale rechtsstelsels (civil
law) duidelijk herkenbare verschillen in tradities bestaan (Frankrijk, Duitsland, de Scandinavische landen,
de nieuwe EU lidstaten en de zogenaamde gemengde rechtsstelsels van Schotland, Malta en Cyprus), is
goede samenwerking van een zeer groot belang. De programmaleiding probeert dan ook door brede
samenwerking een productief onderzoeksklimaat te creëren, waarin onderzoekers (met name ook: jonge
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onderzoekers via het Young Property Lawyers Forum, de gelegenheid hebben hun ideeën en onderzoeksresultaten met elkaar te bespreken en aan derden kenbaar te maken.
De programmaleiding neemt doorgaans het initiatief voor het organiseren van bijeenkomsten, zowel in het
kader van de door de onderzoekschool georganiseerde activiteiten als daarbuiten. Op het jaarlijkse Ius
Commune congres wordt altijd een workshop besteed aan het goederenrechtelijk onderzoek. Tijdens deze
bijeenkomsten wordt, aan de hand van het thema van de conferentie, goederenrechtelijk onderzoek gepresenteerd. Daarnaast bestaat er, en dit is de uitdrukkelijke opzet van de programmaleiding, voldoende ruimte
voor het bespreken van lopend onderzoek. In dit laatste onderdeel wordt met name voorrang gegeven aan
promovendi, om ook deze groep onderzoekers bij het onderzoek goederenrecht in de onderzoekschool te
betrekken. Daarnaast kan (lopend) onderzoek worden gepresenteerd tijdens het al meermaals genoemde
Young Property Lawyers Forum, waar jonge onderzoekers op informele, open en constructief-kritische
wijze hun werk kunnen bespreken met elkaar, maar ook (bijv. tijdens de master class) met senior
onderzoekers.
Naast de door de onderzoekschool georganiseerde activiteiten besteedt de programmaleiding ook aandacht
aan het organiseren van eigen activiteiten, zoals het organiseren van congressen en bijeenkomsten voor
discussies over een bepaald goederenrechtelijk thema. Ook op facultair niveau organiseren de programmaleiders bijeenkomsten. Over het algemeen vindt participatie aan alle van deze bijeenkomsten plaats door
de leden van de onderzoeksgroep, maar zeker ook van daarbuiten.
Vanuit Maastricht wordt het programma gecoördineerd (Van Erp) in voortdurend overleg met de programmaleiders uit Maastricht (Akkermans) Amsterdam (Salomons), Leuven (Sagaert) en Utrecht (Milo).
De lijnen naar de overige onderzoekers zijn kort en informeel. Regelmatig worden bovengenoemde
bijeenkomsten dan ook samen met deze overige onderzoekers georganiseerd. Daarnaast vindt ook overleg
plaats met participerende seniorleden uit Edinburgh (Reid/Gretton) en Stellenbosch (De Waal/Van der
Walt). Al langer wordt ook samengewerkt met Schulze (Centrum für Europäisches Privatrecht, Münster)
en Pascale Lecocq/Patrick Wautelet (Luik). De samenwerking met Schulze beoogt om aldus de inbreng
vanuit het Duitse recht te versterken. De samenwerking met Lecocq is erop gericht de inbreng vanuit het
Belgische (en Franse) recht te versterken en met Wautelet om tot intensievere analyse van de samenhang
tussen Europees i.p.r. en het goederenrecht te kunnen komen.
Bijzonder is dat ook onderzoekers en promovendi initiatieven realiseren die tot verregaandere samenwerking leiden. Dit betreft niet alleen deze onderzoekers en promovendi zelf, maar ook de senior onderzoekers
in het programma. In 2008 werd door toenmalige promovendi Akkermans (Maastricht), Maslin
(Edinburgh) en Ramaekers (Maastricht) het Young Property Lawyers Forum (YPLF) opgericht. Doel is
om, naast het jaarlijkse Ius Commune congres, te komen tot meer intensieve samenwerking tussen jonge
(pas gepromoveerde) onderzoekers. Dit initiatief leidde in 2009 tot het YPLF in Edinburgh, in 2011 tot het
YPLF in Maastricht en in 2012 tot het YPLF in Stellenbosch. In 2013 zal het YPLF plaatsvinden in Leuven.
Vanaf de 2012 Stellenbosch editie volgt er op het YPLF zelf een masterclass goederenrecht waarin vooraanstaande goederenrechtspecialisten hun onderzoek presenteren. Het YPLF wordt geheel georganiseerd
door promovendi en pas gepromoveerde onderzoekers en leidt tot een publicatie in de Ius Commune
Europaeum Series onder de titel Propety Law Perspectives.
De sfeer op al deze bijeenkomsten wordt gekenmerkt door wederzijds enthousiasmeren, elkaar stimuleren
en, daarmee direct samenhangend, grote betrokkenheid van de onderzoekers bij elkaars onderzoek en de
bereidheid (ook in teamverband) met elkaar samen te werken.

3.4. Maatregelen genomen n.a.v. de internationale peer review 2008
Na de internationale peer review in 2008 is er met name aandacht besteed aan het verder verstevigen van de
personele basis voor het onderzoek. Door interne keuzes binnen de Universiteit Utrecht is de inbreng vanuit
Utrecht is in 2012 – in ieder geval tijdelijk – gemarginaliseerd en er wordt nu gezocht naar uitbreiding met
andere partners uit Nederland en/of daarbuiten en nog intensievere samenwerking met Stellenbosch (Van
der Walt, SARCPL) en Reid/Gretton (Edinburgh).
De ingeslagen weg, waarin het onderzoek van de groep zich steeds meer concentreert op de dynamiek van
het Europese integratieproces en daar vanuit een innoverende en kritische houding naar kijkt, is na positief
commentaar, verder doorgezet. Te denken valt hierbij aan nieuwe promotieprojecten, alsmede nieuwe
aandacht voor Europese initiatieven als het Europese erfrecht en het Europese huwelijksgoederenrecht.
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Tabel 1: Onderzoeksinzet 2008-2012 – Goederenrecht

Vaste staf

1

Tijdelijke staf
Promovendi

2009

2010

2011

2012

3,64

3,99

3,99

3,59

3,69

0,12

0,20

0,20

0,17

4,52

5,23

5,22

7,58

8,96

8,16

9,34

9,41

11,37

12,82

2

3

Totaal staf

5.

2008

ONDERZOEKSRESULTATEN

Tabel 2: Onderzoeksresultaten 2008-2012 – Goederenrecht
2008

2009

2010

2011

2012

Artikels refereed
Artikels
non-refereed
Boeken

17

13

14

24

21

3

3

6

6

1

1

1

2

2

Boekdelen

20

38

25

38

40

Dissertaties

1

1

1

28

37

23

21

10

5

9

8

6

10

Congresbijdragen

1

4

Vakpublicaties
Populariserende
publicaties5
Overig

5.1. Kernpublicaties
De programmaleiders hebben de volgende drie kernpublicaties geselecteerd:


Van Erp, J.H.M. & Akkermans, B. (Eds.) (2012), with the collaboration of Alexandra Braun, Monika
Hinteregger, Caroline Lebon, Michael Milo, Vincent Sagaert, William Swadling and Lars van Vliet.
Cases, materials and text on property law (Ius Commune Casebooks for the Common Law of
Europe). Oxford: Hart Publishing (lxxii & 1170 p.)
Toelichting: Het casebook is meer dan een traditioneel Amerikaans casebook: Het is de weergave en
het resultaat van een uitgebreide en diepgaande rechtsvergelijkende en Europeesrechtelijke analyse
van het goederenrecht in Europa. De verbindende teksten zijn daarom het resultaat van grondig
wetenschappelijk onderzoek en overstijgen verre een toelichting die in een Amerikaans casebook
gebruikelijk is om louter didactische redenen.



Van Erp, J.H.M., Salomons, A. & Akkermans, B, (Eds.) (2012). The future of European property law.
München: Sellier European Law Publishers (246 p.)
Toelichting: Het tweede boek over de toekomst van het Europese goederenrecht is het resultaat van
twee conferenties (gehouden in Maastricht en Amsterdam) en laat goed zien hoe binnen de onderzoeksgroep wordt samengewerkt.

1
2
3
4

5

Hoogleraren, UHD’s en UD’s.
Onderzoekers inclusief post-docs.
Alle categorieën.
In deze verslagperiode zijn congresbijdragen opgenomen in de categorie boekdeel, wanneer de congresbundel
daadwerkelijk is verschenen.
In deze verslagperiode zijn geen populariserende publicaties in de verslaglegging opgenomen.
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Sagaert, V. (2008). De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de Plechtige
Openingszitting van het 114e werkingsjaar van de Balie van Brussel. Antwerpen: Intersentia.
Toelichting: De publicatie over het eigendomsrecht toont aan dat het door de onderzoeksgroep
verrichte onderzoek ook leidt tot herbezinning en heroverweging van nationale goederenrechtelijke
leerstukken: het goederenrecht is door de impact van de Europese integratie niet langer statisch en
territoriaal begrensd.

5.2. Belangrijke onderzoeksresultaten en publicaties


Salomons, A.F. (2008), How to draft new rules on the bona fide acquisition of movables for Europe?
Some remarks on method and content. In: W. Faber & B. Lurger (Eds.), Rules for the transfer of
movables: A candidate for European harmonisation or national reforms? (Schriften zur Europäischen
Rechtswissenschaft, 6) (pp. 141-154). München: Sellier. European Law Publishers.



Erp, J.H.M. van (2009). Deconstruction and reconstruction of European property law: A research
agenda. In: E. Cashin Ritaine (Ed.), Legal engineering and comparative law/L’íngénierie juridique et
le droit comparé (Rapports du colloque du 25e. anniversaire de l’Institut Suisse de Droit Comparé du
29 août 2008 à Lausanne) (pp. 105-121). Zurich/Basel: Schultess.



Erp, J.H.M. van (2009). From ‘classical’ to modern European property law. In: Essays in honour of
Konstantinos D. Kerameus/Festschrift für Konstantinos D. Kerameus, Vol. I (pp. 1517-1533).
Athens/Brussels: Ant. A. Sakkoulas/Bruylant.



Salomons, A.F. (2009), On the economics of good faith acquisition protection in the DCFR. In: A.
Somma (Ed.), The politics of the Draft Common Frame of Reference (Private Law in European
Context series 16) (pp. 199-216). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.



Akkermans, B. & Ramakers, E. (2010). Article 345 TFEU (ex. Article 295 EC Treaty). Its meanings
and interpretations. European Law Journal, 292-314.



Erp, J.H.M. van & Akkermans, B. (2010). European union property Law. In: Chr. Twigg-Flesner
(Ed.), Cambridge companion to European Union private law (pp. 173-186). Cambridge: Cambridge
University Press.



Erp, J.H.M. van (2011). European property law: A methodology for the future. In R. Schulze & H.
Schulte-Nölke (Eds.), European private law – current status and perspectives (pp. 227-248). Munich:
Sellier. European Law Publishers.



Akkermans, B. & Ramaekers, E. (Eds.) (2012). Property law perspectives (Ius Commune Europaeum,
106). Antwerp: Intersentia (viii + 154 p.)



Groot, S. de (2012), Three questions in relation to the scope of Book IX DCFR. In: J.H.M. van Erp,
A.F. Salomons & B. Akkermans (Eds.), The future of European property law (pp. 137-152).
München: Sellier. European Law Publishers.



Hamwijk, D.J.Y. (2012), The puzzling concepts of publicity and possession: to the heart of property
law. European Property Law Journal, 1(2), 299-316.



Sagaert, V., Voinot, D., Dupuis, M., Laugier & Attard, J. (Eds.) (2012). Le recouvrement de créances
sans frontières. Brussel: Larcier (256 p.)



Sagaert, V., Samoy, I. & Terryn, T. (Eds.) (2012). De invloed van het Europese recht op het Belgische
privaatrecht. Antwerpen: Intersentia (691 p.)



Sagaert, V., Terryn, E. & Storme, M.E. (Eds.) (2012). The Draft Common Frame of Reference:
national and comparative perspectives. Antwerp: Intersentia (506 p.)



Sagaert, V. & Dirix, E. (2012). Trusts in European civil law. On building bridges and Trojan horses.
In: H. Mostert & M.J. de Waal (Eds.), Liber amicorum van Cornelius Van der Merwe (pp. 281-300).
Durban: Lexis Nexis.



Sagaert, V. & Del Corral, J. (2012). Acquisition of ownership of goods in the DCFR: a Belgian
perspective. In: V. Sagaert, M.E. Storme & E. Terryn (Eds.), The Draft Common Frame of Reference:
national and comparative perspectives (pp. 343-382). Antwerp: Intersentia.
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Sagaert, V. (2012). Le régime du droit des sûretés de l’OHADA: quelques observations comparatives.
In: P. de Wolf & I. Verougstraete (Eds.), Le droit de l’Ohada. Son intégration en République démocratique du Congo (pp. 209-242). Bruxelles: Bruylant.



Sagaert, V., Apers, A. & Bouly, S. (2012). De invloed van het Europese recht op het Belgische zekerheden- en goederenrecht. In: I. Samoy, V. Sagaert & E. Terryn (Eds.), De invloed van het Europese
recht op het Belgische privaatrecht (pp. 635-690). Antwerpen: Intersentia.



Vliet, L.P.W. van (2012). The German Grundschuld. Edinburgh Law Review, 16(2), 147-177.



Weijs, R.J. de (2012). Harmonisation of European insolvency law and the need to tackle two common
problems: common pool & anticommons. International Insolvency Review, 21, 67-83

5.3. Zelfreflectie t.a.v. onderzoeksoutput
De verscheidenheid aan publicaties laat zien op welke vraagstukken de onderzoeksgroep zich richt, met
name de invloed die de Europese integratie uitoefent op zowel het nationale goederenrecht als in de richting
van een zich ontwikkelend Europees goederenrecht. Ook valt op dat de onderzoeksgroep de resultaten van
haar werk presenteert in gezamenlijk geredigeerde boeken (bijv. het Ius Commune casebook Cases,
Materials and Text on Property Law, maar ook andere gezamenlijke uitgaven).

6.

ACADEMISCHE REPUTATIE

Hoewel vanuit de onderzoeksgroep meerdere onderzoeksaanvragen zijn ingediend om EU middelen te
verwerven (met name door Akkermans, die daarbij in het bijzonder samenwerking zocht met onderzoekers
binnen de onderzoeksgroep), zijn deze uiteindelijk niet succesvol gebleken, al waren de beoordelingen
telkens zeer positief. Niettemin participeren onderzoekers in door de EU gesubsidieerde projecten.
Genoemd kunnen worden het Cross Border Conveyancing Project (na het eerste, inmiddels afgesloten
project CROBECO I, gaat de EU een vervolgproject CROBECO II financieren, beide gecoördineerd door
de European Land Registry Association), waaraan Van Erp en Akkermans deelnemen. Verder is Van Erp
lid van de Raad van Advies bij het EU project Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe
(gecoördineerd vanuit ZERP, Universiteit Bremen).
Sagaert heeft in 2009 twee succesvolle aanvragen ingediend voor een FWO beurs: The principle of
accessoriness in private law (onderzoeker: Koen Swinnen) en The delivery in the transfer of movable
corporal goods (onderzoeker: Julie Del Corral). Van Erp heeft een succesvolle aanvraag bij NWO ingediend
voor een aio-plaats met betrekking tot het project Contractualisation of ownership in civil law systems: A
stepping stone for the development of European property law. Dit project wordt thans uitgevoerd door
Willem Loof.
Verder moet erop worden gewezen dat de Zuid-Afrikaanse regering de onderzoeksleerstoel van Van der
Walt (SCARPL) na een zeer positieve beoordeling opnieuw voor een periode van vijf jaar zal financieren.

7.

WERVEND VERMOGEN

Het blijkt dat, mede gezien de krappe wetenschapsbudgetten op zowel nationaal als Europees niveau, het
verwerven van onderzoeksmiddelen geen eenvoudige opgave is. Niettemin worden voortdurend projectaanvragen ingediend.

8.

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

Een markteconomie kan niet functioneren zonder verhandelbare rechten op goederen. Het goederenrecht
vormt daarmee een juridisch fundament onder iedere markt. Nu binnen de EU en de EER markten niet
langer territoriaal van elkaar zijn gescheiden en de grenzen tussen staten vervagen door de Europese
integratie, ondergaat in Europa ieder stelsel van goederenrecht de invloed van het Europese recht.
Tegelijkertijd brengt toenemende handel binnen de Europese markt ook de verschillende nationale stelsels
steeds meer met elkaar in contact en soms ook conflict, waardoor het (Europese) i.p.r. in belang steeds meer
toeneemt en onderlinge afstemming van nationaal recht steeds nijpender wordt. De onderzoeksgroep
beoogt een fundamentele bijdragen aan de bestudering en oplossing van deze problematiek te bieden.
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9.

SWOT-ANALYSE EN DOELSTELLINGEN

9.1. Sterkten van het programma
Het programma analyseert het goederenrecht systematisch-rechtsvergelijkend, innovatief en met een diepgaand besef van de impact die de Europese integratie heeft. Daarbij worden traditionele grenzen tussen de
verschillende juridische vakgebieden overschreden (zoals het onderscheid contractenrecht/goederenrecht
of het onderscheid privaatrecht/publiek (EU) recht). Verder wordt door de onderzoekers op een enthousiaste, open en betrokken wijze nauw samengewerkt.

9.2. Zwakten van het programma
De onderzoeksgroep is relatief klein, in verhouding ook tot het te onderzoeken rechtsgebied in het licht van
de gekozen methoden en doelstellingen.

9.3. Mogelijkheden van het programma
Hoewel de groep klein is, ligt daarin ook haar kracht. De samenwerking wordt niet alleen met de mond
beleden, maar vindt daadwerkelijk plaats. Voor alle betrokkenen compenseert dit de relatief gering omvang
van de groep dusdanig dat deze niet als een probleem wordt ervaren.

9.4. Bedreigingen voor het programma
De groep mag zeker niet kleiner worden.

9.5. Strategie en toekomstplannen
Om de onder 9.4 genoemde bedreiging het hoofd te kunnen bieden wordt actief gezocht naar versterking
van de onderzoeksgroep. In het voorgaande is daar ook al op gewezen. Veelbelovend en geruststellend is
dat de jongere generatie promovendi en promoti inmiddels zelf initiatieven ontplooit tot brede (EU en zelfs
wereldwijde) samenwerking. Een initiatief dat in het bovenstaande nog niet is genoemd is de samenwerking die vanuit Maastricht is ontstaan met de China-EU School of Law in Beijing. Van Erp, Ramaekers,
Berlee en Loof verzorg(d)en in dat programma het onderwijs vergelijkend en Europees goederenrecht.
Vanuit deze samenwerking worden thans regelmatig promotietrajecten gestart en er bestaat groeiende
belangstelling voor promotietrajecten op het gebied van het vergelijkende en Europese goederenrecht.
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Begin

coördinerend onderzoeksleider
Prof. J.H.M. van Erp (UM)

0,39

01-01-99

hoogleraar

onderzoeksleider
Dr. B. Akkermans (UM)
Dr. J.M. Milo (UU)
Prof. V. Sagaert (KUL)
Prof. A.F. Salomons (UvA)

0,39
0,20
0,40
0,20

18-10-08
01-01-99
01-04-05
01-10-99

UD
UHD
hoogleraar
hoogleraar

senior onderzoeker
Prof. S.E. Bartels (UU)
Prof. E. Dirix (KUL)
Mw. Prof. J. de Jong (TU Delft)
Prof. M.E. Storme (KUL)
Prof. T.H.D. Struycken (UU)
Prof. J.A. Zevenbergen (UT)

0,33
0,40
0,10
0,15
0,09
0,20

01-02-00
01-04-05
01-10-05
01-06-00
01-07-08
01-07-08

31-10-08

hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar

onderzoeker
Mw. Dr. T. Bos (UvA)
Dr. M. Haentjens (UvA)
Dr. M. Muylle (KUL)
Mw. Prof. N. van Oostrom-Streep (UU)
Prof. H.D. Ploeger (TU Delft)
Prof. P. Veder (UU)
Dr. M. van der Veen (TU Delft)
Dr. L. van Vliet (UM)
Dr. R. de Weijs

0,20
0,00
0,17
0,22
0,18
0,18
0,17
0,39
0,00

01-10-05
28-09-07
07-03-12
01-07-08
01-10-02
01-07-08
21-05-09
01-01-95
08-04-10

31-12-10

UHD
gastonderzoeker
postdoc
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
postdoc
UD
gastonderzoeker

promovendus
Dhr. B. Akkermans (UM)
Mw. A. Berlee (UM)
Mw. J. del Corral
Mw. J. Diamant (UvT)
Dhr. R. Fransis (KUL)
Mw. S. de Groot (UvA)
Mw. D. Gruyaert (KUL)
Mw. D. Hamwijk (UvA)
Mw. B.M. Holligan (Edinburgh)
Mw. K. Hoofs (UM)
Dhr. W. Loof (UM)
Mw. G.E. Mercangöz-Ploeger (UU)
Dhr. M. Muylle (KUL)
Dhr. A. Parise (UM)
Mw. E. Ramaekers (UM)
Dhr. P.C. Slangen (OU)
Dhr. K. Swinnen (KUL)
Dhr. M. van der Veen (TU Delft)

0,67
0,83
0,59
0,46
0,40
0,40
0,05
0,57
0,72
0,72
0,83
0,00
0,31
0,54
0,54
0,20
0,59
0,57

01-05-04
01-02-12
01-02-09
01-02-12
01-02-07
01-10-02
01-12-12
01-03-08
01-11-10
01-07-08
01-07-10
01-10-04
01-03-08
01-09-11
01-07-08
01-03-03
01-02-09
01-10-04

17-10-08

1

Fte1

Gemiddelde onderzoeksinbreng in fte in de periode 2008-2012.
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Eind

31-12-11
07-04-10

15-03-13
31-01-09
06-03-12
04-04-13
30-06-08
20-05-09

SEP categorie

reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
buitenpromovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
beurspromovendus
reguliere promovendus
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Fte1

Begin

Eind

Dhr. T.M. Vroegop (UU)
Dhr. R. de Weijs (UvA)

0,84
0,45

01-02-11
01-10-05

30-09-12
07-04-10

reguliere promovendus
reguliere promovendus

emeritus lid
Prof. Mr. H.W. Heyman (UU)

0,00

01-06-07

30-06-10

honorair onderzoeker

84

SEP categorie

INFORMATIE SENIOR ONDERZOEKERS
Overzicht succesvolle onderzoeksaanvragen
Dr. J.M. Milo
Jaar: 2010-2011
Titel: Academieassistenten Microfinanciering
Subsidieverstrekker: KNAW
Partners: UU Faculteit Geesteswetenschappen – Economische geschiedenis (hoofdaanvragers: prof.dr.
Bas van Bavel en dr. Oscar Gelderblom – met faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuurs- en
Organisatiewetenschappen: dr. J.M. Milo, prof.dr. Clemens Kool; Sociologie: prof dr. Beate Volker.
Subsidiebedrag (in €): 100.000,-

Overzicht prijzen
Dr. B. Akkermans
Jaar: 2008
Omschrijving: Nominatie Deutsch-Niederländische Juristenprijs (vermelding)

Prof.Dr. E. Dirix
Jaar: 2008
Prijs: Eredoctoraat Radboud Universiteit Nijmegen

Overzicht wetenschappelijke activiteiten
Dr. B. Akkermans
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Curriculum groep van de European Law School, Universiteit Maastricht (voorzitter en
opleidingsdirecteur per september 2012)
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Stuurgroep MARBLE, wetenschappelijk lid van de commissie die de gewonnen SIRIUS-I
subsidie (twv 3 miljoen euro) inzet om met bachelor studenten interdisciplinair zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te doen.
Jaar: 2009-2011
Omschrijving: European Corner, interfacultaire samenwerking over Europese aangelegenheden binnen en
buiten de Universiteit Maastricht. Bijdrage aan profilering van het onderzoek op het gebied van Europees
recht door een link te leggen met het beroepsveld alsmede de studenten aan de Universiteit Maastricht
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Adviseur European Land Registry Association voor het CROBECO (Cross Border
Electronic Conveyance) project, waarin het mogelijk is met een nationale akte onroerend goed in het
buitenland over te dragen.
Jaar: 2011
Omschrijving: Adviseur ELRA-EULIS (European Land Information System) over het maken van een
nieuwe Glossary van terminology voor het EULIS systeem dat grondregistratie-stelsels in Europa aan
elkaar verbind
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Redactie (adviserend lid) tijdschrift European Property Law Journal.
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Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Lid van raad van bestuur van de Maastricht University Campus Brussel

Prof.Dr. E. Dirix
Jaar: 2002Omschrijving: voorzitter Interuniversitair Centrum voor Rechtsvergelijking (België)
Jaar: 2005Omschrijving: redactielid Rechtskundig Weekblad
Jaar: 2006Omschrijving: Research Fellow University of South Africa (UNISA)
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: lid Visitatiecommissie Rechtswetenschappelijk Onderzoek in Nederland 2009
Jaar: 2011Omschrijving: Associate member of the International Academy of Comparative Law

Dr. J.M. Milo
Jaar: 2011
Omschrijving: Fellow South African Research Chair Property Law, Universiteit Stellenbosch, South
Africa
Jaar: 2011
Omschrijving: Lid promotiecommissie Ernst Jacobus Marais, Acquisitive Prescription in View of the
Property Clause. Stellenbosch 2011 – promotor AJ van der Walt
Jaar: 2011
Omschrijving: Oppositie promotie Rodrigo Momberg Uribe, The Effect of Change of Circumstances on
the Binding Force of Contracts
Jaar: 2012
Omschrijving: Lid redactie Pro Memorie. Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis der Nederlanden
Jaar: 2012
Omschrijving: Lid promotiecommissie Carolina A Koch, The Right to a View: Common Law, Legislation
and the Constitution. Stellenbosch 2012 – promotor A.J. van der Walt

Prof.Mr. A.F. Salomons
Jaar: 2008
Omschrijving: Lidmaatschap VICI-selectiecommissie NWO-MaGW
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Medewerker Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Medewerker Vermogensrechtelijke annotaties (VrA)
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Medewerker Nederlands tijdschrift voor Handelsrecht (NTHR)
Jaar: 2009
Omschrijving: Dagvoorzitterschap van de Jaarvergadering van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie te Groningen, gewijd aan bespreking van het Preadvies Zekerhedenrecht in ontwikkeling
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Jaar: 2009-heden
Omschrijving: Lidmaatschap Programmaraad ICT & Onderwijsvernieuwing (adviesorgaan College van
Bestuur t.a.v. ICT-innovatie in academia)
Jaar: 2010
Omschrijving: Dagvoorzitterschap van congres The European Future of Property Law, Amsterdam
Jaar: 2012
Omschrijving: Redacteur European Property Law Journal

Mr.Dr.Ir. J.A. Zevenbergen
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: ALADIN, association of law and administration in developing and transition countries,
treasurer
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: LANDac, Academy for Land Governance, member Advisory Board
Jaar: 2011-heden
Omschrijving: FIG, international Federation of Surveyors, vice-chair commission 7 cadastre and land
management
Jaar: 2011-heden
Omschrijving: GLTN, Global Land Tool Network, member International Advisory Board

Overzicht maatschappelijke activiteiten
Dr. B. Akkermans
Jaar: 2011
Omschrijving: Advies aan Vice President van het Europees Parlement Diana Wallis MEP over
ontwikkeling van het Europees Goederenrecht en met name problemen van buitenlandse kopers aan de
Spaanse Costa Brava
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Lid van Schoolraad, Basisschool het Regenboogje, Etterbeek (Brussel)
Jaar: 2012
Omschrijving: Advies aan Netwerk Notarissen, organisatie van het Nederlandse kleine en middengroot
notariaat, over de ontwikkelingen binnen het Europees Privaatrecht

Prof.Dr. E. Dirix
Jaar: 1998Omschrijving: Afdelingsvoorzitter Hof van Cassatie (België)
Jaar: 2009-2011
Omschrijving: Voorzitter studiecommissie tot herziening van het recht der zakelijke zekerheden (België)
Jaar: 2012Omschrijving: Rechter in het Benelux-Gerechtshof

Prof.Mr. A.F. Salomons
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: lid en secretaris van bestuur M.H. Bregstein stichting
Jaar: 20080-heden
Omschrijving: raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
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AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING
1.

KENMERKEN VAN HET PROGRAMMA

1.1. Volledige titel
Aansprakelijkheid en verzekering

1.2. Keywords
Aansprakelijkheid, schadevergoeding, verzekering, rechtsvergelijking.

1.3. (Coördinerend) programmaleiders
- Prof. W.H. van Boom (EUR; coördinerend programmaleider vanaf medio 2008)
- Prof. H. Cousy (KU Leuven; tot medio 2011)
- Prof. I. Giesen (UU; tevens coördinerend programmaleider vanaf medio 2008)
- Prof. A.J. Akkermans (VU)
- Prof. M.G. Faure (UM en EUR; tot en met medio 2008 coördinerend programmaleider)
- Prof. T. Hartlief (UM; tot en met medio 2008 coördinerend programmaleider)
- Prof. G.E. van Maanen (UM)

1.4. Missie
De onderzoekers binnen het programma Aansprakelijkheid en verzekering (hierna ook: A&V) beogen via
zowel positiefrechtelijk fundamenteel onderzoek als via rechtsvergelijkend én multidisciplinair onderzoek
de grondslagen van aansprakelijkheid en verzekering bloot te leggen.

1.5. Historie
Waar het oorspronkelijke programma voornamelijk de nadruk legde op het klassieke aansprakelijkheidsrecht en verzekering is, na de actualisering van het programma en aanpassing van de methodologische
benadering rond 2007, een lichte inhoudelijke bijstelling waar te nemen geweest:


waar in de eerste jaren voornamelijk rechtsvergelijkend aan aansprakelijkheidsrecht werd gedaan,
waarbij de verschillen tussen aansprakelijkheidssystemen in Europa in kaart werden gebracht onderzoekt de onderzoeksgroep daarna in toenemende mate ook kritisch in hoeverre een harmonisatie van
aansprakelijkheidsrecht in Europa daadwerkelijk tot stand moet komen;



aanvankelijk werd ook vooral onderzoek gedaan naar de functie van het aansprakelijkheidsrecht, ook
in relatie tot de mogelijke verzekerbaarheid. Dat onderzoek van verschillende leden van de onderzoeksgroep leidde echter tot de vraag of er geen aanleiding zou zijn tot een fundamentele heroriëntering van het aansprakelijkheidsrecht: een oproep waaraan door de onderzoeksgroep gehoor zal
worden gegeven (zo is er in Utrecht in 2007 een aio-project van start gegaan over het nut en de
noodzaak van een fundamentele herziening van het schadevergoedingsrecht voor derden; Rijnhout
promoveerde op die studie in 2012);



waar oorspronkelijk voornamelijk aandacht werd besteed aan de wisselwerking tussen aansprakelijkheid en verzekering (bijvoorbeeld door onderzoek naar regres, maar ook naar de verzekerbaarheid
van aansprakelijkheid) is in toenemende mate aandacht besteed aan de relatie tussen het aansprakelijkheidsrecht en andere vergoedingssystemen, zoals het sociale zekerheidsrecht, maar ook compensatiefondsen. Specifiek bij nieuwe risico’s en grootschalige schadegevallen zoals rampen rijst de
vraag naar de specifieke functie van het aansprakelijkheidsrecht vergeleken met andere compensatiesystemen;



deze multidisciplinaire insteek is ook voortgezet bij de zoektocht naar de functies van het aansprakelijkheidsrecht. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar de rol van het aansprakelijkheidsrecht bij de
verwerking van persoonlijk leed is onder meer door samenwerking met psychologen nagegaan welke
gevolgen een schadegeval voor een slachtoffer heeft en in welke mate het aansprakelijkheidsrecht
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daaraan tegemoet kan komen (in dit verband kan ook worden gewezen op het door Akkermans en
collegae uitgevoerde onderzoek, waarbij de behoeften van slachtoffers werden geïnventariseerd).
Het programma werd oorspronkelijk geleid door twee aan de Universiteit Maastricht verbonden onderzoeksleiders, Michael Faure en Ton Hartlief, die de coördinatie van de werkzaamheden binnen het programma voor hun rekening namen. In 2008 zijn zij afgelost door Willem van Boom (EUR) en Ivo Giesen
(UU). Zij beiden hebben de hiervoor geschetst lijnen in- en doorgezet, doch hebben ook een enkel eigen
accent weten te plaatsen. Dat uit zich vooral hierin dat zij, meer nog dan voorheen, de nadruk hebben weten
te leggen op (het belang van) multidisciplinariteit voor de beoefening van het (privaat)recht, met name ook
door inzichten van buiten het juridische domein te benutten. Startend met de (mede) door hen geredigeerde
bundel Gedrag en Privaatrecht (Den Haag 2008) hebben ze toegewerkt naar het meer en meer laten indalen
van een eigentijdse stroming binnen de beoefening van het privaatrecht, waarbij het aansprakelijkheidsrecht als nauw betrokken rechtsgebied een voortrekkersrol speelt, onder de noemer ‘civilologie’, hetgeen
inmiddels ook enkele additionele publicaties heeft gegenereerd (o.a. Van Boom, Giesen & Smit 2012) en
enige navolging lijkt te genereren.

1.6. Score evaluatie internationale peer review commissie 2008 (periode 2005-2007)
Aan dit programma werd door de internationale peer review commissie in 2008 een totaal score toegekend
van 4,8. De beoordeling was over de gehele linie (kwaliteit, academische productiviteit, relevantie en duurzaamheid) zeer positief , met kwalificaties als ‘indrukwekkende lijst publicaties van uitstekende kwaliteit’,
internationale reputatie’, en ‘meerwaarde als samenwerkingsverband’, terwijl de relevantie betiteld werd
als ‘buiten kijf’ staand en de groep geprezen werd omdat ‘bijna alle vooraanstaande onderzoekers’ op het
vlak van het aansprakelijkheidsrecht bijeen zijn gebracht. Die externe waardering werd gestaafd door de
resultaten van de Commissie Koers die in 2010 rapporteerde over het onderzoek in Nederland en de diverse
onderzoeksgroepen die, verspreid over Nederland, in dit programma participeren, als zeer goed tot
uitstekend beoordeelde.

2.

DOELSTELLING, ONDERZOEKSTERREIN EN ONDERZOEKSOMGEVING

2.1. Missie, visie en doelstelling (thema)
De onderzoekers binnen het programma Aansprakelijkheid en verzekering beogen via zowel positiefrechtelijk fundamenteel onderzoek als via rechtsvergelijkend en multidisciplinair onderzoek de grondslagen van aansprakelijkheid en verzekering bloot te leggen. Dat is onze missie, gekozen en herbevestigd
vanuit de visie dat vragen van aansprakelijkheid (verantwoordelijkheid) en de dagelijkse omgang daarmee
(verzekeringen, fondsen) zowel maatschappelijk als juridisch relevant zijn en blijven. Die missie vertrekt
tevens vanuit de grondgedachte dat het antwoord op dergelijke vragen niet enkel in het strikt juridische
domein kan worden gevonden. De hedendaagse onderzoeker zal zich steeds breder moeten (willen)
oriënteren. Zowel landsgrenzen als vakgebiedsgrenzen zijn er naar ons idee met name om te overstijgen,
omdat dat de gevonden antwoorden en argumentatie aanscherpt en beter maakt.
Onze doelstellingen laten zich in brede zin als volgt omschrijven. Ten eerste wordt beoogd beter inzicht te
krijgen in de rol van instrumenten zoals aansprakelijkheid en verzekering bij de preventie en compensatie
van verschillende soorten ongevallen en maatschappelijk onwenselijke schadevormen; daarbij wordt ook
specifiek aandacht besteed aan de onderscheiden rol van aansprakelijkheid en verzekering als compensatiemechanisme naast andere vergoedingsmechanismen zoals sociale zekerheid en compensatiefondsen.
Daarnaast wordt ook beoogd door het onderzoek beter inzicht te krijgen in aansprakelijkheid en verzekeringsrecht in verscheidene Europese rechtsstelsels en ten derde wordt beoogd inzicht te verkrijgen in de
vraag in welke mate een harmonisatie of minstens betere afstemming van het aansprakelijkheidsrecht
binnen Europa in ontwikkeling is en in welke mate zulks als wenselijk kan worden gekwalificeerd.

2.2. Positie binnen Ius Commune en op nationaal en internationaal niveau
Er kan zowel een inhoudelijke als een praktische relatie tussen dit programma en de onderzoekschool Ius
Commune worden blootgelegd. Op praktisch vlak zijn de lijnen met de wetenschappelijke leiding van de
Ius Commune onderzoekschool kort aangezien een van de betrokken senioronderzoekers (en voorheen
coördinator van het programma) tevens wetenschappelijk directeur van de Ius Commune onderzoekschool
is. Dit garandeert, zo blijkt ook in de dagelijkse praktijk, een soepele en vlotte doorstroming van informatie
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vanuit de wetenschappelijke leiding van de Ius Commune onderzoekschool naar het programma en vice
versa.
Op inhoudelijk vlak levert dit programma, zoals blijken zal uit de hierna nog omschreven opzet, een wezenlijke bijdrage aan de centrale probleemstelling van de Ius Commune onderzoekschool. Immers, centraal in
de onderzoekschool staat de vraag welke de rol is van het recht bij internationale integratieprocessen.
Precies die vraag wordt binnen dit programma onderzocht op het specifieke terrein van het aansprakelijkheidsrecht en, in verband daarmee, de beschikbare verzekeringsdekking. Die fundamentele Ius Commune
vraag wordt niet alleen vanuit de traditionele rechtsvergelijking bekeken (onder meer door de noodzaak van
harmonisatie kritisch te bestuderen), doch tevens wordt fundamenteel onderzoek verricht naar de grondslagen van het aansprakelijkheidsrecht, ook in relatie tot andere instrumenten die parallel met het aansprakelijkheidsrecht kunnen worden ingezet ter vergoeding van slachtoffers. De voornoemde rol van het recht
wordt bovendien kritisch beschouwd door de gekozen multidimensionale invalshoek.
Op landelijk niveau neemt de onderzoeksgroep inmiddels een betrekkelijk unieke positie in, in die zin dat
vrijwel alle specialisten op het terrein van aansprakelijkheid en verzekeringsrecht, alsmede de meeste van
hun directe medewerkers en promovendi, aangesloten zijn bij juist deze onderzoeksgroep, en daarbinnen
dus geregeld samenwerken en samen komen. Een voorbeeld hiervan biedt de bundel die in 2009 verscheen
naar aanleiding van het 20e LSA congres waarbij 8 van de 10 bijdragen werden verzorgd door Ius
Commune onderzoekers. Dit schept uiteraard nauwe banden, makkelijk te leggen contacten en uitwisselingen binnen het netwerk, ook voor de minder ervaren onderzoekers, en dat maakt het eenvoudiger om de
kwaliteit en kwantiteit constant op hoog niveau te houden. Van die vooraanstaande nationale positie getuigt
ook dat de drie preadviezen van de Vereniging voor Burgerlijk Recht die in de laatste jaren (deels)
betrekking hadden op het aansprakelijkheidsrecht, verzorgd werden door vier A&V-onderzoekers (Giesen
in 2008, Van Boom in 2009, en Lindenbergh en Van Maanen in 2011). Daarnaast is uiteraard nog
vermeldenswaard omtrent de nationale reputatie van het programma dat Akkermans het prestigieuze
WODC-onderzoek naar de behoefte aan affectieschade mocht uitvoeren, en dat Engelhard preadviseerde
voor de Staatsrechtkring en voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en
Nederland. Bovendien zijn de afgelopen jaren maar liefst twee leden van de onderzoeksgroep benoemd in
de KNAW (Giesen in 2010 en Faure in 2011).
Op het internationale podium spelen diverse van de onderzoekers evenzeer een prominente rol. Van Dam is
na verschijning van zijn magnum opus European Tort Law (in 2006) natuurlijk internationaal bekend
(geworden), terwijl Faure een groot netwerk in de VS onder rechtseconomen heeft. Daarnaast was de
afgelopen jaren vrijwel elk jaar een lid van de onderzoeksgroep (Cousy, Van Dam, Giesen, Faure, Spier) als
‘key note speaker’ aanwezig op het jaarlijkse European Tort Law congres te Wenen, georganiseerd door
ETL en ECTIL, twee organisaties met wie de banden ook anderszins nauw zijn (zie 2.3. hierna) en die
garanderen dat de A&V-onderzoekers internationaal erkend en gevraagd worden. Zo participeerden Giesen
en Engelhard in twee onderzoeksprojecten door ECTIL opgezet (‘Medical Liability’ en ‘Loss of Housekeeping capacity’) en deed Faure in dit verband onderzoek naar ‘GMOs’. Ook het European Legal
Development project van Cambridge University onder leiding van John Bell putte ruimschoots uit
A&V-onderzoekers (Van Maanen, Van Dam, Verheij, Giesen, Engelhard).

2.3. Samenwerking met andere onderzoeksgroepen
Vele onderzoekers uit de onderzoeksgroep participeren in internationale samenwerkingsverbanden. Hierbij
kan eerste en vooral worden gewezen op de participatie van leden van de groep in de European Group on
Tort Law (Faure, Spier, als ‘honorary President’, en Neethling, alsmede gastonderzoeker Keirse), en op het
daaraan gelieerde European Centre on Tort and Insurance Law (ECTIL) alsmede het Institute for European
Tort Law (ETL). Ook in andere verbanden wordt samengewerkt zoals dat van de (voorheen) Trento Group
(nu de Common Core Group). Meer bepaald is Giesen namens Nederland nationaal rapporteur voor het
onderdeel personal injury compensation) en is hij dat met Rijnhout samen voor het onderdeel causation,
terwijl Engelhard rapporteert voor non pecuniary damages in contract cases. In de afgelopen periode is er
bovendien door diverse onderzoekers deelgenomen aan het prestigieuze, door John Bell en David Ibbetson
vanuit Cambridge geleide project over European Legal Development, dat zich vooral heeft toegespitst op
(de ontwikkeling van ) het aansprakelijkheidsrecht. De onderzoekers Van Dam, Van Maanen, Verheij,
Engelhard en Giesen waren daarbij betrokken.
De samenwerking binnen het programma Aansprakelijkheid en verzekering heeft de facto geleid tot vele
projecten, gezamenlijke boeken en bundels, evenals conferenties die zonder de samenwerking in het kader
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van de Ius Commune onderzoekschool niet tot stand zouden zijn gekomen. Met grote regelmaat wordt een
gezamenlijke bundel of special issue van een Journal gepubliceerd en de vroegere samenwerking in het
kader van het door NWO gefinancierde Shifts in Governance-programma maken duidelijk dat ten gevolge
van de samenwerking onderzoeksresultaten zijn gegenereerd die ook tot onderzoeksverbanden met anderen
leiden.
Tot slot draagt de samenwerking binnen deze Ius Commune onderzoeksgroep heden ten dage mede bij aan
de vruchtbare samenwerking die is ontstaan, vanaf 2008, op het terrein van wat inmiddels de ‘civilologie’ is
gaan heten, de beweging die zich richt op de meer empirische benadering van het privaatrecht en waarbij de
namen van Van Boom, Giesen en Verheij horen, doch zeker ook Akkermans en zijn onderzoeksgroep,
alsmede Faure, Hartlief, Lindenbergh en Engelhard. In dat verband is ook het WODC (zie Van Boom,
Giesen & Smits 2012) een betrokken samenwerkingspartner gebleken.

2.4. Aansluiting met gastonderzoekers
Het programma onderhoudt een goede relatie met onderzoekers die in andere deelprogramma’s van de
Onderzoekschool figureren, zoals met Keirse (UU; Contractenrecht) die regelmatig publiceert op het
terrein van A&V en die deel participeert in dezelfde netwerken (o.a. ECTIL). Haar aio’s participeren ook
regelmatig in A&V-aangelegenheden (o.a. Emaus, De Jong). Er bestaan dus geen waterdichte schotten.
Evenzeer participeren enkele van de A&V-onderzoekers ook elders, zoals Giesen bij Procesrecht en Faure
bij Milieurecht. De onderlinge banden zijn dus uitstekend te noemen zodat er ook de nodige flexibiliteit is
gecreëerd. Zo kunnen publicaties zonder problemen in het programma worden ondergebracht waar ze
thematisch thuis horen.

3.

PROGRAMMAOPZET EN STRATEGIE

3.1. Probleemstelling, doel, focus en methode
Het gezamenlijk onderzoek dat in het kader van deze onderzoeksgroep wordt verricht, richt zich op het
blootleggen van de grondslagen van aansprakelijkheid en verzekering. Door mede op basis van
rechtsvergelijkende gegevens, beter inzicht te verkrijgen in de rol van instrumenten zoals aansprakelijkheid
en verzekering bij preventie en compensatie naast andere mechanismen (zoals sociale zekerheid en
compensatiefondsen voor compensatie, straf- en bestuursrecht voor wat betreft de preventie) wordt dieper
inzicht verkregen in de nuttige functie die aansprakelijkheid en verzekering bieden en de beperkingen die
zij hebben. Die inzichten worden meegenomen naar de vraag of en in hoeverre op Europees niveau een
verdergaande harmonisatie of nauwere afstemming van het aansprakelijkheidsrecht en de aanpalende
rechtsgebieden mogelijk en wenselijk is. De groep kenmerkt zich qua methodologie daarom door enerzijds
een gerichtheid op zowel positiefrechtelijk als fundamenteel onderzoek en anderzijds rechtsvergelijkend en
multidisciplinair (ook wel bestempeld als: multidimensionaal) onderzoek.
Het positiefrechtelijk fundamenteel onderzoek richt zich op de vraag naar de doelstellingen van
aansprakelijkheid en verzekering en naar de relatie tussen aansprakelijkheid en verzekering. Daarin staat
bijvoorbeeld de vraag centraal in hoeverre een uitbreidende aansprakelijkheidslast van invloed is op de
verzekerbaarheid van bepaalde risico’s. Omgekeerd wordt ook de vraag gesteld in hoeverre verzekerbaarheid een criterium dient te zijn bij het afbakenen van de grenzen van de aansprakelijkheid. Ten dele wordt,
ter invulling van die vraag, positiefrechtelijk onderzoek verricht waarin de aandacht uitgaat naar ontwikkelingen in het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht, mede in het licht van ontwikkelingen in het buitenland en in Europa. Daarnaast wordt ook kritisch gereflecteerd op de rol van het aansprakelijkheidsrecht als
compensatiemechanisme, mede in het licht van andere vergoedingssystemen (aansprakelijkheidsverzekering, directe verzekering, sociale zekerheid, compensatiefondsen).
De rechtsvergelijkende methode en de rechtseconomische analyse zijn derhalve de voornaamste traditionele methodes die worden gehanteerd om geldend recht te evalueren en om tot aanbevelingen voor beter
recht te komen. Die beide doelstellingen (evaluatie en aanbeveling) zijn expliciet onderdeel van onze focus.
Daarnaast wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van inzichten uit andere sociaalwetenschappelijke
disciplines en wordt eigen empirisch onderzoek ten grondslag gelegd aan normatieve evaluatie in het
programma.
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3.2. Programmabeschrijving en thema’s
Het programma Aansprakelijkheid en verzekering beoogt via zowel positiefrechtelijk fundamenteel
onderzoek als via rechtsvergelijkend en multidisciplinair onderzoek de grondslagen van aansprakelijkheid
en verzekering bloot te leggen. Dit programma brengt aldus ontwikkelingen in de rechtspraktijk van aansprakelijkheid en verzekering in kaart, evalueert deze tegen de achtergrond van positief recht, met behulp
van met name de rechtsvergelijkende en rechtseconomische methode, en poogt vervolgens theorievorming
te realiseren zodat een raamwerk voor beoordeling van die rechtspraktijk nader verfijnd wordt.
Het rechtsvergelijkend onderzoek heeft onder meer tot doel te pogen de grondslagen van het aansprakelijkheidsrecht in Europa bloot te leggen. Bij dat streven participeren de onderzoekers in verschillende
Europese gremia die een gelijkaardige doelstelling hebben. Zo wordt door leden van de groep (Faure en
Spier) geparticipeerd in de European Group on Tort Law. Ook zijn diverse onderzoekers betrokken bij het
aan die groep gelieerde ECTIL (European Centre for Tort and Insurance Law, o.a. Faure, Van Boom,
Giesen) en ETL (Institute for European Tort Law).
De multidisciplinaire benaderingswijze bestaat in de eerste plaats in een samenwerking met rechtseconomen en verzekeringseconomen. De gedachte is dat een goed inzicht in verzekerbaarheid van aansprakelijkheid uitsluitend verkregen kan worden door ook de rechtseconomie bij de analyse te betrekken.
Daarnaast wordt ook (stapsgewijs) bezien in hoeverre de (cognitieve en sociale) psychologie een inspiratiebron kan zijn voor een juiste wijze van omgaan met het aansprakelijkheidsrecht (vgl. vooral de Utrechtse
oratie van Giesen en, doch in mindere mate, de Rotterdamse oratie van Van Boom, alsmede de bundel
Gedrag en Privaatrecht onder redactie van Van Boom, Giesen en Verheij en Giesen, Molengraaff-bundel
2008).
Het rechtseconomische werk (Philipsen, Faure, voorheen ook Ogus) biedt kansen voor ontwikkeling van
het normatief raamwerk dat bijdragen kan aan het beoordelen van de rechtspraktijk van aansprakelijkheid
en verzekering, in die zin dat daarmee ontwikkelingen in rechtspraak en wetgeving als correct of minder
gelukkig kunnen worden geëvalueerd.
Het empirisch en multidisciplinair werk (Akkermans c.s., Faure c.s., Van Boom & Giesen) probeert een
nog omvattender beeld te geven van de interactie van aansprakelijkheid en verzekering in het licht van
menselijk gedrag, behoeften en marktmechanismen.
De maatschappelijke relevantie van het binnen de onderzoeksgroep uitgevoerde onderzoek behoeft
nauwelijks enige toelichting. De onderzoeksgroep houdt zich bezig met rechtseconomisch (multidisciplinair) en rechtsvergelijkend onderzoek waarbij, conform de centrale probleemstelling van het programma,
wordt onderzocht hoe aansprakelijkheid en verzekering kunnen worden ingezet ter preventie van ongevallen en hoe een optimale compensatie kan worden geboden aan slachtoffers van ongevallen. Door dit
vergelijkend onderzoek wordt nagegaan welke de gemeenschappelijke grondslagen zijn van het aansprakelijkheidsrecht in Europa. Tegelijk wordt onderzocht in hoeverre een uitdijend aansprakelijkheidsrecht de
verzekerbaarheid in gevaar brengt en of op zoek moet worden gegaan naar alternatieve mechanismen om
compensatie aan slachtoffers van ongevallen te bieden. Die vragen zijn zeker maatschappelijk relevant.
Door de focus beetje bij beetje ook bij meer empirische benaderingen te leggen, wordt de maatschappelijke
waarde van het onderzoek alleen maar versterkt omdat de band tussen wat rechtens is en de realiteit van
alledag, daarmee nog nauwer wordt. De inmiddels redelijke succesvolle introductie van de ‘civilologie’, zie
hiervoor, beaamt het belang van een dergelijke nauwe connectie tussen het recht en de maatschappij die dat
recht wil reguleren en sturen.

3.3. Programmaleiding
Het programma wordt sinds 2008 geleid door Ivo Giesen (UU) en Willem van Boom (EUR), als opvolgers
van Michael Faure en Ton Hartlief. Zij verzorgen de coördinatie van de werkzaamheden binnen het
programma. Zij onderhouden regelmatig contacten met de andere onderzoeksleiders. In beginsel is er één
onderzoeksleider per betrokken instelling. Het betreft Arno Akkermans voor de Vrije Universiteit
Amsterdam, Herman Cousy voor de KU Leuven, Gerrit van Maanen voor de Universiteit Maastricht en
voor Utrecht is dat Ivo Giesen.
Door de coördinatoren wordt regelmatig met andere onderzoeksleiders overlegd over te ondernemen activiteiten, bijvoorbeeld gezamenlijke congressen of de te organiseren workshop op de jaarlijkse Ius Commune
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conferentie. Zij nemen het voortouw en proberen anderen, waaronder ook specifiek de jonge onderzoekers,
te betrekken in de voorbereiding van gezamenlijke activiteiten. Zo werden de workshops tijdens de Ius
Commune conferenties de laatste jaren georganiseerd door of onder leiding van Lotte Meurkens en Emily
Nordin (2010), Esther Engelhard (2011) en Elbert de Jong en Anne Keirse (2012) nadat Van Boom en
Giesen zelf de workshop in 2009 verzorgden. Op die wijze wordt de volgende generatie seniores betrokken
in de onderzoekscyclus en raken zij snel gewend aan het in zelfstandigheid en in coöperatie opereren op het
academisch toneel.
Daarnaast vinden regelmatig workshops plaats waaraan een groot deel van de bij het programma betrokken
onderzoekers deelnemen. Alle onderzoekers binnen het programma treffen elkaar derhalve minstens
éénmaal per jaar tijdens de jaarlijkse Ius Commune conferentie. Daarnaast wordt ook in het kader van vele
onderzoeksprojecten samengewerkt, in welk kader ook workshops en congressen worden georganiseerd.

3.4. Maatregelen genomen n.a.v. de internationale peer review 2008
Zoals hiervoor uiteengezet kreeg de onderzoeksgroep Aansprakelijkheid en verzekering een prachtige
score van 4.8 op een schaal van 5. De fraaie resultaten uit de in 2008 afgesloten review werden pakweg
halverwege de volgende periode bevestigd door de uitkomsten van de Commissie Koers die in 2010
rapporteerde over het onderzoek in Nederland. Deze commissie gaf de diverse onderzoeksgroepen die in dit
programma participeren beoordelingen als ‘zeer goed’ tot ‘uitstekend’.
De enige aanmerking die in de vorige review-ronde gemaakt werd, was dat het aantal verdedigde proefschriften (toen twee stuks) dat verdedigd werd, weinig was in verhouding tot de onderzoeksomvang. Derhalve is extra aandacht besteed aan promoties en het opstarten van promotietrajecten binnen de groep. Dit
heeft vruchten afgeworpen want sindsdien zijn er zeven promoties gerealiseerd, waarvan vier in 2012,
terwijl er ook begin 2013 nog enkele promoties afgerond werden (o.a. Sobczak in Maastricht, Paijmans en
De Kezel in Utrecht). Uiteraard zijn dat onderzoeksprojecten die in de afgelopen verslagperiode opgestart
(en dus ook tot stand gebracht) zijn.
De onderzoeksgroep is dan ook voornemens om gezamenlijk met de partners uit de onderzoekschool de
uitvoering van het onderzoeksprogramma voort te zetten. In concreto betekent dit dat de aandacht zal
blijven uitgaan naar congresorganisatie, gezamenlijke publicaties en publicatie van onderzoeksresultaten in
peer-reviewed tijdschriften.
Wat betreft valorisatie geldt dat de onderzoeksgroep uiteraard naar het verwerven van externe middelen
streeft, vooral uit de tweede geldstroom, maar ten dele ook uit de derde geldstroom. Duidelijk is geworden
dat slimme verwerving van externe middelen in deze tijden van teruglopende primaire middelen en
reorganisaties noodzakelijk is. In dat licht zijn de resultaten van dit programma des te meer positief te
noemen. Bij het verwerven van deze middelen staat de onderzoeksgroep overigens steeds voor ogen dat het
derdegeldstroomonderzoek ondersteunend dient te zijn voor het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
Vereist is dan ook steeds dat onderzoeksresultaten, ook wanneer deze door externe financiering tot stand
kwamen, van zodanige kwaliteit zijn dat publicatie kan plaatsvinden. De onderzoeksgroep participeert in
een groot aantal tweede- en derdegeldstroomprojecten.

4.

PERSONELE INZET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

Tabel 1: Onderzoeksinzet 2008-2012 – Aansprakelijkheid en verzekering

Vaste staf

1

Tijdelijke staf
Promovendi
Totaal staf

1
2
3

3

2

2008

2009

2010

2011

2012

4,86

5,74

5,94

5,57

4,98

0,30

0,30

0,30

0,20

0,40

4,77

7,48

8,72

10,79

9,70

9,93

13,52

14,96

16,56

15,08

Hoogleraren, UHD’s en UD’s.
Onderzoekers inclusief post-docs.
Alle categorieën.
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5.

ONDERZOEKSRESULTATEN

Tabel 2: Onderzoeksresultaten 2008-2012 – Aansprakelijkheid en verzekering
2008

2009

2010

2011

2012

Artikels refereed
Artikels
non-refereed
Boeken

40

45

51

55

38

6

6

1

7

4

6

7

4

2

4

Boekdelen

55

39

44

42

42

Dissertaties

2

1

1

3

Congresbijdragen4
Vakpublicaties
Populariserende
publicaties5
Overig

69

81

71

51

59

10

10

8

14

11

5.1. Kernpublicaties


L. Meurkens & E. Nordin (Eds.) (2012). The power of punitive damages. Is Europe missing out?,
Cambridge: Intersentia, (531 p.)
Toelichting: Dit boek laat zien hoe een A&V workshop tijdens het jaarlijkse Ius Commune congres
(november 2010), gekoppeld aan een ‘call for papers’ en een stel jonge, ambitieuze redacteuren, een
prachtig rechtsvergelijkend eindproduct in de vorm van een omvangrijke opstellenbundel kan
genereren, en daarmee hoe de samenwerking die Ius Commune genereert, tussen jong en meer
ervaren, werken kan. De 22 opgenomen opstellen van jonge en gearriveerde auteurs bieden een fraaie
staalkaart van wat het thema punitive damages aan (nieuwe) vragen en antwoorden te bieden heeft op
dit moment, zowel in Europa als elders (VS, Australië), waardoor het boek ook specifiek gericht is op
het internationale forum.



W. van Boom, I. Giesen & A. Ogus (Guest Eds.) (2010). ‘Symposium: The power of injunctive relief
in tort’, Maastricht Journal of European and Comparative Law, 17(1), p. 2-86.
Toelichting: In november 2009 werden de workshops van de programma’s A&V en Procesrecht
tijdens het jaarlijkse Ius Commune congres gezamenlijk gewijd aan het thema The power of injunctive
relief, omdat wij wilden onderzoeken of de mogelijke kracht van (kort gezegd) ‘voorlopige maatregelen’ wellicht van dien aard was dat problemen van aansprakelijkheidsrecht (focus op terugkijken,
op compensatie, en casusgericht opereren) daarmee deels ondervangen konden worden. De resultaten
van die gezamenlijke inspanning werd als ‘special’ gepubliceerd, na een blind peer review proces, in
de MJ. Die special behelst artikelen van Van Boom, Ogus & Visscher, Lindenbergh en Cauffmann, en
een inleidend editorial van Van Boom, Giesen en Ogus, en laat zien dat samenwerking, vanuit een
workshop, onder de vlag van A &V, en zelfs breder, tot rechtsvergelijkende en multidimensionale
resultaten kan leiden, bedoeld voor een internationaal en nationaal forum.



M. Faure (Ed.) (2009). Tort law and economics (Enyclopedia of Law and Economics, 1). Cheltenham:
Edward Elgar (ISBN 978-18-4720-659-6). (576 p.)
Toelichting: Dit handboek, waar vanuit dit programma onder meer werd geparticipeerd door Visscher,
Lindenbergh en Faure, brengt verschillende perspectieven op het aansprakelijkheidsrecht bijeen,
waarbij de rechtseconomische analyse steeds centraal staat. Van Boom gaat bijvoorbeeld in op de
vraag wat voor- en nadelen van harmonisatie van aansprakelijkheidsrecht in Europa zijn. Visscher
gaat in op de rol van het schadevergoedingsrecht vanuit rechtseconomisch perspectief. Lindenbergh
onderzoekt wat de economische rechtvaardiging is van een recht op smartengeld. Faure onderzoekt de

4

5

In deze verslagperiode zijn congresbijdragen opgenomen in de categorie boekdeel, wanneer de congresbundel
daadwerkelijk is verschenen.
In deze verslagperiode zijn geen populariserende publicaties in de verslaglegging opgenomen.
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economische werking van milieuaansprakelijkheid. Aan het boek werden bovendien bijdragen geleverd door onderzoekers die tot de internationale top behoren, zoals Kraakman, Kornhauzer, Revesz en
Shavell.

5.2. Belangrijke onderzoeksresultaten en publicaties
De lijst van wat ons betreft uitstekende en belangrijke publicaties binnen het programma is lang. De navolgende tien uiteindelijk geselecteerde publicaties sprongen er wat ons betreft net boven uit, bijvoorbeeld
op grond van kwaliteit, impact, maatschappelijke relevantie, diepgang, internationale insteek, multidimensionaal karakter, rechtsvergelijkende waarde, etc. De lijst als geheel laat tevens de spreiding zien (van
‘journal articles’ tot monografieën, van multidisciplinair tot juridisch-dogmatisch, en zowel nationaal als
internationaal gefocust) die de onderzoeksgroep als geheel weet te bereiken als het om vormen van
publiceren gaat. De volgorde hierna is willekeurig.


Dam, C.C. van (2009). Who is afraid of diversity? Cultural diversity, European cooperation, and
European tort law. King’s Law Journal, 20(2), 281-308.



Dari-Mattiacci, G. (2009). Negative liability. Journal of Legal Studies, 38(1), 21-60.



Akkermans, A.J., Hulst, J.E., Claassen, E.A.M., Boom, A., Elbers, N.A., van Wees, K.A.P.C. &
Bruinvels, D.J. (2008). Slachtoffers en aansprakelijkheid. Een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun naasten met betrekking tot het civiele aansprakelijkheidsrecht. Deel II. Affectieschade. Den Haag: WODC. (144 p.) [Online]. Available at: <http://
wodc.nl/onderzoeksdatabase/affectieschade.aspx>.



Hartlief, T. (2009). Anno 2010. Beschouwingen over Aansprakelijkheid en verzekering, deLex:
Amstelveen. (ix + 128 p.)



Philipsen, N.J. (2009). Compensation for industrial accidents and incentives for prevention: a
theoretical and empirical perspective. European Journal of Law and Economics, 28(2), 163-183.



Boom, W.H. van (2009). Inherent risk and organisational design in European tort law. Zeitschrift für
Vergleichende Rechtswissenschaft, 108, 118-133.



Enneking, L.F.H. (2012), Foreign direct liability and beyond, (dissertatie Universiteit Utrecht), The
Hague: Eleven Publishing. (xxv + 732 p.)



Giesen, I. & Tjong Tjin Tai, T.F.E. (2008). Proportionele tendensen in het verbintenissenrecht. Een
rechtsgeleerde dialoog (Preadvies voor de Vereniging van Burgerlijk Recht). Deventer: Kluwer. (viii
+ 125 p.)



Maanen, G.E. van & Lindenbergh, S.D. (2011). EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos?
(Preadviezen Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht 2011). Deventer: Kluwer (122 p.)



Faure, M.G. (2010). Behavioural accident law and economics. The Journal of Applied Economy, 4,
11-68.

5.3. Zelfreflectie t.a.v. onderzoeksoutput
De output van het programma A&V is zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin, aanzienlijk te noemen.
De publicaties zijn in grote mate in de Engelse taal gesteld en in internationale tijdschriften gepubliceerd.
Daarmee is de (internationale) zichtbaarheid van het programma groot. Bovendien zoeken de publicaties in
het programma ofwel de actualiteit op, ofwel de grenzen van de kennis binnen het juridisch domein (bijv.
door combinatie met andere sociaalwetenschappelijke kennis of door empirie). De onderzoekers zoeken
zowel hoogwaardige tijdschriften als hoogwaardige uitgevers voor ‘edited volumes’ op. Uit de publicatielijsten blijkt tevens dat vele leden van de onderzoeksgroep publiceren in multidisciplinaire en ook (inter)
nationale tijdschriften met een systeem van peer review. Bij dit alles wordt overigens ook de Nederlandse
‘markt’, en dus ook de rechtspraktijk, niet vergeten; door middel van diverse monografieën en vele
artikelen in de betreffende vakbladen op het terrein van A&V, waaronder met name het tijdschrift AV&S,
wordt veel gedaan aan de vertaling van de theoretische inzichten naar de praktijk van alledag.
Daarnaast zijn ook vele leden van de onderzoeksgroep betrokken bij redacties van juridische tijdschriften
(AV&S, NTBR, etc.) en worden zij ook herhaaldelijk gevraagd om contractonderzoek uit te voeren, hetzij
voor de overheid (bijvoorbeeld diverse ministeries), hetzij voor betrokken maatschappelijke actoren (zoals
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het Verbond van Verzekeraars of de LetselschadeRaad). Zulks kan uiteraard ook als een indicatie van de
reputatie van het programma worden beschouwd. Wat de indicaties van de reputatie van de onderzoeksgroep betreft, kan overigens ook nog worden gewezen (zie ook hierna onder 6.) op de wervende kracht van
de onderzoeksgroep op het vlak van tweede- en derdegeldstroomonderzoek. De onderzoeksgroep is in het
verleden in staat gebleken enkele grote projecten (o.a. vanuit SaRO) aan te trekken. Daarenboven is de
onderzoeksgroep ook in staat gebleken internationaal (vooral bij de Europese Commissie en de OESO) een
wervende kracht op potentiële opdrachtverstrekkers uit te oefenen, hetgeen als een indicatie van reputatie
kan worden gezien. De vele onderzoeksopdrachten die bijvoorbeeld zijn uitgevoerd ten behoeve van
departementen en het WODC, laten bovendien zien dat de onderzoeksoutput in dit programma zonder meer
beleidsrelevante impact heeft.

6.

ACADEMISCHE REPUTATIE

Onder de titel ‘Academische reputatie’ dient ten eerste nogmaals melding te worden gemaakt van de
wetenschappelijke erkenning die zowel Giesen (2010) als Faure (2012) is ten deel gevallen door hun
benoeming als lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Bovendien is
Schamps sinds 2012 lid van de Koninklijke Academie van België.
Ook zijn diverse onderzoekers betrokkenen bij, lid van, of Fellow bij een aantal gerenommeerde buitenlandse onderzoeksinstellingen zoals de European Group on Tort Law, het European Law Institute, het
Centre for Socio-Legal Studies (Oxford), het Common Core Project (Turijn), ECTIL en ETL (Wenen) en
het European Legal Development Project (Cambridge). Tevens werden de afgelopen jaren diverse
gasthoogleraarschappen vervuld in diverse buitenlanden (Schamps in Frankrijk (Bordeaux en Parijs); Van
Boom in België (Leuven); Giesen in Zuid-Afrika (Rhodes)). Van Boom bekleedt inmiddels zelfs een
reguliere positie aan Durham Law School te Engeland, naast zijn Rotterdamse aanstelling.
Verder zijn er natuurlijk, naast de al genoemde dissertatie van Enneking (onder 5.2), enkele andere fraaie
dissertaties te vermelden, waaronder de (nu al) invloedrijke studie van Smeehuijzen naar de bevrijdende
verjaring (VU), de klassiek rechtsvergelijkende studie van Rijnhout (UU) en de multidimensionale studies
van Bruggeman (UM) en Weber (EUR), alsmede de drie oraties van Van Dam (Utrecht), Van Tiggele-Van
der Velde (Nijmegen) en Faure (die inmiddels ook verbonden is aan de EUR, naast zijn Maastrichtse
aanstelling). Dat er bovendien diverse preadviezen voor diverse prestigieuze en eerbiedwaardige juristenverenigingen zijn verzorgd (of op het punt staan te verschijnen: Verheij voor de NJV 2013), is hiervoor
onder 2.2 al gememoreerd, en behoeft hier niet te worden herhaald. Logischerwijs worden de senioronderzoekers ook geregeld gevraagd om mee te werken aan een liber amicorum, hetgeen dan ook met enige
regelmaat geschied, zeker als het een lid van de groep betreft (zoals Herman Cousy).
Wel is het goed hier specifiek te vermelden dat het voor het terrein van het aansprakelijkheidsrecht en
verzekeringsrecht meest in het oog springende vaktijdschrift in Nederland, het door Kluwer uitgegeven
AV&S, diverse (ex)redacteuren rekruteert uit juist deze onderzoeksgroep (Hartlief, Wansink, Van Tiggele,
Verheij, Lindenbergh, tot voor kort Faure en Giesen, en voorheen ook nog Frenk en Van Boom). Ook in de
redactie van specifiek op dit terrein gerichte vakbladen als TVP, Verkeersrecht en JA zitten en zaten enkele
A&V-onderzoekers (Akkermans, Van, en voorheen Lindenbergh, Giesen en Rijnhout, resp. Van Dam en
Frenk, resp. Van Boom, Lindenbergh en Akkermans). Hartlief is daarnaast redacteur van het NJB, terwijl
Giesen en Van Boom en Van Maanen (hoofd)redacteur zijn (geweest) voor het (wat bredere, maar zeker
ook op het terrein van A&V opererende) toptijdschrift NTBR. In de redactieraad van het Belgische
Tijdschrift voor Privaatrecht hebben Hartlief en Lindenbergh zitting. Uiteraard zitten de onderzoekers in
voorkomende gevallen ook in diverse andere redacties, zoals het Rechtskundig Weekblad in België (Van
Schoubroeck), alsmede in de redacties van diverse boekenreeksen, zoals de Monografieën BW en de
European Studies in Private Law. Daarnaast wordt er geannoteerd in de NJ (m.n. Hartlief) en AA (Hartlief,
Van Boom, Lindenbergh).
Ook is nog vermeldenswaard dat het vele werk dat Akkermans verrichte voor de letselschadebranche hem
een prijs opleverde van de brancheorganisaties (PIV Giraffe 2010, de Letselschade Award van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV)). Verder blijkt onze reputatie ook uit de juridische bestuursfuncties die bekleed worden door de A&V-onderzoekers, onder andere binnen de NJV, de Vereniging voor
Burgerlijk Recht en de VAS. Tot slot kan wellicht gememoreerd worden dat (mede) vanuit de A&V
onderzoeksgroep de laatste jaren een belangrijke impuls is gegeven aan een meer empirische benadering
van het geldende privaatrecht in de vorm van wat inmiddels de ‘civilologie’ is gaan heten (hetgeen tastbaar
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resultaat heeft gekregen in de vorm van een inmiddels vijfdelige boekenreeks bij BJu, sinds 2011). Ook dat
draagt bij aan de reputatie van de betrokken onderzoekers en daarmee van de onderzoeksgroep als geheel.

7.

WERVEND VERMOGEN

De onderzoeksgroep A&V heeft afgelopen jaren aangetoond meer dan voldoende in staat te zijn om externe
onderzoeksgelden te werven, zowel in de 2e als de 3e geldstroom. Van de diverse succesvolle aanvragen
die door de onderzoekers binnen het programma zijn gerealiseerd de afgelopen jaren, noemen wij hier ten
bewijze daarvan slechts de navolgende vijf projecten van de navolgende vijf aanvragers:


A.J. Akkermans
Jaar: 2008
Titel: Het medisch traject bij letselschade
Subsidieverstrekker: De LetselschadeRaad
Partners: J. Legemaate
Subsidiebedrag (in €): 197.709,- (alsmede 64.236,- voor een vervolgopdracht in 2010)



I. Giesen
Jaar: 2011
Titel: Remedying Human Rights Violations in Civil Proceedings
Subsidieverstrekker: NWO / MaGW
Instrument: Open Competitie
Partners: A.W. Jongbloed & J. Goldschmidt
Subsidiebedrag (in €): 210.000,-



G. Dari-Mattiacci
Jaar: 2012
Titel: Economics of Access to Justice
Subsidieverstrekker: European Commission
Instrument: Marie Curie Program
Subsidiebedrag (in €): 183,805,-



M. Faure
Jaar: 2012
Titel: Study evaluating the Status Quo and the Legal Implications of Third Party Liability for the
European Security Industry
Subsidieverstrekker: European Commission / DG Enterprise and Industry
Partners: METRO/ECTIL/Hunton & Williams
Subsidiebedrag (in €): 492.410,93 (ook voor ‘subcontractors’)



W.H. van Boom
Jaar: 2012
Titel: Behavioural approaches to contract and tort: Subsidy to extend the research group
Subsidieverstrekker: University Chancery Board of Erasmus University Rotterdam & Erasmus
School of Law
Instrument: Erasmus University Rotterdam Research Subsidy
Partners: M. Faure
Subsidiebedrag (in €): 2 miljoen

Daarnaast werd onderzoek verricht in opdracht van of gesubsidieerd door bijvoorbeeld de KNAW, het
WODC, de SER, de OECD, het PIV, Fonds Slachtofferhulp, het Ministerie van Financiën, voor het
Ministerie van Economische Zaken, NGO’s zoals Amnesty International en SOMO, FWO (Vlaanderen),
en de National Research Foundation in Zuid-Afrika.

8.

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

De maatschappelijke relevantie van het onderzoek in dit programma is aanzienlijk. Dat kan met name
worden afgemeten aan de onderzoeksopdrachten die zijn uitgevoerd ten behoeve van departementen en het
WODC. Die laten zien dat het onderzoek in dit programma beleidsrelevante impact heeft. Voorbeelden
daarvan werden hiervoor (onder 7.) al genoemd.
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Ten bewijze van de maatschappelijke relevantie die ons onderzoek en de betrokken onderzoekers hebben,
moge wij verder kortweg en in willekeurige volgorde op de navolgende wapenfeiten wijzen:
















Lindenbergh was voorzitter van de Adviescommissie RK kerk inzake Recht na seksueel misbruik,
En van de projectgroep Gedragscode Medische aansprakelijkheid.
Tevens was Lindenbergh bestuurslid van de Stichting Tegemoetkoming Legionellaslachtoffers.
De onderzoekslijn van Akkermans levert een concrete bijdrage aan de verbetering van het aansprakelijkheidstraject in letselschadezaken. Het leverde hem de PIV Giraffe 2010, de Letselschade Award
van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) op.
Verder is Akkermans bijvoorbeeld ook nog adviseur van de Stichting Keurmerk Letselschade.
Van Boom is voorzitter van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (SER CZ), en
lid van de Commissie Consumentenaangelegenheden (CCA) van de SER.
Hartlief was lid van de Commissie van Bijstand van de Vereniging voor Letselschadeadvocaten, en
van de Commissie van Toezicht BKR.
Giesen was in 2008-2009 lid van de Evaluatiecommissie Bureau Financieel Toezicht, ingesteld door
het Ministerie van Justitie.
Neethling was leider van een van de deelprojecten van de hervormingscommissie inzake privacy en
dataprotectie in Zuid-Afrika.
Schamps is voorzitster van de Raad van Bestuur van het Fonds Medische ongevallen in België.
Van Schoubroeck is voorzitster van de Belgische Commissie voor Verzekeringen.
Twee van de A&V-onderzoekers (Hartlief en Giesen) viel de eer te beurt om in 2010 de Hoge Raad
der Nederlanden te mogen ‘bijpraten’ over de koers van het aansprakelijkheidsrecht in Nederland en
de (rechtsvormende) rol van de Hoge Raad daarbij tijdens een hei-weekend van de civiele kamer van
de Hoge Raad.

Hiervoor zijn wij derhalve voorbij gaan aan de vele raadsheer-plaatsvervangerschappen, en soortgelijke
betrekkingen (geschillencommissie e.d.), die leden van de onderzoeksgroep mogen bekleden, alsmede aan
de voorzitter- of lidmaatschappen van begeleidingscommissies. Ook adviseurschappen hebben we niet
vermeld, hoewel ook die uiteraard hun weerslag hebben op de maatschappelijke relevantie van wat we
doen.
De maatschappelijke impact van ons onderzoek blijkt echter ook nog uit de vele mediacontacten die onderhouden worden, met name in kranten doch ook op radio en TV. In dat verband willen we bij wijze van voorbeeld graag refereren aan de vele publiciteit die onze jonge onderzoekster Liesbeth Enneking genereerde
toen net na verschijning van haar proefschrift (zie hiervoor onder 5.2) uitspraak werd gedaan in de zaak
Milieudefensie en enkele Nigeriaanse boeren tegen Shell door de Rechtbank Den Haag (op 30 januari
2013). Vrijwel alle landelijke dagbladen alsmede radio en TV heeft zij te woord gestaan.

9.

SWOT-ANALYSE EN DOELSTELLINGEN

9.1. Sterkten van het programma
De sterke punten van het programma kunnen als volgt worden samengevat:


Er is sprake van breed gedeelde opvattingen over goede onderzoeksthema’s en de bijbehorende
onderzoeksmethoden (kortweg: multidimensionaal) en over de voor ons relevante publicatievormen.



Wij zijn in staat om creatieve en grensverleggende publicaties te produceren, mede door de gekozen
methodiek.



Het academisch leiderschap van de deelnemende hoogleraren is als sterk te kwalificeren, met name
ook ten opzichte van de volgende generatie onderzoekers die volop kansen krijgen zicht te ontplooien.



Er is (allicht mede daardoor) sprake van een zeer sterke mate van betrokkenheid van de jonge
onderzoekers bij de onderzoeksgroep en de activiteiten.

De netwerkfunctie van de onderzoekschool wordt binnen het programma A&V ten volle benut, door de
jonge en de meer ervaren onderzoekers, want de drempels zijn laag.
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9.2. Zwakten van het programma
De zwakten kunnen als volgt worden samengevat:


Het (aanstaande) emeritaat van een aantal kernspelers, met name op het terrein van het verzekeringsrecht (Wansink, Cousy, doch ook Van Maanen) vergt tijdig extra inzet om de daarmee geslagen
gaten te dichten, ook op het vlak van de programmaleiding.



Het aantal promoties was in de vorige review het enige mindere punt, en hoewel dit verbeterd is in de
afgelopen periode, blijft het een punt van aandacht, met name ook omdat die extra aandacht vruchten
lijkt af te werpen (zie hiervoor).

9.3. Mogelijkheden van het programma
De kansen kunnen als volgt worden samengevat:


De optie om multidimensionaal empirisch onderzoek te gaan doen, is in aanzet aanwezig en kan de
komende jaren stevig uitgebouwd worden.



Het aantrekken en vasthouden van talentvolle (jonge) onderzoekers door het gunstige samenwerkingsklimaat binnen het programma.

9.4. Bedreigingen voor het programma
De bedreigingen kunnen als volgt worden samengevat:


De verslechterde financiële positie van de verschillende deelnemende universiteiten, met name omdat
een teruglopende eerstegeldstroomfinanciering zich vooral manifesteert op het vlak van het aantal
beschikbare (reguliere) promotieplaatsen; die zullen dus in mindere mate beschikbaar komen, zodat
wellicht naar alternatieven gezocht moet worden (buitenpromovendi, bursalen, etc.).



Gepaste aandacht blijft nodig voor de plaats van enkele onderzoekers en sommige publicaties die niet
de kern van het programma betreffen. Het aansprakelijkheidsrecht kan als deelterrein van het
privaatrecht breed worden opgevat en dat kan leiden tot verwatering bij het onderbrengen van
publicaties.

9.5. Strategie en toekomstplannen
De toekomststrategie van het programma A&V is om ten eerste de leiderspositie te consolideren op het
terrein van het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht, door naast de juridisch-dogmatische
analyse te blijven inzetten op zowel de rechtsvergelijking als de rechtseconomie als methoden, alsmede
door op het vlak van de output stevig in te blijven zetten op internationale publicaties in tijdschriften als
publicatievorm. Daarnaast willen wij de koppositie van het programma op het vlak van de multidimensionale en empirische bestudering van aansprakelijkheid en verzekering verder uitbouwen door daarin het
voortouw te blijven nemen en dit in de toekomst ook nog meer op internationaal niveau te gaan doen (de
key note speech van Giesen gedurende het laatste Ius Commune congres te Amsterdam getuigt daarvan).
Bij dit alles past een voortzetting van reeds ingezette lijn dat ‘bottom up’ initiatieven worden gestimuleerd,
zodat ook de jonge generatie direct betrokken wordt bij zowel het ontwerp als de uitvoering van
gezamenlijke (internationale en multidimensionale) onderzoeksactiviteiten, en bij de wijze waarop het
onderzoek methodisch kan worden ingestoken.
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PERSONELE INZET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL
Fte1

Begin

coördinerend onderzoeksleiders
Prof. W. van Boom (EUR)
Prof. I. Giesen (UU)

0,40
0,25

01-10-05
01-04-05

hoogleraar
hoogleraar

onderzoeksleider
Prof. A. Akkermans (VU)
Prof. H. Cousy (KUL)
Prof. G.E. van Maanen (UM)

0,20
0,18
0,39

01-10-99
01-01-95
01-01-95

hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar

senior onderzoeker
Prof. R. Van den Bergh (EUR)
Prof. D. Busch (RUN)
Prof. C.C. van Dam (UU)
Prof. G. Dari-Mattiaci (UvA)
Mw. Dr. E.F.D. Engelhard (UU)
Prof. M.G. Faure LL.M. (EUR/UM)
Prof. N. Frenk (VU)
Prof. T. Hartlief (UM)
Mw. Prof. S. Klosse (UM)
Prof. S.D. Lindenbergh (EUR)
Prof. J. Neethling (UNISA)
Prof. H. Nys (KUL)
Mw. Prof. G. Schamps (UCL)
Mw. Dr. C. van Schoubroeck (KUL)
Dr. R. Schwitters (UvA)
Prof. J. Spier (UM)
Dr. A. Van (VU)
Prof. A.J. Verheij (RUG)
Prof. J.H. Wansink (EUR)

0,08
0,20
0,10
0,16
0,20
0,10
0,00
0,31
0,40
0,36
0,20
0,20
0,16
0,20
0,32
0,10
0,00
0,09
0,35

01-01-08
01-01-12
01-09-98
01-11-09
04-10-03
01-01-95
01-03-02
01-10-99
01-10-04
01-02-07
01-04-05
01-06-00
01-04-05
01-01-95
01-10-07
01-10-99
01-03-02
01-09-98
01-02-09

Mw. Dr. L. Tilindyte (UM)
Mw. Dr. M.S.A. Vegter (VU)
Mw. Dr. F. Weber (EUR)

0,00
0,23
0,13
0,10
0,18
0,20
0,23
0,18
0,39
0,00
0,10
0,20

05-03-10
12-05-12
01-03-08
01-01-95
16-05-08
01-02-06
02-06-12
03-06-08
01-02-09
27-10-12
27-09-05
29-06-12

promovendus
Mw. V. Bruggeman (UM)
Mw. J. van de Bunt (RUL)

0,58
0,00

01-10-05
01-06-02

onderzoeker
Mw. Dr. V. Bruggeman
Mw. Dr. L. Enneking (UU)
Mw. Dr. M.M. ten Hoopen (UM)
Prof. Ph.H.J.G. van Huizen (UU)
Dr.Ing. N.J. Margetson (UvA)
Dr. N.J. Philipsen (UM)
Mw. Dr. R. Rijnhout (UU)
Dr. L. Smeehuijzen (VU)
Mw. Prof. N. van Tiggele-van der Velde (EUR)

1

Gemiddelde onderzoeksinbreng in fte in de periode 2008-2012.
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Eind

31-08-11

31-12-11

31-12-11

31-08-11

31-12-10
31-12-11

31-12-10

04-03-10
30-06-08

SEP categorie

hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
UHD
hoogleraar
gastonderzoeker
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
UHD
UHD
hoogleraar
gastonderzoeker
hoogleraar
hoogleraar

gastonderzoeker
UD
UD
hoogleraar
UD
postdoc
UD
UD
hoogleraar
gastonderzoeker
postdoc
postdoc

reguliere promovendus
buitenpromovendus
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Dhr. E. van Dongen (UM)
Mw. J. Emaus (UU)
Mw. L. Enneking (UU)2
Mw. C.I. Garcia (EUR)
Mw. T.A. Hekster (VU)
Mw. L. Hendrix (VU)
Dhr. W. Hu (EUR)
Mw. V. Karapanou (EUR)
Mw. E. de Kezel (UU)
Dhr. N.J. Margetson (UvA)
Mw. R.C. Meurkens (UM)
Mw. E. Nordin (UA)
Mw. N. Paijmans (UU)
Mw. R. Rijnhout (UU)
Dhr. E. van der Schee (EUR)
Dhr. L. Smeehuijzen (VU)
Dhr. F. Sobczak (UM)
Mw. L. Tilindyte (UM)
Mw. F. Weber (EUR)
Mw. A. Wilken (VU)
Dhr. X. Yu (UM)

Fte1

Begin

Eind

SEP categorie

0,80
0,68
0,33
0,35
0,00
0,40
0,97
0,48
0,39
0,07
0,44
0,48
0,00
0,71
0,53
0,08
0,80
0,85
0,67
0,98
0,25

01-10-07
01-10-08
01-01-12
01-07-09
01-01-01
01-02-07
01-02-10
01-11-09
01-02-09
01-10-05
01-10-08
01-02-11
01-03-08
01-10-07
01-11-10
01-02-07
01-10-07
01-03-08
01-02-11
01-02-09
01-10-12

18-06-13
15-02-13
11-05-12

reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
beurspromovendus

emeriti
Prof. H. Cousy (KUL)
Prof. J.H. Wansink (EUR)

2

01-09-11
01-09-11

Participeerde voorheen in het programma Rechtspersonen in Europa.
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30-06-10
25-04-13
31-01-13
13-05-13
15-05-08

17-05-13
01-06-12
31-05-12
02-06-08
17-01-13
26-10-12
28-06-12

honorair onderzoeker
honorair onderzoeker

INFORMATIE SENIOR ONDERZOEKERS
Overzicht succesvolle onderzoeksaanvragen
Prof.Mr. A.J. Akkermans
Jaar: 2008
Titel: Het medisch traject bij letselschade
Subsidieverstrekker: De Letselschade Raad
Partners: Prof. J. Legemaate, AMC/UvA
Subsidiebedrag (in €): 197.709,Jaar: 2009
Titel: Excuses aan verkeersslachtoffers
Subsidieverstrekker : Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars
Subsidiebedrag (in €): 44.982,Jaar: 2010
Titel: Opvang en schadeafwikkeling bij onbedoelde gevolgen van medisch handelen
Subsidieverstrekker: Fonds Slachtofferhulp
Partners: Prof. J. Legemaate, AMC/UvA
Subsidiebedrag (in €): 200.212,50
Jaar: 2010
Titel: Het medisch traject bij letselschade – vervolg
Subsidieverstrekker: De Letselschade Raad
Partners: Prof. J. Legemaate, AMC/UvA
Subsidiebedrag (in €): 64.236,Jaar: 2011
Titel: Pilot Ervaringen met excuses aan verkeerslachtoffers
Subsidieverstrekker: Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars
Subsidiebedrag (in €): 49.872,90

Prof.Mr. W.H. van Boom
Jaar: 2008
Titel: Marked with A but not prioritized: Dutch Scientific Organisation PhD Subsidy Application 2007
‘Regulatory compliance and tort law’
Jaar: 2008
Titel: Research Grant ‘Pilotstudy Instruments of Societal Regulation’ (2008-2009)
Subsidieverstrekker: WODC
Partners: professors Huls and Faure
Subsidiebedrag (in €): 60.000,Jaar: 2009
Titel: Three-year research subsidy to extend research group ‘Behavioural approaches to contract and tort’
(www.behaviouralapproaches.eu)
Subsidieverstrekker: University Chancery Board of Erasmus University Rotterdam
Subsidiebedrag (in €): 1,5 million
Jaar: 2009
Titel: Research Grant ‘Follow-up study Instruments of Societal Regulation’ (2009-2011)
Subsidieverstrekker: Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum Ministerie van Justitie
Partners: professors Huls, Faure, Stoter
Subsidiebedrag (in €): 55.000,-
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Jaar: 2011
Titel: Consultancy project ‘Third party funding in investment arbitration’
Subsidieverstrekker: OECD Paris
Subsidiebedrag (in €): 30.000,Jaar: 2012
Titel: KNAW Colloquium ‘Civil Justice: Thinking and Deciding by Civil Courts’ (Amsterdam, the
Netherlands, July 5-6 2012)
Subsidieverstrekker: Conference Grant by the Royal Netherlands Academy of Sciences (KNAW)
Partners: Ivo Giesen (Utrecht) and Willem van Boom
Subsidiebedrag (in €): 19.000,Jaar: 2012
Titel: Four-year research subsidy granted to extend research group ‘Behavioural approaches to contract and
tort’ (www.behaviouralapproaches.eu)
Subsidieverstrekker: University Chancery Board of Erasmus University Rotterdam and matched by the
Erasmus School of Law
Subsidiebedrag (in €): 2 million

Prof.Dr. G. Dari-Mattiacci
Jaar: 2012
Titel: visit prof Tabbach
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: NWO bezoekersbeurs
Subsidiebedrag (in €): 21.500,Jaar: 2012
Titel: Economics of Access to Justice
Subsidieverstrekker: European Commission
Instrument: Marie Curie Program
Subsidiebedrag (in €): 183.805,-

Prof.Dr. M.G. Faure
Jaar: 2008
Titel: Evaluatie tuchtrechtelijke handhaving Wet WOT/Wid
Subsidieverstrekker: WODC Ministerie van Justitie
Partners: METRO en vakgroep Strafrecht/criminologie
Subsidiebedrag (in €): 69.945,52 (excl. taksen)
Jaar: 2008
Titel: Pilot study maatschappelijke reguleringsinstrumenten
Subsidieverstrekker: WODC Ministerie van Justitie
Partners: METRO
Subsidiebedrag (in €): 54.237,50 incl. taxes
Jaar: 2010
Titel: Cost efficiency for insurers in the domain of personal injury (phase 1)
Subsidieverstrekker: Stichting Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV)
Partners: Erasmus School of Law Rotterdam/METRO
Subsidiebedrag (in €): 33.663,Jaar: 2012
Titel: Study evaluating the Status Quo and the Legal Implications of Third Party Liability for the European
Security Industry
Subsidieverstrekker: European Commission / DG Enterprise and Industry
Partners: METRO/ECTIL/Hunton & Williams
Subsidiebedrag (in €): 492.410,93 (including subcontractors)
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Jaar: 2012
Titel: Study on civil liability and financial security for offshore oil and gas activities
Subsidieverstrekker: European Commission / DG Energy
Partners: METRO
Subsidiebedrag (in €): 87.758,04

Prof.Mr. I. Giesen
Jaar: 2008-2009
Titel: Aansprakelijkheid in international verband. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de aansprakelijkheid van de Nederlandse financiële toezichthouders bezien vanuit de internationale dimensie
Subsidieverstrekker: Ministerie van Financiën
Partners: E. de Kezel, C. van Dam, C.E. du Perron
Subsidiebedrag (in €): ong. 80.000,Jaar: 2009-2010
Titel: Toekomstbestendige modelvoorwaarden
Subsidieverstrekker: Coördinatieoverleg Zelfregulering van de SER
Partners: A. Keirse en E. de Kezel
Subsidiebedrag (in €): ong. 22.000,Jaar: 2011
Titel: Juridische knelpunten in Nederland bij de aansprakelijkheidsstelling van NME’s
Subsidieverstrekker: Amnesty International & SOMO
Instrument: 3e GS
Partners: L. Enneking, M.L. Lennarts, M-J van der Heijden, T. Lambooy, Y. Visser
Subsidiebedrag (in €): ong. 10.000,-

Prof.Mr. T. Hartlief
Jaar: 2009
Titel: WODC-onderzoek naar aanleiding van richtlijnvoorstel consumentenrecht (rapport: Harmonisatie van
het consumentencontractenrecht in Europa: consequenties voor Nederland) uitgevoerd door Cauffman, Faure
en Hartlief) (zomer 2008- maart 2009)
Subsidieverstrekker: WODC
Subsidiebedrag (in €):

Prof. J. Neethling
Jaar: 2008
Received an open invitation in 2008 from Alexander von Humboldt Stiftung to apply for a renewed stay in
Germany at any time. Was awarded a SA National Research Foundation (NRF) grant from 2009-2014 of
R80 000 per year.

Prof.Dr. G. Schamps
Jaar: 2009-2013
Titel: Incidences de la biomédecine sur le droit de la famille
Subsidieverstrekker: Agence Nationale de la Recherche (Paris)
Instrument: open competitie
Partners: Brigitte Feuillet en 21 leden van de Réseau Universitaire International de Bioéthique (18 landen)
Subsidiebedrag (in €): betaling van alle reiskosten, verblijfskosten, publicaties van 30 personen (voor
ieder jaar)
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Prof.Dr. C. Van Schoubroeck
Jaar: 1 January 2007- 30 December 2010
Titel: ‘Het juridisch kader van de medische keuring in private verzekeringen: rechtsbescherming van
partijen en beheersing van medische informatiestromen – The legal framework applicable to medical
examinations within the scope of private insurances: legal protection of the parties and controlling the
streams of medical information’.
Subsidieverstrekker: FWO Flanders research project G.0187.07
Instrument: Open competitie
Partners: Herman Nys promotor, Caroline Van Schoubroeck en Herman Cousy co-promotor
Subsidiebedrag: 1 research fellow /4 years and working.
Jaar: February-July 2010
Titel: Country Report ‘Belgium’, in Study on the use of age, disability, sex, religion or belief, racial or
ethnic origin and sexual orientation in financial services, in particular in the insurance and banking sectors,
Final Report Part II: Country Reports
Subsidieverstrekker: Project of the European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal
Opportunities
Partners: C. Van Schoubroeck, Y. Thierry
Subsidiebedrag: (in €): 500 euro

Overzicht prijzen
Prof.Mr. A.J. Akkermans
Jaar: 2010
Prijs: PIV Giraffe, de Letselschade Award van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV)
Reden tot toekenning: Wetenschappelijke werk op het gebied van letselschadebehandeling

Prof.Mr. I. Giesen
Jaar: 2011
Prijs: Docent van het jaar, departement Recht, UU
Reden tot toekenning: Onderwijsvernieuwing, inzet voor studenten en goed onderwijs
Jaar: 2012
Prijs: Docent van het Jaar van de Universiteit Utrecht
Reden tot toekenning: Onderwijsvernieuwing, inzet voor studenten en goed onderwijs

Prof. J. Neethling
Jaar: 2008
Received a B1 rating as researcher from the NRF for enjoying considerable international recognition for the
high quality and impact of my recent research outputs, and as a leading international scholar in my field

Overzicht wetenschappelijke activiteiten
Prof.Mr. A.J. Akkermans
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Voorzitter Universitaire Toetsingscommissie (UTC) Vrije Universiteit
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: redactie Tijdschrift voor Vergoeding Personenschade (TVP)
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: redactie Jurisprudentie Aansprakelijkheid (JA)
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (NVVR)
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Prof.Mr. W.H. van Boom
International academic appointments and activities
Member of the World Tort Law Society (WTLS) (2012-present)
Fellow of the European Law Institute (ELIA) (2010-present)
Member of the International Association of Consumer Law (IACL) (2009-present)
Fellow European Centre for Tort and Insurance Law (ECTIL) Vienna (2000-present)
Member of the Institute of Commercial and Corporate Law (ICCL), Durham Law School (2012-present)
Associate Research Fellow at the Centre for Socio-Legal Studies, University of Oxford (2011-present)
Wisselleerstoel Tijdschrift voor Privaatrecht, Katholieke Universiteit Leuven, faculteit Rechtsgeleerdheid
2011-2012 (Visiting professor Catholic University Leuven, Leuven Law School, Belgium)
Visiting Research Fellow, York University Law School (Autumn 2010)
Visiting Research Fellow, Birmingham University School of Law (Autumn 2009)
Visiting Research Fellow, Lancaster University School of Law (Autumn 2008)
Editorial boards and blind review
Current editorships:
Series editor (with Ivo Giesen) of book series Civilology (Eleven Publishers) (2011-present)
Advisory Board Journal of European Tort Law (De Gruyter Publishers) (2009-present)
Editor in chief book series European Studies in Private Law (Europa Law Publishing) (2006-present)
Editor legal journal Erasmus Law Review (2006-present)
Editor legal journal Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken (Dutch Journal of Consumer
Law and Trade Practices; 2005-present)
Past editorships:
Editor legal journal Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (Dutch Journal of Civil Law; 2006-2010)
Editor in chief Case Law Digest ‘Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht’ (2004-2010)
Guest editorships:
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) (2008)
Maastricht Journal of European and Comparative Law (2010/1)
Blind refereeships:
Journal of European Tort Law (2010, 2011)
Maastricht Journal of European and Comparative Law (2009)
European Journal of Law and Economics (2008)
Scientific committees
Member of the Board of the Dutch Association for Private Law (Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk
Recht) (2006-present; Chairman 2010-present)
Member of the Scientific Evaluation Committee Social Sciences Subsidy Board Dutch Scientific
Organisation (NWO MAGW Open Competitie) (2004, 2006, 2009)
Reviewer for the Dutch Scientific Organisation (NWO) Social Sciences subsidy committee (Referentencollege 2004-2006)
Member of the Scientific Evaluation Committee Social Sciences Subsidy Board Dutch Scientific
Organisation (NWO MAGW Vici Competitie) (2010)

Prof.Mr. C.C. van Dam
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Hoofdredacteur Verkeersrecht
Jaar: 2009-2012
Omschrijving: Redacteur Verkeersrecht
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Prof.Dr. G. Dari-Mattiacci
Jaar: 2009-2012
Omschrijving: Associate editor Review of La wand Economics
Jaar: 2011-ongoing
Omschrijving: lid wetenschaapscommissie FdR UvA
Jaar: 2011-ongoing
Omschrijving: board member – Italian Society for Law and Economics
Jaar: 2012-ongoing
Omschrijving: Co-editor International Review of Law and Economics

Prof.Dr. M.G. Faure
Jaar: tot heden
Omschrijving: lid van de board of directors European Centre of Tort and Insurance Law
Jaar: tot heden
Omschrijving: Academic Director Ius Commune Onderzoekschool
Jaar: tot heden
Omschrijving: Editorial board member Maastricht Journal of European and Comparative Law, Review of
European Community and International Environmental Law (RECIEL), Member of the editorial board of
AV&S (Aansprakelijkheid, Verzekering en Schadevergoeding)
Jaar: tot heden
Omschrijving: Editorial board Ius Commune Europaeum Series, Member of the editorial Board of the
book series Comparative Environmental Law and Policy (Kluwer Law International),
Jaar: tot heden
Omschrijving: Collaborator of the environmental journal Aménagement, Member of advisory board of
Rechtskundig Weekblad
Jaar: tot heden
Omschrijving: Consultant editor of the European Journal of Law and Economics, Member of editorial
advisory board of European Environmental Law Review, Country correspondent of Environmental
Liability
Jaar: tot heden
Omschrijving: International Review of Law and Economics, European Journal of Law and Economics,
Maastricht Journal of European and Comparative Law and the European Journal of Political Economy,
International Journal of Global Energy Issues (IJGEI), the Journal of Environmental Management, Journal
of Ecological Economics, International Environmental Agreements, Journal of Environmental Management, Journal of Legal Studies, Harvard Law Review, Journal of Environmental Law, Global Environmental Politics
Jaar: tot heden
Omschrijving: Reviewer for the National Research Foundation’s Evaluation Center

Prof.Mr. N. Frenk
Jaar: 2008-2010
Omschrijving: lid redactie AV&S
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: hoofdredacteur Verkeersrecht
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Jaar: 2010-2011
Omschrijving: lid van de visitatiecommissie onderwijs rechtsgeleerdheid

Prof.Mr. I. Giesen
Jaar: 2008
Omschrijving: Preadviseur voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht inzake ‘Proportionele benaderingen
in het verbintenissenrecht. Een rechtsgeleerde dialoog’ (met Eric Tjong Tjin Tai, Kluwer: Deventer 2008)
Jaar: 2008-2010
Omschrijving: Redactielid Utrecht Law Review
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Medewerker Nederlands Juristenblad (NJB)
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Medewerker Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Redacteur van de boekenreeks Monografieën BW van uitgeverij Kluwer
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Deelredacteur (onderwerp: Case management) ten behoeve van het deel ‘Civil Procedure’
in de serie ‘Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe’ onder redactie van C.H. van Rhee
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Redactielid Tijdschrift Civiele rechtspleging (TCR)
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Redactielid Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S)
Jaar: 2009
Omschrijving: Voorzitter van de begeleidingscommissie van het WODC-onderzoek ‘Monitor rechtspleging civiel bestuur’ (uitgevoerd door het WODC, CBS en de Raad voor de Rechtspraak)
Jaar: 2009-2012
Omschrijving: Bestuurslid van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV); oprichter van De Jonge NJV
Jaar: 2009-2012
Omschrijving: Deelnemer aan het internationale onderzoeksproject Highest Courts, o.l.v. A. Hol
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113

Internationale peer review 2013

Jaar: 2011
Omschrijving: Lid van de Domeinjury voor Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en Recht van de
KNAW (beoordelingscommissie voor nieuwe leden van de KNAW)
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Voorzitter van de Begeleidingscommissie van de jaarlijkse Monitor Rechtsbijstand van de
Raad voor de Rechtsbijstand
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Lid van de redactieraad van de Civilologie / Civilology publicatiereeks (BJu/Eleven
Publishing)
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Lid van de redactieraad van de publicatiereeks van het Montaigne Centrum voor
Rechtspleging en Conflictoplossing (BJu)
Jaar: 2012
Omschrijving: Contacthoogleraar namens de UU voor Ars Aequi

Prof.Mr. T. Hartlief
Jaar: 2008
Omschrijving: Hoofdredacteur AV&S, Redacteur Nederlands Juristenblad, (gast)Annotator Nederlandse
Jurisprudentie, Annotator Ars Aequi, Lid Adviesraad Tijdschrift voor Privaatrecht, Medewerker Nederlands
Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Lid redactie Boom Basics
Jaar: 2009
Omschrijving: Hoofdredacteur AV&S; Redacteur Nederlands Juristenblad, (gast)Annotator Nederlandse
Jurisprudentie, Annotator Ars Aequi, Lid Adviesraad Tijdschrift voor Privaatrecht, Medewerker Nederlands
Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Lid redactie Boom Basics
Jaar: 2010
Omschrijving: Hoofdredacteur AV&S, Redacteur Nederlands Juristenblad, (gast)Annotator Nederlandse
Jurisprudentie, Annotator Ars Aequi, Lid Adviesraad Tijdschrift voor Privaatrecht, Medewerker Nederlands
Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Lid redactie Boom Basics
Jaar: 2011
Omschrijving: Hoofdredacteur AV&S, Redacteur Nederlands Juristenblad, (gast)Annotator Nederlandse
Jurisprudentie, Annotator Ars Aequi, Lid Adviesraad Tijdschrift voor Privaatrecht, Medewerker Nederlands
Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Lid redactie Boom Basics
Jaar: 2012
Omschrijving: Hoofdredacteur AV&S, Redacteur Nederlands Juristenblad, (gast)Annotator Nederlandse
Jurisprudentie, Annotator Ars Aequi, Lid Adviesraad Tijdschrift voor Privaatrecht, Medewerker Nederlands
Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Lid redactie Boom Basics

Prof.Mr. S.D. Lindenbergh
Jaar: 2008
Omschrijving: redactie Tijdschrift voor Vergoeding van personeneschade
Jaar: 2008
Omschrijving: Lid onderzoeksbegeleidingscommissie WODC Ervaringen van slachtoffers
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: redacteur Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: hoofdredacteur Jurisprudentie Aansprakelijkheidsrecht

114

Aansprakelijkheid en verzekering

Jaar: 2008-2012
Omschrijving: redactie adviesraad Tijdschrift voor privaatrecht
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Voorzitter onderzoeksbegeleidingscommissie WODC Civiel schadeverhaal

Prof. J. Neethling
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Member European Group on Tort Law
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Research Fellow ECTIL (European Centre of Tort and Insurance Law)
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Member editorial boards of Journal for Contemporary Roman-Dutch Law, SA Mercantile
Law Journal, De Jure, Journal of Juridical Science, and Potchefstroom Electronic Law Journal
Jaar:2011-2012
Omschrijving: Editor LitNet Akademies (Regte)
After retiring from the University of South Africa in 2012, I was on invitation appointed (2011-2016) as
Senior Professor at the University of the Free State, Bloemfontein

Prof.Dr. G. Schamps
Jaar: sinds 2002
Omschrijving: lid van het ethische comité van de Cliniques universitaires St Luc/Universiteit UCL
Jaar: 2002-2009
Omschrijving: lid van het Bureau van de Rechtsfaculteit (UCL) (beslissingsorgaan van de Faculteit)
Jaar: 2002-2009
Omschrijving: Voorzitster van de Commission des candidatures en daarna de Commission du baccalauréat van de Rechtsfaculteit van de Université catholique de Louvain (UCL) (België)
Jaar: 2009-2015
Omschrijving: lid van de Conseil de recherche de Universiteit (UCL) (selectie en financiering van
onderzoeksprojecten in alle wetenschappelijke gebieden: ‘Actions de Recherche Concertées’ (ARC),
‘Fonds Spéciaux de la Recherche’, ‘Pôles d’Attraction Interuniversitaires’, ‘navorsers F.S.R.-FNRS’,
‘Post-Doctoral Fellowships’, financiering van ‘Graduate Schools’, enz.
Jaar: sinds 2011
Omschrijving: lid van de Commission Sciences of Law and Criminology van het Fonds Wetenschappelijk
Onderzoek (FWO) (selectie en financiering van onderzoeksprojecten)
Jaar: sinds 2011
Omschrijving: Voorzitster Groupe de référence institutionnelle en matière de bioéthique van de Universiteit: adviezen aan de academische Raad van de Universiteit over bepaalde thema’s van bioethics en
medisch recht
Jaar: sinds 2011
Omschrijving: lid van het wetenschappelijk comité van de Institut suisse de droit comparé (Lausanne,
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Omschrijving: Lid van de expertgroup Legal (insurance and tort law) of the PWO-Project (Projectmatig
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Omschrijving: Voorzitter SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (SER CZ); Chairman of the
Coordinating Committee Self Regulation of the Social and Economic Council of the Netherlands

118

Aansprakelijkheid en verzekering

Jaar: 2012
Omschrijving: Legal consultant for research contract Gallup Europe (Brussels) ‘Testing of a standardised
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GRENSOVERSCHRIJDEND MILIEURECHT
1.

KENMERKEN VAN HET PROGRAMMA

1.1. Volledige titel
Grensoverschrijdend milieurecht

1.2. Keywords
Harmonisatie en integratie in het milieurecht; beginselen, grondrechten en procedurele rechten; flexibiliteit
en differentiatie bij regulering; risico- en milieuschade; klimaatbescherming en energietransitie.

1.3. (Coördinerend) programmaleiders
- Mw. Prof. M. Peeters (UM) (coördinator)
- Prof. M. Delnoy (Liège)
- Prof. M.G. Faure (UM)
- Mw. Prof. M. van Rijswick (UU)
- Mw. Prof. Uylenburg (UvA)

1.4. Missie
Het via positiefrechtelijk fundamenteel onderzoek en via rechtsvergelijkend en multidisciplinair onderzoek
blootleggen van de grondslagen die gemeenschappelijk zijn aan verscheidene milieurechtstelsels in
Europa, zodat op die wijze een bijdrage kan worden geleverd aan de zoektocht naar een ‘milieurechtcultuur
in Europa’. In toenemende mate wordt daarbij ook aandacht besteedt aan de vraag hoe de milieurechtcultuur in Europa verschilt dan wel overeenkomt met andere milieurechtstelsels in zowel ontwikkelde als
ontwikkelingslanden.

1.5. Historie
De onderzoeksgroep is gestart bij aanvang van de Ius Commune onderzoekschool in een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht (Metro) en de Katholieke Universiteit Leuven (Instituut
voor Milieu- en Energierecht). De onderzoeksgroep is in 2005 versterkt met de toetreding van het Centrum
voor Milieurecht van de UvA, inmiddels ACELS geheten (Amsterdam Centre for Environmental Law and
Sustainability) en in 2010 met het Centrum voor omgevingsrecht en -beleid van de Universiteit Utrecht. De
Universiteit Luik is formeel niet verbonden aan ICOS maar in de praktijk is er al jaren een verbinding met
twee milieurechtelijke onderzoekers, te weten Michel Paques (leerstoel administratief en milieurecht) en
Michel Delnoy.

1.6. Score evaluatie internationale peer review commissie 2008 (periode 2005-2007)
Aan dit programma werd door de internationale peer review commissie in 2008 een totaal score toegekend
van 4,4.

2.

DOELSTELLING, ONDERZOEKSTERREIN EN ONDERZOEKSOMGEVING

2.1. Missie, visie en doelstelling (thema)
De centrale missie is om zowel via positiefrechtelijk fundamenteel onderzoek als via rechtsvergelijkend en
multidisciplinair onderzoek de grondslagen van het gemeenschappelijk milieurecht bloot te leggen. Deels
wordt daarbij als resultaat beoogd beter inzicht te krijgen in grondslagen en waarborgen in het Europese en
nationale milieurecht, de rol van integratie in het milieurecht en het comparatieve voordeel van verschillende instrumenten. Tegelijk wordt ook beoogd aan te geven of, na analyse van de verschillen in het
milieurecht in de verschillende lidstaten, ook noodzaak is aan harmonisatie en in welke mate. Dit gebeurt
mede in het kader van de vraag op welk niveau (lokaal, nationaal, EU of wereldwijd) milieuregulering tot
stand dient te komen. Het milieurecht wordt immers gekenmerkt door sturingsvragen, waarbij veel
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aandacht uitgaat naar de wijze waarop de overheid regulering tot stand kan brengen ter voorkoming van
milieuverontreiniging. Hiermee hangt samen de vraag of er behoefte is aan harmonisatie van het milieurecht op bijvoorbeeld supranationaal niveau dan wel of er juist differentiatie zou moeten blijven bestaan.
Ook is een centrale vraag voor de onderzoeksgroep welke waaier van milieujuridische instrumenten op een
optimale wijze (al dan niet in combinatie) dient te worden ingezet ter bestrijding van milieuverstoring. Dit
betreft niet alleen veel aandacht voor overheidsregulering, maar eveneens een focus op de (stimulering van)
de verantwoordelijkheid van de potentiële veroorzakers via privaatrechtelijke instrumenten zoals aansprakelijkheid en verzekering.
Uitgaande van deze centrale doelstellingen wordt op specifieke terreinen onderzocht op welke wijze het
recht bijvoorbeeld natuurbescherming, waterbeheer of klimaatbescherming kan faciliteren, en hoe juridische instrumenten kunnen worden ingezet ter bescherming van mens en milieu tegen eventuele gevaren
(en mogelijkheden) die vanuit nieuwe technologieën zouden kunnen rijzen.

2.2. Positie binnen Ius Commune en op nationaal en internationaal niveau
2.2.1. Ius Commune
Op inhoudelijk vlak levert het programma duidelijk een bijdrage aan de centrale onderzoeksvraag van de
Ius Commune Onderzoekschool. Centraal in de onderzoekschool staat immers de vraag welke de rol is van
het recht bij internationale integratieprocessen. Die vraag wordt zowel ten aanzien van verschillende
reguleringsinstrumenten als ten aanzien van vragen naar beginselen en waarborgen van milieurecht, als ook
met betrekking tot de vraag hoe het recht met risico’s en schade dient om te gaan, via rechtsvergelijkend en
multidisciplinair onderzoek aangepakt. Precies die vraag naar de rol van het recht bij internationale integratieprocessen staat dan ook centraal binnen dit programma, maar dan wel op het specifieke terrein van het
milieurecht. Deze fundamentele Ius Commune vraag naar integratie wordt niet alleen vanuit de traditionele
rechtsvergelijking bekeken (en tevens door de rol van het milieurecht op verschillende reguleringsniveaus
te analyseren), maar tegelijk wordt ook fundamenteel onderzoek gedaan naar de waarborgen in het
milieurecht en naar het vermogen van verschillende juridische instrumenten om milieurechtelijke problemen adequaat te voorkomen.
Er bestaan heldere banden tussen dit programma en de leiding van de onderzoekschool Ius Commune. Op
praktisch vlak zijn de communicatielijnen met de wetenschappelijke leiding van de Ius Commune Onderzoekschool bijzonder kort. De Maastrichtse onderzoeksleider is tevens de wetenschappelijk directeur van
de Ius Commune Onderzoekschool, en de Amsterdamse onderzoeksleider was tot haar benoeming als lid
van de Raad van State in 2011 lid van het bestuur van de onderzoekschool. De coördinerend onderzoeksleider is verbonden aan de Universiteit Maastricht en staat in nauw contact met de Maastrichtse
onderzoeksleider, tevens wetenschappelijk directeur van de Ius Commune Onderzoekschool. Gelet op deze
heldere banden vond en vindt nog steeds een vlotte doorstroming plaats van informatie vanuit de wetenschappelijke leiding van de Ius Commune Onderzoekschool naar het programma grensoverschrijdend
milieurecht en vice versa.
2.2.2. Nationaal en internationaal niveau
Vele onderzoekers uit de onderzoeksgroep participeren in nationale en internationale onderzoeksverbanden. Alle vier de instituten zijn lid van de IUCN Academy of environmental law (www.iucael.org), een
wereldwijd netwerk van meer dan 130 juridische faculteiten waar milieurecht wordt gedoceerd. De
coördinerend onderzoeksleider van Maastricht was tot 2013 bovendien lid van het bestuur van deze
organisatie, daarbij West-Europa vertegenwoordigend. Ook zijn vele van de onderzoeksgroep betrokken
bij de redactie van tijdschriften en bij de Nederlandse en Belgische verenigingen voor milieurecht. De
Amsterdamse onderzoeksleider was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Milieurecht en de
Utrechtse onderzoeksleider is haar in 2012 opgevolgd. Tevens zijn de onderzoekers herhaaldelijk gevraagd
om contractonderzoek uit te voeren, met name voor verscheidene overheden (zoals het Nederlandse
Ministerie van VROM (nu I en M), en de EU). Binnen veel van deze projecten is samengewerkt en zijn
derhalve onderzoekers van de andere instituten actief bij de uitvoering van het onderzoek betrokken.

2.3. Samenwerking met andere onderzoeksgroepen
Een deel van de aan de onderzoeksgroep ‘grensoverschrijdend milieurecht’ verbonden onderzoekers
participeert ook in een andere ICOS onderzoeksgroep, bijvoorbeeld bij ‘Rechtsbescherming en handha-
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ving’, bij ‘Aansprakelijkheid en verzekering’, of bij ‘Integratie, differentiatie en flexibiliteit’. De kruisbestuiving tussen verschillende disciplines door deelname aan diverse ICOS-onderzoeksgroepen – het milieurecht is nu eenmaal niet in te delen langs de klassieke juridische disciplines – wordt als een positieve
ontwikkeling gezien.

2.4. Aansluiting met gastonderzoekers
Naast de Amsterdamse, Leuvense, Maastrichtse, Utrechtse en de twee Luikse onderzoekers is een ruim
aantal leden van de onderzoeksgroep verbonden aan andere wetenschappelijke instituten. Deze ‘externe’
groep is met name ontstaan vanwege het veranderen van functies, bijvoorbeeld een ICOS-promovendus die
aan een andere universiteit een docentschap of hoger kan betrekken. Aangezien deze externe onderzoekers
nog steeds op uitstekende wijze bijdragen aan het programma wordt het als nuttig gezien dat zij bij de
onderzoeksgroep betrokken blijven, mits uiteraard voldoende input wordt geleverd aan het onderzoeksprogramma. De coördinerend programmaleider houdt met deze externe onderzoekers contact en betrekt
hen bij het programma.
Daarnaast zijn er diverse zogenoemde ‘geassocieerde onderzoekers’: dat zijn onderzoekers die bijvoorbeeld door toetreding tot de rechterlijke macht niet meer in ruime mate kunnen bijdragen aan het onderzoeksprogramma. Aangezien deze leden een waardevolle inbreng hebben in bijvoorbeeld de discussies
tijdens de onderzoeksbijeenkomsten, en omdat deze bovendien toch enkele publicaties verzorgen die bijdragen aan het programma, wordt ook de betrokkenheid van deze geassocieerde onderzoekers gewaardeerd. De geassocieerde onderzoekers zijn herkenbaar aan de 0,0 fte inbreng.

3.

PROGRAMMAOPZET EN STRATEGIE

3.1. Probleemstelling, doel, focus en methode
Het thema van de onderzoeksgroep is het grensoverschrijdend milieurecht, en de centrale vraag is welke
beginselen, waarborgen en instrumenten gemeenschappelijk zijn aan de verscheidene milieurechtstelsels in
Europa, waarbij de wisselwerking tussen het Europese en het nationale recht centraal staat. Centraal doel is
om een bijdrage te leveren aan de zoektocht naar een ‘milieurechtcultuur in Europa’. In toenemende mate
wordt daarbij, mede gelet op de toenemende globalisering, aandacht besteedt aan de vraag hoe de milieurechtcultuur in Europa verschilt dan wel overeenkomt met andere milieurechtstelsels in zowel ontwikkelde
als ontwikkelingslanden, en met het zich steeds verder ontwikkelende internationale milieurecht.
Centraal binnen dit programma is dat, gelet op de plaats binnen de onderzoekschool, methoden worden
gebruikt om een milieurechtelijk Ius Commune te ontdekken. Dat betekent uiteraard in de eerste plaats dat
de klassieke milieurechtelijke rechtsvergelijking wordt toegepast waarbij verschillende stelsels met elkaar
worden vergeleken, verschillen worden geanalyseerd en kritisch worden bestudeerd. Een nadruk ligt daarbij in de eerste plaats bij een goed begrip van het Nederlandse en Belgische milieurecht en het EU milieurecht. Aanvullend worden daarbij rechtstelsels betrokken uit met name andere EU lidstaten (waaronder de
Duitse, Franse en Britse rechtstelsels). In toenemende mate worden ook rechtstelsels uit andere landen
bestudeerd, waarbij te denken valt aan het Amerikaanse, Chinese, en Indonesische milieurecht. Vanwege
de breedte van het onderzoeksprogramma en de onderzoeksgroep, de dynamiek van het onderzoeksveld, en
de wisselende mogelijkheden die via gefinancierd onderzoek ter beschikking worden gesteld beperkt het
programma zich derhalve niet tot slechts 2 of 3 rechtstelsels. Steeds zal bij de concrete onderzoeken moeten
worden aangegeven waarom de keuze voor een specifiek rechtstelsel voor het desbetreffende onderzoeksonderwerp gerechtvaardigd is. Vaak zal het niet gaan om een volledig begrip van bijvoorbeeld het
Franse of Duitse milieurecht, maar zal naar gelang het concrete onderzoeksonderwerp worden nagegaan
wat de belangrijkste relevante ontwikkelingen zijn binnen rechtsstelsels, waarna een vergelijking wordt
uitgevoerd en een conclusie wordt getrokken.
Vanuit het rechtsvergelijkende onderzoek, waarbij de vaststelling van de overeenkomsten of verschillen
worden vastgesteld, wordt als een tweede stap kritisch stilgestaan bij de vraag wat de onderscheiden rol is
van verschillende bestuursniveaus (lokaal, nationaal, Europees of internationaal) bij de aanpak van
(grensoverschrijdende) milieuproblemen. Derhalve zal bijvoorbeeld in de context van de regulering van
broeikasgasemissies, natuurbescherming of van waterbeheer niet alleen aandacht worden besteed aan de
optimale juridische instrumenten, maar ook aan de vraag op welk niveau deze op optimale wijze kunnen
worden ingezet.
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Dit alles illustreert dat het onderzoeksprogramma zich richt op ontwikkelingen op internationaal, EU en
nationaal niveau, met inbegrip van het sub-nationale niveau. Gelet op de grootte van de onderzoeksgroep en
de diverse focus van de aan de onderzoeksgroep verbonden instituten en leerstoelen (waarbij enkele relatief
algemene milieurechtelijke leerstoelen bestaan, zoals leerstoelen op het terrein van het omgevingsrecht, het
Europees milieurecht en het internationaal en vergelijkend milieurecht, en een aantal specifieke leerstoelen
op het terrein van water, natuur, en klimaat) is deze ruime doelstelling gerechtvaardigd. Het feit dat juist op
al die terreinen breed gewerkt kan worden wordt juist als een verrijking gezien waarbij alleen nog maar
meer inzicht kan ontstaan in de vraag wat nu het milieurechtelijk Ius Commune is. Bij de start van concrete
onderzoeksprojecten en bij de keuze van het centrale onderwerp van de jaarlijkse bijeenkomst zal steeds
een afweging worden gemaakt of binnen het veld van het onderzoeksprogramma de meest prioritaire onderwerpen worden behartigd.
Hoewel de aanpak van de meeste onderzoekers primair (milieu)juridisch zal zijn moge duidelijk zijn dat
enkele van het in het kader van dit programma te bestuderen vragen enkel beantwoord kunnen worden met
behulp van het inroepen van andere disciplines. Bijvoorbeeld de vraag naar het optimaal gebruik van verschillende instrumenten ter reductie van milieuschade (regulering en/of aansprakelijkheid) of klimaatverandering (milieubelastingen, emissiehandel of vergunningen) kan worden verrijkt door inzichten vanuit
de milieu(rechts)economie. Zo kan ook het debat over de vraag welke vorm van milieuregulering op welk
bestuursniveau tot stand dient te komen worden verrijkt door politieke theorieën en inzichten vanuit het
economisch federalisme. Maar ook de wijze waarop het recht met onzekere risico’s omgaat, die bijvoorbeeld door nieuwe technologieën worden gecreëerd overstijgt vaak het zuiver juridische. Er bestaat derhalve de mogelijkheid dat onderzoeken in aanvulling op de juridische discipline een (rechts)economische
of bijvoorbeeld een politicologische component bevatten.

3.2. Programmabeschrijving en thema’s
De onderzoeksgroep zal zich richten op de hierboven omschreven programmadoelstelling. De onderzoekslijnen kunnen indicatief in een aantal themata worden samengevat. Het milieurecht is zodanig dynamisch en de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen evolueren zo snel dat de onderzoekslijnen
zich niet ex ante op limitatieve wijze binnen strikte, beperkte themata laten vastleggen. Om een beeld te
schetsen van kernactiviteiten van de onderzoeksgroep kunnen ter illustratie de volgende themata worden
genoemd:


Harmonisatie en integratie van het milieurecht. De vraag naar harmonisatie en integratie van de
rechtstelsels is natuurlijk verbonden aan het onderzoek waarbij met behulp van rechtsvergelijking
verschillen en overeenkomsten tussen (onderdelen van) het milieurecht van bepaalde staten en dat van
de EU wordt blootgelegd. De vervolgvraag die onder meer aan bod komt is of de vaststelling van die
verschillen nu noodzakelijkerwijze moet betekenen dat een harmonisatie van milieurecht zou moeten
worden nagestreefd. Ook kan in dit verband uiteraard worden gedacht aan de vraag welk type
milieurechtelijke regulering op welk niveau (lokaal, nationaal, Europees of internationaal) tot stand
zou moeten komen. Gerelateerd daaraan is uiteraard de vraag naar de interne en externe integratie.
Voor vele rechtsstelsels betekent dit niet alleen een vormelijk aspect, meer bepaald hoe milieuregulering het best kan worden vormgegeven (via een milieucodex, algemene milieuwet of sectorale
wetgeving), maar rijzen ook belangrijke afstemmingsvragen (onder meer met natuurbehoud, ruimtelijke ordening en waterbeheer). De vraag naar de externe integratie is uiteraard een fundamenteel punt
over de rol van milieurecht en milieubeleid vis-à-vis andere beleidsdomeinen, waaronder het ruimtelijk ordeningsrecht.



Beginselen, grondrechten en procedurele rechten. In het milieurecht is het, juist vanwege de intrinsieke aandacht voor sturing van gedrag teneinde milieubescherming te bereiken, van groot belang
aandacht te besteden aan het waarborgkarakter van het recht, waaronder de rol van rechtsbeginselen,
grondrechten en toegang tot de rechter. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat in het milieurecht beginselen en procedurele rechten worden ontwikkeld juist met het oog op milieubescherming.
Dit zijn de milieubeginselen (die zowel in op internationaal niveau als met name in EU recht zijn
vastgelegd) en procedurele rechten zoals vastgelegd in het Verdrag van Aarhus, waarbij de EU en haar
lidstaten partij zijn. Hier ontstaat de vraag of en in hoeverre een harmoniserend effect uitgaat van deze
vastlegging van beginselen en procedurele rechten, en welke ruimte voor differentiatie in de nationale
rechtstelsels blijft of nodig zou moeten zijn. Met andere woorden, naast een instrumentele kijk die
zich fixeert op instrumentenkeuze en integrale afstemming wordt in het programma juist ook de
waarborgkant behandeld, waarbij het zowel gaat om waarborgen tegen onrechtmatig overheidsoptre-
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den als ook waarborgen juist gericht op een adequate milieubescherming. In dat verband wordt
natuurlijk ook aan de relatie tussen milieu en mensenrechten aandacht besteed en ook aan de vraag
hoe het concept van duurzame ontwikkeling, met aandacht voor het belang van toekomstige generaties, nu werkelijk via het recht geëffectueerd kan worden.


Flexibiliteit en differentiatie. Juist vanwege het ingewikkelde te reguleren veld en de toenemende
globalisering/internationalisering van de milieuproblematiek (die vaak met harmonisatie gepaard
gaat) wordt de vraag naar de juiste mate van flexibiliteit en differentiatie steeds pregnanter. Het gaat
dan om wetgeving die meer ruimte laat aan de private actoren, maar het betreft ook regelgeving die
ruimte laat aan uitvoerende overheden c.q. lidstaten om op hun eigen wijze bepaalde doelen te
bereiken, waarbij de Kaderrichtlijn water als voorbeeld kan worden genoemd. Het recht is naar zijn
aard gericht op rechtszekerheid, maar de problematiek en de diversiteit van het te reguleren beleidsveld vraagt juist vaak om flexibele oplossingen. De toenemende proceduralisering in het Europese
milieurecht (minder concrete normen, meer aandacht voor plannen en programma’s) maar ook de
opkomst van marktconforme instrumenten zijn voorbeelden van wetgeving die ruimte laat voor
verschillende oplossingen.



Risico en milieuschade. Risico en de wijze waarop we ermee omspringen, met name indien er nieuwe,
nog niet begrepen risico’s ontstaan is in het milieurecht een indringend vraagstuk. We kunnen denken
aan de rampen in Enschede en Volendam, de mogelijke schadelijke effecten van chemicaliën en de
dreigende gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen en dijkverzwakking door droogte.
In al deze gevallen rijst de vraag hoe de regelgever maar ook uiteindelijk de rechter met de beoordeling van risico’s moet omgegaan. Regelgevers besluiten op basis van een wetenschappelijke evaluatie
van risico’s verbonden aan bepaalde productieprocessen, producten of stoffen (risicobeoordeling),
welke risico’s aanvaardbaar worden geacht (risicobeheersing) en welke procedures hierbij moeten
worden gevolgd. Tevens rijst hier de vraag of en op welke wijze belanghebbenden en het publiek bij
de besluitvorming moeten worden betrokken. Dergelijke beslissingen brengen vaak complexe
technische oordelen met zich mee en vereisen een kosten en baten analyse. Beoordeling en beheersing
van risico's omvatten bovendien zowel juridische, politieke, economische, sociologische en ethische
aspecten. Het thema risico en milieuschade beoogt derhalve enkele van de bovengenoemde aspecten
van deze problematiek zoals hierboven in grote lijnen uiteengezet te bestuderen en een vergelijking te
trekken ten aanzien van de verschillende stelsels (nationaal, Europees en internationaal).



Klimaatbescherming en energietransitie. Het gaat hier om de vraag hoe het recht een bijdrage kan
leveren aan de reductie van broeikasgassen (en de afbouw van fossiele energie) en de bescherming
tegen optredende klimaatverandering. Dit terrein is voornamelijk door economen bestreken en er zijn
dan ook met veel enthousiasme economische instrumenten naar voren geschoven. Te weinig ging de
aandacht uit naar de juridische haalbaarheid daarvan. Binnen dit kader rijst onder meer de vraag hoe
onder meer emissiehandelssystemen of een koolstofheffing ook juridisch gestalte zouden kunnen
krijgen. Tevens rijst de vraag welke milieurechtelijke consequenties de opkomst van nieuwe energiebenaderingen heeft, waarbij te denken valt aan het onder de grond opslaan van koolstofdioxide,
maar ook zogenoemde hernieuwbare energie in de vorm van biobrandstoffen en windturbines. Ook
rijst hier de vraag welke juridische aspecten kleven aan de maatschappelijke en technologische
transitie (waaronder de energienetwerken) naar nieuwe energie. Naast deze mitigatievraagstukken is
aandacht voor adaptatie geboden. Het gaat dan om bijvoorbeeld de vraag naar de rol van regelgeving
en aansprakelijkheid teneinde adaptatie te bereiken, en om de vraag naar de rol van het recht bij de
bescherming van slachtoffers tegen klimaatschade niet alleen door preventieve maatregelen (zoals het
versterken van dijken), maar ook door compensatie, waarbij de vraag ontstaat welke compensatiemechanismen kunnen worden ontwikkeld.

3.3. Programmaleiding
Het programma ‘grensoverschrijdend milieurecht’ wordt gecoördineerd door een team van onderzoeksleiders die de diverse aan de onderzoeksgroepdeelnemende universiteiten vertegenwoordigen, te weten de
universiteiten van Amsterdam, Maastricht en Utrecht. In beginsel is er één onderzoeksleider per betrokken
instelling. Het betreft Rosa Uylenburg voor het Centre for Environmental Law and Sustainability (ACELS)
van de Universiteit van Amsterdam, Michael Faure voor METRO en de overige leden van de juridische
faculteit van de Universiteit Maastricht, en Marleen van Rijswick voor het Centrum voor omgevingsrecht
en -beleid van de Universiteit Utrecht. Kurt Deketelaere voor het Instituut voor Milieu en Energierecht van
de Katholieke Universiteit Leuven heeft voorts coördinatie verzorgd tot 2012, maar vanwege een verschuiving van het onderzoek naar andere terreinen en de geringere inbreng vanuit Leuven is het formele
coördinatorschap niet meer nodig gebleken. De algemene coördinatie van het onderzoeksprogramma ligt
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sinds 1 januari 2009 bij Marjan Peeters (Universiteit Maastricht/Metro); tot die tijd is vanaf de aanvang van
het programma de algemene coördinatie gevoerd door Michael Faure.
Voorts is Michael Paques van de Universiteit Luik betrokken geweest bij de coördinatie van de het onderzoeksprogramma. Sinds zijn benoeming bij de Belgische Raad van State wordt deze taak waargenomen
door Michel Delnoy.
Het genoemde team van onderzoeksleiders heeft regelmatig overleg met elkaar over de uitvoering en indien
nodig bijstelling van het programma. Tevens wordt door de onderzoeksleiders steeds overleg gehouden
over de concreet te ondernemen activiteiten, met name over gezamenlijke wetenschappelijke bijeenkomsten en onderzoeksprojecten en de organisatie van de jaarlijkse workshop tijdens het algemene Ius Commune congres.

3.4. Maatregelen genomen n.a.v. de internationale peer review 2008
De uitkomst van dit review was positief: zowel voor kwaliteit, kwantiteit, relevantie en duurzaamheid werd
een 4.4 gegeven. Niettemin is in 2011 het onderzoeksprogramma herijkt, mede naar aanleiding van de
toetreding van de milieurechtonderzoekers van de Universiteit Utrecht. De programmaleiding heeft zich
derhalve gebogen over doel, aanpak en uitvoering van het programma, en daarbij in het bijzonder de
specifieke thema’s heroverwogen. Vernieuwend daarin is de noodzaak om de wisselwerking van het
nationale en Europese recht met ontwikkelingen in andere rechtstelsels gaandeweg meer te bestuderen. Dit
wordt ook ingegeven door de toenemende aantallen niet-Europese promovendi die aan onze universiteiten
betrokken zijn. Derhalve is de focus van het programma verbreed, maar in de kern zal het onderzoek zich
richten op het zoeken naar een gemeenschappelijk milieurechtelijk ius commune in een globaliserende
wereld. Vanwege de uitvoerbaarheid zal dit onderzoek zich sterk concentreren op kernonderwerpen die
traditioneel reeds door de milieurechtgroep worden bestudeerd, zoals water en klimaat.

4.

PERSONELE INZET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

Tabel 1: Onderzoeksinzet 2008-2012 – Grensoverschrijdend milieurecht

Vaste staf

1

Tijdelijke staf

2

2008

2009

2010

2011

2012

3,03

3,11

3,87

5,10

4,22

0,56

0,15

0,22

0,20

0,47

Promovendi3

7,18

7,75

10,05

12,13

14,35

Totaal staf

10,77

11,01

14,14

17,43

19,04

1
2
3

Hoogleraren, UHD’s en UD’s.
Onderzoekers inclusief post-docs.
Alle categorieën.
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5.

ONDERZOEKSRESULTATEN

Tabel 2: Onderzoeksresultaten 2008-2012 – Grensoverschrijdend milieurecht
2008

2009

2010

2011

2012

Artikels refereed
Artikels
non-refereed
Boeken

15

16

31

27

26

3

7

13

4

6

4

8

11

8

4

Boekdelen

26

46

41

60

37

Dissertaties

2

1

1

1

4

47

51

99

87

81

9

11

15

16

9

Congresbijdragen4
Vakpublicaties
Populariserende
publicaties5
Overig

5.1. Kernpublicaties
De programmaleiders hebben de volgende drie kernpublicaties geselecteerd:


Rijswick, H.F.M.W. van (2012). Utrecht Law Review. Special issue on complexity and flexibility in
environmental law, 8(3), met bijdragen van onder meer Boeve, Keessen, Liping Dai, Van den Broek,
Van Rijswick.
Toelichting: Dit themanummer bespreekt in het kader van de hoofdthema’s ‘harmonisatie en integratie’ het dilemma van complexiteit versus flexibiliteit in het milieurecht, waarbij zowel rechtsontwikkelingen op het terrein van water en klimaat zijn besproken, als ook de ontwikkeling naar proceduralisering in het Europese milieurecht dat inhoudt dat de een deel van de Europese milieuwetgeving
slechts kaderstellend is en daarbij ruimte laat aan inhoudelijke besluitvorming door lidstaten.



Pallemaerts, M. (2011). Access to environmental justice at EU level. Has the ‘Aarhus Regulation’
improved the situation? In M. Pallemaerts (Ed.), The Aarhus Convention at ten: interactions and
tensions between conventional international law and EU environmental law (pp. 217-312).
Groningen: Europa Law Publishing (ISBN 978-90-8952-048-7).
Toelichting: Deze bijdrage en dit boek zijn het resultaat van een internationaal congres en behandelt
een hoofdonderwerp van het hedendaagse Europese milieurecht, te weten de procedurele rechten voor
burgers en milieuorganisaties. Aan het boek werd tevens bijgedragen door Michel Delnoy. Het draagt
bij aan het thema beginselen, grondrechten en procedurele rechten.



Faure,M. & Peeters, M. (2011). Climate change liability, Edward Elgar, Cheltenham.
Toelichting: Dit boek bespreekt de mogelijkheid van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke aansprakelijkheid op het terrein van klimaatverandering. De concept bijdragen zijn gepresenteerd en
besproken tijdens een Ius Commune workshop in 2009 en bevat diverse bijdragen van leden van de
onderzoeksgroep. Het boek draagt bij aan het onderzoeksprogramma met name ter zake de thema’s
‘klimaatbescherming en energietransitie’ en ‘risico- en milieuschade’.

5.2. Belangrijke onderzoeksresultaten en publicaties
In de eerste plaats verdient vermelding dat in de verslagperiode negen dissertaties met succes zijn verdedigd. Deze promotieonderzoeken dragen in sterke mate bij aan de uitvoering van het onderzoeksprogramma. De promovendi nemen ook steeds een belangrijke positie in bij de bijeenkomsten van de onderzoek, door daar hun onderzoeksaanpak en hun voorlopige resultaten te presenteren waarna intensieve dis4

5

In deze verslagperiode zijn congresbijdragen opgenomen in de categorie boekdeel, wanneer de congresbundel
daadwerkelijk is verschenen.
In deze verslagperiode zijn geen populariserende publicaties in de verslaglegging opgenomen.
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cussie volgt. Verschillende promovendi (zoals De Cendra, Van Zeben, Van Kempen) hebben zelfs kans
gezien om naast hun proefschrift ook artikelen te publiceren in Europese journals.
Door het programma is in de verslagperiode elk jaar een workshop georganiseerd op het jaarlijkse Ius Commune congres op de volgende thema’s. Verschillende van die workshops hebben geresulteerd in gezamenlijke publicaties, zoals de hierboven onder punt 5.1 genoemde eerste en tweede kernpublicatie. Vanuit
de onderzoeksgroep is in diverse vooraanstaande internationale milieurechtelijke tijdschriften gepubliceerd, zoals:


Vogelezang-Stoute, E.M. & Rijswick, H.F.M.W. van (2008). The Water Framework Directive and
pesticides legislation: the influence of environmental quality standards and the river basin approach
taken in the Water Framework Directive on the authorization of plant protection products. European
Energy and Environmental Law Review, 17(2), 78-89.



Faure, M.G. & Wibisana, A. (2010). Liability for damage caused by GMOs: an economic perspective.
The Georgetown International Environmental Law Review, 23(1), 1-69.



Lefeber, R.J.M. & Oberthür, S. (2010). Holding countries to account: the Kyoto Protocol’s compliance system revisited after four years of experience. Climate Law, 1, 133-158.



Keessen, A.M., Runhaar, H.A.C., Schoumans, O.F., Rijswick, H.F.M.W. van, Driessen, P.P.J.,
Oenema, O. & Zwart, K.B. (2011). The need for flexibility and differentiation in the protection of
vulnerable areas in EU environmental law: the implementation of the Nitrates Directive in the
Netherlands. Journal for European environmental & planning law, 8(2), 141-164.



Peeters, M.G.W.M. (2011). The EU ETS and the role of the courts: emerging contours in the case of
Arcelor. Climate Law, 2, 19-36.

5.3. Zelfreflectie t.a.v. onderzoeksoutput
Alles overziende is in de verslagperiode door een aanzienlijk aantal, met name ook internationale publicaties en in het bijzonder ook een reeks van dissertaties en enkele oraties, uitvoering gegeven aan het onderzoeksprogramma. Er is sprake van veel onderlinge samenwerking en een forse output, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Tevens zijn er diverse internationale bijeenkomsten georganiseerd waarbij het
wetenschappelijke debat is gestimuleerd en waaruit boeken zijn voortgekomen.
Een aandachtspunt blijft de coherentie en de focus. Dit wordt gerealiseerd door steeds een duidelijk thema
af te bakenen voor het volgende congres of de volgende activiteit. Zo staan voor 2012 reeds op het
programma:


juni 2013: Een PhD workshop gericht op ‘Environmental law beyond the EU’ waarbij verkend zal
worden welke kennis in huis is over met name milieurechtontwikkelingen in landen buiten de EU.



november 2013 (Ius Commune Congres): workshop gericht op duurzame energie, hetgeen bijdraagt
aan het kernthema ‘klimaatbescherming en energietransitie’.

6.

ACADEMISCHE REPUTATIE

De academische reputatie van de leden van de onderzoeksgroep kan op verschillende wijzen worden
geïllustreerd. Hiervoor zijn onder punt 2.2 reeds enkele posities vermeld, zoals het voorzitterschap van de
Vereniging voor Milieurecht en het bestuurslidmaatschap van de Academy of Environmental Law. Daarnaast kunnen ook gasthoogleraarschappen worden genoemd, zoals bij Van Rijswick en Uylenburg betreffende de Université Paris II – Assas Pantheon en Peeters die gastonderzoeker is bij de Universität
Leuphana te Lüneburg, Duitsland. Faure is voorzitter van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving. Uylenburg is voorts benoemd tot lid van de Raad van State (Afdeling bestuursrechtspraak). Naast
deze niet uitputtende vermelding van voorbeelden die illustreren dat leden van de onderzoeksgroep door de
buitenwacht worden erkend vanwege hun kwaliteiten, kan de honorering van onderzoeksvoorstellen
worden genoemd. Hieronder worden vijf succesvolle aanvragen genoemd gedurende de verslagperiode:
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Universiteit Maastricht
Jaar: 2009
Titel: Milieuaansprakelijkheid goed geregeld?
Subsidieverstrekker: Ministerie VROM
Subsidiebedrag € 60.000,-



Universiteit Utrecht in een international consortium
Jaar: 2010
Titel: Governance of Adaptation to climate change
Subsidieverstrekker: Kennis voor Klimaat
Subsidiebedrag € 2.600.000,-



UvA, Universiteit Maastricht en VU/Instituut voor Milieuvraagstukken
Jaar: 2010-2011
Titel: STEM project (verlenging 2008-2010): grootschalige wetsevaluatie op milieurechtelijk terrein
Subsidieverstrekker: Ministerie VROM / Ministerie I en M,
Subsidiebedrag € 260.000,-



Backes, Philipsen, Faure, (samen met Muhl, Fernhout)
Jaar: 2012
Titel: Possible initiatives on access to justice and economic implications
Subsidieverstrekker: European Commission
Subsidiebedrag ca. € 55.000,-



Van Rijswick, (in een internationaal consortium)
Jaar: 2012
Titel: Starflood
Subsidieverstrekker: EU (FP7)
Subsidiebedrag: 5,4 miljoen euro.

7.

WERVEND VERMOGEN

Van de onderzoekers van het programma, met name de hoogleraren Backes, Faure, Peeters, Uylenburg en
Van Rijswick zijn verschillende onderzoeksvoorstellen gehonoreerd. Met name Backes, Faure, en Van
Rijswick hebben daarbij van de EU voorstellen toegekend gekregen (zie hierboven), en werken daarbij
vaak samen in internationale consortia. Peeters en Uylenburg hebben het hierboven genoemde grootschalige onderzoek Structurele evaluatie milieuwetgeving (STEM) uitgevoerd, toegekend door het Ministerie van VROM (nu Ministerie I en M). In aanvulling zijn tal van kleinere doch ook vaak interessante
onderzoeksopdrachten uitgevoerd. Veel van deze onderzoeken hebben geresulteerd in publicaties, en in die
zin draagt het extern gefinancierde onderzoek duidelijk bij aan de uitvoering van het onderzoeksprogramma.

8.

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

Het milieurecht richt zich op de vraag welke rol het recht kan spelen bij de bestrijding en voorkoming van
milieuverontreiniging. De maatschappelijke relevantie is derhalve gelegen in het verbeteren en behouden
van een gezonde leefomgeving in de ruimste zin van het woord, dus zowel in het belang van de volksgezondheid als in het belang van een bloeiend ecosysteem. Via het uitvoeren van contractonderzoek,
adviesopdrachten en het vervullen van functies, zoals het voorzitterschap van de Vereniging voor Milieurecht, wordt voeling gehouden met de vragen vanuit de praktijk.

9.

SWOT-ANALYSE EN DOELSTELLINGEN

9.1. Sterkten van het programma
Het programma is sterk omdat het is gebaseerd op een drietal instituten die zich specialiseren in het
milieurecht. Bovendien onderscheiden deze instituten zich van elkaar door verschillende disciplines,
hetgeen door uitdrukking komt in leerstoelen op het terrein van natuur, water en klimaat, verspreid over de
drie instituten. Daarnaast zijn er enkele ‘algemene’ milieurechtelijke leerstoelen, te weten op het terrein van
het internationaal milieurecht, het Europees milieurecht, en het internationaal en vergelijkend milieurecht.
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Op deze wijze staat het programma op stevige pijlers, aangevuld met een brede groep promovendi,
onderzoekers en senior onderzoekers.

9.2. Zwakten van het programma
Een van de zwakten van het programma betreft het feit dat het geen allesomvattend inzicht kan geven in het
milieurecht, hetgeen wordt veroorzaakt door de enorme complexiteit en breedte van het vakgebied. Het
milieurecht is een moeilijk te onderzoeken discipline vanwege de vele deelgebieden (water, lucht, bodem,
stoffen, landschap, natuur) en deelthemata (procedurele rechten, reguleringsinstrumenten), de noodzaak
van interdisciplinaire samenwerking en het feit dat het milieurecht zich ontwikkelt op internationaal, EU en
nationaal niveau. De onderzoeksgroep kiest bewust voor enkele speerpunten maar is zich bewust van het
feit dat daarmee niet een volledig inzicht geboden kan worden. Dat wordt dan ook telkenmale aangegeven
als een beperking van het onderzoek.

9.3. Mogelijkheden van het programma
In de eerste plaats faciliteert het programma een rijke onderzoeksomgeving voor de promovendi. Tijdens
wetenschappelijke bijeenkomsten worden zowel door juniores als seniores presentaties verzorgd, waarbij
in een kritische doch veilige omgeving via discussie verbeteringen van het onderzoek worden besproken en
resultaten worden uitgewisseld. In de tweede plaats faciliteert het programma een intensieve samenwerking
tussen onderzoekers, ook bij het werven van tweede en derde geldstroom. Ten derde betekent het programma dat tot belangrijke onderzoeksresultaten gekomen kan worden in de vorm van wetenschappelijke
publicaties in peer review tijdschriften en boeken.

9.4. Bedreigingen voor het programma
De grootste bedreiging voor het programma vormt de vraag of er voldoende budgetten beschikbaar zullen
blijven voor fundamenteel milieurechtelijk onderzoek. Leden van het programma zullen actief naar tweede
en derde geldstromen blijven zoeken teneinde op die wijze het programma gestalte te geven.

9.5. Strategie en toekomstplannen
Het milieurecht is een dynamisch vakgebied dat mede ten gevolge van maatschappelijke en technologische
ontwikkelingen (denk aan klimaatverandering en daarmee samenhangende nieuwe vragen zoals het
ondergronds opslaan van CO2 of de maatschappelijke acceptatie van windenergie) telkenmale tegen nieuwe
vragen aanloopt. Het programma zal dan ook haar precieze focus en de speerpunten moeten blijven
herijken. De onderzoeksleiders houden hierover contact. Een van de voornemens is om het thema water en
duurzaamheid sterker te benadrukken; dit heeft deels te maken met een institutionele verandering bij de
Universiteit Utrecht. Het thema duurzaamheid opent een mogelijkheid om nog sterker naar internationale
ontwikkelingen te kijken dan voorheen. Een van de mogelijke strategieën is dan ook om de focus die van
oudsher sterk gericht was op (West) Europese landen te verbreden naar andere landen, en naar het internationale niveau. De globalisering heeft als het ware ook gevolgen voor de onderzoeksgroep: in toenemende mate bestaat er behoefte bij promovendi uit ontwikkelingslanden om bij de Ius Commune milieurechtgroep aansluiting te zoeken. Dit kan verklaard worden uit enerzijds de behoefte om vergelijkend
onderzoek te doen tussen het Europese milieurecht en rechtsontwikkelingen in bijvoorbeeld China.
Anderzijds kan dit verklaard worden vanwege de ‘globalisering’ van het milieurecht zelf, en de opkomst
van een zogenoemd global environmental law. De onderzoeksgroep zal deze ontwikkelingen nauwlettend
bekijken en waar nodig het onderzoeksprogramma aanpassen. Een aandachtspunt daarbij is om de nationale
rechtstelsels wel te blijven bestuderen, omdat de uitvoering en handhaving van het milieurecht, traditioneel
een achilleshiel, daar moet plaatsvinden.

138

PERSONELE INZET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL
Begin

coördinerend onderzoeksleider
Mw. Prof. M. Peeters (UM)

0,33

01-06-02

hoogleraar

onderzoeksleider
Prof. M.G. Faure LL.M. (EUR/UM)
Mw. Prof. H.F.M.W. van Rijswick (UU)
Mw. Prof. R. Uylenburg (UvA)

0,10
0,25
0,14

01-01-95
01-07-10
01-05-04

hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar

senior onderzoeker
Prof. Dr. Ch. Backes (UU)
Prof. G. Betlem (Southampton)
Dr. T. Vanden Borre
Prof. G. van Calster (KUL)
Prof. K. Deketelaere (KUL)
Prof. M.A. Heldeweg (UT)
Prof. R. Lefeber (UvA)
Prof. M. Pallemaerts (UvA)
Prof. M.M.L.L. Pâques (UL)
Prof. B.J. Schueler (UU)
Dr. R.J.G.H. Seerden (UM)

0,19
0,15
0,00
0,20
0,08
0,20
0,10
0,17
0,10
0,23
0,00

01-03-08
01-09-98
01-04-05
01-01-95
01-01-95
01-06-06
01-02-09
01-10-08
01-01-99
01-07-10
01-06-00

hoogleraar
hoogleraar
gastonderzoeker
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
UHD

onderzoeker
Mw. Dr. B.A. Beijen (UU)
Mw. Dr. G.M. van den Broek (UU)
Dr. J. De Cendra de Larragán (UM)
Dr. K. de Cock (KUL)
Dr. M. Delnoy (UL)
Mw. Dr. F.M. Fleurke (UvT)
Dr. A.A.J. de Gier (UU)
Dr. F.A.G. Groothuijse (UvA)
Mw. Dr. A. Keessen (UU)
Dr. J.J.H. van Kempen
Prof. N.S.J. Koeman (UvA)
Mw. Dr. V. van ‘t Lam
Mw. Dr. M. Matthee
Dr. R. Neerhof (UM)
Mw. Dr. S.T. Oemrawsingh (UvA)
Dr. J. Robbe (UU)
Mw. Prof. H.G. Sevenster (UvA)
Mw. Dr. K. De Smedt (UM)
Dr. B. Vanheusden (Hasselt)
Mw. Dr. M.J.C. Visser (UvA)
Mw. Dr. E.M. Vogelezang-Stoute (UvA)
Mw. Dr. H. Wang
Dr. S. Weishaar (RUG)
Dr. M. Wibisana
Mw. Dr. J.A.W. van Zeben (UvA)

0,17
0,08
0,19
0,15
0,00
0,18
0,17
0,33
0,33
0,00
0,10
0,00
0,00
0,33
0,08
0,17
0,00
0,20
0,20
0,10
0,40
0,00
0,28
0,03
0,27

01-07-10
01-07-10
05-03-10
01-11-07
10-11-06
10-02-12
01-07-10
01-07-10
01-07-10
17-11-12
01-05-04
01-10-05
27-10-07
01-02-07
19-11-08
01-07-10
01-05-04
20-12-07
10-05-07
01-01-95
01-05-04
28-01-11
01-07-08
26-04-08
12-05-12

1

Fte1

Gemiddelde onderzoeksinbreng in fte in de periode 2008-2012.
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Eind

31-12-09

31-12-11

30-06-09

31-12-12

31-12-09
31-01-09
30-06-10
31-10-08
30-06-09

31-12-11

SEP categorie

UD
UD
postdoc
postdoc
gastonderzoeker
UD
UHD
UD
UD
gastonderzoeker
hoogleraar
gastonderzoeker
gastonderzoeker
postdoc
UD
UHD
hoogleraar
UD
UD
UHD
UD
gastonderzoeker
UD
gastonderzoeker
postdoc
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Promovendus
Dhr. S.K. Badkas (UM)
Mw. J. Bazelmans (UvA)
Mw. M.N. Boeve (UvA)
Mw. M.M. Boogaart (UvA)
Dhr. J. De Cendra de Larragán (UM)
Mw. L. Dai (UU)
Dhr. S.N.A. Dimitrov, LL.M. (UvA)
Dhr. E. Doorman (UvA)
Dhr. T.F.M. Etty (VU)
Mw. F.M. Fleurke (UvA)
Mw. Y. Gao (UM)
Dhr. H.K. Gilissen (UU)
Dhr. T. Heldt (UM)
Mw. R. Hoenkamp (UvA)
Dhr. J.M.P Janssen (UvA)
Dhr. J.J.H. van Kempen (UU)
Mw. K. Kliphuis (UvA)
Dhr. D. Korsse (UU)
Mw. E. Kosolapova (UvA)
Mw. S. Leprince (UL)
Mw. J. Liu (UM)
Mw. M. Melis (KUL)
Dhr. R. Mellenbergh (UvA)
Dhr. M. Piri Damagh (UM)
Mw. S.T. Ramnewash-Oemrawsingh
(UvA)
Mw. L. Reins (KUL)
Mw. D. Sihite (UM)
Mw. L. Smorenburg-van Middelkoop
(UvA)
Dhr. J. de Staercke (KUL)
Dhr. F. Tchoca (UM)
Mw. H. Wang (EUR)
Dhr. M. Wibisana (UM)
Mw. T. Yue (UM)
Mw. J.A.W. van Zeben (UvA)
emeritus
Prof. N.S.J. Koeman (UvA)

Fte1

Begin

0,97
0,00
0,60
0,98
0,58
0,20
0,72
0,20
0,80
0,65
0,25
0,67
0,67
0,64
0,00
0,64
0,42
0,67
0,98
0,00
0,79
0,20
0,50
0,67

01-02-10
01-02-06
01-05-04
01-02-09
01-04-05
01-10-12
01-05-04
01-06-11
01-05-04
01-05-04
01-10-12
01-07-10
01-09-11
01-06-11
01-05-04
01-07-10
01-02-06
01-07-10
01-02-09
01-01-99
01-11-09
01-10-08
01-05-04
01-09-11

0,50

01-05-04

0,25
0,92

01-07-12
01-02-12

reguliere promovendus
beurspromovendus

0,80

01-05-04

reguliere promovendus

0,22
0,00
0,00
0,27
0,67
0,81

01-10-03
01-11-10
01-05-04
01-10-03
01-09-11
01-02-09

0,00

01-01-10
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Eind

31-01-11

04-03-10
31-01-11
31-08-11
09-02-12

31-05-11
16-11-12
31-10-08
16-03-13
30-06-08
27-06-13
31-12-08
26-03-09
18-11-08

31-01-09
15-11-12
27-01-11
25-04-08
11-05-12

SEP categorie

reguliere promovendus
buitenpromovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
beurspromovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
beurspromovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
buitenpromovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
buitenpromovendus
beurspromovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
beurspromovendus
reguliere promovendus

reguliere promovendus
buitenpromovendus
buitenpromovendus
reguliere promovendus
beurspromovendus
reguliere promovendus

honorair onderzoeker

INFORMATIE SENIOR ONDERZOEKERS
Overzicht succesvolle onderzoeksaanvragen
Prof.Mr. Ch.W. Backes
Jaar: 2008
Titel: Implementatie en afdwingbaarheid NEC-plafonds
Subsidieverstrekker: Ministerie van VROM
Subsidiebedrag (in €): ca. 42.000,Jaar: 2008
Titel: Juridische inpassing natuurinclusief ontwerpen
Subsidieverstrekker: Provincie Flevoland
Subsidiebedrag (in €):: ca. 16.000,Jaar: 2010-2011
Titel: Natura 2000 in Nederland. Juridische ruimte, natuurdoelen en beheerplanprocessen
Subsidieverstrekker: Tweede Kamer
Partners: Planbureau voor de Leefomgeving en Universiteit Utrecht
Subsidiebedrag (in €): 37.555,Jaar: 2010-2011
Titel: Stikstofdepositie en Natura 2000 – Een rechtsvergelijkend onderzoek
Subsidieverstrekker: Ministerie van E, L & I
Partners: Alterra
Subsidiebedrag (in €): 54.684,Jaar: 2012
Titel: Support to develop guidance for streamlining environmental assessment procedures of energy
infrastructure ‘projects of common interest’ (PCIs) – country report for the Netherlands
Subsidieverstrekker: European Commission/Milieu Ltd.
Subsidiebedrag (in €): 3.000,Jaar: 2012
Titel: The implementation of Article 9.3 of the Aarhus Convention on access to justice in the Netherlands
Subsidieverstrekker: European Commission
Subsidiebedrag (in €): 3.000,Jaar: 2012
Titel: Possible initiatives on access to justice and economic implications
Subsidieverstrekker: European Commission
Partners: samen met Philipsen, Faure, Muhl, Fernhout
Subsidiebedrag (in €): ca. 55.000,Jaar: 2012
Titel: Juridische haalbaarheid ‘Gebiedsaanbod Natura 2000 Laag Holland en Vechtstreek’
Subsidieverstrekker: LTO Noord
Partners: M.A. Poortinga
Subsidiebedrag (in €): 9.215,-

Prof.Dr. G. Van Calster
Jaar: 2007-2013
Titel: Proactieve regulering van nieuwe technologieën – De juridische omkadering van nanotechnologie
Subsidieverstrekker: BOF/OT
Subsidiebedrag (in €): 300.000,-
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Jaar: 2009-2014
Titel: Duurzame valorisatie van residu’s van hoge temperatuurprocessen tot producten (SMaRT-Pro2)
Subsidieverstrekker: IOF-PLATF
Subsidiebedrag (in €): 799,984,Jaar: 2010-2017
Titel: Global governance and democratic government
Subsidieverstrekker: DEFIS/PF
Subsidiebedrag (in €): 1.500.000,Jaar: 2012-2015
Titel: Steunpunt2012SuMMA Duurzaam materiaalbeheer
Subsidieverstrekker: Vl. Overheid Steun
Subsidiebedrag (in €): 775.268,16
Jaar: 2012-2015
Titel: Steunpunt2012SuMMA Duurzaam materiaalbeheer
Subsidieverstrekker: Vl. Overheid Steun
Subsidiebedrag (in €): 111.569,91
Jaar: 2012-2015
Titel: Steunpunt2012SuMMA Duurzaam materiaalbeheer
Subsidieverstrekker: Vl. Overheid Steun
Subsidiebedrag (in €): 174.281,48

Prof.Dr. K. Deketelaere
Jaar: 2012
Titel: Starflood
Subsidieverstrekker: European Commission
Instrument:FP7
Partners: verschillende universiteiten
Subsidiebedrag (in €): 350.000,- (voor Leuven)

Prof.Dr. M.G. Faure
Jaar: 2010
Titel: The effective penalties in the implementation of the environmental crime and the ship source
pollution directive questions and challenges
Subsidieverstrekker: Europese Commissie
Partners: METRO
Subsidiebedrag (in €): 9.450,-.
Jaar: 2010
Titel: Vague notions in environmental criminal law
Subsidieverstrekker: Europese Commissie
Partners: METRO
Subsidiebedrag (in €): 9.675,Jaar: 2008-2010
Titel: Paralysed environmental law. A law and economics analysis of environmental liability and
compensation mechanisms for hazardous activities in Indonesia
Subsidieverstrekker: KNAW
Partners: METRO + Andri Wibisana
Subsidiebedrag (in €): 50.000,-
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Jaar: 2012
Titel: Possible initiatives on access to justice in environmental matters and their socio-economic
implications
Subsidieverstrekker: European Commission / DG Environment
Partners: METRO
Subsidiebedrag (in €): 38.504,11
Jaar: 2012
Titel: EFFACE – European Union Action to Fight Environmental Crime
Subsidieverstrekker: Ecologic Institute
Partners: METRO
Subsidiebedrag (in €): 234.238,-

Prof.Mr. M.G.W.M. Peeters
Jaar: 2008
Titel: Mijnwater en CO2-besparing: op zoek naar mogelijkheden voor verzilvering
Subsidieverstrekker: Gemeente Heerlen
Instrument: contractonderzoek
Partners: Uitgevoerd door Universiteit Maastricht
Subsidiebedrag (in €): 31.878,Jaar: 2009
Titel: Milieuaansprakelijkheid goed geregeld?
Subsidieverstrekker: Ministerie VROM
Instrument: contractonderzoek
Partners: Uitgevoerd door Universiteit Maastricht
Subsidiebedrag (in €): 60.000,Jaar: 2010-2011
Titel: STEM project (verlenging; ook in de periode 2008-2010 liep dit groot onderzoeksproject dat in 2004
via een openbare aanbesteding werd gewonnen)
Subsidieverstrekker: Ministerie VROM / Ministerie I en M
Instrument: contractonderzoek
Partners: UvA en VU/Instituut voor Milieuvraagstukken
Subsidiebedrag (in €): 260.000,Jaar:2011-2012
Titel: Een optimale instrumentenmix voor industriële emissies
Subsidieverstrekker: Ministerie I en M
Instrument contractonderzoek
Partners: UvA (hoofdaannemer) en VU/Instituut voor Milieuvraagstukken
Subsidiebedrag (in €): 9.500,-

Prof.Dr. H.F.M.W. van Rijswick
Jaar: 2010
Titel: Governance of Adaptation to climate change
Subsidieverstrekker: Kennis voor Klimaat
Instrument: Tranche 2
Partners: Wageningen University (WUR), Public Administration and Policy Group; VU
University Amsterdam (VU), Institute for Environmental Studies and Department of Spatial Economics;
Radboud University Nijmegen, Department of Geography, Planning and Environment; Erasmus University
Rotterdam (EUR), Research Centre Governance of Complex Systems; Utrecht University (UU), Centre for
Environmental Law and Policy and Faculty of Geosciences (Prof. dr. T. Spit); University of East Anglia,
Norwich,UK, School of Environmental Sciences & Tyndall Centre for Climate Change Research, Carl von
Ossietzky University, Oldenburg, Germany, Center for Sustainability Economics and Management ,
Stockholm University, Stockholm, Sweden, Stockholm Resilience Centre
Subsidiebedrag (in €): 2.600.000,-
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Jaar: 2011
Titel: HSDR3.5 Adaptive implementation arrangements: a learning approach towards the implementation
of climate adaptation strategies
Subsidieverstrekker: Kennis voor Klimaat
Instrument: Tranche 3
Partners: provincie Noord-Brabant; Deltaprogramma Hoge zandgronden, Deltares, Alterra, VU
Amsterdam, Erasmus Universiteit, Universiteit Utrecht/Centrum voor Omgevingsrecht/NILOS
Subsidiebedrag (in €): 75.000,Jaar: 2011
Titel: Resilient legal formats for hybrid institutions protecting public values in water management
Subsidieverstrekker: Next Generation Infrastructures
Partners: Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Utrecht/Centrum voor Omgevingsrecht/NILOS
Subsidiebedrag (in €): 300.000,Jaar: 2012
Titel: STARFLOOD
Subsidieverstrekker: EU
Instrument: FP7
Partners: Utrecht University; Nijmegen University; Grontmij Nederland BV; Flood Hazard Research
Centre, Middlesex University; Universiteit Antwerpen; Catholic University of Leuven; Lulea University of
Technology; Institute for Agricultural and Forest Environment (IAFE), Polish Academy of Sciences;
University of Tours
Subsidiebedrag (in €): 5.4 Million
Jaar: 2012
Titel: CONTEXT
Subsidieverstrekker : NWO
Instrument: Urban regions in the Delta
Partners: AISSR, University of Amsterdam Amsterdam (NL); Centre for Environmental Law and
Policy/NILOS, Utrecht University, Utrecht (NL); OTB, TU Delft Delft (NL); French Institute for Urban
Affairs (IFU), University Paris East Marnela-Vallée Champs sur Marne (F) ; Institute for Political and
Economic Governance (IPEG), The University of Manchester, Manchester (GB)
Subsidiebedrag (in €): 987.312,Jaar: 2012
Titel: ENV.A.1/FRA/2012/0018 , Cooperation with national judges in the field of environmental law.
Subsidieverstrekker: EU
Instrument: FP7
Partners: ERA FORUM and others
Subsidiebedrag (in €): nog niet bekend (onderhandelingen lopen op dit moment)

Overzicht wetenschappelijke activiteiten
Prof.Mr. Ch.W. Backes
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Co-editor of ‘Zeitschrift für Europäisches Umwelt- und Planungsrecht’ (German Journal
on European Environmental Law and Regional Policy)
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: lid redactie JB plus
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: lid (vaste annotator) Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB)
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Member of the Editorial Advisory Board of Review of European Administrative Law
(REALaw)
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Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Voorzitter College van Beroep voor Examens Universiteit Maastricht (gedeeld voorzitterschap, samen met S. Jansen)
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Lid College van Toezicht leerstoel Europees bestuursrecht en openbaar bestuur
Jaar 2008-2012:
Omschrijving: Lid College van Toezicht van de bijzondere leerstoel Environmental Policy and Law, in
particular Climate Change issues
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Voorzitter en vervolgens lid Wetenschapscommissie
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Lid selectiecommissie VIDI, NWO (Recht en bestuur + MAGW breed)
Jaar: 2011
Omschrijving: member Examination Committee Research Programme on the System of Environmental
Quality Standards and its Application (Swedish Government)
Jaar: 2011
Omschrijving: Lid formatiecommissie decaan rechtsgeleerdheid
Jaar: 2011-2012:
Omschrijving: Lid College van Toezicht leerstoel Wetgeving
Jaar: 2012
Omschrijving: Review Panel Tilburg Law School Research Midterm Review 2009-2011, ‘A Legal
Perspective on Governance Chains and Networks’ (with P. Populier, Antwerp University)

Prof.Dr. G. Van Calster
Jaar: 2007-cont.
Omschrijving: secretaris, Academische Stichting Leuven
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: lid doctoraatscommissie Faculteit rechtsgeleerdheid
Jaar: 2009
Omschrijving: Voorzitter, Jury voor de Prijs Humane Wetenschappen, Prijs Huyghe, 2009 (ter waarde van
€ 7.500), 58 inzendingen (alle doctoraten)
Jaar: 2009
Omschrijving: External reviewer voor onderzoeksprojecten gefinancierd door de Environment Agency for
England and Wales, juli-augustus 2009 (‘SKEP’, € 150.000-450.000).
Jaar: 2012
Omschrijving: Voorzitter, Jury voor de Prijs Humane Wetenschappen, Prijs Huyghe, 2012 (ter waarde van
€ 7.500), 37 inzendingen (alle doctoraten)
Editoriale activiteiten:
Member of the Editorial Board, Carbon & Climate Law Review
Member of the Editorial Board, Nanotechnology, Law and Business
Member of the Editorial Board, Review of EC and International Environmental Law (RECIEL)
Member of the Editorial Board, Risk, Regulation and Governance (SSRN e-journal)
Member of the Editorial Board, European Journal of Risk Regulation
Advisory Board Member, Transnational Environmental Law, Cambridge University Press
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Prof.Dr. K. Deketelaere
General
Secretary-General of the League of European Research Universitites (<http://www.leur.org>) since July
2009
Full Professor of Law, Faculty of Law, University of Leuven (Belgium) (<http://www.law.kuleuven.be>)
(full-time) since October 2004 and (part-time) since September 2007
Honorary Professor of Law, University of Malta, since 1 March 2013
Honorary Chief of Staff, Flemish Government
Honorary Professor of Law, University of Dundee, since September 2007
Chairman of the Board of Directors, VREG (Flemish Regulator of the Electricity and Gas Market)
Member of the Board of Directors, MRBB
Member of the Board of Directors, AIF
Member of the Board of Directors, I-Cleantech
Director, BVBA KDK
Member of the Advisory Council, VIA (Flanders in Action)
Chair of the Flemish Environmental Damages Commission
Co-Chair, Malta Legal Forum on Adaption to Climate Change
Hou-De Honorary Chair, National Tsing Hua University, Taiwan
Chair at the Faculty of Law, University of Leuven (Belgium)
Chair at the Faculty of Engineering, University of Leuven (Belgium)
Chair at the Faculty of Social Sciences, University of Leuven (Belgium)
Research
Director, Institute for Environmental and Energy Law, Faculty of Law, University of Leuven
(<http://www.law.kuleuven.be/imer>) since October 1985
Co-Founder and Co-Director, Centre for Construction Law, Faculty of Law, University of Leuven
(<http://www.law.kuleuven.be/bouwrecht>) since October 2002
Co-Director, Ius Commune Centre for Environmental Law, Ius Commune Research School (<http://www.
rechten.unimaas.nl/ozic>) since October 2003
Program Leader Environmental Law, Section on Transboundary Environmental Law, Ius Commune
Research School (<http://www.rechten.unimaas.nl/ozic>) since October 1996
Fellow, Academy of Environmental Law (<http://www.iucnael.org>) since October 2004
(Co-)Promoter of research projects for the University of Leuven Research Council or the federal, regional
and local authorities in Belgium and the Netherlands since October 1995
(Co-)Promoter or member of the promotion commission of PhD’s at the University of Leuven or
universities abroad since October 1995
(Co-)Author and Editor of Books, book contributions and articles in national, European and international
reviews since October 1989
Founder and Co-ordinator, Malta Forum on Climate Change Adaptation since March 2011
Associations
Founder and Co-ordinator, Leuven Association of Environmental Lawyers (<http://www.leuvem.be>)
since October 1990 (annual conference & yearbook)
Founder and Co-ordinator, Flemish Association for Energy Law (<http://www.vlaver.be>) since October
1992 (annual conference and yearbook)
Founder and Co-ordinator, Flemish Association for Construction Law since October 2003 (annual
conference and yearbook)
Founder and Co-ordinator, Flemish Association for Consultation and Mediation regarding Complex
Investments
Editorial work
Editor, Leuven Perspectives on Environmental Law since October 1990
Editor, International Encyclopaedia of Environmental Law since October 1995
Editor, International Encyclopaedia of Energy Law since October 2000
Editor, Energy and Environmental Law & Policy Series since October 2000
Editor, New Horizons in Environmental Law since October 2003
Editor, Leuven Perspectives on Energy Law since October 2005
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Editor, European Energy and Environmental Law Review since October 2006
Member, Editorial Board, Renewable Energy Law and Policy since October 2009
Other
Chair, Department of Public Law, Faculty of Law, University of Leuven (September 2005-August 2009)
Chief of Staff, Private Office of Mrs. Hilde Crevits, Minister for Public Works, Energy, Environment and
Nature, Flemish Regional Government (July 2007-June 2009)
Distinguished Visiting Professor of Law, Faculty of Law, University of Sydney, Sydney, Australia (21-30
October 2009)
Director, THEMIS-School for Continuing Legal Education (October 2000-September 2009)
Associate Editor (2002-2010) Critical Issues of International Environmental Taxation (CCH and Richmond
Law and Taxation, book series)
Member (1999-2010) of the Editorial Committee of Energy & Law

Prof.Dr. M.G. Faure
Jaar: tot heden
Omschrijving: lid van de board of directors European Centre of Tort and Insurance Law
Jaar: tot heden
Omschrijving: Academic Director Ius Commune Onderzoekschool
Jaar: tot heden
Omschrijving: Editorial board member Maastricht Journal of European and Comparative Law, Review of
European Community and International Environmental Law (RECIEL), Member of the editorial board of
AV&S (Aansprakelijkheid, Verzekering en Schadevergoeding)
Jaar: tot heden
Omschrijving: Editorial board Ius Commune Europaeum Series, Member of the editorial Board of the
book series Comparative Environmental Law and Policy (Kluwer Law International),
Jaar: tot heden
Omschrijving: Collaborator of the environmental journal Aménagement, Member of advisory board of
Rechtskundig Weekblad
Jaar: tot heden
Omschrijving: Consultant editor of the European Journal of Law and Economics, Member of editorial
advisory board of European Environmental Law Review, Country correspondent of Environmental
Liability
Jaar: tot heden
Omschrijving: International Review of Law and Economics, European Journal of Law and Economics,
Maastricht Journal of European and Comparative Law and the European Journal of Political Economy,
International Journal of Global Energy Issues (IJGEI), the Journal of Environmental Management, Journal
of Ecological Economics, International Environmental Agreements, Journal of Environmental
Management, Journal of Legal Studies, Harvard Law Review, Journal of Environmental Law, Global
Environmental Politics
Jaar: tot heden
Omschrijving: Reviewer for the National Research Foundation’s Evaluation Center

Prof.Mr.Dr. M.A. Heldeweg
Jaar: 2005-2012
Omschrijving: lid bestuur Staatrechtkring
Jaar: 2009-2012
Omschrijving: Lid projectgroep Effectieve bestuursrechtspraak, Rechtbank Almelo
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Jaar:2012Omschrijving: Lid redactie NILG boekenreeks Markt, Overheid en Recht

Prof.Dr.Mr. R.J.M. Lefeber
Jaar: 2008
Omschrijving: Uitspreken oratie 'Een ongemakkelijke verantwoordelijkheid' aan de Universiteit van
Amsterdam
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Lid Redactie Climate Law
Jaar: 2009
Omschrijving: Lid NWO Wetenschapscommissie Nederlands Polair Programma
Jaar: 2009
Omschrijving: Verdediging preadvies 'Ongemakkelijke kansen in de poolgebieden' voor de Nederlandse
Vereniging voor Internationaal Recht
Jaar: 2010
Omschrijving: Visiting Professor, United Nations University, Institute of Advanced Studies (UNU-IAS)
Jaar: 2012
Omschrijving: Senior Fellow, The Melbourne Law Masters, Melbourne Law School, The University of
Melbourne

Prof.Mr. M.G.W.M. Peeters
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: redactie Tijdschrift Milieu en Recht
Jaar: 2009- heden
Omschrijving: coördinerend programmaleider Ius Commune onderzoeksgroep grensoverschrijdend
milieurecht. (2008-heden: lid van de werkgroep)
Jaar: 2011
Omschrijving: Member of the Midterm Review Committee of the research program of the Faculty of
Nature Science of the Open University in the Netherlands / Lid van de commissie voor de midterm review
van het onderzoeksprogramma van de Faculteit der Natuurwetenschappen van de Open Universiteit

Prof.Dr .H.F.M.W. van Rijswick
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Visiting professor European Environmental Law at the Université de Paris II-Assas
Pantheon (LLM/Master European Law), until 2011 responsible for the Environmental law programme,
since 2012 only for water law
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Visiting professor of water law in the international master on Energy and environmental
law of the Catholic University in Leuven Belgium
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Lid jurisprudentieredactie Tijdschrift voor Milieu en Recht
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Editor Utrecht Law Review, www.utrechtlawreview.org
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Lid Redactieraad Tijdschrift voor Bouwrecht
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Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Plaatsvervangend lid Centre International de Droit Comparé de l'Environnement
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Lid IUCN Environmental Law Academy
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Voorzitter en voorheen bestuurslid Vereniging voor Milieurecht
Jaar: 2009-2012
Omschrijving: Lid Environmental Committee of IUCN
Jaar: 2009-2012
Omschrijving: Lid Réseau Européen Droit de l’eau, see <www.cidce.org>
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Lid Malta Legal Forum for Adaptation to Climate Change (October 2011-)
Jaar: 2012
Omschrijving: Voorzitter working group on European water law of the European Environmental Law
Association

Overzicht maatschappelijke activiteiten
Prof.Mr. Ch.W. Backes
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Lid Commissie voor de milieu-effectrapportage
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Lid Raad van Bestuur Stichting Advisering Bestuursrechtspraak rechtspraktijk, etc.)
Jaar: 2009:
Omschrijving: Lid Adviesgroep Huys (Minister van E, L & I)
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Lid Ronde Tafel Omgevingswet, Minister van I en M
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Lid Commissie Versnelling en Verbetering Besluitvorming Infrastructuur (VVBI, Cie.
Elverding III)
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Lid Commissie van deskundigen natuurwetgeving (Commissie Van Wijmen)
Jaar: 2011-2012:
Omschrijving: Adviesgroep initiatiefwetsvoorstel Mooi Nederland (Tweede Kamer)

Prof.Dr. G. Van Calster
Jaar: 2012-cont.
Omschrijving: Lid van het Panel of Experts for the Trade and Sustainable Development Chapter of the
EU-Korea Free Trade Agreement
Jaar: 2012-cont.
Omschrijving: Ad-hoc export to the Compliance Review Mechanism van de European Bank for
Reconstruction and Development
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Prof.Dr. M.G. Faure
Jaar: tot heden
Omschrijving: Advocaat Balie te Antwerpen
Jaar: tot heden
Omschrijving: Voorzitter Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving

Prof.Mr.Dr. M.A. Heldeweg
Jaar: 2003-heden
Omschrijving: Voorzitter Collega van beroep voor de Examens Universiteit Twente
Jaar: 2004-heden
Omschrijving: lid Raad van Advies Academie Bestuur en recht, Saxion Hogeschool Enschede
Jaar: 2006-heden
Omschrijving: rechter-plaatsvervanger, rechtbank Almelo, sector bestuursrecht

Prof.Dr. R.J.M. Lefeber
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Member, Vice-Chair and Chair, Enforcement Branch, Kyoto Protocol Compliance
Committee
Jaar: 2009-2012
Omschrijving: Member, ERICON Legal Advisory Panel Aurora Borealis (European Research Icebreaker)
Jaar: 2012
Omschrijving: Member, Advisory Committee, The Compact (A Contractual Mechanism for Response in
the Event of Damage to Biological Diversity Caused by the Release of a Living Modified Organism)

Prof.Mr. M.G.W.M. Peeters
Jaar: 2008 (gestart in 2004)-2011
Omschrijving: voorzitter werkgroep klimaatverandering en rechtsontwikkeling, Vereniging voor
Milieurecht
Jaar: 2008-2012 (2013)
Omschrijving: Bestuurslid IUCN Academy of Environmental Law

Prof.Dr. H.F.M.W. van Rijswick
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Lid Commissie van Advies inzake de waterstaatswetgeving
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Lid Adviescommissie nadeelcompensatie Hoogheemraadschap van Delfland
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Lid Adviescommissie nadeelcompensatie Hoogheemraadschap van Rijnland
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: lid van de juridische groep van het Koninklijk Nederlands waternetwerk
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Member of the Commissie Schilthuispenning
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Rechter Plaatsvervanger Rechtbank Den Bosch
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Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Lid Adviescommissie nadeelcompensatie waterschap Rijn en IJssel (peilbesluit Rijnstrangen)
Jaar: 2011
Omschrijving: Toegevoegd lid Raad voor de Leefomgeving
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Lid Raad voor de Wadden (tot opheffing van de Raad voor de Wadden)

Dr. R.J.G.H. Seerden
Jaar: vanaf 2003-heden
Omschrijving: rechtbank Maastricht: rechter sector bestuursrecht (0,8 fte)
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Dhr. Mr. S.N.A. Dimitrov

Dhr. M. Wibisana

UvA

Mw. Mr. F.M. Fleurke

01-09-03
01-09-03
01-10-03
01-10-03

De valorisatie van openbare domeingoederen
De toekomst van het clean development mechanism in Post-2012
Aansprakelijkheid in het omgevingsrecht
Environmental liability with respect to corporate mergers and
acquisitions
Law and economics analysis of the European Green House gas
emissions trading system: allocation and competition
Distributional choices in climate change policy; in search of a legal
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RECHTSPERSONEN IN EUROPA
1.

KENMERKEN VAN HET PROGRAMMA

1.1. Volledige titel
Rechtspersonen in Europa

1.2. Keywords
Vennootschapsrecht en Europa, Harmonisatie en transnationaliteit, Convergentie in Governancestructuren.

1.3. (Coördinerend) programmaleiders
- Prof. C.A. Schwarz (UM) (coördinator)
- Prof. K. Geens (KU Leuven)
- Prof. H.J. de Kluiver (UvA)
- Mw. Prof. M.L. Lennarts (UU)

1.4. Missie
Het verrichten van rechtsvergelijkend onderzoek op het terrein van het ondernemingsrecht in ruime zin,
met aandacht voor de ontwikkelingen in vergelijkend perspectief op met name het terrein van de kapitaalvennootschappen, met het doel de bewegingen in het recht bloot te leggen die al dan niet leiden tot
harmonisatie van uitgangspunten van recht en governance. De studie geschiedt vanuit rechtsvergelijkend
en Europeesrechtelijk perspectief, terwijl ook zoveel mogelijk op vakgebiedoverschrijdende wijze wordt
geopereerd, waarbij vakgebieden als regulation, tax en accounting alsook rechtseconomie worden betrokken.

1.5. Historie
De oorspronkelijke probleemstelling en doelstellingen richtten zich vooral op problemen van harmonisatie
en implementatie van het vennootschapsrecht. In de loop der jaren is het onderzoeksaccent steeds ook
blijven liggen op het (Europees) recht der vrijwillige organisaties (verenigingen en stichtingenrecht),
waarbij met name ook de invloed van maatschappelijke organisaties op het bestuur van kapitaalvennootschappen meer aandacht krijgt, meer bepaald in de sfeer van het maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO). De onderzoeksagenda is in de loop der jaren op krachtige wijze beïnvloed door de Europese
discussie over Corporate Governance, waarbij vanuit de onderzoeksgroep in toenemende mate werd gekeken naar het MVO-aspect vanuit verschillende vakgebieden.

1.6. Score evaluatie internationale peer review commissie 2008 (periode 2005-2007)
Aan dit programma werd door de internationale peer review commissie in 2008 een totaal score toegekend
van 4,4.

2.

DOELSTELLING, ONDERZOEKSTERREIN EN ONDERZOEKSOMGEVING

2.1. Missie, visie en doelstelling (thema)
De modus operandi binnen het deelprogramma is in de loop der jaren deels gelijk gebleven waar het gaat
om de studie naar (mogelijkheden van) convergentie tussen systemen van kapitaalvennootschapsrecht in
relatie tot de Europese pogingen te geraken tot een vergaande harmonisatie van het vennootschapsrecht
enerzijds en de creatie van Europese rechtsvormen anderzijds (Vgl. Lennarts, L. Roest, J. & Rammelloo, S
(2012). Europa! Europa? De invloed van het Europese vennootschaps- en effectenrecht nu en in de toekomst (Preadvies Vereeniging Handelsrecht 2012). Deventer: en De Kluiver als medeauteur van het rapport
van EU Reflection Group on the future of EU Company Law alsook zijn bijdrage aan het doordenken van de
rechtspersoonlijkheid in rechtsvergelijkend perspectief in G. van Solinge e.a., Relativering van rechtspersoonlijkheid, Deventer: Kluwer, 2012), terwijl tegelijkertijd de focus in onderzoek geleidelijk is verlegd.
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Het is een turbulent gebied van het recht hetgeen dwingt tot de noodzaak van een snelle schakeling in
onderzoek bij zich aandienende nieuwe ontwikkelingen. De strategie is vervolgens in de schakeling naar
nieuwe onderzoeksthema’s voort te bouwen op eerder verricht onderzoek. Deze formulering kan verhelderd worden door een enkel voorbeeld. Het maatschappelijk ontwikkelen van een nieuwe visie op verantwoord beleid van ondernemingen heeft geleid tot een krachtige beïnvloeding van governance structuren.
Bij het herdenken van deze structuren wordt voortgebouwd op eerder onderzoek gericht op machtsverhoudingen binnen vennootschappen en de zorgplicht van niet alleen bestuurders en toezichthouders, maar
ook van aandeelhouders. Een logische onderzoekslijn in dat verband is dan bijvoorbeeld de analyse van het
juridisch krachtenveld rond het thema ‘verantwoord financieren’. Een ander voorbeeld; de rechtspraak van
het Europees Hof van Justitie maakte de afgelopen jaren helder dat het vrij verkeer van rechtspersonen in
Europa gegarandeerd dient te zijn en er geen discriminatie mag plaatsvinden van rechtspersonen die naar
het recht van een andere EU lidstaat zijn opgericht en vervolgens grensoverschrijdende activiteiten wensen
te ontplooien buiten het land van herkomst. De conclusie uit deze beweging was dat er concurrentie tussen
rechtssystemen ontstaat, nu de consument van de rechtsvorm vrij kan kiezen uit alle vennootschapsvormen
uit alle lidstaten voor het vormgeven van zijn onderneming. Deze benadering heeft geleid tot een kritische
analyse van de wijze van flexibilisering van besloten vennootschappen in Nederland en andere lidstaten. De
waarde van beide onderzoekslijnen wordt door de onderzoeksgroep onderschreven. Zo werd op het Ius
Commune Congres 2012 te Amsterdam niet alleen een workshop georganiseerd rond het thema Flexibility
in close corporations in Europe, voorgezeten door De Kluiver (UvA) en Geens (KU Leuven) met bijdragen
vanuit Amsterdam, Maastricht en Utrecht, maar werd er tevens een workshop georganiseerd rond het thema
CSR – transparantie van multinationals (Tineke Lambooy en Sander Foort).

2.2. Positie binnen Ius Commune en op nationaal en internationaal niveau
Binnen Ius Commune is er sprake van een enthousiaste participatie, waarbij, ook gegeven de relatief kleine
omvang van de onderzoeksgroep, gekeken wordt naar mogelijke samenwerkingsverbanden met onderzoekers uit andere onderzoeksgroepen. Zo wordt regelmatig samengewerkt met deelnemers uit de onderzoeksgroep goederenrecht en is er sprake van nauwe samenwerking met deelnemers uit de onderzoeksgroep op milieurechtelijk terrein. Nationaal en internationaal wordt er regelmatig gesproken op seminars en
andere bijeenkomsten en worden deelnemers aan de onderzoeksgroep gevraagd om deel te nemen aan internationale en nationale congressen en daar ook als spreker en/of discussant op te treden. Het Maastrichtse
deel van de onderzoeksgroep heeft zich gehergroepeerd in een nieuw instituut The Institute for Corporate
Law, Governance and Innovation Policies (ICGI). Met steun van het College van Bestuur te Maastricht en
een aantal partner-advocaten kantoren is het gelukt de Maastrichtse tak van dit deelproject te versterken met
onderzoekers in de sfeer van Corporate Social Responsable Governance alsook op het stuk van Governance en Innovatie. Twee nieuwe bijzonder hoogleraren traden aan en werken binnen dit deelproject (Prof.
Jan Eijsbouts en Prof. Sybren de Hoo). Zij hebben inmiddels hun oraties gehouden ter gelegenheid van de
opening van het instituut. Binnenkort zal een boek verschijnen bij Eleven Publishers waarin de geactualiseerde oraties worden gepubliceerd tezamen met een aantal andere bijdragen van wetenschappers en praktizijns op het terrein van sustainable governance. Het instituut stimuleert samenwerking en onderzoek op
het terrein van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en werkt nauw samen met andere onderzoeksgroepen die zich op dit terrein bewegen. Zo werd door Tineke Lambooy op 30 mei 2012 een internationale
conferentie (mede-)georganiseerd te Utrecht, waarin naast onderzoekers uit Ius Commune, ook deelnemers
vanuit Rotterdam (J.P. Balkenende en L.Timmerman), Nyenrode en Ernst & Young deelnamen rond het
thema Integrated Reporting. Binnen dit instituut komt een stroom promovendi binnen de onderzoeksgroep
op gang gefinancierd door partnerkantoren van het instituut, nu door het ICGI de gelegenheid wordt
geboden met intensieve begeleiding binnen relatief korte tijd te promoveren. Op 31 mei 2013 zal de eerste
van deze promovendi zijn dissertatie te Maastricht verdedigen (Mr. Wolf).
De internationale profilering van het onderzoek wordt versterkt door de oprichting van een nieuw internationaal wetenschappelijk tijdschrift dat zich bezig houdt met de kern van de onderzoeksmissie van het
deelproject Rechtspersonen in Europa, namelijk de bestudering van Governance vanuit een groot aantal
vakgebieden. Het betreft hier The Dovenschmidt Quarterly; International Review on Transitions in
Corporate Life, Law and Governance (DQ), uitgegeven door Eleven Publishers, The Hague. Het betreft
hier een initiatief met beoogde grote internationale uitstraling, die verzekerd wordt door de kwaliteit van
vooral de Advisory Board, waarin een groot aantal internationale grootheden op de verschillende betrokken
vakgebieden zitting hebben genomen. De eerste Dovenschmidt Conferentie heeft plaatsgevonden op 9 en
10 oktober 2011 in St. Margarita de Liguria (It), waarbij leden van de Advisory Board nader kennis
maakten met de Editorial Board (die wordt voorgezeten door Schwarz met als managing editor Dr. Mieke
Olaerts), met voordrachten van onder meer Faure, De Hoo en Schwarz, de initiatiefnemers van dit nieuwe
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tijdschrift. Het eerste nummer van DQ verscheen in oktober 2012. De onderzoeksinteresse wordt ook in de
wereld van de NGO’s gezien en gewaardeerd, onder meer leidend tot een onderzoeksopdracht verstrekt aan
de onderzoeksgroep binnen de UU (Loes Lennarts, Tineke Lambooy, Marie-José van der Heijden en
Liesbeth Enneking) door Amnesty International & SOMO, betreffende de mogelijkheden om wetgeving
aangaande transparantie over multinationals te verbeteren. DQ 2013-3 zal geheel aan de resultaten van dit
onderzoek worden gewijd.

2.3. Samenwerking met andere onderzoeksgroepen
Het is de bedoeling dat de samenwerking met individuele onderzoekers uit andere groepen wordt verstevigd, waarbij naast medewerkers uit de milieurechtelijke- en goederenrechtelijke hoek, ook wordt gedacht
aan verdieping van de samenwerking met het deelprogramma op het terrein van fiscaliteit. Ook met andere
onderzoeksgroepen en onderzoekers wordt samengewerkt, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan
de Leidse onderzoeksgroep Ondernemingsrecht onder leiding van Prof. Steef Bartman en Prof. Iris
Wuisman. Regelmatig wordt er over en weer in promotiecommissies gezeten en worden er lezingen en
publicaties gehouden en verricht, onder meer ook rond het tijdschrift European Company Law, waarvan
Schwarz lid is van de Scientific editorial board en regelmatig bijdragen worden geleverd door leden van de
onderzoeksgroep zoals Olaerts en Rammeloo. Er is een veelheid van onderzoekssamenwerking met andere
onderzoekers en onderzoeksgroepen ook buiten Ius Commune, bijvoorbeeld met onderzoekers uit Tilburg
(Van der Sangen, Raaijmakers en anderen). In juni verschijnt als resultaat van deze samenwerking een
Handboek Stichting, Vereniging, Coöperatie en Onderlinge Waarborgmaatschappij, onder redactie van
Hamers, Schwarz en Zaman, waarbinnen intensief is samengewerkt met een grote groep wetenschappers.
In dit handboek is uiteraard ook ruim aandacht voor de Europese ontwikkelingen van deze- en gelijkaardige
rechtsvormen in Europa. In het kader van de samenwerkingsverbanden is ook het Center for European
Company Law, een samenwerkingsverband tussen ondernemingsrecht georiënteerde onderzoekers te
Leiden (Bartman, Wessels e.a.), Utrecht (Dorresteijn) en Maastricht van belang, in welk kader tweejaarlijks
congressen worden georganiseerd.

2.4. Aansluiting met gastonderzoekers
Regelmatig worden met name buitenlandse gastonderzoekers uitgenodigd mee te werken aan grotere
internationale projecten. De basis voor deze samenwerkingsverbanden wordt in hoge mate binnen de Ius
Commune onderzoekschool gevonden en zijn veelal initiatieven die worden geboren tijdens de jaarlijkse
congressen en workshops of andere meetings. Het is een goede traditie om daar ook onze Zuid Afrikaanse
collegae uit te nodigen hetgeen regelmatig leidt tot mooie projecten, zoals het Ius Commune congres dat in
Maastricht werd georganiseerd rond het thema Shareholder’ Democracy op (18 september 2009) alsook de
expert conference in Stellenbosch die in december 2011 werd georganiseerd rond het thema Corporate
Governance. Dit congres leidde tot een fraai boek met dezelfde titel (redactie Olaerts/Schwarz, Eleven
publishers 2012) en bevat bijdragen van gerenommeerde onderzoekers van binnen en buiten de onderzoekschool.

3.

PROGRAMMAOPZET EN STRATEGIE

3.1. Probleemstelling, doel, focus en methode
De probleemstelling richt zich op een tweetal hoofdvragen, nl. de vraag in hoeverre nationale, Europese en
mondiale ontwikkelingen in het denken over Corporate Governance het ondernemingsrecht beïnvloedt,
waarbij met name het aspect Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aandacht krijgt, een thema dat
met name ook een stevige boost kreeg door het preadvies voor de NJV dat in 2010 werd gepresenteerd met
onder meer een baanbrekende bijdrage van Eijsbouts. Een tweede vraag is die naar het bestaan van tendensen tot convergentie tussen ondernemingsrecht, samenhangend met de eerder genoemde ontwikkelingen, maar ook met het streven te komen tot harmonisatie van nationale regelgeving en Europese regulering.
Op deze wijze worden de oorspronkelijke vier onderzoekslijnen van het deelproject (te weten: formele
harmonisatie van ondernemingsrecht, materiële harmonisatie, Corporate Governance en Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen) samengebundeld en tegelijkertijd sterker gefocusseerd.
Het doel is erop gericht een bijdrage te leveren aan de harmonisatie en unificatie van het (internationaal)
Ondernemingsrecht in ruime zin, en niet alleen gericht op het recht in formele zin, maar ook in termen van
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soft-law, welk aspect met name in de wereld van sustainable governance en innovatie een belangrijke rol
speelt.
De belangrijkste methode is die van de rechtsvergelijking. Tegelijkertijd gaat het in dit onderzoek ook om
cultuur- of, zo men wil, reguleringsvergelijking. In dit verband is het streven het onderzoek meer en meer te
verrichten vanuit het perspectief van andere vakgebieden, zoals innovatie en rechtseconomie. De recent in
Maastricht binnen de onderzoeksgroep aan de juridische faculteit benoemde hoogleraar Innovation policies
(De Hoo) is geen jurist, maar socioloog en civiel ingenieur, met een belangrijke kennis en ervaring in de
bancaire sector.

3.2. Programmabeschrijving en thema’s
Als gezegd valt het programma (feitelijk) in twee delen uiteen.
Het eerste deel richt zich op internationale en nationale tendensen in het denken over de governance van
ondernemingen c.q. organisaties. Wanneer men zich de biotoop van de vennootschap voorstelt, ziet men
een wereld waarin vele andere rechtsvormen en actoren de wijze van sturing van de organisatie (willen)
beïnvloeden. Deze actoren hebben hun eigen drijfveren, samenhangend met overtuigingen (NGO’s), verdienmodellen, stakeholders interesse, de opvattingen van de ‘courts of public opinion’ en bijvoorbeeld het
vervullen van publieke taken door overheden. Bij bestudering van deze levensvormen zijn vakgebieden als
rechtseconomie, taxation, accounting, regulation en innovation van groot belang. De pulsen die de vennootschap treffen hebben invloed op de corporate policy en hebben daarmee indringend effect op de uitleg en
compositie van het nationale ondernemingsrecht in alle landen (waarbij het onderzoek zich vooral richt op
het recht van de lidstaten in termen van hard- en soft law alsook rechtspraak) alsook het Europees recht.
De tweede vraag is in hoofdzaak gericht op het al dan niet bestaan van een convergentietendens op het
ondernemingsrechtelijk gebied, in welk kader het streven naar harmonisatie van vennootschapsrecht en
ondernemingsrecht op noodzaak en functionaliteit enerzijds kan worden beoordeeld en anderzijds kan
worden beïnvloedt. Laten wij dit punt trachten te verduidelijken door een voorbeeld. Recente maatschappelijke/economische ontwikkelingen hebben grote tekortkomingen van het systeem van financiering en
accounting aan het licht gebracht in alle lidstaten. Deze tekortkomingen leiden tot belangrijke ondernemingsrechtelijke vragen, bijvoorbeeld naar de machtsverhoudingen in de vennootschap en de gewenste
aard van de financiering daarvan (sustainable finance). In dit opzicht kan ook worden verwezen naar de
publicaties van Barneveld en in het bijzonder zijn proefschrift Financiering van de vennootschap door haar
aandeelhouders, waarop hij dit jaar zal promoveren. In dit verband staat bijvoorbeeld het model van
beloning van bestuurders ter discussie alsook de rol en de aansprakelijkheid van de accountant. Dit alles
beïnvloedt de aard van de governance van vennootschappen in hevige mate, en onderzoek laat verschillende convergentie tendensen zien (de bonusdiscussie bij bankiers is wereldwijd gaande) alsook harmonisatiepogingen op bovenstatelijk niveau (EU Commissaris Barnier is bijvoorbeeld druk doende te komen tot
Europese regulering van de dienstverlening door accountants). Het onderzoek richt zich na inventarisatie
met name op het ontwerpen van aanbevelingen voor (de)regulering.

3.3. Programmaleiding
De programmaleiding wordt gevormd door een aantal ervaren onderzoekers, die in belangrijke mate ook in
de praktijk werkzaam zijn. Het ondernemingsrechtelijk onderzoek dient zich met name ook bezig te houden
met de vraag in hoeverre maatschappelijke verhoudingen noodzaken tot regulering van ondernemingen/
organisaties/diensten en met optimalisering van regelgeving naar aard en inhoud, zulks met het oog op de
noden van de praktijk. Die praktijk is overigens niet alleen de onderneming, maar ziet op de eerder bedoelde biotoop waarin de onderneming opereert. De effecten van die regelgeving treffen immers niet alleen
de onderneming, maar alle bij die onderneming betrokken stake-holders, dus niet alleen de aandeelhouder
en het management, maar ook het personeel, de toeleveranciers, de vreemd vermogen verschaffers, het
milieu en, uiteindelijk, iedere burger. En deze waarneming sluit aan bij de moderne definitie van ‘besluitvorming in het belang van de vennootschap’ als de resultante van de afweging van alle bij de vennootschap
en haar onderneming betrokken belanghebbenden/stakeholders. Interessant in dit verband is een nadere
analyse van de in de Engelse Companies Act 2006 opgenomen duty of loyalty and care van directors,
waarbij een niet limitatieve opsomming is opgenomen van de maatschappelijke aspecten, die zij in hun
beleid dienen te betrekken (S.172 Companies Act).
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3.4. Maatregelen genomen n.a.v. de internationale peer review 2008
Ook al werd het onderzoek binnen dit deelproject als ruim voldoende beschouwd, was er een belangrijk
punt van kritiek, nl. dat er helderder keuzes dienden te worden gemaakt in de focus van het onderzoek. Dat
dringend advies is door de onderzoeksleiding ter harte genomen en in de praktijk heeft er een bijstelling van
de onderzoeksactiviteiten plaatsgevonden in de richting van de hierboven aangegeven twee onderzoeksvragen. Het is de overtuiging van de onderzoeksleiding dat in deze herdefiniëring, die inmiddels goed is
terug te vinden in de wetenschappelijke output van de onderzoeksgroep, een duurzame en verbindende
onderzoekslijn is gevonden voor tenminste de komende vijf jaren.

4.

PERSONELE INZET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

Tabel 1: Onderzoeksinzet 2008-2012 – Rechtspersonen in Europa

Vaste staf

1

Tijdelijke staf
Promovendi

2009

2010

2011

2012

3,41

3,54

3,44

3,31

2,75

3,04

3,72

4,04

4,96

3,99

6,45

7,26

7,48

8,27

6,74

2

3

Totaal staf

5.

2008

ONDERZOEKSRESULTATEN

Tabel 2: Onderzoeksresultaten 2008-2012 – Rechtspersonen in Europa
2008

2009

2010

2011

2012

Artikels refereed
Artikels
non-refereed
Boeken

20

15

13

15

18

4

3

4

1

2

4

2

2

0

3

Boekdelen

18

12

9

20

15

Dissertaties

0

1

0

0

1

21

30

20

16

20

70

69

51

64

61

Congresbijdragen4
Vakpublicaties
Populariserende
publicaties5
Overig

5.1. Kernpublicaties
De programmaleiders hebben de volgende drie kernpublicaties geselecteerd:


Lambooy, T.E. (2010). Institutionalisation of corporate social responsibility in the Corporate Governance Code. The new trend of the Dutch model (chapter 15). In W. Sun (Ed.), Reframing corporate
social responsibility: Lessons from the global financial crisis (pp. 145-178). Bingley: Leeds Business
School and Emerald Group Publishing.



Lennarts, L., Roest, J. et al. (2012). Europa! Europa? De invloed van het Europese vennootschaps- en
effectenrecht nu en in de toekomst (Preadvies Vereeniging Handelsrecht 2012). Deventer: Kluwer.

1

Hoogleraren, UHD’s en UD’s.
Onderzoekers inclusief post-docs.
Alle categorieën.
In deze verslagperiode zijn congresbijdragen opgenomen in de categorie boekdeel, wanneer de congresbundel
daadwerkelijk is verschenen.
In deze verslagperiode zijn geen populariserende publicaties in de verslaglegging opgenomen.

2
3
4

5
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Olaerts, M. & Schwarz, C.A. (Eds.) (2012). Shareholder democracy; an analysis of shareholder
involvement in corporate policies, The Hague: Eleven Publishers (166 p.)
Toelichting: Het betreft hier fraaie publicaties van een enthousiast onderzoeker waarin de neerslag van
de internationaal gevoerde discussie over CSR in Nederland wordt gepresenteerd en in dat internationale kader wordt geplaatst, waarin diepgaand wordt ingegaan op effecten van Europese regulering
op het Europees en nationaal ondernemingsrecht op het niveau van de lidstaten en waarin een thema
rechtsvergelijkend wordt bestudeerd in samenwerking met een aantal buitenlandse collegae die sterke
banden met het deelprogramma hebben.

5.2. Belangrijke onderzoeksresultaten en publicaties
Naast gezamenlijke activiteiten die in het kader van de jaarlijkse ius commune conferentie worden
ontplooid worden onderzoekers van ius commune als sprekers betrokken bij symposia en conferenties van
Zuid Afrika tot Oslo, en over onderwerpen die zowel in de sfeer van het Europees Vennootschapsrecht in
het algemeen liggen, alsook over thema’s gelieerd aan Good Governance. Jan Eijsbouts is in dit verband
een belangrijke schakel, gegeven zijn deelname aan het Ruggie Framework, zijn voorzitterschap van World
Legal Forum en zijn betrokkenheid bij het Haagse instituut Prime Finance maar ook Bas Steins Bisschop
en Tineke Lambooy bedienen, met betrokkenheid van andere researchers binnen de groep een ruim internationaal netwerk. Maar ook in Nederland wordt de blijde boodschap van de ontwikkeling op het terrein
van het Europees Vennootschapsrecht en CSR met groot enthousiasme uitgedragen, ook bij trainingen
gericht op advocatuur, notariaat en accountancy.
Daarnaast is een aantal grotere, door derden gefinancierde onderzoeksprojecten verricht. Te noemen zijn:


M. Olaerts & N. Philipsen (o.l.v. C.A. Schwarz & M. Faure, Restrictions on MDPs and business
organization in the legal professions: a literature survey, a report for the MDP committee of the
International Bar Association, December 2010 (rapport, niet openbaar).



Recent werd een onderzoeksopdracht verworven rond het thema Legal Form and Shareholding
Requirements in the EU Services Sector van de Europese Commissie DG Markten. The research
involves an inventory of existing legal form and shareholding requirements in all of the EEA countries
and potential justifications for those restrictions, as well as an economic assessment of the impact of
those restrictions. Het project is van start gegaan in 2012 en zal in het najaar van 2013 worden
afgerond. De coördinatie is in handen van Mieke Olaerts en Niels Philipsen (Maastricht) en diverse
Maastrichtse onderzoekers verbonden aan verschillende Ius Commune deelprojecten participeren in
het onderzoek.



Eerder werd al genoemd het onderzoeksproject verricht in opdracht van Amnesty International
(Tineke Lambooy, Loes Lennarts, Marie-José van der Heijden en Liesbeth Enneking) voor Amnesty
International & SOMO naar mogelijkheden om wetgeving betreffende transparantie over multinationals te verbeteren (2012).

5.3. Zelfreflectie t.a.v. onderzoeksoutput
De programmaleiding van dit deelprogramma is van mening dat de output, gegeven de beperkte bemensing
van het programma, niet alleen kwantitatief voldoende is, maar ook dat de kwaliteit van de artikelen, in
termen van diepgang en verkennende creativiteit, goed is. Het aantal binnen het deelprogramma verrichte
promoties zal de komende jaren toenemen. In de verslagperiode zijn slechts twee promoties opgenomen
(Van der Krans in 2009 en Klein Wassink in 2012). Dit geringe aantal heeft te maken met het beperkte
aantal promotieplaatsen die op de traditionele wijze worden gefinancierd binnen het programma enerzijds,
en anderzijds met administratieve tekortkomingen, leidend tot niet in het programma opgenomen
promotieprojecten. Zo promoveerde in Maastricht de Duitse advocaat Pierre Glozbach op een proefschrift
getiteld Die Gesellschaft met Beschränkter Haftung in Europa. Eine rechtsvergleichende Studie zum Recht
der GmbH in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich (promotor Schwarz/Hamers) en M. Brink op
het onderwerp Due Diligence (Promotor Schwarz). In ieder geval binnen de Maastrichtse poot van het
onderzoeksproject is voorzien, door de samenwerking met partnerkantoren die promovendi aanleveren, in
een grote en gestage toestroom van promotieprojecten waarbij wordt uitgegaan van een instroom die een
gemiddeld aantal lopende projecten van rond de 11 genereert.
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6.

ACADEMISCHE REPUTATIE

De onderzoeksgroep heeft in Nederland alsook internationaal een goede reputatie. Met grote regelmaat
worden onderzoekers gevraagd zich aan te sluiten bij omvangrijker wetenschappelijke projecten, wordt op
hen een beroep gedaan om deel te nemen aan commissies bij andere faculteiten, zoals in het kader van de
visitatie van onderzoek (Steins Bisschop) en promoties (Schwarz) of aan maatschappelijke prestigieuze
projecten zoals World Legal Forum en twee door WLF geëntameerde nieuwe internationale conflictmanagement instituten Prime Finance op het gebied van complexe financiële producten en ACCESS op het
gebied van CSR conflicten tussen multinationals en lokale communities in ontwikkelingslanden
(Eijsbouts). De Kluiver was co-chair van de EU Reflection Group on the Future of European Company Law
en co-auteur van het rapport van de Reflection Group dat werd gepubliceerd in april 2011 en in 2012 mede
heeft geresulteerd in het nieuwe EU Action Plan. Hij en Roest zijn ook leden van de Internationale EMCA
Group die met steun van de Europese Commissie werkt aan een European Model Corporation Act. Ook
wordt de academische reputatie gewaardeerd in de praktijk, blijkend uit het groot aantal lezingen dat
jaarlijks wordt verzorgd in advocatuur en notariaat, en dan niet alleen bij de partners van het Maastrichtse
ICGI. In toenemende mate wordt intensief samengewerkt met buitenlandse collegae, zoals bijvoorbeeld in
het kader van het project Shareholder Democracy. Eijsbouts is lid van het Public-Private Network van HiiL
en neemt deel in de Advisory Board van het HiiL project Private Regulation (o.l.v. F. Cafaggi, C. Scott en
L. Senden). Recent werd de Leuvense programmaleider (Koen Geens) benoemd tot Minister van Financiën
in België, hetgeen de kwaliteit en reputatie van de onderzoeksgroep nogmaals onderstreept.

7.

WERVEND VERMOGEN

Het wervend vermogen van de onderzoekgroep is in potentie groot maar de onderzoeksleiding ziet mogelijkheden om een grotere geldstroom te genereren, niet alleen in de sfeer van de tweede geldstroom, maar
ook in het kader van grotere projecten als uitgegeven door de EC alsook in de commerciële onderzoeksmarkt. Een grotere stafalertheid op financieringsmogelijkheden wordt nagestreefd.

8.

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

De maatschappelijke relevantie van het onderzoek is groot. Het ondernemingsrechtelijk onderzoek, ingestoken op de wijze van het project, raakt aan de kern van vraagstukken op het snijvlak van (Europees)recht,
governance, economie en ethiek.

9.

SWOT-ANALYSE EN DOELSTELLINGEN

9.1. Sterkten van het programma
De sterkte van het programma is enerzijds gelegen in het participerend enthousiasme van de onderzoekers,
ook in tijden waarin de druk van bezuinigingen vooral voelbaar is in het teruglopen van de voor onderzoek
beschikbare ruimte. In het verleden is gedegen onderzoek verricht dat de grondslag heeft gelegd voor de
nieuwe aanpak die thans vorm heeft gekregen binnen dit deelproject. De sterkte van die nieuwe aanpak is
vooral gelegen in de vakgebied overschrijdende aanpak die nuttig en noodzakelijk is binnen de gedefinieerde onderzoekslijnen, en dan gaat het niet alleen om een rechtsvergelijkende- of Europeesrechtelijke
benadering, maar vooral ook om het betrekken van researchers in het ondernemingsrecht met een geheel
andere achtergrond dan die van een ondernemingsrechtjurist of zelfs van een jurist. De multidisciplinaire
benadering moet nieuw licht werpen op uitgangspunten van governance en dan vooral in termen van
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

9.2. Zwakten van het programma
Een drietal aspecten van het programma dienen te worden versterkt:


Een eerste zwakte zit in de omvang van de onderzoeksgroep. Deze problematiek wordt deels getackeld door het aantrekken van extern gefinancierde promovendi die in de rechtspraktijk zijn gerijpt,
maar soelaas in het kader van het verder op sterkte brengen dient toch vooral gezocht te worden in
versterking van de onderzoekssamenwerking met teams van andere universiteiten in binnen en
buitenland. Op deze wijze moet met name ook de begeleidingscapaciteit van de onderzoeksgroep
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verder versterkt worden omdat het primaire doel ligt in stimulering van promotie onderzoek van
belang voor wetgeving, wetenschap en praktijk.


Een tweede zwakte is de noodzaak tot rappe versterking van de onderzoeksgroep met onderzoekers
van andere vakgebieden, waarbij voorshands vooral wordt gedacht aan deskundigen op het terrein van
Tax, Accounting en Law and Economics. De start van het multidisciplinaire tijdschrift The
Dovenschmidt Quarterly voornoemd, moet een krachtige stimulans vormen tot versterking van deze
samenwerkingsverbanden.



Een derde zwakte is dat de onderzoekgroep qua omvang niet optimaal is geëquipeerd om succesvol
deel te nemen aan tenders in het kader van onderzoek op de betrokken vakgebieden. Deze positie kan
worden versterkt door, opnieuw, kracht te zoeken in bredere samenwerking. Zo werd sinds kort
samengewerkt met afdelingen van de economische faculteit te Maastricht bij het tenderen op onderzoeksaanbiedingen op het terrein van duurzame financiering van vennootschappen alsook (juridische)
inbedding van binnen de organisatie gedefinieerde uitgangspunten voor duurzaam bestuur. Dit type
samenwerkingsverbanden dient op korte termijn te worden uitgebreid.

9.3. Mogelijkheden van het programma
Wanneer het programma zich weet te versterken op voorschreven wijze (door versterking in samenwerking
en het aantrekken van extern gefinancierde onderzoekers) en de disciplinaire onderzoeksfocus verder vorm
krijgt, zijn de mogelijkheden van het programma tot het verrichten van grensverleggend maatschappelijk
relevant onderzoek schier onbeperkt. Het streven van de onderzoeksgroep is gericht op het scheppen van de
noodzakelijke onderzoeksbasis.

9.4. Bedreigingen voor het programma
Een tweetal bedreigingen/uitdagingen doet zich voor:


De bedreigingen voor het programma liggen in twee ontwikkelingen. In de eerste plaats leiden de
manifeste bezuinigingen op het universitair onderwijs tot een feitelijke vermindering van de beschikbare onderzoekstijd. Studentenaantallen nemen toe en stafuitbreiding is niet aan de orde, zodat
het werk met minder mensen worden gedaan. Een en ander leidt tot een krachtige verschraling van het
onderzoeksklimaat. Tegelijkertijd dwingt schaarste tot inventiviteit en wordt gezocht naar alternatieve
bronnen van onderzoeksfinanciering, door deel te nemen aan grotere door de Europese Commissie of
andere instanties/overheden gefinancierde onderzoeksprojecten, en door het interesseren van commerciële partijen in betrokkenheid bij- en financiering van onderzoek. Een en ander lijkt te werken en
een aantal promovendi verbonden aan advocatenkantoren is van start gegaan. Tegelijkertijd wordt
gepoogd om ook high potentials verbonden aan andere industrieën zoals de bancaire of bijvoorbeeld
de farmaceutische industrie verbonden, als promovendus te betrekken.



Tenslotte is er een voor de school in het algemeen bedreigende tendens op de deelnemende faculteiten
waarneembaar, waarbij de steun voor de onderzoekschool lijkt af te nemen en een grotere nadruk
wordt gelegd op de facultaire graduate schools, waarin de opleiding van promovendi vorm zou
moeten krijgen.

9.5. Strategie en toekomstplannen
De toekomst zal meer en meer gebouwd moeten worden op onderzoeksprojecten die worden gefinancierd
op een andere dan de traditionele wijze, dus uit de zogeheten eerste geldstroom. De kans op een verdere
opdroging van die geldstroom is groot en dus zal naar alternatieven als hierboven aangegeven moeten
worden gezocht. De noodzakelijke focus op financieringsmogelijkheden is te betreuren, maar ook een
maatschappelijke realiteit.
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PERSONELE INZET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL
Fte

In

coördinerend onderzoeksleider
Prof. C.A. Schwarz (UM)

0,25

01-01-95

hoogleraar

onderzoeksleider
Prof. K. Geens (KUL)
Prof. H.J. de Kluiver (UvA)
Mw. Prof. M.L. Lennarts (UU)

0,20
0,08
0,18

01-01-95
01-01-95
01-07-08

hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar

senior onderzoeker
Prof. A.F.M. Dorresteijn (UU)
Prof. F. Grapperhaus (UM)
Prof. G. Raaijmakers (VU)
Dr. S.F.G. Rammeloo (UM)
Prof. B.T.M. Steins Bisschop (UM)
Prof. B. Tilleman (KUL)

0,16
0,10
0,08
0,39
0,10
0,20

01-01-95
01-02-09
01-04-05
01-01-95
01-10-04
01-01-95

hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
UHD
hoogleraar
hoogleraar

onderzoeker
Mw. Dr. M. Denef
Prof. A.J.A.J. Eijsbouts (UM)
Dr. J.J.A. Hamers (UM)
Dr. J. Israel (UM)
Mw. Dr. A.J.M. Klein Wassink (VU)
Mw. Dr. M.S. Koppert-van Beek (UU)
Mw. Dr. N. Kornet (UM)
Mw. Dr. T.E. Lambooy (UU)
Mw. Dr. M. Olaerts (UM)
Prof. W.J. Oostwouder (UU)
Mw. Dr. J. Roest (UvA)

0,00
0,18
0,39
0,37
0,10
0,18
0,30
0,37
0,39
0,15
0,17

01-01-03
01-07-12
01-10-00
01-05-04
20-06-12
01-10-00
01-02-07
01-02-12
24-11-07
01-03-08
01-02-09

promovendus
Dhr. J. Barneveld (UvA)
Mw. M. Bijl (UU)
Mw. L. Enneking (UU)
Mw. A.J.M. Klein Wassink (VU)
Dhr. A. Krans (UU)
Mw. L. Leber (UU)
Mw. J.G.E. van Leeuwen (UU)
Mw. I. Meijer-Wagenaar (UU)
Dhr. Y. Mijhad (UvA)
Dhr. J. Vananroye (KUL)
Dhr. R. Wolf (UM)

0,48
0,80
0,80
0,18
0,22
0,68
0,96
0,24
0,55
0,30
0,00

01-11-09
01-10-07
01-05-06
01-10-00
01-10-04
01-10-08
01-02-11
01-10-02
01-02-09
01-06-00
01-12-12

emeritus lid
Prof. P. van Schilfgaarde (UU)

0,00

01-01-95
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Uit

31-11-11

31-12-11

31-08-11
30-06-09
30-09-08

31-12-11
19-06-12
06-02-09

30-09-12
30-06-09
31-05-13

SEP categorie

gastonderzoeker
hoogleraar
UHD
UD
UD
UHD
UD
UD
UD
hoogleraar
UD

reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
buiten promovendus

INFORMATIE SENIOR ONDERZOEKERS
Overzicht succesvolle onderzoeksaanvragen
Prof.Mr. B.T.M. Steins Bisschop
Jaar: 2011 (adviseurschap)
Titel: Aandeelhoudersbetrokkenheid in Nederland; onderzoek onder institutionele beleggers naar hun
relatie met Nederlandse beursfondsen
Subsidieverstrekker: in opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.
Partners: Drs. Daniëlle Melis MBA, Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers, Margriet Groothuis Adviseurs
Jaar: 2011 (adviseurschap)
Titel: Naleving Nederlandse Corporate Governance code; aandeelhouders in de Corporate Governance
Code: Dialoog rondom de AVA 2012 en mandaten over naleving
Subsidieverstrekker: in opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.
Partners: Prof. mr. Barbara Bier, Prof. dr. Paul Frentrop, Prof. dr. Mijntje Lückerath- Rovers, Drs.
Daniëlle Melis MBA, Adviseurs

Overzicht prijzen
Prof.Mr. B.T.M. Steins Bisschop
Jaar: 2012
Prijs: Docent van het jaar
Reden tot toekenning: Tot beste docent EMFC van Nyenrode Business School verkozen

Overzicht wetenschappelijke activiteiten
Dr. S.F.G. Rammeloo
Jaar: 2008
Omschrijving: redacteur, NiPR
Jaar: 2009
Omschrijving: redacteur- annex medewerkerchap tijdschriften European Company Law, NiPR; Ius
Commune workshop ‘Rechtspersonen in Europa’: Migratie vennootschappen na HvJ EG Cartesio
Jaar: 2010
Omschrijving: redacteur- annex medewerkerchap tijdschriften European Company Law, NiPR; Ius
Commune workshop ‘Rechtspersonen in Europa’, Light Vehicles – The Heavy Load of ‘Flexible’ National
Company Laws for Pseudo-Foreign Companies Duly Established in EU; Begeleiding PhD research
Jaar: 2011
Omschrijving: redacteur- annex medewerkerchap tijdschriften European Company Law, NiPR; Ius Commune workshop ‘Corporate law in Europe’, Companies migrating in Europe, from Hungary to Italy and back;
Begeleiding PhD research
Jaar: 2012
Omschrijving: redacteur- annex medewerkerchap tijdschriften European Company Law, NiPR; Preadviseur Vereeniging Handelsrecht; Ius Commune workshop ‘Corporate law in Europe’, Cross-border Company Migration in the EU – The Last Piece of the Puzzle; Begeleiding PhD research

Prof.Mr. C.A. Schwarz
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Scientific editorial board member ‘European Company Law (Kluwer International)
Voorzitter redactie/lid redactie Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, Uitgeverij Paris, Zutphen
Redactielid Losbladige Rechtspersonen, Kluwer Deventer.
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Jaar: Sinds 2011
Omschrijving: Founding father and Chairman of the editorial board of the Dovenschmidt Quarterly,
Eleven Publishers The Hague.
Redacteur/contribuant van/aan verschillende boeken en bundles
Lid diverse promotiecommissies

Prof.Mr. B.T.M. Steins Bisschop
Jaar:18-3-2008
Omschrijving: College Internationale Controllers Opleiding Universiteit Maastricht – Case study ABN
Amro. College geven in het kader van de Engelstalige Controllersopleiding onderdeel European Company
Law.
Jaar: 22-5-2008
Omschrijving: inaugurale rede ‘Bescherming tegen niet geïnviteerde overnames en ongewenst aandeelhoudersactivisme. Een politiek correcte en bedrijfsmatig effectieve benadering’. Uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ondernemingsrecht en corporate governance in de
juridische faculteit van de Universiteit Maastricht.
Jaar: 19-11-2008
Omschrijving: Corporate Governance for financials; Nyenrode Business Universiteit
Jaar:2008-2012
Omschrijving: Hoogleraar Business University Nyenrode
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Hoogleraar Universiteit Maastricht.
Geeft onderwijs en coördineert hij het Masterblok Comparative Corporate Governance
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: senior onderzoeker van de Ius Commune Onderzoeksschool
Jaar:2008-2012
Omschrijving: ICGI, Medeoprichter van en professorial fellow bij het Institute for Corporate Law,
Governance and Innovation Policies.
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: TVOB Redactie. Verschijnt zes keer per jaar.
TvOB informeert over relevante ontwikkelingen en achtergronden op het gebied van het vennootschaps- en
rechtspersonenrecht. Naast de NV en BV komen ook de vereniging, stichting en coöperatie aan bod.
Inhoud: wetenschappelijke artikelen die peer reviewed beoordeeld zijn en praktijkgerichte artikelen, in
voorkomende gevallen voorafgegaan door een redactioneel. Wetenschappelijke artikelen voldoen aan de
maatstaven van het wetenschappelijk forum, en leveren verdieping en nieuwe inzichten in het ondernemingsrecht. Een praktijkartikel focust op een specifiek praktijkissue en informeert over ‘best practices’.
Jaar: 26-3-2009
Omschrijving: Masterclass Nyenrode Business Universiteit: ‘Zwaar weer op komst’ inzake de Kredietcrisis
Doelstellingen: uitleg van de aanleidingen van de kredietcrisis; analyse van de (hieraan gerelateerde) problemen die afkomen op overheden, bedrijven en werknemers; analyse van de problemen die afkomen op de
rechtelijke organisaties en haar ketenpartners; bedenken van scenario's hoe hierop gereageerd kan worden;
en hoe de kennis van de rechtelijke organisatie gebundeld en verbeterd kan worden op bovenstaande
onderwerpen.
Jaar: 29-4-2009
Omschrijving: College Vennootschapsrecht, Economische faculteit Universiteit Maastricht.
College over kapitaal en vermogen aan economen.
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Jaar: 18-8-2009
Omschrijving: Corporate Governance Summercourse Nyenrode Business Universiteit
Jaar: 30-8-2010
Omschrijving: Corporate Governance lezing met Paul Frentrop, Nyenrode
Jaar: 5-10-2010
Omschrijving: Universiteit Maastricht gastcollege Law & Economics. A presentation about the Principal
function of corporate law and constraining value reducing forms of opportunism among constituencies. The
latter is visible in three categorized agency problems.
Jaar: 11-11-2010
Omschrijving: NyVU Modulair Executive MBA programma 2010, module ‘Marketing, Recht en Ethiek’,
blok 2. Een gastcollege voor deelnemers met corporatieve achtergrond.
Jaar: 15-11-2010
Omschrijving: Permanente opleiding advocaten.
Ontwikkelingen in het enquêterecht na het ASMI arrest.
Jaar:18-11-2010
Omschrijving: Bijeenkomst ‘The Legal Lounge’. Dit was een platform voor bedrijfsjuristen uit profit en
non-profit organisaties waar beroepsgenoten elkaar ontmoeten en inhoudelijke kennis en ervaringen uitwisselen met als thema ‘governance in de niet-beursgenoteerde onderneming’. Als gastspreker een presentatie
gegeven en discussie op gang gebracht door het bespreken van diverse vraagstukken die voor de bedrijfsjurist van belang zijn in de dagelijkse praktijk.
Jaar: 2010
Omschrijving: Gastcollege Law & Economics: Corporate Governance Universiteit Maastricht. ‘Fundamentals of Corporate Law’. Literatuur: The anatomy of corporate law.
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Monitoring commissie Cororate Governance Code, Nyenrode Business Universiteit.
Jaar: 02-02-2011
Omschrijving: Universiteit Maastricht seminar in de ‘Metro-serie’’. Recht, corporate governance en
ethiek; Schandelijke beloningen in perspectief van de financiële crisis. Waarbij de volgende thema’s
werden behandeld: Do these developments require a restatement of the corporate organizational form? An
analysis of the relevance of recent case law for governance of SME’s
Jaar: 25-02-2011
Omschrijving: UM EMFC
Onderwijs bij de controllersopleiding Universiteit Maastricht. Het onderwerp van de presentatie was
Corporate Governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aan de hand van het boek ‘Van de
besloten en de naamloze vennootschap’ van Winter/Van Shilfgaarde is er aandacht besteed aan het recht
van de NV en de BV.
Jaar: 06-09-2011
Omschrijving: Presentatie foundations of corporate governance Nyenrode Business Universiteit;
Met welke dilemma’s worden commissarissen in hun rol als toezichthouder geconfronteerd en in hoeverre
zijn zij ook aansprakelijk voor het functioneren van de onderneming.
Met behandeling van de volgende artikelen
De verzwaarde rol van de commissaris; vroeger was het nog een leuk baantje (Bas Steins Bisschop
Piercing the myth of management control. The Ius Commune of the shareholders and stakeholders models
(Kid Schwarz)
Stork; open letter to all shareholders in Stork N.V.
Abn Amro; actualiteiten (Bas Steins Bisschop)
Fortis; LJN:BG5150, Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam
DSM; LJN: BB3523, Hoge Raad
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Jaar: 18-10-2011
Omschrijving: Universiteit Maastricht college Law & Economics. A presentation about the Principal
function of corporate law and constraining value reducing forms of opportunism among constituencies. The
latter is visible in three categorized agency problems.
Jaar: 31-10-2011
Omschrijving: College en debat ‘NyVU’, module marketing, recht en ethiek. Moderne aspecten van het
ondernemingsrecht.
Jaar: 07-11-2011
Omschrijving: College en debat ‘NyVU’, module marketing, recht en ethiek. Moderne aspecten van het
ondernemingsrecht.
Jaar: 10-11-2011
Omschrijving: College en debat ‘NyVU’, module marketing, recht en ethiek. Moderne aspecten van het
ondernemingsrecht.
Jaar: 8-12-2011
Omschrijving: Bypassing Archetypical Concepts; The independent Corporate Interest. Stellenbosch,
South Africa, 3rd annual conference Globalization and the Law – The function of the law before the crisis.
Jaar: 22-3-2012
Omschrijving: College en debat ‘NyVU’, module marketing, recht en ethiek. Moderne aspecten van het
ondernemingsrecht.
Jaar: 29-11-2012
Omschrijving: Permanente opleiding advocaten. ‘Ontwikkeling in de Geschillenregeling en het Enquêterecht’
Jaar: 20-11-2012
Omschrijving: Inzicht in Corporate Governance Nyenrode Business Universiteit. Dit programma vult de
lacune tussen Foundations of Corporate Governance en de NCD- Nyenrode Commissarissen Cyclus en het
New Board Program. Het onderwerp van mijn eerste lezing was het juridische kader, de wet- en
regelgeving en codes. De tweede lezing ging over ‘Casuïstiek, aansprakelijkheid & jurisprudentie’.
Jaar:19-4-2012
Omschrijving: Maastricht Juristen Congres. Dutch congress on corporate governance – dagvoorzitter.
Jaar:25-9-2012
Omschrijving: Universiteit Maastricht, Corporate governance binnen het kader van Law & economics –
gastcollege. This course introduces students to the economic analysis of law. In applying microeconomics,
transaction cost theory and game theory to legal rules and rulings, L&E attempts to determine efficient law
or point out the trade-off between efficiency and social values.
Jaar: 5-11-2012
Omschrijving: College en debat ‘NyVU’, module marketing, recht en ethiek. Moderne aspecten van het
ondernemingsrecht.
Jaar: 2012
Omschrijving: Erasmus Universiteit Rotterdam.
Onderzoeksprogramma Lex Mercatoria: globaliserend bedrijfsrecht in de 21ste eeuw richt zich op de
effecten van internationalisering en van globalisering op het bedrijfsrecht.
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Overzicht maatschappelijke activiteiten
Dr. S.F.G. Rammeloo
Jaar: 2008
Omschrijving: Docent Grotius Academie; associate professor China European Law School (CESL)
Beiijng
Jaar: 2009
Omschrijving: Docent Grotius Academie; associate professor China European Law School (CESL)
Beiijng; PAO Internationaal Privaatrecht, van EVO naar Rome I Verordening; Regional South East European
Universities, Belgrado (Servië): Capita selecta European Company Law; Europese Commissie Selectie Young
Cells Scholarships for Kosovo, Pristina; ad hoc advisering rechtspraktijk
Jaar: 2010
Omschrijving: Docent Grotius Academie; associate professor China European Law School (CESL)
Beiijng; University of Rajesthan, Jaipur India: Business law in Europe, Conference on Mission Report for
Mission Report for EuropeAid/124187/C/SER/IN; Europese Commissie Selectie Young Cells Scholarships
for Kosovo, Pristina; ad hoc advisering rechtspraktijk
Jaar: 2011
Omschrijving: Docent Grotius Academie; associate professor China European Law School (CESL)
Beiijng; ‘European Company Law Developments’, Lecturing Bilgi University Istanbul, Turkije; Europese
Commissie Selectie Young Cells Scholarships for Kosovo, Pristina‘; Voordracht Rechtspersonen IPR’, Derks
Star Busmann, A’dam; ‘EU Law’ – Guest lecturership Summer Law School University of Pristina, Kosovo; ad
hoc advisering rechtspraktijk
Jaar: 2012
Omschrijving: Docent Grotius Academie; associate professor China European Law School (CESL)
Beiijng; PAO Actualiteiten IPR; ad hoc advisering rechtspraktijk

Prof.Mr. C.A. Schwarz
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Regelmatige bijdragen aan vakpers en financiële tijdschriften/kranten/nieuwssites.
Veel lezingen en trainingen in den lande voor een breed veld van practici.

Prof.Mr. B.T.M. Steins Bisschop
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: partner Steins Bisschop & Schepel.
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Mw. I. Wagenaar

Mw. A.J.M. Klein Wassink

Dhr. A. Krans

Mw. M.C. Bijl

Mw. L. Leber

Dhr. J. Barneveld

Dhr. Y. Mijhad

Dhr. R. Wolf

Mw. J. Leeuwen, van

Universiteit

Dhr. J. Vananroye

Naam

01-09-10

01-07-10

01-11-08

01-09-07

Financiering van de besloten vennootschap
Het begrip van de Besloten Vennootschap en de discussie over de
flexibilisering van het BV-recht
The provider of capital without voting rights of the Dutch private
company with limited liability
Pensioenfondsen en prudentie bij beleggingen

01-10-08

Letter of comfort: does it offer any comfort?

01-06-04

De virtuele aandeelhoudersvergadering
01-09-07

01-10-03

Toetsing van besluiten in het rechtspersonenrecht

Strict compliance

01-09-02

Begindatu
m
01-01-00

Onverdeelde boedel en rechtspersoon als technieken van
vermogensafscheiding en vermogensovergang
Beloning van bestuurders en commissarissen

Titel promotieonderzoek

31-05-13

gestaakt

06-02-09

19-06-12

gestaakt

Promotiedatum

LOPENDE EN AFGERONDE PROMOTIEPROJECTEN

UM = Maastricht University; UU = Universiteit Utrecht; UvA = Universiteit van Amsterdam; KUL = KU
Leuven.
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FISCALE VRAAGSTUKKEN IN DE INTERNE MARKT
1.

KENMERKEN VAN HET PROGRAMMA

1.1. Volledige titel
Fiscale vraagstukken in de interne markt

1.2. Keywords
Belastingrecht in Europees en internationaal verband, fiscale rechtsvergelijking, discriminatieverboden,
harmonisatie van belastingstelsels, belastingconcurrentie, belastingverdragen, verrekeningsprijzen, internationale belastingplanning, grenzen van het recht, belastingrecht en ethische vraagstukken, samenwerking
over de grens.

1.3. Coördinerend programmaleiders
- Prof. R.G. Prokisch (UM)

1.4. Missie
Het programma Fiscale vraagstukken in de interne markt richt zich op ontwikkelingen die tot harmonisatie,
coöperatie en ontwikkelingen van internationaal erkende beginselen op het gebied van fiscaal recht leiden
of kunnen leiden. Fiscaal recht is per definitie multidisciplinair recht met sterke verbindingen met
economie en politiek. In deze samenhang wil het programma een maatgevend en invloedrijk rol spelen in
het kader van de wetenschappelijke discussie over belastingvragen op Internationaal en Europees gebied.

1.5. Historie
Het programma was oorspronkelijk een onderdeel van het programma Rechtspersonen in Europa. Door de
positieve ontwikkeling van het programma, de uitbreiding van medewerkers en de toeneming van dissertaties is het programma in 2010 zelfstandig geworden. De zelfstandigheid was gunstig voor de verdere
ontwikkeling van het programma en zal ook in toekomst vruchten afwerpen.

1.6. Score evaluatie internationale peer review commissie 2008 (periode 2005-2007)
Aan dit programma werd door de internationale peer review commissie in 2008 een totaal score toegekend
van 4,2.

2.

DOELSTELLING, ONDERZOEKSTERREIN EN ONDERZOEKSOMGEVING

2.1. Missie, visie en doelstelling (thema)
Het programma concentreert zich op twee speerpunten:


Europese Integratie op het gebied van belastingrecht;



Fundamentele vraagstukken van internationaal belastingrecht.

Wij hebben al vroeg bewust gekozen om ons op Europese en Internationale vraagstukken van belastingrecht te concentreren. Hoewel wij nog altijd ook op het gebied van nationaal recht publiceren is de ontwikkeling richting het internationale recht zeer duidelijk en dat blijkt ook uit de publicatielijsten. Die
concentratie geeft ons de mogelijkheid om het rechtsgebied met de nodige diepgang te bewerken.

2.2. Aansluiting met gastonderzoekers
Maastricht is regelmatig gastheer/gastvrouw van buitenlandse gastonderzoekers. Zo hadden wij in 2010
een hoogleraar uit China bij ons, die hier voor een jaar onderzoek heeft gedaan en ook lezingen heeft
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verzorgd. Verder waren in de laatste twee jaren onderzoekers uit Spanje in Maastricht om hier aan hun
proefschrift te werken. Wij zijn in gesprek met Amerikaanse universiteiten om een regelmatige uitwisseling
van gastonderzoekers te organiseren. Verder hebben wij met de Universiteit van Lissabon een overeenkomst gesloten over de uitwisseling van promovendi en onderzoekers.

3.

PROGRAMMAOPZET EN STRATEGIE

3.1. Programmabeschrijving en thema’s
3.1.1. Europese Integratie op het gebied van belastingrecht
Gezien het feit dat het Europees recht ten dele door regelgeving, maar nog meer door de rechtspraak van het
Europese Hof van Justitie invloed krijgt op het nationale belastingrecht, zien wij het als een van onze
belangrijkste taken aan deze ontwikkelingen aandacht te besteden. Prof. H.T.P.M. van den Hurk en M.G.H.
Schaper hebben regelmatig op dit gebied gepubliceerd.
In 2012 heeft M.G.H. Schaper zijn proefschrift over The Structure and Organisation of EU Law in the Field
of Direct Taxes afgesloten en verdedigd (promotor prof. R.G. Prokisch). Het belangrijkste idee van dit boek
is dat de rechtspraak als een netwerk wordt onderzocht. Deze benadering stelt het in staat om de expliciete
relaties tussen de verschillende arresten in de analyse te betrekken. Het Europese Hof van Justitie volgt in
zijn arresten bestendig de gedragslijn om de uitleg van het recht in eerdere arresten te handhaven. Daarom
veronderstelt het onderzoek dat verwijzingen in een arrest naar precedenten zeer betrouwbare aanwijzingen
geven hoe rechtsoverwegingen evolueren naar rechtsregels en hoe het Hof deze rechtsregels vervolgens
handhaaft in zijn latere rechtspraak. De essentiële rechtsregels die het onderzoek identificeert hebben
inhoud gegeven aan de geschreven en ongeschreven beginselen van het EU-recht zoals deze van toepassing
zijn op het gebied van de directe belastingen. Niet alleen de algemene rechtsleer van het EU-recht en de
wegen die het Hof buiten het directe belastingrecht bewandelde om tot oplossingen in zijn overige
rechtspraak te komen (‘padafhankelijkheid’) hebben grote invloed gehad op de ontwikkeling van de
rechtsleer op het gebied van de directe belastingen. Het Hof heeft ook nieuwe, bijzondere rechtsregels
vastgesteld op het gebied van de directe belastingen, onder andere de samenhang van het belastingstelsel en
de evenwichtige verdeling van heffingsbevoegdheden.
Promovenda T. Albin schrijft haar proefschrift over de harmonisering van de vennootschapsbelasting in
Europa (CCCTB), in het bijzonder over de verhoudingen met derdelanden (promotores prof. R.G. Prokisch
& prof. H.T.P.M. van den Hurk). Haar proefschrift is bijna afgesloten en wij verwachten, dat ze het
proefschrift in 2014 kan verdedigen.
Een andere promovendus, G. Moscetti, werkt aan een proefschrift over het proportionaliteitsbeginsel in de
belastingrechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Het beginsel wordt meer en meer toegepast door
het Hof, maar helaas zonder een theoretisch onderbouwde gedachtegang. Ook rijst de vraag hoe het
proportionaliteitsbeginsel in de toekomst zal worden toegepast en welke consequenties dit zal hebben voor
de nationale belastingstelsels.
In het verlengde van de economische component van het onderzoek wordt aandacht besteed aan belastingconcurrentie en het verstrekken van belastingvoordelen (tax incentives) vanuit fiscaal-juridisch
perspectief. Prof. R.H.C. Luja concentreert zijn onderzoek op regelgeving omtrent Europese staatssteun,
het subsidieverdrag van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en het OECD-beleid op het terrein van
schadelijke belastingconcurrentie. Prof. R.H.C. Luja heeft diverse publicaties op het terrein van tax
incentives in de context van Europese staatssteunregelgeving en is een van de leidende Europese experts op
dit terrein.
De omzetbelasting is de Europese belasting par excellence. De grondslagen zijn grotendeels geharmoniseerd en het nationale recht is sterk afhankelijk van het Europees recht en de rechtspraak van het Europese
Hof van Justitie. Het proefschrift van A. Bomer met de werktitel De doorwerking van de Gemeenschap
bindende beginselen in de BTW is in 2012 afgesloten (Promotor A.H.R.M. Denie). Verder werken M.M.
Gabriel en F. Nellen aan proefschriften op dit gebied en hebben regelmatig artikelen gepubliceerd.
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3.1.2. Fundamentele vraagstukken van internationaal belastingrecht
In het jaar 2012 stond de nieuwe bewerking van het standaardwerk over belastingverdragen op de voorgrond (Lehner/Vogel, DBA, 6. Aufl. 2013, Beck-Verlag München; de vijfde druk is in 2008 gepubliceerd).
De nieuwe bewerking was sterk beïnvloed door het Europees recht, literatuur en rechtspraak uit de hele
wereld. Interpretatievraagstukken hebben een belangrijk rol gespeeld. Verschillende interpretaties van begrippen en concepten leiden tot dubbele belasting of dubbele niet-belasting. Beide problemen hebben een
oplossing nodig waarbij de dubbele niet-belasting meer en meer aandacht krijgt van landen en internationale organisaties. Het commentaar is een coproductie van verschillende auteurs onder leiding van de Forschungsstelle für internationales Steuerrecht an der Universität München. A. Cools heeft een handboek
geschreven over Internationaal Belastingrecht (2012).
In 2011 heeft prof. R.G. Prokisch een boek (in Duits) geschreven over het Duitse systeem van voorkoming
van dubbele belasting dat in Duitsland nu als wetenschappelijk maatgevend wordt gezien. Het boek
behandelt niet alleen de technische vragen die in verband met verrekening van buitenlandse belasting
optreden maar geeft ook een uitgebreid overzicht van het recht van andere landen en bediscussieert de
problemen die in verband met Europees recht optreden.
N.H.A. Gorissen heeft in 2008 haar proefschrift Gewekt vertrouwen in Europees perspectief verdedigd en
gepubliceerd (promotor prof. R.E.C.M. Niessen). Het vertrouwensbeginsel is een van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Gebleken is dat het antwoord op de vraag wanneer een beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt, situatieafhankelijk is. De factoren die hierbij een rol spelen zijn (a.) de aard van de
handelingen waaraan gerechtvaardigd vertrouwen kan worden ontleend, (b) de personen c.q. instellingen
die gerechtvaardigd vertrouwen kunnen wekken, (c) de rol van het dispositievereiste en (d) de rol van de
contra-indicaties. In haar proefschrift is aan de hand van de hierboven genoemde factoren het vertrouwensbeginsel in het Nederlandse algemene bestuursrecht, in het Nederlandse fiscale recht en in het
Belgische en Duitse fiscale recht behandeld. Daarnaast is aandacht besteed aan de rol van het vertrouwensbeginsel in de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Ten slotte zijn de verschillende
rechtssystemen met betrekking tot de vertrouwensleer met elkaar vergeleken. In de onderzochte rechtssystemen is ook het al dan niet accepteren van een contra-legem toepassing van het vertrouwensbeginsel
aan bod gekomen.
In de laatste jaren is vooral de vraag van veranderingen van verdragsbeleid van verschillende landen aan de
orde. In dit kader verricht promovendus F. Souza de Man (promotor prof. R.G. Prokisch) onderzoek met
betrekking tot de vraag hoe zich de wegen van ontwikkelingslanden en emerging markets binnen de
globalisering hebben bewandeld en wat dit betekent voor hun toekomstige verdragsbeleid, vooral op gebied
van verlening van diensten. In zijn onderzoek speelt vooral het internationaal erkend recht op ontwikkeling
een rol, dat tot nu toe op gebied van het belastingrecht nog niet de aandacht heeft gekregen die het verdient.
Het proefschrift is bijna afgesloten en wordt nog in 2013 verdedigd.
Een vergelijkbare onderzoeksvraag bewerkt promovendus G. Garfias von Fürstenberg (promotor prof.
R.G. Prokisch). Hij wil de vraag beantwoorden, hoe ontwikkelingslanden zich met betrekking tot passieve
inkomsten in verdragsonderhandelingen opstellen, welke rol het UN-Model voor een belastingverdrag
tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen speelt en op welke wijze ontwikkelingslanden beter hun
belangen kunnen verdedigen.
Met betrekking tot de belasting van commissarissen en bestuurders wordt door de promovendus A. Cools
(promotor prof. R.G. Prokisch samen met Prof. P. Kavelaars, Rotterdam) aan een omvattend proefschrift
gewerkt. Het onderzoek is al ver gevorderd en wij verwachten dat hij zijn proefschrift in 2014 kan
verdedigen. Prof. R.G. Prokisch heeft met hetzelfde onderwerp aan een congres in Wenen deelgenomen en
daar een paper over het probleem gepresenteerd. De paper werd in de congresbundel 2008 gepubliceerd.
Een zwaartepunt van ons onderzoek zijn traditioneel de belastingen van werknemers in internationale
verhoudingen, vooral grensarbeiders en ook pensioenen. M.J.G.A.M. Weerepas heeft in 2008 een boek
over het fiscale loonbegrip en in 2010 een boek over Loonheffingen in internationaal verband gepubliceerd.
Prof. R.G. Prokisch heeft de opdracht aanvaard om voor het congres 2007 van de Association of European
Tax Law Professors het ‘General report’ over de internationale belasting van werknemers te schrijven. M.
Schaper en prof. R.G. Prokisch hebben in opdracht van de provincie Limburg een rapport over de behandeling van grensarbeiders uitgewerkt. A.H.H. Bollen-Vandenboorn publiceerde een boek over pensioen en de
belangrijkste toekomstvoorzieningen en heeft ook zelf belangrijke bijdragen voor dit boek geleverd.
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A.H.H. Bollen-Vandenboorn heeft regelmatig over vraagstukken van de belasting van pensioenen
gepubliceerd.
In de laatste jaren hebben wij bewust ons onderzoeksbeleid uitgebreid met economische vraagstukken en
daarom ook twee economen (B. Janssen en prof. W.A. Vermeend) in het programma opgenomen. Prof.
W.A. Vermeend heeft het op zich genomen een handboek over belastingen uit economisch oogpunt te
schrijven. Wij vertrouwen erop dat dit boek in de toekomst een academisch standaardwerk zal zijn en dat
daardoor het onderzoeksprogramma wereldwijd aandacht zal trekken. Het boek (Willem Vermeend/Rick
van der Ploeg/Jan Willem Timmer, Taxes and the Economy, Edward Elgar Publishers, Cheltenham (UK)
/Northhampton (USA), 2008, 479 p.) kwam in maart 2008 op de markt.
In 2011 heeft C. Ni Ghiollarnath haar proefschrift Energy Tax, Incentives and WTO Law: Irreconcilably
Incompatible? afgesloten en verdedigd (promotores prof. R.H.C. Luja & prof. P.L.H. van den Bossche).

3.2. Programmaleiding
Ook in de toekomst willen wij vooral het bereikte kwaliteitsniveau behouden. De programmaleiding heeft
de taak om dit te controleren en zeker te stellen. Verder hebben wij ambitieuze plannen die door de
programmaleiding worden geïnitieerd. Een handboek over internationaal belastingrecht, een boek over
pensioenen in een internationale zetting en een handboek over internationale vragen van loonbelasting zijn
in bewerking. Bovendien willen wij in de toekomst ook jaarlijks een congres organiseren over Europese en
internationale belastingvragen. De onderzoekfocus zal om die reden nadrukkelijk internationaal en
Europees gericht zijn met vanzelfsprekend ruimte voor het reageren op nationale ontwikkelingen. Met
diverse proefschriften in het vooruitzicht wordt in de komende jaren de basis gelegd voor verdere uitbouw
van de onderzoekscapaciteit.

4.

PERSONELE INZET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

Tabel 1: Onderzoeksinzet 2008-2012 – Fiscale vraagstukken in de interne markt

Vaste staf

1

Tijdelijke staf
Promovendi
Totaal staf

1
2
3

3

2008

2009

2010

2011

2012

2,65

2,81

2,81

2,81

1,58

2,85

4,33

5,28

3,67

3,90

5,50

7,14

8,09

6,48

5,48

2

Hoogleraren, UHD’s en UD’s.
Onderzoekers inclusief post-docs.
Alle categorieën.
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5.

ONDERZOEKSRESULTATEN

Tabel 2: Onderzoeksresultaten 2008-2012 – Fiscale vraagstukken in de interne markt
2008

2009

2010

2011

2012

Artikels refereed
Artikels
non-refereed
Boeken

4

10

5

3

10

6

7

10

2

8

2

2

1

0

1

Boekdelen

15

7

14

14

5

Dissertaties

1

0

0

1

2

39

62

60

55

68

2

1

3

2

4

Congresbijdragen4
Vakpublicaties
Populariserende
publicaties5
Overig

5.1. Kernpublicaties
De programmaleiders hebben de volgende drie kernpublicaties geselecteerd:


R.G. Prokisch, Art. 1, 15 , 16 OECD Model, in: Vogel/Lehner, Doppelbesteuerungsabkommen, C.H.
Beck München, 5. Aufl. 2008, 6. Aufl. 2013;



M.G.H. Schaper, The Structure and Organisation of EU Law in the Field of Direct Taxes, 2012



M.J.G.A.M. Weerepas, Internationale Loonheffingen, Fed. Fiscale Brochure, Kluwer Deventer 2010.
Toelichting: Dit zijn drie publicaties die naar mijn mening het hoogstaande level van wetenschappelijke output laten zien en vooral ook de hele bandbreedte van het onderzoek binnen het programma.

5.2. Belangrijke onderzoeksresultaten en publicaties
Wij hebben bij ons onderzoek vooral in acht genomen dat het belastingrecht steeds sterker door Europese
en internationale ontwikkelingen wordt beïnvloed en gevormd. Een uitstekend voorbeeld is M.G.H.
Schapers’ proefschrift dat het hele spectrum van de fiscale rechtspraak van het Europese Hof van Justitie
laat zien. Op basis van een analyse van deze rechtspraak trekt de auteur conclusies voor de toekomstige
ontwikkeling van de rechtspraak

5.3. Zelfreflectie t.a.v. onderzoeksoutput
Gezien de hoge onderwijsbelasting van alle leden van het programma kunnen wij met de geleverde onderzoeksoutput zeer tevreden zijn. Wij allen hopen dat wij ons werk in toekomst zo kunnen organiseren dat er
meer tijd (en geld) voor onderzoek komt, zodat de onderzoeksoutput kwalitatief en kwantitatief nog beter
kan worden.

6.

ACADEMISCHE REPUTATIE

De (senior)onderzoekers van het onderzoeksprogramma ‘Fiscale vraagstukken’ staan binnen academische
kringen hoog aangeschreven voor hun expertise op het terrein van het (Europese en internationale) belastingrecht. Zij genieten onder fiscalisten wereldwijde bekendheid. Het moet onze taak zijn deze reputatie te
behouden en binnen het kader van het programma nog verder te ontwikkelen ten behoeve van de
onderzoeksgroep.

4

5

In deze verslagperiode zijn congresbijdragen opgenomen in de categorie boekdeel, wanneer de congresbundel
daadwerkelijk is verschenen.
In deze verslagperiode zijn geen populariserende publicaties in de verslaglegging opgenomen.
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7.

WERVEND VERMOGEN

Het wervend vermogen is hoog wat wij helaas door de hoge werkdruk zelden kunnen waarmaken. Wij
moeten wat de tweede en derde geldstroom betreft keuzes maken en starten alleen projecten die binnen
onze onderzoeksprojecten passen (zoals bij voorbeeld het project voor de provincie Limburg). Ook hier
geldt dat door het verminderen van de onderwijslast meer aan onderzoek(sprojecten) zou kunnen worden
gedaan. Aan aanvragen voor contractonderzoek ontbreekt het niet. Een aantal leden van het onderzoeksprogramma neemt thans deel in enige voorstellen om via de Maastricht University/provincie Limburg
onderzoeksgelden te verkrijgen op het gebied van grensoverschrijdende arbeid en pensioenvraagstukken.

8.

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

Belastingrecht betreft alle delen van de maatschappij. In de laatste tijd is dit door de discussie over overheidsfinanciën, belastingontwijking door multinationals en belastingfraude duidelijk geworden. De leden
van het onderzoeksprogramma nemen actief aan de discussie deel door naast de wetenschappelijke
productie interviews te geven en vakpublicaties te publiceren.

9.

SWOT-ANALYSE EN DOELSTELLINGEN

9.1. Sterkten van het programma
Hoge kwaliteit van onderzoekers.

9.2. Zwakten van het programma
Geen.

9.3. Mogelijkheden van het programma
Veelvuldig en onbeperkt.

9.4. Bedreigingen voor het programma
Geen.

9.5. Strategie en toekomstplannen
Wij hebben al jaren geleden besloten om het zwaartepunt op wetenschappelijke promoties te leggen. Dit
werpt al zijn vruchten af en zal in de komende jaren nog sterk toenemen. Wij willen ons in toekomst sterker
engageren op het gebied van seminars, congressen, symposia, etc.
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een symposium georganiseerd.
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GRONDSLAGEN EN BEGINSELEN VAN BURGERLIJK PROCESRECHT IN
EUROPA
1.

KENMERKEN VAN HET PROGRAMMA

1.1. Volledige titel
Grondslagen en beginselen van burgerlijk procesrecht in Europa

1.2. Keywords
Procesrecht, Rechtsvordering, Privaatrecht, Rechtsvergelijking, Rechtsgeschiedenis, Harmonisering

1.3. (Coördinerend) programmaleiders
- Prof. A.W. Jongbloed (UU)
- Prof. C.H. van Rhee (UM)
- Prof. P. Van Orshoven (KU Leuven)

1.4. Missie
De missie van het onderzoeksprogramma ‘Grondslagen en beginselen van burgerlijk procesrecht in
Europa’ is de studie van het burgerlijk procesrecht en de rechterlijke organisatie in Europa, vanuit rechtsvergelijkend, internationaal en waar mogelijk ook vanuit interdisciplinair perspectief, met als doel (1) de
mogelijkheden en onmogelijkheden van harmonisatie van burgerlijk procesrecht binnen EU-verband en op
mondiaal niveau te analyseren, en (2) ‘best practices’ te identificeren teneinde het harmonisatieproces te
ondersteunen, de werking van de burgerlijke procedure te verbeteren en de naleving van fundamentele
beginselen van burgerlijke procesrecht te garanderen. Hierbij vormt het nationale burgerlijk procesrecht
van de lidstaten van de Europese Unie het uitgangspunt. Dit betekent echter niet dat wordt afgezien van een
blik over de grenzen van de Europese Unie heen. Een breder blikveld is noodzakelijk omdat de Europese
stelsels van burgerlijk procesrecht niet in een vacuüm opereren; er is sprake is van interactie met stelsels
van buiten de Unie. Dit is een gevolg van een voortschrijdende mondialisering van onder andere de
economie en het recht. Bovendien is thans op mondiaal niveau sprake van – ook voor Europa – interessante
initiatieven gericht op harmonisering van burgerlijk procesrecht. Hierbij kan meer in het bijzonder op de
projecten van het American Law Institute en Unidroit gewezen worden (Principles and Rules of Transnational Civil Procedure). Daarnaast is er belangstelling voor burgerlijk procesrecht op mondiaal niveau in
de verschillende Doing Business rapporten van de Wereldbank. Dit alles brengt met zich dat het uitgangspunt voor onderzoek in het onderhavige programma de Europese Unie vormt, maar dat vanuit dit uitgangspunt de grote rechtstradities op het vlak van het burgerlijk procesrecht – die uiteindelijk alle in Europa
wortelen – mede in acht worden genomen. Vooraleer hieronder enige opmerkingen over dit meer brede
perspectief worden gemaakt, is eerst een aantal opmerkingen over Europa en de Europese Unie op zijn
plaats.
Oriëntatie op ‘Europa’ is voor degenen die zich binnen Europese landen met burgerlijk procesrecht bezighouden nog slechts van betrekkelijk recente datum. Evenals voor het materiële privaatrecht geldt voor het
burgerlijk procesrecht dat dit ‘als zodanig’ van oudsher geen voorwerp was van op toenadering of eenmaking gericht beleid van Europese instellingen zoals de Raad van Europa, de Europese (Economische)
Gemeenschap en de Europese Unie. De belangstelling voor dit rechtsgebied, voor zover aanwezig, was
meer van indirecte aard, dat wil zeggen ondergeschikt aan andere beleidsdoelen. Desondanks kan er thans
binnen Europa gewezen worden op veel initiatieven die voor het harmoniseringsvraagstuk van direct
belang zijn.
De Raad van Europa heeft zich op het terrein van het burgerlijk procesrecht (meer gebruikelijk is hier de
wat bredere aanduiding ‘civil justice’) niet onbetuigd gelaten. Een aantal belangrijke ‘Aanbevelingen’ van
de Raad van Ministers met betrekking tot ‘civil justice’ heeft de afgelopen decennia het licht gezien. Van
concrete resultaten van al dit werk in de zin van toenadering of eenmaking van burgerlijk procesrecht is
echter vooralsnog weinig gebleken. Momenteel kan overigens wel worden gewezen op verschillende
initiatieven op het terrein van civil justice binnen de European Commission for the Efficiency of Justice
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(CEPEJ) van de Raad van Europa. Ook de Wereldbank is actief op dit terrein, zij het niet op Europees maar
op mondiaal niveau.
Meer invloed heeft artikel 6 EVRM en de daarop gebaseerde rechtspraak van het EHRM en van nationale
rechters gehad. Hoewel het doel van artikel 6 niet harmonisering van procesrecht is, maar het garanderen
van toegang van burgers tot behoorlijke rechtspraak, kan worden gesteld dat van dit artikel desalniettemin
een zekere harmoniserende werking is uitgegaan.
In het kader van de Europese Gemeenschap en thans de Europese Unie zijn met betrekking tot eenmaking
van burgerlijk procesrecht belangrijke vorderingen geboekt, oorspronkelijk vooral in de vorm van verdragen, momenteel in de vorm van verordeningen. Gewezen kan worden op, bijvoorbeeld, Brussel I en IIbis,
de EG-Betekeningsverordening, de EG-Bewijsverordening, de Insolventieverordening en de Verordening
betreffende een Europese executoriale titel. Meer recent zijn ook twee eenvormige Europese procedures
ingevoerd in het kader van de verordening betreffende de Europese betalingsbevelprocedure en de
Europese small claims procedure. Op dit moment staan belangrijke initiatieven voor de invoering van een
Europees bankbeslag en een mogelijke Europese regeling voor collectieve acties en de afwikkeling van
schadeclaims ter discussie.
Overziet men de resultaten van de inspanningen binnen het kader van de Europese Gemeenschap en thans
de Europese Unie, dan moet worden vastgesteld dat zij alle, anders dan de resultaten van de inspanningen in
het kader van de Raad van Europa, voornamelijk betrekking hebben op rechtsregels voor burgerlijke zaken
met grensoverschrijdende aspecten en dat zij binnen dit gebied louter enkele belangrijke onderwerpen
regelen (rechtsmacht, erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen, betekening van stukken in het buitenland). Deze beperking lag (ligt) besloten in de oriëntatie van deze instellingen op de interne
markt, die het zich zuiver binnen een lidstaat afspelende rechtsverkeer in beginsel ongemoeid laat.
Onder artikel 81 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie zijn de zaken iets anders
komen te liggen. Dit artikel is gewijd aan ‘maatregelen op het gebied van justitiële samenwerking in
burgerlijke zaken die grensoverschrijdende gevolgen hebben’, met name voor zover deze maatregelen
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de interne markt. Nader beschouwd blijkt dit artikel
vooral betrekking te hebben op burgerlijk procesrecht, maar dan wel in beginsel beperkt tot de materie die
is geregeld in de Europese verordeningen plus enkele Haagse verdragen. Soms heeft overigens het
materiële Europese recht zelf impact op het proces in de afzonderlijke Europese lidstaten (bijvoorbeeld EG
Richtlijn 2004/48/EG, aanpassing nationale procesrechtelijke regels i.v.m. betere handhaving intellectuele
eigendomsrechten).
In aansluiting hierop moet het belangrijke, in 1994 gepubliceerde rapport van de Working Group for the
Approximation of Civil Procedural Law in Europe, ook wel bekend als de Commissie Storme, worden
genoemd. Dit rapport bevat uitgewerkte tekstvoorstellen, met inbegrip van Overwegingen en een
Toelichting, voor EG-Richtlijnen voor zestien verschillende onderwerpen van burgerlijk procesrecht. De
voorstellen zijn geenszins beperkt tot zaken met een grensoverschrijdend karakter, maar zijn juist in de
eerste plaats gericht op toenadering van het interne burgerlijk procesrecht van de lidstaten van de EU. Na
een aarzelend begin mogen deze voorstellen zich thans in enige belangstelling van de Commissie
verheugen. Deze belangstelling moet waarschijnlijk worden gezien tegen de achtergrond van het hierboven
genoemde artikel 81.
Overigens zijn buiten het kader van de EU, op wereldwijde schaal, de Principles and Rules of Transnational Civil Procedure tot stand gekomen (het gaat om een project van het American Law Institute en
UNIDROIT). Dit project is van belang aangezien geprobeerd wordt beginselen en regels te formuleren die
zowel vanuit de civil law tradities als vanuit de common law tradities aanvaardbaar zijn. Dientengevolge
kunnen zij ook een bron van inspiratie vormen voor harmoniseringsvoorstellen in Europees verband, waar
de procesrechtelijke kloof tussen Engeland & Wales, Noord-Ierland alsmede de Ierse Republiek enerzijds
en de civil law landen anderzijds nog altijd bestaat, hoewel er de laatste jaren sprake is van toenadering.
Inmiddels zijn de Principles gepubliceerd bij Cambridge University Press.
Ten slotte dienen ook de Doing Business rapporten van de Wereldbank te worden genoemd. Deze rapporten
richten zich met name op de vraag in welke mate de verschillende nationale economieën in de wereld een al
dan niet gunstig investeringsklimaat bieden. In dit kader worden de nationale stelsels van burgerlijk
procesrecht onder de loep genomen en uit de resulterende sterkte-zwakte analyse kunnen belangrijke
conclusies worden getrokken, ook voor de lidstaten van de Europese Unie. In dit licht kan een verband
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worden gelegd met de activiteiten van de hierboven genoemde CEPEJ van de Raad van Europa die, hoewel
geen sprake is van sterkte-zwakte analyses, belangrijke gegevens genereren op basis waarvan dergelijke
sterkte-zwakte analyses gemaakt kunnen worden.
In het kader van het onderzoeksprogramma vormen de bovengenoemde gebieden en initiatieven voorwerp
van studie. Hierbij dient soms de nadruk meer bepaald op nationaal procesrecht te liggen (nodig om een
voldoende corpus van materiaal voor rechtsvergelijkende analyses te generen), maar vaak ook kan de
insteek werkelijk supra-nationaal zijn omdat het gekozen thema hetzij reeds in voldoende mate op nationaal
niveau is uitgekristalliseerd, hetzij werkelijk supra-nationaal van aard is.

1.5. Historie
Het programma ‘Grondslagen en beginselen van burgerlijk procesrecht in Europa’ is een zelfstandig
programma binnen de Onderzoekschool Ius Commune. Aanvankelijk was sprake van een geassocieerd
programma, maar bij bestuursbesluit van 23 januari 2007 is het programma volwaardig deel gaan uitmaken
van de Onderzoekschool. Hoewel het programma beperkt van omvang is, is het buitengewoon vruchtbaar
gebleken. Mede doordat de onderzoeksgroep regelmatig samenwerkt met onderzoekers van andere
Europese faculteiten, kan een zeer bevredigende en kwalitatief hoge output worden gegenereerd. Overigens
biedt de relatief beperkte omvang van het programma de mogelijkheid om slagvaardig op te treden.
Oorspronkelijk beperkte deelname aan het programma zich tot de drie participerende universiteiten
(Leuven, Utrecht en Maastricht), maar als gevolg van doelgerichte initiatieven van de programmaleiders
participeren momenteel onderzoekers uit verschillende Europese landen in het programma. Op projectbasis
is bovendien samenwerking gerealiseerd met onderzoekers van buiten de School. Het gaat hierbij niet
alleen om onderzoekers uit oude, nieuwe en toekomstige lidstaten van de Europese Unie, maar ook om
collega’s uit verschillende jurisdicties buiten Europa, waaronder de Verenigde Staten, Latijns Amerika, de
Russische Federatie, China en Australië. Hierbij wordt getracht om tot een meer interdisciplinaire benadering te geraken, hoewel moet worden aangetekend dat een dergelijke benadering in Europa (anders dan de
VS) nog slechts van recente datum is en dientengevolge binnen het programma vooralsnog in beperkte
mate aan bod kan komen. In het kader van de verschillende proefschriften die thans binnen het programma
worden geschreven, is de interdisciplinaire benadering intussen echter al gemeengoed geworden. Een
belangrijk ijkmoment in het verleden vormt het proefschrift van Benoît Allemeersch, dat onder leiding van
programmaleider Paul Van Orshoven te Leuven tot stand kwam en dat een belangrijke historische component bevat, en momenteel kan bijvoorbeeld worden gewezen op het proefschrift dat S. Vacarelu voorbereidt over de relatie tussen burgerlijk procesrecht en (rechts)cultuur (promotor C.H. van Rhee,
Maastricht). Bovendien kan het promotieonderzoek van M. Meijsen worden gesignaleerd, met als titel
‘Ontwikkelingen in het civielrechtelijk conservatoir beslag in Nederland’ (promotor A.W. Jongbloed). In
het kader van dit onderzoek wordt mede studie gemaakt van gedragsveranderingen bij voorzieningenrechters die in het kader van een vooronderzoek waren gesignaleerd. Vervolgens worden ook bij Xandra
Kramer te Rotterdam twee proefschriften met een duidelijk interdisciplinaire component voorbereid, een
over de werking van twee eenvormige Europese procedures in het kader van de verordening betreffende de
Europese betalingsbevelprocedure en de Europese small claims procedure (kwalitatief en kwantitatief
onderzoek), en een ander over competitie tussen rechtssystemen (dit onderzoek bevat een belangrijke
empirische component).
Afgezien van proefschriften kan in het kader van interdisciplinaire studies nog worden gewezen op een
door Kramer en Van Rhee in 2010 georganiseerd congres, waarin ook de rechtshistorische, beleidsmatige
en Law & Economics benaderingen van de globalisering en harmonisatie van het burgerlijk procesrecht
centraal stonden (in 2012 in boekvorm verschenen onder de titel Civil Litigation in a Globalising World).
Bovendien dient hier een themanummer van de Erasmus Law Review te worden gesignaleerd over de
wisselwerking tussen taal en recht, met de nadruk op taal als obstakel in international litigation, dat in 2012
in het kader van het onderzoeksprogramma verscheen, alsmede een uitgebreid empirisch en kwantitatief
WODC-onderzoek naar de inning van incassovorderingen, dat onder leiding van Xandra Kramer werd
uitgevoerd.
In het kader van het vergroten van de onderzoeksdynamiek, en samenhangend met ontwikkelingen in de
financiering van juridisch onderzoek, hebben de programmaleiders gedurende de afgelopen jaren getracht
het aandeel tijdelijk fte’s in het programma te vergroten, terwijl bovendien is gestreefd naar een kleine
reductie van het aantal vaste fte’s. Bij dit laatste is vooral bezien in hoeverre vaste fte’s een voldoende mate
van inbreng in het programma realiseerden, niet alleen wat betreft onderzoeksinput, maar ook wat betreft
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wervend vermogen en financiering. Bij een negatieve beoordeling op genoemde punten is door de programmaleiders aan bepaalde onderzoekers verzocht hun medewerking aan het programma te beëindigen. De
programmaleiders hanteren als uitgangspunt dat een percentage van ca. 2 fte vast, verspreid over niet
minder dan ca. 5 à 6 senior onderzoekers, een voldoende stevige basis vormt voor een bestendig onderzoeksprogramma. Dit betekent wel dat zij op zich hebben genomen om stevig aan fondsenwerving te doen
om tijdelijke krachten te financieren, en om fondsenwerving ook bij de senior onderzoekers binnen het
programma uitdrukkelijk te stimuleren.

1.6. Score evaluatie internationale peer review commissie 2008 (periode 2005-2007)
Aan dit programma werd door de internationale peer review commissie in 2008 een totaal score toegekend
van 4,5.

2.

DOELSTELLING, ONDERZOEKSTERREIN EN ONDERZOEKSOMGEVING

2.1. Missie, visie en doelstelling (thema)
Zoals hierboven reeds werd opgemerkt (zie 1.4 Missie), is de missie van het onderzoeksprogramma
‘Grondslagen en beginselen van burgerlijk procesrecht in Europa’ de studie van het burgerlijk procesrecht
en de rechterlijke organisatie in Europa, vanuit rechtsvergelijkend, internationaal en waar mogelijk ook
vanuit interdisciplinair perspectief, met als doel (1) de mogelijkheden en onmogelijkheden van harmonisatie van burgerlijk procesrecht binnen EU-verband en op mondiaal niveau te analyseren, en (2) ‘best
practices’ te identificeren teneinde het harmonisatieproces te ondersteunen, de werking van de burgerlijke
procedure te verbeteren en de naleving van fundamentele beginselen van burgerlijke procesrecht te
garanderen. Uit hetgeen eveneens hierboven is vermeld, moge blijken dat zowel op wereldwijde schaal als
binnen Europa, in het bijzonder binnen de Europese Unie, de belangstelling voor een zekere mate van
toenadering en harmonisering van burgerlijk procesrecht groeiende is. In het kader van het programma
wordt door systematisch onderzoek op deelterreinen (bijv. case management, dan wel de spanning tussen
‘public justice’ en ‘private justice’ (ADR, waaronder mediation)) beter zicht verkregen op de overeenkomsten en verschillen die op procesrechtelijk terrein in Europa bestaan, en op deze wijze kan een bijdrage
worden geleverd aan de discussie over toenadering dan wel harmonisering van procesrecht. Ook is er
gedurende de afgelopen jaren meer en meer aandacht gekomen voor het bestuderen en ontwikkelen van
zogenoemde ‘best practices’ in het civiele procesrecht, waarmee ook aangesloten wordt op de groeiende
vraag naar procesrechtelijke kennis en expertise buiten de Europese Unie. In het kader van het programma
kunnen dan met name de Russische Federatie, China en de landen van voormalig Joegoslavië worden
genoemd. Het programma sluit hiermee uitstekend aan op de missie van de Onderzoekschool in haar
geheel, namelijk wetenschappelijke bestudering en vormgeving van een Europees Ius Commune en het
dienstbaar maken van de in dit kader gegenereerde kennis aan hervormingsprojecten binnen en buiten de
Unie.
Het onderzoeksprogramma richt zich zoals aangegeven in de eerste plaats op de lidstaten van de Europese
Unie. De geografische begrenzing van het programma tot de lidstaten van de Europese Unie is niet een
rigide, waterdichte grens, maar heeft veeleer de strekking om voorshands aan te sluiten bij concrete, al
bestaande ontwikkelingen in het kader van de Europese Unie. Waar belangrijke verbanden zijn te signaleren met Europese ontwikkelingen, zal echter ook kennis worden genomen van ontwikkelingen buiten een
Europese context, bijvoorbeeld waar het toekomstige lidstaten betreft, dan wel verwante rechtstradities
(o.a. Zwitserland, USA, Zuid Afrika) of jurisdicties die hervormingspogingen naar Europees model
ondernemen.
Grondslagen en beginselen staan centraal omdat bij toenadering en harmonisering van procesrecht de
aandacht allereerst zal (moeten) uitgaan naar de basisfilosofie op onderdelen van procesrecht in de verschillende lidstaten. Details in uitwerking mogen niet aanstonds het zicht op de hoofdzaken belemmeren. In
deze context rijst dan wel de vraag wat onder ‘grondslagen’ en ‘beginselen’ zal moeten worden verstaan.
Volgens de onderzoeksgroep is het beter niet te zoeken naar een alomvattende werkdefinitie, maar het
onderzoek te richten op fundamentele vraagstukken van procesrecht die relevant zijn in alle of in de
meerderheid van de jurisdicties binnen de Europese Unie en daarbuiten. Doel van het onderzoek (en
daarmee is ook de missie van de onderzoeksgroep gegeven) is het zichtbaar maken van grondpatronen die
bruikbaar zijn voor de toenadering/eenmaking dan wel ‘best practices’. Het gaat in de eerste plaats om
rechtsvergelijkend onderzoek op basis van de gebruikelijke rechtsvergelijkende methodiek gericht op het
identificeren en analyseren van gemeenschappelijke dan wel verwante leerstukken in de procesrechten van

194

Grondslagen en beginselen van burgerlijk procesrecht in Europa

de lidstaten van de Europese Unie, en op het blootleggen en nader duiden van gemeenschappelijke evoluties in deze procesrechten (bijvoorbeeld, de versterking van de rol van de rechter in het burgerlijk proces).
Ook kan worden gedacht aan het duiden van gemeenschappelijke organisatorische dan wel praktische
karaktertrekken van de verschillende Europese stelsels van burgerlijk procesrecht die aan de basis liggen
van de nog altijd actuele problematiek van, bijvoorbeeld, de gerechtelijke achterstanden, de hoge kosten
van het procederen en de moeizame positie van de materiële waarheid in het burgerlijk geding. Daarbij zijn
case-studies die zich op slechts één jurisdictie richten niet uit te sluiten, omdat rechtsvergelijkend
onderzoek mede mogelijk wordt gemaakt door het voorhanden zijn van dit soort studies. Wel ligt het voor
de hand dat de bedoelde case-studies vervolgens tot uitgangspunt worden genomen bij rechtsvergelijkend
onderzoek, zeker als op basis van bedoelde studies wordt besloten dat de conclusies van belang zijn in een
bredere context. Zoals hierboven ook reeds is vermeld, tendeert het programma meer en meer in de richting
van een interdisciplinaire benadering, waarbij moet worden aangetekend dat de interdisciplinaire studie van
het procesrecht in Europa zich, anders dan de VS, nog niet in een stevige traditie kan situeren.
Het programma is gericht op de actualiteit en op verwachte toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot
toenadering of harmonisering van burgerlijk procesrecht. Desalniettemin zal ook een ruime plaats worden
geboden aan rechtshistorisch onderzoek, want er bestaat behoefte aan onderzoek gericht op het combineren
van de rechtshistorische gegevens met hedendaags materiaal. De rechtshistorische poot in het onderhavige
programma is erop gericht informatie te verschaffen over de achtergronden van bestaande procesrechtelijke
regelingen en bovendien actuele verschillen tussen de stelsels van procesrecht in Europa te verklaren.
Daarnaast is het naar het oordeel van de programmaleiders van belang dat rechtshistorische bevindingen
onder de aandacht van een groter publiek worden gebracht omdat deze bevindingen de discussie over de
toekomst van het burgerlijk procesrecht in Europa mede vorm kunnen geven. Immers, een rechtshistorische
benadering betekent dat eigentijdse ontwikkelingen op adequate wijze kunnen worden geduid. Dientengevolge zal binnen het onderhavige programma onderzoek worden gedaan naar bedoelde historische
wortels. De historisch inbreng vormt overigens het beginpunt voor het ontwikkelen van een breder palet
aan interdisciplinaire benaderingen van de onderzoekstof in het programma. Momenteel wordt ook de meer
economische invalshoek ontwikkeld en is tevens sprake van een toenemende aandacht voor procesrecht in
wisselwerking met (rechts)cultuur. Kwalitatieve en evaluatieve studies (bijv. het proefschrift van
Ausperger Matic uit Slovenië, die bij Van Rhee en Uzelac promoveert en die binnenkort tot de School
hoopt toe te treden) worden inmiddels ook verricht. Hiermee wordt bereikt dat het burgerlijk procesrecht
niet als geïsoleerd juridisch fenomeen wordt benaderd, maar dat de context waarin het functioneert tevens
flink in de verf wordt gezet, een benadering die nauw aansluit bij meer recente ontwikkelingen in de
juridische wetenschap.

2.2. Positie binnen Ius Commune en op nationaal en internationaal niveau
Zoals gesteld is het programma stevig verankerd in de School, mede omdat in de context van het programma de missie van de School als geheel stevig wordt omarmd. Hoewel het programma reeds op zichzelf
een grote internationale uitstraling heeft (hetgeen onder andere blijkt uit participatie van topwetenschappers
uit binnen- en buitenland in het programma (zowel op permanente als op ad hoc basis) alsmede de aanvragen voor promotietrajecten die uit binnen- en buitenland worden ontvangen), verzekert zijn verankering
in de School extra ‘exposure’, namelijk ook in die gremia waar het burgerlijk procesrecht op zichzelf niet
centraal staat als voorwerp van aandacht en onderzoek. Bovendien fungeert de Onderzoekschool als
overkoepelende instantie die bij aanvraag van subsidies en deelname aan internationale projecten het
gewicht en aanzien van het programma verder versterkt (inbedding in een goed lopend en kwalitatief
hoogwaardig programma dat onderdeel is van een groter onderzoeksverband is vaak een vereiste dan wel
een pre voor financiering).
Het lidmaatschap van het programma bevordert de participatie van individuele onderzoekers en groepen
van onderzoekers in belangrijke internationale onderzoeks- en onderwijsverbanden. Gewezen kan worden
op participatie in bijvoorbeeld de werkzaamheden van de CEPEJ van de Raad van Europa, projecten van de
Europese Unie en de Raad van Europa (e.g. Locus Standi en Appeals in the Russian Federation – zie
hieronder), in onderwijs en onderzoek in het kader van de China-EU Law School in Beijing, en in het kader
van de internationale Masteropleiding van de Universiteit van Kazan in de Russische Federatie. De bundels
die jaarlijks verschijnen naar aanleiding van de in het kader van het programma georganiseerde studieweek
gewijd aan Public & Private Justice (Inter University Centre, Dubrovnik) hebben inmiddels een belangrijke plaats in het internationale procesrechtelijke debat verworven en worden regelmatig aangehaald. Ook
op nationaal vlak heeft het programma zich een plaats verworven in het wetenschappelijk landschap,
hetgeen onder andere moge blijken uit de verschillende nationale onderzoeksprojecten die in het kader van

195

Internationale peer review 2013

het programma worden uitgevoerd (projecten voor bijvoorbeeld het WODC, de Raad voor de Rechtspraak,
het Ministerie van Justitie, het Belgische parlement), de benoeming op de prestigieuze Francqui Leerstoel
van P. Van Orshoven, de publicatie van artikelen in toonaangevende nationale tijdschriften en periodieken,
en de organisatie van symposia en congressen met vooraanstaande sprekers uit binnen- en buitenland.

2.3. Samenwerking met andere onderzoeksgroepen
Zoals onder 2.2 werd gesteld, heeft het programma grote nationale en internationale uitstraling. In dit kader
wordt samengewerkt met verschillende groepen van onderzoekers binnen (e.g. Locus Standi) en buiten de
School. Er is een groot aantal vooraanstaande (ook externe) onderzoekers bij de diverse onderdelen van het
onderzoek betrokken.1


[lopend] Sinds mei 2006 vindt te Dubrovnik (Inter University Centre) jaarlijks een studieweek gewijd
aan Public & Private Justice plaats. Aldaar worden het burgerlijk procesrecht en de rechterlijke
organisatie in rechtsvergelijkend perspectief bestudeerd. Er wordt nauw samengewerkt met vertegenwoordigers van de nieuwe lidstaten van de Europese Unie alsmede met vertegenwoordigers van
mogelijk toekomstige lidstaten. De studieweek werd en wordt mede mogelijk gemaakt door de
universiteiten van Zagreb en Maastricht, het Inter University Centre Dubrovnik, de Nederlandse
ambassade in Zagreb (MATRA), alsmede de Britse, Noorse en Finse ambassades, de Wereldbank,
CEPEJ, de Internationale Vereniging van Gerechtsdeurwaarders, en het Centre for International Legal
Cooperation. Dit initiatief heeft inmiddels geresulteerd in een zestal volumes in de serie van de Ius
Commune Onderzoekschool. De volgende onderwerpen stonden centraal: overheidsrechtspraak en
private geschillenbeslechting, de kwaliteit van de rechtsbedeling in burgerlijke zaken, toegang tot de
rechter, tenuitvoerlegging, de juridische beroepen, waarheidsvinding, en hoger beroep en cassatie. De
studieweek wordt op de website van de Raad van Europa aanbevolen2 en is ook uitdrukkelijk bedoeld
voor jonge onderzoekers die een proefschrift voorbereiden of willen gaan voorbereiden op het vlak
van het vergelijkend burgerlijk procesrecht en de rechterlijke organisatie. De studieweek vormt hierdoor een ideale kweekvijver voor promotietalent. Naast deze jonge onderzoekers worden gerenommeerde wetenschappers en praktijkjuristen in Dubrovnik uitgenodigd om een voordracht te houden en
met de jonge onderzoekers in debat te gaan. De studieweek wordt uitdrukkelijk in het kader van het
onderzoeksprogramma gepositioneerd en vormt hierdoor een uithangbord voor de activiteiten in het
kader van het programma.



[lopend] Vervolgens kan worden gewezen op het Casebook Civil Procedure in de serie Ius Commune
Casebooks for the Common Law of Europe. Bij dit project, dat onder algemene leiding van C.H. van
Rhee en P. Oberhammer wordt uitgevoerd, is een groot aantal wetenschappers en onderzoeksgroepen
uit binnen- en buitenland betrokken. Per onderwerp is een algemeen rapporteur aangesteld. Deze
algemeen rapporteur treedt in contact met nationale onderzoeksgroepen voor informatie over de in het
Casebook behandelde jurisdicties. Van Rhee is algemeen rapporteur voor het inleidende hoofdstuk,
terwijl Giesen algemeen rapporteur is voor case management. Voor Nederland treden Jongbloed en
Freudenthal als nationaal rapporteur op, terwijl voor België een beroep kan worden gedaan op Van
Orshoven, die bovendien als algemeen rapporteur verantwoordelijk is voor het hoofdstuk Principal
Characters. In het kader van het Casebook staan de grondslagen en beginselen van burgerlijk procesrecht in de Europese Unie centraal. Dit project wordt gefinancierd via middelen die ter beschikking
zijn gesteld door de juridische faculteiten van de KU Leuven en de Universiteit Maastricht. Publicatie
van dit Casebook is voorzien in 2013/14.



[lopend] Van Rhee werkt samen met M. Godfrey uit Glasgow en zijn onderzoeksgroep aan een boek
over de geschiedenis van de hoogste rechtspraak in Europa en Amerika in de serie Comparative
Studies in Continental and Anglo-American Legal History. Het project wordt gefinancierd door de
Duitse Gerda Henkel Stiftung. In mei 2013 zal te Maastricht de eerste plenaire werksessie plaatsvinden. De deelnemende onderzoekers zullen dan gedurende twee dagen de tussentijdse resultaten
van hun onderzoek presenteren en met elkaar bediscussiëren. Aan het project nemen collega’s uit een
groot aantal Europese landen en Noord-Amerika deel. Publicatie van de studie is voorzien in 2015/16.



[lopend] In het kader van een projectsubsidie van de China-EU School of Law is rechtsvergelijkend
onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de introductie van het vernieuwde Chinese burgerlijk

1

Lijsten van externe onderzoekers die betrokken zijn bij het programma kunnen onder andere worden gevonden in
de verschillende volumes die in het kader van het programma het licht zagen (zie lijst met publicaties). Wat
betreft het Casebook Civil Procedure: zie <http://www.law.kuleuven.ac.be/casebook/procedural.php>.
<http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/cepej/>.

2
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procesrecht. Centraal stonden ‘best practices’ in de EU en hun belang voor China. Er werd samengewerkt met onderzoeksgroepen van Peking University (aangevoerd door Prof. Yulin Fu) en
Tshinghua University (aangevoerd door Prof. Yaxin Wang). Twee werkbijeenkomsten vonden plaats
(in respectievelijk Maastricht en Beijing), en in september 2012 werd een afsluitende conferentie
georganiseerd op de campus van Peking University. Aan de conferentie namen hoge vertegenwoordigers deel van het Supreme People’s Court, de president van de rechtbank van koophandel in
Zagreb, de voormalige president van het Oostenrijkse hooggerechtshof, alsmede vertegenwoordigers
van de Chinese academische gemeenschap en een groot aantal eminente wetenschappers en
praktijkjuristen uit binnen- en buitenland (zowel leden van het onderzoeksprogramma als externen).
In 2013 zullen de resultaten van het project in boekvorm worden gepubliceerd, zowel in Chinese als
Engelse versie.


[lopend] In het kader van de invoering van een nieuw systeem van hoger beroep in de Russische
Federatie, zijn Uzelac en Van Rhee aangezocht op te treden als rapporteurs voor de raad van Europa
en de Europese Unie. ‘Best practices’ in de Europese Unie staan centraal in hun rapportage. Bij het
vervaardigen van hun verslag werken zij nauw samen met de leden van het onderzoeksprogramma.



[lopend] Project Wrakingsprocedure: zie <http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Publicaties-En-Bro
chures/Researchmemoranda/Documents/RM-2012-5.pdf>, in samenwerking met Strafrecht en Bestuursrecht in Utrecht. Zie ook het volgende persbericht voor een korte inhoud: <http://www.recht
spraak.nl/actualiteiten/nieuws/pages/onderzoek-moderniseer-wraking-rechter.aspx>.



[lopend] In het kader van een opdracht voor het Europese Parlement met als onderwerp locus standi,
is samengewerkt met leden van de onderzoekschool (C. Backes, Publiekrecht & T. Spronken, Strafrecht & Benoît Allemeersch, KU Leuven). De rapportage vanuit het programma betrof locus standi in
het burgerlijk procesrecht. Het rapport Standing Up for your Rights in Europe is inmiddels aan het
Europese Parlement aangeboden. Het wordt in 2013 in boekvorm gepubliceerd in de Ius Commune
serie.



[2012] Samenwerking tussen Rotterdam en Maastricht is onder andere vormgegeven naar aanleiding
van een conferentie over het burgerlijk procesrecht in een globaliserende wereld (‘Civil Litigation in a
Globalizing World’). Tijdens de conferentie spraken ca. 15 sprekers uit verschillende Europese
landen en uit Noord Amerika. Thema’s waren onder meer de Principles of Transnational Civil Procedure en verschillende EU-verordeningen en richtlijnen op het vlak van het internationale procesrecht.
Subsidie werd onder andere toegekend door de Koninklijke Academie van Wetenschappen en door de
juridische faculteiten van Rotterdam en Maastricht. De inleidingen zijn in 2012 in boekvorm
gepubliceerd: X.E. Kramer & C.H. van Rhee (Eds.) (2012), Civil litigation in a globalising world. The
Hague: TMC Asser Press.



[2012] In september 2011 werd in samenwerking met het Center for Chinese and Comparative Law
van City University Hong Kong, een bijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van de codificatie
van het (proces)recht in de Volksrepubliek China. Organisatoren waren Lei Chen (City University
Hong Kong) en C.H. van Rhee (Maastricht). Het congres had een rechtsvergelijkend karakter, waarbij
de verschillende thema’s zowel vanuit Chinees als ‘Westers’ perspectief werden belicht. Procesrechtelijke presentaties werden verzorgd door Prof. L. Cadiet uit Frankrijk, Prof. Yulin Fu uit Beijing,
en Prof. C.H. van Rhee uit Maastricht. Publicatie: L. Chen & C.H. van Rhee (Eds.) (2012), Towards a
Chinese civil code. Historical and comparative perspectives. Dordrecht: Martinus Nijhoff.



[2012] In 2012 was Prof. X.E. Kramer scientific director van een studie naar ‘A European framework
for private international law: current gaps and future perspectives’, in opdracht van het Europees
Parlement. Deze studie is uitgevoerd met onderzoekers van het Asser Instituut en het Internationaal
Juridisch Instituut (IJI), in consultatie met onderzoekers uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk
(Schotland), Polen, Spanje, Finland en Hongarije. Kramer presenteerde de studie op 17 december
2012 in het Europees Parlement. De studie is gepubliceerd op de website van het Europees Parlement.



[2012] Eind 2012 verscheen een themanummer van de Erasmus Law Review waarvan Prof. X.E.
Kramer issue-editor was, over het thema ‘Law and Language. Implications for Harmonisation and
Cross-Border Litigation’ (met een Inleiding van Kramer en vijf bijdragen over o.a. Practical obstacles
in cross-border litigation and communication between EU-courts en English as a court language in
continental courts. De auteurs waren afkomstig uit Engeland, Rusland, Roemenië, Duitsland,
Zuid-Afrika en België.
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[2010] In 2010 kwam het project ‘The History of Due and Undue Delay in Civil Proceedings’ tot een
afronding. Er werd samengewerkt met een groot aantal onderzoekers uit Europa en Noord-Amerika.
Het boek verscheen in de serie Comparative studies in continental and Anglo-American legal history
(Duncker & Humblot 2010). In het kader van de totstandkoming van dit boek vonden in de verslagperiode enige studiebijeenkomsten te Maastricht plaats. Het boek en de bijeenkomsten werden gefinancierd door de Duitse Gerda Henkel Stiftung op voordracht van Professor Reinhard Zimmermann
(Max Planck Instituut Hamburg).



[2009-2011] In het kader van het project ‘Highest Courts’ van HiiL is op basis van een HiiL-subsidie
door I. Giesen samengewerkt met diverse wetenschappers uit diverse landen (Engeland, Italië,
Frankrijk).



[2009] Door B. Krans en C.H. van Rhee werd de uitgave van een themanummer van het Tijdschrift
voor Civiele Rechtspleging geïnitieerd met als onderwerp de Principles of transnational civil procedure van het American Law Institute en UNIDROIT. Het themanummer (2/2009) bevat een algemene
inleiding van de hand van Krans en Van Rhee, en een viertal bijdragen over specifieke thema’s.



[2009] In het kader van een interdisciplinair project van de Koninklijke Vlaamse Academie van
Wetenschappen van België heeft Van Rhee samen met L. Sicking van de Universiteit Leiden (Letterenfaculteit) gewerkt aan een uitgave van het procesrechtelijk werk van de Vlaamse Jurist Philips
Wielant (16e eeuw). Dit werk is maatgevend geweest voor de ontwikkeling van het burgerlijk
procesrecht in de Nederlanden en heeft via de Latijnse vertaling van Joost de Damhouder invloed
uitgeoefend op het procesrecht in een groot aantal Europese landen. Het boek is in 2009 gepubliceerd
in de reeks van de Vlaamse Koninklijke Academie van Wetenschappen van België: C.H. van Rhee &
L. Sicking (2009). Filips Wielant verzameld werk: briève instruction en causes civiles. Brussel:
Koninklijke Vlaamse Akademie van België voor Wetenschappen en Kunsten.



[2009] In 2009 werd een project afgesloten over Vermoedens (Presumptions) in het Burgerlijk
Procesrecht in historisch perspectief. Dit project werd gefinancierd door de Duitse Gerda Henkel
Stiftung. Het boek verscheen in de serie Comparative studies in continental and Anglo-American
legal history (R. Helmholz & D. Sellar (Eds.). Duncker & Humblot 2009). Er werd in dit kader door
Van Rhee samengewerkt met collega’s uit Europa en Noord-Amerika.



[2009] In 2009 vond te Utrecht een conferentie plaats naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de
eerste Nederlandse codificaties (samenwerking tussen de juridische faculteiten van Utrecht,
Maastricht en Groningen). Tijdens deze conferentie werd aandacht besteed aan het burgerlijk
procesrecht in heden en verleden in rechtsvergelijkend perspectief. Naar aanleiding van de conferentie
verscheen in 2010 het boek J.H.A. Lokin, J.M. Milo & C.H. van Rhee (Eds.), Tweehonderd jaren
codificatie van het privaatrecht in Nederland. Opstellen over (de geschiedenis van) het privaatrecht
naar aanleiding van het tweede eeuwfeest van het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk
Holland, Groningen: Chimaira, 2010.



[2008] In de verslagperiode is onder leiding van Van Rhee in het kader van een project betreffende de
case-management powers van de rechter gewerkt aan een boek getiteld Judicial case management and
efficiency in civil litigation (Ius Commune Europaeum, 70, Intersentia 2008). Het boek bevat
bijdragen van collega’s uit verschillende Europese jurisdicties. In dit boek is ook een publicatie
opgenomen die in de aangeleverde overzichten niet is vermeld: Verkerk, R.R. (2008). What is judicial
case management? A transnational and European perspective. In C.H. van Rhee (Ed.), Judicial case
management and efficiency (Ius Commune Europaeum, 70) (p. 27-55). Antwerp: Intersentia.



[2008] In het kader van het tweede eeuwfeest van het Franse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (1806) werd samen met de Universiteit van Gent een congres georganiseerd waar circa 25
sprekers hun licht lieten schijnen over de betekenis van dit wetboek voor het huidige procesrecht in
een groot aantal Europese landen. Het congres vormde een vervolg op een gelijkaardige bijeenkomst
te Parijs bij het Cour de cassation, waar Van Rhee o.a. samen met zijn Franse collega Prof. L. Cadiet
(Paris 1 Sorbonne) en zijn Belgische collega Prof. M. Storme (Gent) de plannen smeedde voor dit
congres. De handelingen zijn in 2008 in boekvorm verschenen bij Kluwer België: Rhee, C.H. van, D.
Heirbaut, M. Storme (Eds.), The French Code of civil procedure (1806) after 200 years: The civil
procedure tradition in France and abroad, Mechelen, 2008.



Tijdens de jaarlijkse Ius Commune congressen vindt telkens een workshop procesrecht plaats. Hier
wordt zowel aan jonge onderzoekers, als aan seniores van binnen en buiten het programma (externen)
gelegenheid geboden om naar aanleiding van de gepresenteerde papers met elkaar in debat te gaan. In
de verslagperiode stonden de volgende onderwerpen centraal:
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2008 (Amsterdam) Europees burgerlijk procesrecht en nationaal recht
2009 (Maastricht) Burgerlijk procesrecht en aansprakelijkheidsrecht (gecombineerde workshop)
2010 (Leuven)
Korte procedures
2011 (Utrecht)
Collectief verhaal en massaschade
2012 (Amsterdam) Italiaans en Nederlands burgerlijk procesrecht in relatie tot Europees procesrecht
Ook op het gebied van onderwijsmateriaal wordt samengewerkt. Zo redigeerden M.L. Hendrikse (Universiteit van Amsterdam) en A.W. Jongbloed vier drukken van Burgerlijk procesrecht praktisch belicht. De
vijfde druk (Kluwer Deventer 2011) is geredigeerd door A.L.H. Ernes (Open Universiteit) en A.W.
Jongbloed (UU). Voorts verzorgen de programmaleiders Van Rhee en Jongbloed jaarlijks een wetseditie
Burgerlijk Procesrecht, die wordt uitgegeven door Ars Aequi te Nijmegen.
Van samenwerking in de verslagperiode was ten slotte sprake in het kader van verschillende promoties (zie
het bijgevoegde overzicht).

2.4. Aansluiting met gastonderzoekers
In de verslagperiode zijn in het kader van het programma verschillende gastonderzoekers werkzaam
geweest. Het gaat hierbij om onderzoekers uit onder andere Kaapstad, Sibiu, Göteborg, Pavia, Hong Kong,
Chili en Peking. Deze onderzoekers hebben waar mogelijk actief geparticipeerd in de activiteiten van de
School, waaronder het jaarlijkse Ius Commune congres, hebben gastlezingen verzorgd bij de verschillende
in het programma participerende juridische faculteiten, en zijn tijdens hun bezoek uitgebreid begeleid bij
het uitvoeren van hun onderzoek. Hun activiteiten hebben tot publicaties geleid in de binnen het
onderzoeksprogramma verzorgde bundels, waarbij de jaarlijkse, thematische publicaties in het kader van de
studieweek in Dubrovnik een belangrijke rol spelen (zie hierboven). Een van doelen van het faciliteren van
gastonderzoekers is om via deze weg promovendi voor het programma te rekruteren. Bij gebleken
bestendigheid van het voornemen een promotieonderzoek te continueren, kunnen gastonderzoekers worden
toegelaten als lid van de Onderzoekschool. In 2012 is via deze weg bijvoorbeeld een jonge onderzoeker uit
Chili tot het programma toegetreden. Het voornemen bestaat ook onderzoekers uit Hong Kong en Slovenië
op deze wijze bij het programma te betrekken.

3.

PROGRAMMAOPZET EN STRATEGIE

3.1. Probleemstelling, doel, focus en methode
Het onderzoeksthema van het onderhavige programma is hierboven beschreven. Een eerste probleemstelling betreft de vraag in hoeverre gemeenschappelijke grondslagen en beginselen van burgerlijk
procesrecht in de lidstaten van de Europese Unie zijn te identificeren, en in welke mate deze grondslagen en
beginselen kunnen bijdragen aan harmonisering van het burgerlijk procesrecht in de Europese Unie. Een
tweede probleemstelling betreft de vraag welke ‘best practices’ op het gebied van het burgerlijk procesrecht
in de lidstaten van de Europese unie zijn te identificeren en in hoeverre deze ‘best practices’ gebruikt
kunnen worden voor hervorming van procesrecht binnen en buiten de Europese Unie.
Doel van het onderzoek is om zowel op wetenschappelijk vlak als in de praktijk een bijdrage te leveren aan
hervorming en harmonisering van burgerlijk procesrecht. De focus ligt hierbij op gemeenschappelijke
grondslagen en beginselen, en ‘best practices’.
Het onderzoek wordt verricht door een onderzoeksgroep, bestaande uit stafleden die aan de betrokken
faculteiten verbonden zijn (zowel met een vaste als een tijdelijke aanstelling), aangevuld met geïnteresseerde onderzoekers van buiten deze faculteiten. De onderzoekers van buiten de betrokken faculteiten
worden op basis van hun deskundigheid en afhankelijk van het onderzoeksthema aangezocht.
De onderzoeksmethode is in de eerste plaats rechtsvergelijkend van aard. Gebruik wordt vooral gemaakt
van de functionele rechtsvergelijkende methode gericht op het identificeren en analyseren van gemeenschappelijke dan wel verwante leerstukken in de procesrechten van de lidstaten van de Europese Unie en
daarbuiten, en op het blootleggen en nader duiden van gemeenschappelijke evoluties in deze procesrechten
(bijvoorbeeld, de versterking van de rol van de rechter in het burgerlijk proces). De afgelopen jaren is het
belang van interdisciplinair onderzoek in het programma gegroeid, zodat momenteel ook methodes van
historisch en economisch onderzoek gebruikt worden.
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Het onderzoek wordt in beginsel uitgevoerd aan de hand van door de onderzoeksgroep opgestelde vragenlijsten of aan de hand van anders gestructureerde aanwijzingen (bijvoorbeeld een uniforme lijst van
onderwerpen of een vaste paragraafindeling voor de gevraagde rapportage). Formele landenrapporten,
zoals vaak gebruikelijk, zijn niet per se vereist. Het nut ervan kan binnen de onderzoeksgroep van geval tot
geval worden bezien. De stafleden van de onderzoeksgroep zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de
verzameling van de gegevens en de verslaglegging. Hierbij spelen de programmaleiders een coördinerende
rol.

3.2. Programmabeschrijving en thema’s
Zoals gesteld staat de studie van het burgerlijk procesrecht en de rechterlijke organisatie in Europa, vanuit
rechtsvergelijkend, internationaal en waar mogelijk ook vanuit interdisciplinair perspectief centraal in het
programma. Hierbij wordt zo nodig ook studie gemaakt van individuele, nationale systemen van burgerlijk
procesrecht (thematische aanpak) om op deze wijze een voldoende basis voor rechtsvergelijkend onderzoek
te scheppen.
De thema’s zijn:


Mogelijkheden en onmogelijkheden van harmonisatie van burgerlijk procesrecht binnen EU-verband
en op mondiaal niveau;



Identificatie van ‘best practices’;



Invloed van EU regelgeving en overige supra-nationale regelgeving op het nationale burgerlijk
procesrecht;



Analyse van burgerlijk procesrecht in multi-disciplinair perspectief (historisch, economisch, …).

3.3. Programmaleiding
De leiding van het onderzoeksprogramma ligt bij drie hoogleraren (programmaleiders) die verbonden zijn
aan respectievelijk de Utrechtse, Leuvense en Maastrichtse rechtenfaculteit (Jongbloed, Van Orshoven en
Van Rhee). Zij zijn belast met de initiatie van onderzoek en de bewaking van de kwaliteit van de in de in het
kader van het programma geleverde onderzoeksoutput. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de interne
communicatie binnen het programma, waarbij elke programmaleider de verantwoording heeft voor de
aansturing van de in het programma participerende onderzoekers van de eigen instelling. Hiertoe en om de
verdere gang van zaken binnen het programma in goede banen te leiden, plegen zij regelmatig overleg.
Tijdens dit overleg legt elke programmaleider verantwoording af over de inbreng vanuit zijn eigen faculteit.
Bovendien zijn de programmaleiders gezamenlijk verantwoordelijk voor de externe onderzoeksinbreng,
d.w.z. inbreng van buiten de participerende faculteiten.

3.4. Maatregelen genomen n.a.v. de internationale peer review 2008
Tijdens de internationale peer review 2008 waren de beoordelaars vol lof over het programma. Wel
signaleerden zij dat de onderzoeksgroep aan de kleine kant is. De programmaleiders en senior onderzoekers
hebben zich daarom gedurende het beoordelingstijdvak 2008-2012 ingespannen de onderzoeksgroep te
vergroten door het aantrekken van promovendi. Zij zijn naar het oordeel van de programmaleiders in
voldoende mate in hun missie geslaagd, getuige de huidige omvang van het programma.
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4.

PERSONELE INZET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

Tabel 1: Onderzoeksinzet 2008-2012 – Grondslagen en beginselen van burgerlijk procesrecht in Europa

Vaste staf3

2008

2009

2010

2011

2012

3,03

3,40

3,47

2,86

2,38

0,18

0,20

0,20

0,50

2,32

4,70

4,39

5,30

5,52

5,35

8,28

8,06

8,36

8,40

Tijdelijke staf4
Promovendi

5

Totaal staf

5.

ONDERZOEKSRESULTATEN

Tabel 2: Onderzoeksresultaten 2008-2012 – Grondslagen en beginselen van burgerlijk procesrecht in
Europa
2008

2009

2010

2011

2012

Artikels refereed
Artikels
non-refereed
Boeken

18

18

22

29

20

4

5

8

13

5

6

2

3

4

Boekdelen

33

32

32

21

38

Dissertaties

2

1

4

2

1

50

37

59

33

51

10

19

12

11

16

Congresbijdragen

6

Vakpublicaties
Populariserende
publicaties7
Overig

5.1. Kernpublicaties
De programmaleiders hebben de drie volgende kernpublicaties geselecteerd:


X.E. Kramer & C.H. van Rhee (Eds.) (2012), Civil litigation in a globalising world. The Hague:
T.M.C. Asser Press.
Dit boek vormt het resultaat van een door X. E. Kramer (Rotterdam) en C.H. van Rhee (Maastricht)
georganiseerde internationaal tweedaags congres. Doel van dit congres was om het burgerlijk
procesrecht en de geleidelijke harmonisatie daarvan in het licht van globalisering aan de orde te
stellen. Aan het congres en boek werkten internationaal gerenommeerde onderzoekers uit twaalf
verschillende jurisdicties mee, waaronder leden van het onderzoeksprogramma. In het boek wordt de
globalisering en harmonisatie vanuit verschillende invalshoeken en (sub)disciplines bestudeerd,
vanuit zeven jurisdicties en in Europees en wereldwijd perspectief en vanuit fundamentele rechtsbeginselen, de rechtshistorie, de rechtseconomie en de (Europese) rechtspolitiek. Bovendien wordt
aandacht besteed aan de relatie op procesrechtelijk vlak tussen Europa en de Verenigde Staten. Het
boek vormt een belangrijke bijdrage aan het internationale debat brengt een grote hoeveelheid thema’s
van het onderzoeksprogramma voor het voetlicht.

3
4
5
6

7

Hoogleraren, UHD’s en UD’s.
Onderzoekers inclusief post-docs.
Alle categorieën.
In deze verslagperiode zijn congresbijdragen opgenomen in de categorie boekdeel, wanneer de congresbundel
daadwerkelijk is verschenen.
In deze verslagperiode zijn geen populariserende publicaties in de verslaglegging opgenomen.
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Rhee, C.H. van & Uzelac, A. (2010). Enforcement and enforceability: tradition and reform (Ius
Commune Europaeum, 84). Antwerp: Intersentia.
Het boek vormt een goed voorbeeld van de rechtsvergelijkende, thematische aanpak die binnen het
programma is gekozen. Het boek concentreert zich in de eerste plaats op de Europese Unie, maar
daarnaast komen belangrijke andere jurisdicties aan de orde. Het boek is in het Russisch vertaald door
een team van de Federale Universiteit van Jekaterinenburg (Moskou: Infotropic 2011) en vormde het
onderwerp van een conferentie die aan de universiteit van Kazan in de Russische Federatie werd
georganiseerd in samenwerking met vertegenwoordigers van het Russische Ministerie van Justitie en
de Raad van Europa. Het boek, waaraan gerenommeerde wetenschapper van zowel binnen als buiten
het onderzoeksprogramma meewerkten, heeft een aantoonbare impact op het internationale debat over
tenuitvoerlegging.



Verkerk, R.R. (2010). Fact-finding in civil litigation. A comparative perspective. Antwerp:
Intersentia.
Het boek is het resultaat van uitstekend promotieonderzoek in het kader van het onderzoeksprogramma. Het behandelt een belangrijk aspect van het civiele proces – het proces van feitengaring – op
rechtsvergelijkende wijze. Hierbij wordt niet alleen naar hedendaagse ontwikkelingen gekeken, maar
wordt het onderwerp ook vanuit zijn wordingsgeschiedenis en beginselen belicht. Een zeer Europese
component van het boek vormt de veranderende kijk op de aard en het doel van het burgerlijk proces
vanaf circa 1900, een ontwikkeling waarin de geschriften van de Oostenrijkse processualist Franz
Klein een belangrijke rol spelen. De auteur bestudeert deze ontwikkeling nauwgezet en toont op zeer
overtuigende wijze aan dat deze veranderende kijk op het civiele proces een belangrijke invloed
uitoefent op de wijze waarop het proces van feitengaring wordt vormgegeven. Daarmee toont de
auteur tevens op overtuigende wijze het belang van de rechtsgeschiedenis aan bij bestudering van het
moderne procesrecht.

5.2. Belangrijke onderzoeksresultaten en publicaties
De programmaleiders hebben de vijf volgende kernpublicaties geselecteerd:


Allemeersch, B., Alen, A., Dalle, B. (2012). Judicial independence in Belgium. In: A. Seibert-Fohr
(Ed.), Judicial independence in transition. Heidelberg: Springer, 307-356.



Giesen, I. et al. (2012). De wrakingsprocedure. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de mogelijkheden tot herziening van de Nederlandse wrakingsprocedure, Research Memoranda nummer 5/2012,
Jaargang 8, Sdu Uitgevers: Den Haag, 178 p.



Jongbloed, A.W. (ed.) (2008). The XIIIth World Congress of Procedural Law: The Belgian and Dutch
reports. Antwerp-Oxford-Portland: Intersentia.



Kramer, X.E. (2011). Cross-border enforcement in the EU: mutual trust versus fair trial? Towards
principles of European civil procedure. International Journal of Procedural Law, 2011(2), 202-230.



Rhee, C.H. van (Ed.) (2010). Within a reasonable time: the history of due and undue delay in civil
litigation (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 28) (p. 255-277).
Berlin: Duncker & Humblot.

5.3. Zelfreflectie t.a.v. onderzoeksoutput
De onderzoeksoutput is naar het oordeel van de programmaleiders hoog, mede in het licht van de inzet aan
fte’s. De kwaliteit van de output is hoog tot zeer hoog, hetgeen ook blijkt uit de nationale en internationale
aandacht voor de producten van het onderzoeksprogramma en de wens van veel buitenlandse onderzoekers
om in het programma te participeren. De versterking van het interdisciplinaire element in het onderzoek,
dat ook momenteel al aanwezig is, zal de kwaliteit en vooral het vernieuwende karakter van de onderzoeksoutput verder vergroten. Een stevige aandacht voor nationaal procesrecht blijft gewenst, zeker waar
publicaties ook in het Engels worden voorzien, aangezien hiermee een stevige basis voor internationaal
rechtsvergelijkend onderzoek wordt geschapen.
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6.

ACADEMISCHE REPUTATIE

De meest in het oog springende succesvolle aanvragen binnen het programma (2008-2012) zijn:


X. Kramer
Titel: Securing quality in cross-border enforcement. Towards principles of European civil procedure?
Subsidieverstrekker: NWO MaGW Vernieuwingsimpuls VIDI
Subsidiebedrag: € 800.000,-



I. Giesen
Titel: Measuring access to justice in a globalizing world
Subsidieverstrekker: HiiL
Subsidiebedrag: € 450.000,-



A.W. Jongbloed
Titel: Sanctionering van mensenrechtenschendingen in het civiele proces
Subsidieverstrekker: NWO MaGW Open Competitie
Subsidiebedrag: € 208.193,-



C.H. van Rhee
Titel: Standing up for your rights in Europe: locus standi
Subsidieverstrekker: European Parliament
Subsidiebedrag: € 150.000,-



A. Uzelac
Titel: Matra small grants
Subsidieverstrekker: Nederlandse Ambassade, Zagreb
Subsidiebedrag: € 100.000,-

7.

WERVEND VERMOGEN

Afgezien van het wervend vermogen op financieel gebied (zie 6 hierboven en de overzichten van de senior
onderzoekers binnen het programma), mag de vooraanstaande rol van de leden van het programma onder
meer blijken uit het feit dat zij belangrijke posities vervullen in tal van nationale en internationale gremia
(bijv. de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, de Belgische Hoge Raad voor de Justitie,
de Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek van de Raad voor de Rechtspraak, de International
Association of Procedural Law, de Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht en
de Vereniging voor de Wetenschappelijke bestudering van het recht in België en Nederland, het European
Law Institute). Lidmaatschap van deze gremia staat slechts op uitnodiging open. Het stelt de leden van het
programma onder meer in staat actief te werven voor binnen het programma te entameren projecten.
Ook zijn de leden van het programma veelgevraagde sprekers en gastdocenten (o.a. Canada, de VS, Zuid
Afrika, Japan, Frankrijk, Zweden, Engeland, Ierland, Duitsland, China, Hong Kong, Indonesië, Roemenië,
Tsjechië en Kroatië). Op deze wijze kunnen zij ruchtbaarheid aan het onderzoeksprogramma geven en
bestaat de mogelijkheid veelbelovend jong talent te scouten.
De leden van het programma zijn bovendien actief als redacteur van talrijke tijdschriften, waardoor zij ook
in dit verband goed in staat zijn aandacht op het programma te vestigen. Als voorbeelden kunnen worden
genoemd (de lijst is niet volledig):










Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis/Legal History Review
Tijdschrift voor de Procespraktijk
Zbornik (tijdschrift van de juridische faculteit in Zagreb)
Herald of Civil Procedure / Вестник гражданского процесса (Tijdschrift van de juridische faculteit
van Kazan)
Tijdschrift voor de Procespraktijk
Tijdschrift Conflicthantering
Tijdschrift voor Nederlands Internationaal Privaatrecht
Erasmus Law Review
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Journal of Private International Law
Verzekerings-Archief
Zeitschrift für Zivilprozess International
Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrecht
Rechtskundig Weekblad
Artikelsgewijs Commentaar Gerechtelijk Recht

Ook zijn zij algemeen redacteur van verschillende wetenschappelijke boekenseries, bijvoorbeeld:



Casebook Civil Procedure (series Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe)
History of Private Law series (uitgeverij Brill, Leiden).

Verder participeren zij in onderzoeksgremia zoals de Conseil Scientifique van het Institut de droit
international judiciaire privé et de droit de l’exécution (IDJPEX), en maken zij deel uit van rechterlijke
colleges zoals de gerechtshoven Amsterdam en Leeuwarden. Giesen schreef jarenlang de Kronieken civiele
rechtspleging in het NJB.

8.

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

Binnen de Europese Unie vormt een goed functionerende interne markt een van de hoofddoelen van het
economisch beleid. Verschillen in de wijzen waarop justitiabelen hun recht verkrijgen in burgerlijke zaken
in de lidstaten van de EU kunnen het goed functioneren van de interne markt in gevaar brengen. Onderzoek
op het vlak van de mogelijke harmonisering van burgerlijk procesrecht heeft in dit kader dus direct
maatschappelijke relevantie. Ook onderzoek naar ‘best practices’ is onmiddellijk relevant. In dit kader is
het tekenend dat de Wereldbank in zijn Doing Business rapporten uitdrukkelijk aandacht besteedt aan
rechtsvordering in burgerlijke zaken bij het beoordelen van de kwaliteit van het investeringsklimaat in
verschillende nationale jurisdicties.
Het onderzoeksprogramma levert een wetenschappelijke bijdrage op al de genoemde gebieden.

9.

SWOT-ANALYSE EN DOELSTELLINGEN

9.1. Sterkten van het programma
De output van het programma is hoog, ondanks het feit dat de omvang van het programma bescheiden is
wat betreft het aantal fte’s.
De publicaties van de leden van het programma zijn van hoge kwaliteit en worden in nationale en internationale wetenschappelijke kring opgemerkt en gewaardeerd. Dit blijkt ook uit het feit dat verschillende
artikelen en boeken die tijdens de verslagperiode zijn geschreven, vertaald zijn of worden in bijvoorbeeld
het Chinees, Spaans, Bahasa Indonesisch en het Russisch, maar ook uit de uitnodigingen die de leden van
het programma krijgen om te participeren in buitenlandse onderzoeksprojecten.
Vanwege het feit dat in het kader van het programma verschillende internationale netwerken zijn gecreëerd
waarin de meest vooraanstaande processualisten uit grote delen van de wereld participeren, is het via het
programma mogelijk de onderzoeksagenda op het vakgebied in belangrijke mate te bepalen. Verder hebben
jonge onderzoekers op vrij eenvoudige wijze toegang tot vooraanstaande wetenschappers op het vakgebied.
Hierdoor is het organiseren van buitenlandse onderzoeksverblijven eenvoudig en kan op adequate wijze
onderwijs en begeleiding op maat voor jonge onderzoekers worden gerealiseerd.
Het programma heeft op financieel vlak een krachtig wervend vermogen.
Leden van het programma zijn actief in belangrijke internationale projecten en bepalen ook op deze wijze
de onderzoeksagenda.
Het programma heeft internationaal een zodanige uitstraling, dat onderzoekers uit verschillende delen van
de wereld de wens hebben geuit om lid van het programma te worden. Hierdoor zijn de levensvatbaarheid
en de continuïteit van het programma buiten twijfel.
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9.2. Zwakten van het programma
Tijdens de evaluatie van 2008 werd door de toenmalige beoordelaars aangegeven dat het programma klein
van omvang is. Dit is juist wanneer men kijkt naar het aantal fte’s dat bij het programma betrokken is.
Echter, uit het bovenstaande moge duidelijk zijn geworden dat inmiddels sprake is van aanzienlijke groei,
terwijl een van de krachtpunten van het programma is gelegen in de betrokkenheid van externe
onderzoekers (deze betrokkenheid komt in de telling van fte’s niet naar voren). De beperkte omvang van
vaste fte’s zien de programmaleiders niet als een probleem, mede omdat dit het resultaat is van de wijze
waarop wetenschappelijk onderzoek momenteel wordt gefinancierd (korte aanstellingen). Tijdelijke fte’s
leveren slagkracht op en de mogelijkheid om in te spelen op recente ontwikkelingen in wetenschap en
maatschappij.
De financiering van onderzoek brengt met zich dat het verwerven van externe middelen voor onderzoek een
van de grote aandachtspunten binnen het programma vormt. Veel middelen zijn te verwerven in het kader
van projecten die niet in de eerste plaats wetenschappelijk van aard zijn (bijvoorbeeld ondersteuning bij de
praktische implementatie van hervormingsprojecten). Net als momenteel zal ook in de toekomst moeten
worden getracht een juiste balans te vinden in het participeren in enerzijds wetenschappelijke projecten en
anderzijds minder wetenschappelijke (praktijkgerichte) projecten.
Het programma staat momenteel internationaal zeer in de belangstelling. Dit betekent dat een groot aantal
onderzoekers lid wil worden van het programma. Bij toelating zullen zowel de onderzoeksleiders als de
School nauwkeurig moeten toezien op de kwaliteit van de onderzoekers die worden toegelaten. Vooralsnog
zijn de resultaten bevredigend, maar door een toename van het aantal aanmeldingen zullen de programmaleiders in het kader van de toelating van nieuwe onderzoekers op nog nauwere manier dan thans met
elkaar moeten communiceren.

9.3. Mogelijkheden van het programma
De hierboven geschetste maatschappelijke relevantie van het programma brengt met zich dat de mogelijkheden van het programma welhaast onbeperkt zijn. De programmaleiders kiezen ervoor om de ingezette
koers vast te houden, waarbij er steeds een open oog is voor nieuwe ontwikkelingen op het vlak van het
meer interdisciplinaire onderzoek en de relevantie hiervan voor het burgerlijk procesrecht. Toekomstige
zwaartepunten omvatten: Harmonisering binnen en buiten Europa, interactie nationaal en internationaal
procesrecht, ontwikkelen best practices, procesrecht in relatie tot niet-juridische disciplines.

9.4. Bedreigingen voor het programma
Het programma functioneert uitstekend omdat optimaal gebruik kan worden gemaakt van expertise die bij
verschillende universiteiten en andere instellingen aanwezig is. Het resultaat van het programma is meer
dan een som van de delen. Momenteel is er sprake van een beweging – zeker in Nederland – om onderzoek
(ook) op het niveau van de afzonderlijke instellingen te beoordelen. Dit kan betekenen dat willekeurige
brokstukken van het programma (de toevallige onderdelen waarin onderzoekers van een bepaalde instelling
participeren) worden beoordeeld zonder dat het programma als geheel in ogenschouw wordt genomen.
Hoewel vooralsnog geen problemen zijn gesignaleerd (ook afzonderlijke delen van het programma worden
goed beoordeeld), kan niet met zekerheid worden gezegd dat dit in de toekomst zo zal blijven. Een minder
goede beoordeling van willekeurige onderdelen van het programma als gevolg van het feit dat brokstukken
van het programma buiten hun context worden bezien, kan met zich brengen dat de aandacht van
individuele onderzoekers verschuift van het programma als geheel naar activiteiten in het kader van de
eigen instelling.

9.5. Strategie en toekomstplannen
De vragen die in het kader van dit programma worden gesteld, blijven actueel. Binnen en buiten Europa zijn
op het gebied van de procesrechtelijke rechtsvergelijking en harmonisering belangrijke ontwikkelingen te
signaleren. De wisselwerking tussen Europees recht en nationaal recht zal de aandacht blijven houden,
waarbij verschillen in burgerlijk procesrecht tussen de lidstaten naar het oordeel van de leden van het
onderzoeksprogramma steeds problematischer zullen worden, zeker in het licht van de recente uitbreiding
van de EU met nieuwe lidstaten met afwijkende procesrechtelijke tradities. Hierop zal worden ingespeeld
bij het ontwikkelen van nieuwe onderzoekstrajecten. Ook hierom wordt in de komende periode gestreefd
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naar verdere verbreding van de (geografische) basis van de onderzoeksgroep. Op dit moment vinden
gesprekken plaats met mogelijk geïnteresseerde buitenlandse onderzoekers uit de nieuwe lidstaten.
In het algemeen zijn de programmaleiders van oordeel dat op de ingeslagen weg dient te worden voortgegaan. Zij streven ernaar de veelal zeer omvangrijke lopende projecten in 2014/15 zoveel mogelijk af te
ronden. Een punt van aandacht blijft het entameren van nieuw promotieonderzoek vormen. Hierbij zal meer
dan in het verleden ook worden ingezet op het werven van buitenpromovendi. Deze groep promovendi is
bijzonder interessant aangezien het bij deze groep vaak gaat om onderzoekers met een grote hoeveelheid
ervaring op het vakgebied. Ook vanuit financieel perspectief is deze groep uiterst aantrekkelijk (zij
ontvangen immers geen salaris maar verrichten hun promotieonderzoek in hun vrije tijd).
De focus van het programma is tevens komen te liggen op het mede bestuderen van ontwikkelingen die zich
buiten het specifieke kader van de EU voordoen, maar dan altijd in relatie tot de EU. Dit is in lijn met de
programmabeschrijving en kan als een sterk punt worden beschouwd, nu juist op het vlak van ‘best
practices’ grote belangstelling bestaat voor rechtsvergelijkend onderzoek dat de grenzen van de EU overstijgt.
In het kader van het project van de China-EU School of Law worden de mogelijkheden verkend een
vervolgproject te starten. Subsidieaanvragen zullen zo mogelijk in 2013/14 worden ingediend.
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reguliere promovendus
reguliere promovendus

INFORMATIE SENIOR ONDERZOEKERS
Overzicht succesvolle onderzoeksaanvragen
Prof.Dr. A.M.J.A. Berkvens
Jaar: 2012
Titel: Early Modern Private Partnerships and Company Law in the Meuse-Rhine Region
Subsidieverstrekker: EU
Instrument: Marie Curie (t.b.v. FDr. B. van Hofstraeten)

Prof.Mr. I. Giesen
Jaar: 2008-2009 (toegewezen in 2006, doorlopend tot 2009)
Titel: Measuring Access to Justice in a Globalizing World
Subsidieverstrekker: HiiL
Partners: J.M. Barendrecht
Subsidiebedrag (in €): ca. 450.000,Jaar: 2009
Titel: Geweld tegen gezagsdragers. Preventie en aanpak van geweld tegen politie en politici
Subsidieverstrekker: De regionale driehoek van de politieregio Utrecht
Partners: M. Noordegraaf, F. Kristen, E. de Kezel
Subsidiebedrag (in €): ca. 50.000,Jaar: 2011
Titel: Remedying Human Rights Violations in Civil Proceedings
Subsidieverstrekker: NWO / MaGW
Instrument: Open Competitie
Partners: A.W. Jongbloed; J. Goldschmidt
Subsidiebedrag (in €): 210.000,Jaar: 2011-2012
Titel: Civil Justice: Thinking and Deciding by Civil Courts
Subsidieverstrekker: KNAW
Instrument: KNAW Kolloquium subsidiefonds
Partners: W.H. van Boom, E.H. Hondius, J.J. Rachlinksi
Subsidiebedrag (in €): 19.000,Jaar: 2012
Titel: De wrakingsprocedure, een rechtsvergelijkend onderzoek naar wrakingsprocedures
Subsidieverstrekker: Raad voor de rechtspraak
Partners: F.G.H. Kristen, LF.H. Enneking, E. de Kezel, L. van Lent, P.A. Willemsen
Subsidiebedrag (in €): ca. 90.000,Jaar: 2012
Titel: Burgerschap 3.0
Subsidieverstrekker: KNAW
Instrument: Programma ‘Over Grenzen’
Partners: L.F.H. Enneking. E. de Kezel, M. Prak; A. Buyse;
Subsidiebedrag (in €): ca. 100.000,-
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Prof.Mr. A.W. Jongbloed
Jaar: 2011
Titel: Sanctionering van mensenrechtenschendingen in het civiele proces
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: MaGW open competitie
Subsidiebedrag (in €): 208.193,-

Prof.Mr. X.E. Kramer
Jaar: 2010
Titel: Securing Quality in Cross-border Enforcement. Towards Principles of European Civil Procedure?
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: MaGW Vernieuwingsimpuls VIDI:
Subsidiebedrag (in €): 800.000,Jaar: 2010
Titel: Civil Litigation in a Globalising World
Subsidieverstrekker: KNAW
Instrument: KNAW Congresssubsidie:
Partners: Universiteit Maastrecht/Prof.dr. C.H. van Rhee
Subsidiebedrag (in €): 4.000,Tenders
Jaar: 2009
Titel: The Dutch Collective Settlement Act and Private International Law
Subsidieverstrekker WODC/Ministerie van Veiligheid en Justitie
Partners: Prof. dr. F.D.L. De Ly, Dr. H. van Lith (EUR)
Subsidiebedrag (in €): 50.000,Jaar: 2011
Titel: Executoriale titel in incassozaken
Subsidieverstrekker WODC/Ministerie van Veiligheid en Justitie
Partners: Dr. M. Tuil, I. Tillema, LLM (EUR)
Subsidiebedrag (in €): 100.000,Jaar: 2012
Titel: A framework for European private international law: current gaps and future perspectives
Subsidieverstrekker European Parliament, European Union
Partners: Asser Institute (contractor), International Legal Institute
Subsidiebedrag (in €): 60.000,-

Prof.Dr. P. Oberhammer
Jaar: 2011-2013
Omschrijving: Internationale Schiedsgerichtsbarkeit
Subsidieverstrekker:: Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr, London
Subsidiebedrag (in €): 53.500,Jaar: 2012-2013
Omschrijving: EU-Project: External Evaluation of Regulation 1346/2000/EC on Insolvency Proceedings
Subsidieverstrekker: European Commission
Partner: Heidelberg University
Subsidiebedrag (in €): 197.560,-
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Prof.Mr. C.H. van Rhee
Jaar: 2008
Omschrijving: Contributory Negligence in Historical Perspective
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: MaGW, Vernieuwingsimpuls
Subsidiebedrag (in €): ca. 180.000,Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Public & Private Justice Course and Conference, Inter-University Centre, Dubrovnik
Subsidieverstrekker: Nederlandse Ambassade in Zagreb; Ambassade Verenigd Koninkrijk in Zagreb;
Ambassade Noorwegen in Zagreb
Instrument: Matra Small Grants; Development of Civil Society programs
Partners: Inter-University Centre Dubrovnik; Rechtenfaculteit Universiteit Zagreb; consortium course
directors
Subsidiebedrag (in €): ca. 100.000,Jaar: 2010
Omschrijving: The role of the judge and the parties in civil litigation: Towards an efficient procedure
under the rule of law in China and the EU
Subsidieverstrekker: China-EU School of Law
Instrument: Korte onderzoekssubsidies
Partners: Peking University, Tsinghua University (Profs. Yulin Fu en Yaxin Wang)
Subsidiebedrag (in €): 55.000,Jaar: 2011
Omschrijving: Standing up for your right(s) in Europe. A comparative study on legal standing (locus
standi) before the EU and Member States’ courts
Subsidieverstrekker: Europees Parlement
Subsidiebedrag (in €): ca. 150.000,Jaar:2012
Omschrijving: The comparative history of central courts in Europe and the Americas
Subsidieverstrekker: Gerda Henkel Stiftung
Partners: University of Glasgow (Prof. M. Godfrey)
Subsidiebedrag (in €): 36.900,Jaar: 2012
Omschrijving: Reform of Appeals in the Russian Federation
Subsidieverstrekker: Europese Unie / Raad van Europa
Partners: Raad van Europa, Directoraat Generaal Mensenrechten en Rule of Law
Subsidiebedrag (in €): ca. 20.000,-

Prof.Dr. A. Uzelac
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Public and Private Justice Course and Conference at the Inter-University Centre Dubrovnik
Subsidieverstrekker: Dutch Embassy in Zagreb; UK Embassy in Zagreb; Norwegian Embassy in Zagreb
Instrument: Matra Small Grants; Development of Civil Society programs
Partners: Inter-University Centre Zagreb; Faculty of Law, Universtiy of Zagreb; consortium of course
directors
Subsidiebedrag (in €): 100.000,Jaar: 2010-2011
Omschrijving: Evaluation of Draft Law on Enforcement of Republic of Serbia
Subsidieverstrekker: Council of Europe, Human Rights Trust Fund
Subsidiebedrag (in €): 2.000,-
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Jaar: 2011-2012
Omschrijving: The Role of the Judge and the Parties in Civil Litigation: Towards an Efficient Procedure
under the Rule of Law in China and the EU
Subsidieverstrekker: China-EU School of Law (CESL)
Partners: Beijing University, researchers from Tsinghua University, University of Pavia, Vienna
University, Zagreb University, City University of Hong Kong,
Subsidiebedrag (in €): 55.000,Jaar: 2011-2012
Omschrijving: System for Enforcing Agreements and Decisions (SEAD) in Kosovo
Subsidieverstrekker: U.S. Agency for International Development (USAID)
Instrument: Short-Term Technical Services with Checchi and Company Consulting, Inc.
Subsidiebedrag (in €): 12.000,Jaar: 2011 -2012
Omschrijving: Evaluation of Draft Legal Aid Act of Republic of Serbia
Subsidieverstrekker: Council of Europe
Subsidiebedrag (in €): 2.000,Jaar: 2012
Omschrijving: Introduction of Appeal in the Russian Judiciary System
Subsidieverstrekker: Council of Europe/European Union
Subsidiebedrag (in €): 10.000,-

Overzicht prijzen
Prof.Mr. I. Giesen
Jaar: 2011
Prijs: Docent van het jaar, departement Recht, UU
Reden tot toekenning: Onderwijsvernieuwing, inzet voor studenten en goed onderwijs
Jaar: 2012
Prijs: Docent van het Jaar van de Universiteit Utrecht
Reden tot toekenning: Onderwijsvernieuwing, inzet voor studenten en goed onderwijs

Overzicht wetenschappelijke activiteiten
Prof.Dr. A.M.J.A. Berkvens
Jaar: 2000-heden
Omschrijving: Bestuurslid Stichting tot uitgaaf van de bronnen van het Oude-Vaderlandse Recht
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Lid commissie van toezicht van de bijzondere leerstoel ingesteld door de Stichting tot
Uitgaaf van de bronnen van het Oude Vaderlandse Recht bij de Universiteit Tilburg
Jaar: 2009-heden
Omschrijving: hoofdredacteur Nederland rechtshistorische tijdschrift Pro Memorie (peer reviewed)

Dr. M. Freudenthal
Jaar: 2009
Omschrijving: Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging, SDU Den Haag, Monografie
Jaar: 2009
Omschrijving: Advies: voor FWF Der Wissenschaftsfonds, Wenen, promotieaanvraag Dr. C. Koller
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Jaar: 2010
Omschrijving: Expertgroup herschikking Brussel I-Vo t.b.v. het MvJ
Jaar: 2011
Omschrijving: Grensoverschrijdende betekening in burgerlijke en handelszaken, SDU Den Haag,
Monografie
Jaar: 2011
Omschrijving: 2 Mainstrat onderzoeken, Country report Reg. Ec. No. 1393/2007 on service of Documents
Country report: Reg. Ec. No. 1206/2001, taking evidence
Jaar: 2013 (ter perse)
Omschrijving: Herziening van: Schets van het Europees civiel procesrecht van 2007, Kluwer: Deventer

Prof.Mr. I. Giesen
Jaar: 2008
Omschrijving: Preadviseur voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht inzake ‘Proportionele benaderingen
in het verbintenissenrecht. Een rechtsgeleerde dialoog’ (met Eric Tjong Tjin Tai, Kluwer: Deventer 2008)
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Deelredacteur (onderwerp: Case management) ten behoeve van het deel ‘Civil Procedure’
in de serie ‘Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe’ onder redactie van C.H. van Rhee
Jaar: 2008-2010
Omschrijving: Redactielid Utrecht Law Review
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Medewerker Nederlands Juristenblad (NJB)
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Medewerker Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Redacteur van de boekenreeks Monografieën BW van uitgeverij Kluwer
KNAW (beoordelingscommissie voor nieuwe leden van de KNAW)
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Redactielid Tijdschrift Civiele rechtspleging (TCR)
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Redactielid Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade (AV&S)
Jaar: 2009
Omschrijving: Voorzitter van de begeleidingscommissie van het WODC-onderzoek ‘Monitor rechtspleging civiel bestuur’ (uitgevoerd door het WODC, CBS en de Raad voor de Rechtspraak)
Jaar: 2009-2012
Omschrijving: Lid van de Adviescommissie Wetenschappelijk Onderzoek van de Raad voor de
Rechtspraak, Den Haag
Jaar: 2009-2012
Omschrijving: Fellow van het European Centre for Tort and Insurance Law (ECTIL) te Wenen
Jaar: 2009-2012
Omschrijving: Deelnemer aan het internationale onderzoeksproject Highest Courts, o.l.v. A. Hol
(Utrecht), J. Bell (Cambridge) en A. Lollini (Bologna), gefinancierd door HiiL
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Jaar: 2009-2012
Omschrijving: Bestuurslid van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV); oprichter van De Jonge NJV
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Lid van de KNAW, afdeling Letterkunde
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Redactielid Nederlands Tijdschrift voor burgerlijk recht (NTBR)
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Lid van de interne Peer review committee voor de ERC Starting Grant (Social Sciences &
Humanities) van de UU
Jaar: 2011
Omschrijving: Lid van de Domeinjury voor Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en Recht van de
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Voorzitter van de Begeleidingscommissie van de jaarlijkse Monitor Rechtsbijstand van de
Raad voor de Rechtsbijstand
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Lid van de redactieraad van de Civilologie / Civilology publicatiereeks (BJu/Eleven
Publishing)
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Lid van de redactieraad van de publicatiereeks van het Montaigne Centrum voor
Rechtspleging en Conflictoplossing (BJu)
Jaar: 2012
Omschrijving: Contacthoogleraar namens de UU voor Ars Aequi

Prof.Mr. A.W. Jongbloed
Jaar: 2008-2009
Lid evaluatiecommissie Gerechtsdeurwaarderswet
Jaar: 2008-2011
Omschrijving: Medewerker Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Redacteur Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte
Jaar: 2009-2012
Omschrijving: Redacteur De Gerechtsdeurwaarder, Hoofdredacteur Tijdschrift voor de ProcesPraktijk
(daarvoor redacteur Praktisch procederen), Lid Editorial board Tijdschrift Conflicthantering

Prof.Mr. X.E. Kramer
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: hoofdredacteur tijdschrift Nederlands Internationaal Privaatrecht (refereed Dutch/English
journal)
Jaar: 2009
Omschrijving: Projectleider studie MinVJ en WODC ‘The Dutch Collective Settlement Act and Private
International Law’
Jaar: 2010
Omschrijving: referee Journal of Private International Law (peer reviewed English journal)
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Jaar: 2010-2012
Omschrijving: editor Erasmus Law review (peer reviewed English journal)
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Projectleider studie MinVJ en WODC ‘Executoriale titel in incassozaken’
Jaar: 2011-2013
Omschrijving: lid Rubicon Commissie NWO (2012: tevens vice-voorzitter)
Jaar: 2012
Omschrijving: Scientific director Study for European Parliament ‘European private international law:
current gaps and future perspectives’

Prof.Dr. P. Oberhammer
Editor
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Co-editor of Wohnrechtliche Blätter
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: National reporter Austria of Zeitschrift für Zivilprozess International
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Co-editor of Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozess- und Zwangsvollstreckungsrecht
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Co-editor and editor in charge of ‘Dispute Resolution’ of Ecolex
Member of the following international associations and networks
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Member of the Supervisory Board of Academic Forum of INSOL Europe
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Co-director of the annual course ‘Public and Private Justice’ of the Inter University Center
Dubrovnik (Croatia)
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Co-director of the annual international colloquium for doctoral candidates of Ljubljana
University, Zurich University, Uppsala University and Vienna University
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Lecturer und cooperation partner at Zurich University (Switzerland), Liechtenstein
University and Ljubljana University (Slovenia)
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: External expert of the Deutscher Wissenschaftsrat in the project Perspektiven der
Rechtswissenschaft in Deutschland
Jaar: 2012
Omschrijving: Permanent visiting professor at the St. Gallen University (Switzerland)
Jaar: 2012
Omschrijving: Co-director of the so-called Heidelberg-Vienna-Report, a major survey on behalf of the
European Commission for evaluation and regulation of the EuInsVO
Jaar: 2012
Omschrijving: Member of the commission of experts on scale of the European Commission for reform of
the EuInsVO
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Jaar: 2012
Omschrijving: Member of the commission of experts at the ministry of justice (Austria) for the reform of
civil procedure law
Member of the following associations
Vereinigung für Schuldbetreibung und Konkurs (Switzerland)
Vereinigung der schweizerischen Zivilprozessrechtslehre (Switzerland)
Vereinigung der Zivilprozessrechtslehrer (Germany/Austria/Switzerland)
Deutsche Gesellschaft für Internationales Recht (formerly: Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht)
International Association of Procedural Law (globally)
Österreichische Vereinigung für Schiedsgerichtsbarkeit (ArbAut)\
ASA Association de l’Arbitrage (Switzerland)
Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit
Zivilrechtslehrervereinigung (Germany/Austria/Switzerland)
Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht (Germany)

Prof.Mr. C.H. van Rhee
Jaar: ca. 2000-heden
Omschrijving: Redactielid Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis
Jaar: ca. 2000-heden
Omschrijving: Redactielid Pro Memorie: Nederlands Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis
Jaar: ca. 2000-heden
Omschrijving: Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Jaar: 2005-heden
Omschrijving: Hoofdredacteur Casebook Civil Procedure
Jaar: 2006-heden
Omschrijving: Co-editor boekenserie Public & Private Justice
Jaar: 2006-heden
Omschrijving: Directeur Programma ‘Public and Private Justice’, Inter University Centre, Dubrovnik
Jaar: 2006-heden
Omschrijving: Lid Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht
Jaar: 2008
Omschrijving: Gasthoogleraar Universiteit van Pavia
Jaar: 2008
Omschrijving: Gasthoogleraar Wayne State University, Detroit
Jaar: ca. 2008-heden
Omschrijving: Redactielid Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Gasthoogleraar University of Cape Town, Zuid Afrika
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Lid International Association of Procedural Law
Jaar: 2009
Omschrijving: Organisatie congres ‘200 jaar codificatie in Nederland’
Jaar: 2009-heden
Omschrijving: Bestuurslid en Oprichtend lid European Society for Comparative Legal History
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Jaar: ca. 2009-heden
Omschrijving: Medewerker Zbornik: Juridisch Tijdschrift van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de
Universiteit van Zagreb, Kroatië
Jaar: 2010
Omschrijving: Gasthoogleraar Gadjah Mada Universiteit, Yogyakarta, Indonesië
Jaar: 2010
Omschrijving: Organisatie Congres ‘Towards a Chinese Civil Code’, City University, Hong Kong
Jaar: 2010
Omschrijving: Organisatie Congres ‘Civil Procedure in a Globalising World’
Jaar: 2010
Omschrijving: Gasthoogleraar Urals State Academy of Law, Jekaterinenburg, Russische Federatie
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Medewerker Herald of Civil Procedure/Вестник гражданского процесса: Tijdschrift van
de juridische faculteit van Kazan, Russische Federatie
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Hoofdredacteur Casebook Comparative Legal History
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Hoofdredacteur Studies in the History of Private Law (Koninklijke Brill)
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Gasthoogleraar China-EU School of Law
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Lid van de wetenschappelijke raad van Glossae (Spaans tijdschrift voor rechtsgeschiedenis)
Jaar: 2011-heden
Omschrijving: Fellow Maastricht European Private Law Institute
Jaar: 2011-heden
Omschrijving: Bestuurslid International Association of Procedural Law
Jaar: 2012
Omschrijving: Lid promotiecommissie F. Carretta, Katholieke universiteit van Valparaíso (Chili): La
Coherencia en el Proceso Civil
Jaar: 2012
Omschrijving: Gasthoogleraar Katholieke universiteit van Valparaíso (Chili)
Jaar: 2012-heden
Omschrijving: Gasthoogleraar Universiteit van Kazan, Tartarstan, Russische Federatie

Prof.Dr. A. Uzelac
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: co-editor (with C.H. van Rhee) of a series of books published with Intersentia (one of them
published in Russian translation)
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Member of the Council, International Association of Procedural Law
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Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Member of the Advisory Board of the German Scientific Association of International
Procedural Law (Wissenschaftliche Vereinigung für internationales Zivilverfahren
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Member of the Ethical Council of the Zagreb University
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Organising Director (with C.H. van Rhee) of the Public and Private Justice Course and
Conference at the IUC in Dubrovnik
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Teaching at University of Montenegro, Podgorica – Master Course ‘Law of Enforcement –
Secured Transactions’
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Member of the Advisory board of the Вестник гражданского процесса [Journal of Civil
Procedure]; Legal Clinic of the Faculty of Law in Zagreb, Founder and Leader
Jaar: 2011
Omschrijving: Teaching at Kazan University, Tatarstan, Russian Federation – Course on enforcement law
(Master studies)
Jaar: 2012
Omschrijving: General report on the topic ‘Goals of Civil Procedure’ at the World Conference on Civil
Procedure, IAPL ‘Civil Procedure – Transcultural Dialogue’, 18-21 September 2012, Moscow

Overzicht maatschappelijke activiteiten
Prof.Dr. A.M.J.A. Berkvens
Jaar: 1998-heden
Omschrijving: Adviserend bestuurslid hoofdbestuur Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
Jaar: 1998-heden
Omschrijving: Lid adviesraad (voorheen algemeen bestuur) van het Sociaal Historisch Centrum voor
Limburg
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Redactielid Maaslandse Monografieën (Maastricht)
Jaar: 2009-heden
Omschrijving: Lid van de kernredactie van de ‘Geschiedenis van Limburg’ (jubileum LGOG 2013)
(samen met prof.dr. P. Tummers (vz.), prof.dr. A. Knotter, prof. dr. L. Wessels en prof. dr. A-J. Bijsterveld)

Dr. M. Freudenthal
Jaar: tot 2012
Omschrijving: Raad van Advies, Ned. Ver. Incassoondernemingen
Jaar: tot heden
Omschrijving: Raad van Advies, Ned. Ver. Handelsinformatie
Jaar: tot heden
Omschrijving: Lid bestuur Ned. Duitse Juristen Vereniging

Prof.Mr. I. Giesen
Jaar: 2008
Omschrijving: ‘Distinguished Visiting Professor’ aan Rhodes University te Grahamstown, Zuid-Afrika
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Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Lid van de Evaluatiecommissie Bureau Financieel Toezicht, ingesteld door staatssecretaris
Albayrak van Justitie
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Diverse media-optredens voor dagbladen en radio
Jaar: 2012
Omschrijving: Voorzitter van de jury van de De La Cour-prijs 2012 van de KNAW

Prof.Mr. A.W. Jongbloed
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Voorzitter Stichting Geschillencommissies, m.n. geschillencommissie reizen
Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Leeuwarden; Voorzitter Curatorium permanente educatie mr. dr.
M. Teekens stichting; Lid Conseil Scientifique van Institut de droit international judiciaire privé et de droit
de l’exécution (IDJPEX); Lid partij-commissie Veiligheid & Justitie; Lid Beroepenveldcommissie
Hogeschool van Utrecht
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Raadsheer-plaatsvervanger gerechtshof Amsterdam; E-court, lid Raad van Toezicht
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: lid facultaire Alumni-commissie

Prof.Mr. X.E. Kramer
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

Prof.Dr. P. Oberhammer
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Co-director of the project Casebook European Civil Procedure, in which scientists from all
over Europe participate
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Member of the bar association, Hamburg
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Off counsel for the international arbitration practice group at Wilmer Cutler Pickering Hale
and Dorr, London
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Co-director of the project The role of the judge and the parties in civil litigation: Towards
an efficient procedure under the rule of law in China and the EU (together with legal scientists from Europe
and China)

Prof.Mr. C.H. van Rhee
Jaar: 2009
Omschrijving: Lid selectiecommissie NWO Vernieuwingsimpuls

Prof.Dr. A. Uzelac
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Member of the Commission for top-level Croatian national internet domain (.hr)
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Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Member of the Scientific Council of the Croatian Academy of Arts and Science for
Judiciary, Administration and Local Self-Government
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: State Judicial Council, elected member (one of two law professors in the Council)
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1.

KENMERKEN VAN HET PROGRAMMA

1.1. Volledige titel
Intellectueel eigendom

1.2. Keywords
Intellectuele en industriële eigendom; octrooi-, auteurs-, merken- en modellenrecht, kwekersrecht; oneerlijke mededinging; media- en communicatierecht.

1.3. Coördinerend programmaleiders
- Mw. Prof. M. de Cock Buning (UU)
- Prof. A.W.J. Kamperman Sanders (UM)

1.4. Missie
De missie van het programma valt samen te vatten als de bestudering van ‘distributive justice in globalising
innovation systems’, waarbij uiteraard de rol van intellectuele en industriële eigendom centraal staat.
Vernieuwende onderzoek output, technologie en infrastructuur is niet makkelijk van het ene naar het nadere
werelddeel over te plaatsen. Het programma tracht dan ook te formuleren welke vormen van verkrijging,
uitoefening en governance van intellectuele en industriële eigendomsrechten op een constructieve wijze
bijdrage aan een concurrerende kenniseconomie rekening houdend met de verschillende maatschappelijke
belangen die hierbij een rol spelen. Bij de onomkeerbare ontwikkeling van een industriële samenleving
naar een informatiemaatschappij hebben informatie, innovatieve (netwerk) technologie en infrastructuren
te gelden als de belangrijkste productiemiddelen. Daarom vormen vragen naar de (internationale)
toegankelijkheid tot informatie en tot innovatieve technologie een essentieel onderdeel van het programma.

1.5. Historie
Het programma intellectuele eigendom was geruime tijd een geassocieerd programma van de onderzoekschool. Na de positieve beoordeling door de internationale peer review commissie in 2008, is de status van
het programma naar een volledige deelneming omgezet. Na 2008 is het aantal deelnemende onderzoekers
gestaag gestegen, leidend tot een verdubbeling van de onderzoeksinzet per 2012. Hierbij is met name de in-,
door- en uitstroom van promovendi opvallend. De redenen hiervoor zijn te vinden in: 1) de opname in het
programma van onderzoekers van de universiteiten Newcastle en Surrey; 2) de start in 2009 van de
Maastrichtse Advanced Master Intellectual Property and Knowledge Management (<www.ipkm.nl>), en
de daaraan gelieerde clustering van onderzoekscapaciteit op het gebied van intellectuele eigendom in het
Institute for Globalisation and International Regulation (<www.igir.org>); en 3) de succesvolle verwerving binnen het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht te Utrecht van verschillende derde geldstroom
projecten rondom het onderwerp van toegang tot informatie waaronder een aantal nationale onderzoeken
op het gebied van open access alsmede een HERA/FP7 gefinancierd onderzoeksproject ‘Cultural heritage
institutions, copyright and cultural diversity’ en deelname aan ‘Coordination Action for the design and
description of the FET-Flagship candidate Robot Companions for Citizens (CA-RoboCom) – <www.robot
companions.eu>’. Een steeds grotere internationalisering en samenwerking met onderzoeksgroepen in
opkomende economieën kenmerkt de recente ontwikkelingen in het programma.

1.6. Score evaluatie internationale peer review commissie 2008 (periode 2005-2007)
Aan dit programma werd door de internationale peer review commissie in 2008 een totaal score toegekend
van 4,2.
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2.

DOELSTELLING, ONDERZOEKSTERREIN EN ONDERZOEKSOMGEVING

2.1. Missie, visie en doelstelling (thema)
In een steeds verder globaliserende samenleving heeft de creatie van een competitieve markt voor technologische kennis en culturele uitingen een grote vlucht genomen. Nadat de Unieverdragen van Parijs (1883)
en Bern (1886) de bescherming van intellectuele eigendomsrechten een internationale dimensie gaven,
heeft de institutionalisering in het kader van de World Intellectual Property Organization (WIPO) en met
name de World Trade Organization (WTO) geleid tot een volledige integratie van het recht van intellectuele en industriële eigendom in het multilateraal handelsverkeer. Naast overwegingen van concurrentie
en handel, die hebben geleid tot het versterken van de positie van rechthebbenden met betrekking tot
handhaving en exploitatie van intellectuele eigendomsrechten, spelen echter in toenemende mate sociale en
culturele vraagstukken een rol in de afbakening van en het formuleren van uitzonderingen op intellectuele
eigendomsrechten. De positie van consumenten, tussenpersonen, en het algemeen belang van toegankelijkheid en onafhankelijkheid van informatie, infrastructuren en innovatieve technologie staat in toenemende mate centraal in deze discussie, die zich uitstrekt van de positie van speciale groepen als visueel
gehandicapten, tot grote groepen armen die toegang tot technologie, educatie, voedsel en gezondheidszorg
ontberen. Daarnaast biedt op internationaal niveau een organisatie als UNESCO tegenwicht in die zin dat
bescherming, promotie en ondersteuning van cultureel erfgoed centraal staan in zijn pogingen een rol voor
de intellectuele eigendom te definiëren. In het licht van de Convention on Biological Diversity vindt een
gelijksoortige discussie plaats met betrekking tot biotechnologie, genetische diversiteit en traditionele
kennis. Niet in de laatste plaats speelt intellectuele eigendom een enorme rol voor innovatie, innovatieprocessen, en technologieoverdracht met name daar waar de wereld worstelt met uitdagingen als klimaatverandering, transformaties in energieproductie, voedsel, genetische modificatie, en sustainable development in het algemeen. Dit levert niet alleen discussies op over economische efficiëntie, maar ook over
acceptatie van innovatie in een dynamische kenniseconomie, zoals risico’s en ethiek rondom nano- en
biotechnologie.
Naast rechthebbenden en stakeholders spelen nationale overheden, maar ook de EU een centrale rol in de
bovengenoemde discussie. De EU is immers een belangrijke deelnemer aan het multilateraal en internationaal handelssysteem en is instrumenteel in de normering en vorming van het beleid inzake intellectuele eigendom waarbij ook op Europees niveau (EC, HvJ EU en Raad van Europa) in toenemende mate
evenwicht wordt gezocht tussen enerzijds de bescherming van de rechthebbenden op informatie en technologie teneinde innovatie te stimuleren en anderzijds de toegankelijkheid tot informatie en (innovatieve)
technologie voor de samenleving. Daarnaast is de EU verantwoordelijk voor het implementeren van internationale en EU wet- en regelgeving in de Lidstaten. Ondanks internationale harmonisatie is de wet- en
regelgeving binnen Europa nog immer gefragmenteerd. In het kader van de gemeenschappelijke markt is
weliswaar grote vooruitgang geboekt in de harmonisatie van met name merken- en modellenrecht, waar
ook unitair gemeenschapsrecht is ontstaan. Op het gebied van auteurs- en octrooirechten, echter, is er nog
lang geen sprake van uniformiteit. Filosofische verschillen, uiteenlopende economische belangen en
culturele gevoeligheden staan aan verdere integratie in de weg. Daarnaast vallen nog vele domeinen buiten
de huidige pogingen tot marktintegratie, zoals bescherming van know-how, vertrouwelijke informatie en
kennis, (oneerlijke) mededingingsregels, etc.

2.2. Positie binnen Ius Commune en op nationaal en internationaal niveau
Binnen de onderzoekschool is de status van het programma intellectuele eigendom na de vorige internationale peer review omgezet van ‘geassocieerd’ naar een ‘volwaardig’ programma. Daarnaast is het
aantal internationale deelnemers toegenomen, waardoor met name de common law wereld is vertegenwoordigd.
De Maastrichtse groep is in 2012 toegetreden tot the European IP Institutes Network (<www.eipin.org>). De
andere deelnemers zijn: Queen Mary Intellectual Property Research Institute, University of London;
Magister Lvcentinvs, University of Alicante; Centre for International Intellectual Property, University of
Strasbourg; Munich Intellectual Property Law Center (Max Planck Institute for Intellectual Property and
Competition Law; the University of Augsburg, the Technische Universität München, and The George
Washington University Law School, Washington DC).
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Met de deelname in het HERA Cultural heritage institutions, copyright and cultural diversity werkt het
Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) samen met de Birckbeck Institute van de University of
London; The Saxo Institute, University of Denmark; Uppsala Universitat en de University of Iceland in de
Europese Unie, en de Universiteit van Jakarta, de Universitas Hasanuddin in Makassar, South Sulawesi,
Indonesië, en de Mataram University, West Nusa Tenggara, Indonesië. In maart 2012 leidde deze samenwerking tot de International Workshop on Cultural – and Intellectual Property in samenwerking met de
Cultural Heritage Institutions from Mataram, en de the regional government of West Nusa Tenggara, the
International Seminar on Intellectual Property Rights at the Universitas Hasanuddin in Makassar, South
Sulawesi, Indonesia, en een expert meeting on Cultural Heritage Institutions in Jakarta (<cultivatecier.nl>).
In 2011 en 2012 nam het CIER deel aan het FET-Flagship Netwerk Robot Companions for Citizens, een
consortium van 73 verbonden onderzoeksinstituten uit 24 EU/FP7 lidstaten waarbij – in samenwerking met
de industriële partners – ethische, sociale en juridische aspecten bij de ontwikkeling van robot technologie
werd betrokken. Eind 2012 werd deze samenwerking voortgezet in een nieuw projectverband met de
Universiteiten van Barcelona, Sheffield, Karlsruhe en Milaan, met als doelstelling de opzet van een
aangepast onderzoeksprogramma gericht op Machine Intelligence en Living Machines.
Het CIER nam in 2012 deel aan het CA EU Robotics project van The European Robotics Coordination
Action ten behoeve van de Green paper on legal issues in robotics, met partners: de CEA Parijs; University
Polytechnica de Milano; University of Pavia; University of Würzburg; Universtiy of Strathclyde; University of Oldenburg; CEA; Scuola Superiore Santa Anna in Pisa; University of Sheffield, University Leiden
en University of Bristol.
Het CIER neemt daarnaast ook deel aan het Nederlandse RoboNED, met vertegenwoordigers van de
universiteiten van Twente, Leiden, Tilburg en het KNAW, met onderzoeksvoorstel IROB, gericht op de
STW Call voor Topsectoren.

2.3. Samenwerking met andere onderzoeksgroepen
In het kader van het European Intellectual Property Institutes Network (EIPIN) organiseerde de Maastrichtse groep in januari 2013 een doctoral seminar voor onderzoekers uit de deelnemende partners. Daarnaast
wordt vanuit Maastricht samengewerkt met diverse onderzoekgroepen: 1) Universidade Federal de Santa
Catarina, Flórianopolis, Brazilië; 2) Hokkaido University, Sapporo, Japan; 3) Beihang University, Beijing,
China; 4) Xiamen University, Xiamen, China; 5) Institute for European Studies of Macau, Macau SAR,
China; 6) National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan.
Na de reorganisatie van het onderzoeksprogramma van de REBO-faculteit van de UU in 2011-2012, maakt
het CIER deel uit van het UU onderzoeksgroep-overstijgende onderzoekzwaartepunt Gedeelde Regulering
en Handhaving in Europa 9 RENFORCE/Europa Instituut, dat per 1 februari 2013 officieel van start ging.
In aanloop organiseerde het CIER in oktober 2012 het seminar PPS & Innovatie in nieuwe sectoren, met het
UU Europa Instituut.
Internationaal werkt het CIER samen met de onderzoeksgroepen als genoemd onder 2.2.

2.4. Aansluiting met gastonderzoekers
Diverse gastonderzoekers uit India, China, Taiwan, Brazilië, en Japan spendeerden tijd in Maastricht. Daarnaast wordt onder een Nuffic/CAPES programma aan een aantal Braziliaanse onderzoekers de mogelijkheid geboden om een ‘cotutelle PhD’ te behalen in Maastricht.

3.

PROGRAMMAOPZET EN STRATEGIE

3.1. Probleemstelling, doel, focus en methode
Zoals omschreven onder 1.4, wordt in het programma de intellectuele eigendom bestudeerd vanuit het
perspectief van ‘distributive justice in globalising innovation systems’. Het programma tracht te formuleren
hoe technologische innovatie, overdracht van kennis en bescherming van culturele expressie en erfgoed
economisch mogelijk te maken door middel van een juridisch normatief kader dat toeziet op de verkrijging,
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uitoefening en governance van intellectuele en industriële eigendomsrechten op een constructieve wijze die
voor de samenleving acceptabel is. Hiertoe zijn binnen elke deelnemende instelling thema’s gekozen (zie
onder) die in onderling verband een totaalbeeld vormen van de vraagstukken rondom sustainable
development, Europese concurrentiekracht, technologie overdracht en globalisering. Onderzoek op het
terrein van het recht van intellectuele eigendom kenmerkt zich door een hoge mate van interdisciplinariteit
en multidisciplinariteit, met name door veelvuldige interactie met economisch en sociologisch onderzoek,
hetgeen ook de wijze van inbedding van de deelnemende onderzoeksgroepen in hun respectievelijke
universiteit verklaart (zie hierboven).

3.2. Programmabeschrijving en thema’s
Zie 1.4 en 2; met dien verstaande het aandachtsveld van de industriële en intellectuele eigendom grofweg
verdeeld is als volgt: CIER, Utrecht met name Cultural Heritage en Robotics; de deelnemers uit Leuven
met name Biotechnology en Patent Pools; en het Institute for Globalisation and International Regulation
(IGIR), Maastricht met name Europe in a Globalising World en Post-industrial Innovation and Developing
Economies. Gezamenlijk geeft dit een excellent totaal beeld van ‘distributive justice in globalising innovation systems’ en zijn de onderzoeksresultaten, zoals ook uit diverse opgeleverde policy rapporten blijkt,
van belang voor Europese beleidsmakers.

3.3. Programmaleiding
Het programma wordt geleid door de aan de Universiteit Utrecht verbonden onderzoeksleider Madeleine de
Cock Buning en de aan de Universiteit Maastricht verbonden onderzoeksleider Anselm Kamperman
Sanders, die de coördinatie van de werkzaamheden binnen het programma voor hun rekening nemen. De
coördinatoren initiëren regelmatig via e-mailcorrespondentie met andere onderzoekers over te ondernemen
activiteiten, bijvoorbeeld gezamenlijke congressen of de te organiseren workshop op de jaarlijkse Ius Commune conferentie. Daarnaast vinden regelmatig workshops plaats waaraan een groot deel van de bij het
programma betrokken onderzoekers deelnemen. Alle onderzoekers binnen het programma treffen zich
derhalve minstens éénmaal per jaar tijdens de jaarlijkse Ius Commune conferentie. Daarnaast wordt ook in
het kader van vele onderzoeksprojecten samengewerkt, in welk kader ook workshops worden georganiseerd.

3.4. Maatregelen genomen n.a.v. de internationale peer review 2008
De international peer review 2008 signaleerde dat het relatief kleine programma weliswaar sterk presteerde,
maar dat er zorg was over de omvang en continuïteit van het programma. Vanwege de sterk afnemende
primaire financiering is derhalve een pad ingezet om enerzijds meer te tenderen op derde geldstroom
projecten, en anderzijds aantrekkelijke onderzoek- en opleidingscentra te worden met een gezamenlijke
opleiding voor doctoraal kandidaten. De toename van onderzoekscapaciteit is derhalve met name gegenereerd door kandidaten met zelf-gegenereerde financiële middelen aan te trekken. Ius Commune
lidmaatschap, CIER lezingen te Maastricht, IGIR/IPKM expert lectures, en EIPIN Congresses en Doctoral
Seminars versterken de wervende reputatie en bewegen met name veelbelovende buitenlandse doctoraal
kandidaten met externe financiering een verzoek te doen bij één van de partners neer te mogen strijken.
Eveneens is met de opzet van de Advanced Master IPKM in Maastricht en de toetreding tot EIPIN een grote
groep gerenommeerde wetenschappers uit de gehele wereld aan het programma gelieerd. De ambitie is om
dit netwerk ook onderling te versterken. Zo is de bijdrage vanuit Utrecht in het IPKM programma significant, hetgeen de onderlinge samenwerking ook op onderzoeksgebied versterkt.
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4.

PERSONELE INZET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

Tabel 1: Onderzoeksinzet 2008-2012 – Intellectueel eigendom

Vaste staf1

2008

2009

2010

2011

2012

1,83

1,80

1,40

1,34

1,45

Tijdelijke staf2
Promovendi

0,18

3

Totaal staf

5.

3,25

6,25

8,75

8,77

8,82

5,08

8,05

10,15

10,11

10,45

ONDERZOEKSRESULTATEN

Tabel 2: Onderzoeksresultaten 2008-2012 – Intellectueel eigendom
2008

2009

2010

2011

2012

Artikels refereed
Artikels
non-refereed
Boeken

5

9

6

15

17

4

2

2

1

1

1

3

2

Boekdelen

17

18

28

4

7

Dissertaties

1

1

3

4

21

27

20

15

21

2

3

3

2

Congresbijdragen

5

4

Vakpublicaties
Populariserende
publicaties5
Overig

5.1. Kernpublicaties
De programmaleiders hebben de volgende drie kernpublicaties geselecteerd:


IEEM Intellectual Property Series (C. Heath & A. Kamperman Sanders (Eds.), Kluwer Law International). Drie boeken (volumes 5-7) gepubliceerd gedurende de rapportage periode vormen de neerslag
van een serie jaarlijkse conferenties in Macau en Hong Kong die georganiseerd worden vanuit
Maastricht. De titels Spares, repairs and intellectual property rights (2009), Landmark intellectual
property cases and their legacy (2011), en Intellectual property liability of consumers, facilitators and
intermediaries (2012) bevatten bijdragen van academici en praktijkjuristen uit de hele wereld die allen
worden gevraagd vanuit rechtsvergelijkend perspectief te reflecteren op steeds veranderend thema. De
serie wordt in de komende jaren op basis van nieuwe thema’s voortgezet.



In 2010 verscheen Intellectual property and human rights; a paradox (F.W. Grosheide (Eds.)). De
bundel met bijdragen van o.a. M. de Cock Buning, G. van Overwalle, J. Brinkhof, C. Flinterman, R.
Dreyfuss, L. Belder en J. Koopman werd uitgegeven naar aanleiding van het gelijknamige internationale congres in 2006.



Ter gelegenheid van het afscheid van Prof. J. Brinkhof redigeerde D. van Engelen de bundel, On the
Brink of European patent law, Den Haag: Eleven International Publishing 2011, dat ook Brinkhof’s
afscheidsrede The European challenge bevat.

1

Hoogleraren, UHD’s en UD’s.
Onderzoekers inclusief post-docs.
Alle categorieën.
In deze verslagperiode zijn congresbijdragen opgenomen in de categorie boekdeel, wanneer de congresbundel
daadwerkelijk is verschenen.
In deze verslagperiode zijn geen populariserende publicaties in de verslaglegging opgenomen.

2
3
4

5
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5.2. Belangrijke onderzoeksresultaten en publicaties
Vernoemenswaardige publicaties betreffen met name de proefschriften van Bakels (2008, Het techniekbegrip in het octrooirecht, in 2012 vertaald heruitgegeven als The technology criterion in patent law);
Claessens (2009, Intellectual property and developing countries; balancing rights and obligations);
Mulder (2011, On the alignment of the European Patent Convention and the Patent Cooperation Treaty
with requirements of the Patent Law Treaty); Vargas Amaral (2012, Cross-retaliation in IP rights:
addressing member asymmetries and compliance at the WTO); Wang (2012, Geographical indications as
intellectual property: in search of explanations of Taiwan’s GI Conundrum); en Creemers (2012,
Explaining audiovisual media piracy in China).
In 2009 verscheen Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken door M. Elferink en
A. Ringnalda en als bijdrage aan de Nederlandse inbreng in de consultatie rondom de nieuwe Richtlijn
Verweesde Werken. Deze publicatie werd gevolgd door de bundel onder redactie van L. Belder
Documentatie van cultureel erfgoed in juridisch perspectief in 2010.
Het CIER publiceerde in 2011 Open access en onderzoeksdata, Rapport in opdracht van STW, NWO en
SURF, alsmede The legal status of research data in the knowledge exchange partner countries in opdracht
van het internationale onderzoek consortium Knowledge Exchange. Deze rapporten werden zowel in Den
Haag bij het Ministerie van OC&W, bij NWO als in Brussel bij de DG Connect toegelicht. De publicatie
van het internationale rapport The legal status of research data in the knowledge exchange partner
countries, Amsterdam: Cramwickel, 2011 is door de Europese Commissie omarmd en vormt een belangrijke bijdrage aan de doorlopend actuele discussie rond Open Access en toegankelijkheid van research data.
In 2012 verscheen ‘Mapping the legal and normative framework for the sustainable development of
Autonomous Intelligent Systems in Society’, in S. Muller (Ed.), The law of the future and the future of law,
series 2012, p. 195-201, van M. de Cock Buning, L. Belder, R. de Bruin, waarin het CIER haar visie op de
totstandkoming van een juridisch kader voor innovatieve technologie toelicht.
In 2012 publiceerde het CIER EU legislation and case law on the use of copyrighted works for research
purposes, in opdracht van het Kyoto Comparative Law Center.
Daarnaast had het door IGIR opgestelde kritische rapport The anti-counterfeiting trade agreement (ACTA):
an assessment, alsook de deelname van co-auteurs Kamperman Sanders en Shabalala aan de hoorzitting in
het Europees parlement in maart 2012 een directe impact op het politieke debat, resulterend in de afwijzing
van de ACTA.
In 2012 werd het standaard handboek Trade marks: law and practice van Firth, A. met Lea, G. & Cornford,
P. bij Jordans gepubliceerd.

5.3. Zelfreflectie t.a.v. onderzoeksoutput
Over de gehele linie is de onderzoeksoutput gestegen, met name doordat het programma in staat is gebleken
het nodige jong talent op te leiden en naar een succesvolle promotie te begeleiden. Dit betekent dat een
relatief kleine groep onderzoekers een behoorlijke impact kan genereren. De positieve verschuiving in
aantal van non-refereed naar refereed artikelen geeft blijkt van een groeiende capaciteit. Het is de ambitie
dat deze trend verder wordt gezet. Een kritische noot kan zijn dat de deelnemers in het programma
weliswaar veel samenwerken op gebied van training en review, met name door lidmaatschap van de degree
committees bij promotie, maar relatief weinig gezamenlijk publiceren of redigeren. Anderzijds wordt juist
door de huidige verdeling van aandachtspunten een breder gezamenlijk netwerk gegenereerd dan anders
mogelijk zou zijn.

6.

ACADEMISCHE REPUTATIE

Dr. R. Creemers (UM) verwierf direct na zijn promotie (op 2 februari 2012) een Rubicon subsidie voor het
project Waarheen met het Chinese internetrecht?, uit te voeren aan de University of Oxford, Centre for
Socio-Legal Studies gedurende een periode van 22 maanden. Dit onderzoek brengt het Chinese internetrecht in kaart.
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De toekenning van de HERA/FP7 Cultural heritage institutions, copyright and cultural diversity voor de
periode 2010-2013 aan het CIER.
Deelname van en coördinerende rol van het CIER aan de Coordination action for the design and description of the FET-Flagship candidate Robot Companions for Citizens (CA-RoboCom), <www.robotcompani
ons.eu>.
Deelname door IGIR in het Provision of External Expertise on Foreign Policy (Framework Contract)
EP/ExPol/B/2009/01 (Lot 7 – Trade Policy) van het Europees Parlement, wat een continue stroom van
verzoeken tot het beantwoorden van beleidsvragen oplevert, met als voorlopig hoogtepunt het ACTA
rapport.
Deelname door Van Overwalle (KUL/TILT) in The future of plant breeding in the light of developments in
intellectual property rights (IPR) systems: Studie naar de effecten van IE (octrooirecht en kwekersrecht) op
de structuur van de plantenveredelingsindustrie, hetgeen leidde tot een rapport dat momenteel de basis
vormt voor voorgestelde wijzigingen in de Nederlandse Octrooiwet en van belang is voor de voorgenomen
revisie van de Europese Richtlijn Biotechnologie.

7.

WERVEND VERMOGEN

Het wervend vermogen van de onderzoeksgroep is groot. Gedurende de reviewperiode werd alleen al door
de continentale deelnemers voor EUR 3.435.843,- in onderzoeksprojecten geparticipeerd. Hierbij valt met
name de spreiding op van nationale, Europese en internationale tweede en derde geldstroom projecten. De
door de senioronderzoekers individueel ingevulde formulieren geven hierover nader uitsluitsel.

8.

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

De maatschappelijke relevantie van dit programmaonderdeel is groot. Innovatievraagstukken worden in
een kenniseconomie steeds belangrijker en in de Europe 2020 Growth Strategy van de Commissie wordt de
intellectuele eigendom geplaatst in het centrum van de grote maatschappelijke vraagstukken als klimaat,
energie, concurrentiekracht, waarbij wordt onderkend dat het in Europa ontbreekt aan voldoende capaciteit.
Op leden van de onderzoeksgroep, met name op de senioronderzoekers wordt daarom in toenemende mate
een beroep gedaan om hun expertise in te zetten en te delen in allerlei maatschappelijke academische en
professionele settings. De door de senioronderzoekers individueel ingevulde formulieren geven hierover
nader uitsluitsel.

9.

SWOT-ANALYSE EN DOELSTELLINGEN

9.1. Sterkten van het programma
De kracht van het programma is gelegen in het feit dat het gehele domein van intellectuele eigendom
toekomstbestendig wordt benaderd. Dat wil zeggen dat niet alleen het positieve recht wordt beschreven,
maar dat de maatschappelijke relevantie en context wordt meegewogen. Internationale economische,
sociale en maatschappelijke vraagstukken van innovatie vergen in toenemende mate een Europese respons.
Dit dwingt de onderzoeksgroep telkens weer de maatschappelijke, economische en beleidsmatige aspecten
mee te wegen. Ondanks een enorme groei in het aantal onderzoeks-fte’s, is de onderzoeksgroep nog steeds
relatief klein. Echter, na rato van de groei in omvang is de output exponentieel gestegen. Recente
aansluiting van het Maastrichtse deel bij een specialistisch consortium, namelijk het European IP Institutes
Network (<www.eipin.org>), is niet alleen een blijk van erkenning, maar levert ook nieuwe kansen op voor
de gehele groep.

9.2. Zwakten van het programma
Het recht van intellectuele eigendom is een rechtsgebied wat naar zijn aard sterk aan veranderingen
onderhevig is. Innovatie- en cultuurbeleid wordt namelijk sterk beïnvloed door nationaal-politieke en culturele opvattingen die aanleiding geven tot wet- en regelgeving met een nationale, Europese en internationale dimensie. Hierdoor is een breed palet aan specialismen vereist is om dit rechtsgebied zinnig te
kunnen benaderen. In de 2020 projecten van de Commissie wordt de intellectuele eigendom geplaatst in het
centrum van de grote maatschappelijke vraagstukken als klimaat, energie, concurrentiekracht en innovatie,
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waarbij wordt onderkend dat het in Europa ontbreekt aan voldoende capaciteit. Hoewel de omvang van de
onderzoeksgroep in de reviewperiode sterk is toegenomen, is het evident dat ‘upscaling’ een uitdaging
blijft. Grotere projectsubsidies zijn immers in toenemende mate alleen in consortiumverband te behalen.

9.3. Mogelijkheden van het programma
De 2020 projecten van de Commissie kenmerken zich door een grote focus op innovatievraagstukken en
intellectuele eigendom. Dit betekent dat het domein zich in een toenemende interesse mag verheugen,
waarbij zich ook meer tender- en subsidiemogelijkheden aandienen. Na een periode van herstructurering
(Utrecht), opbouw (Maastricht) en groei (Newcastle) is het mogelijke een nauwere samenwerking binnen
het programma te bewerkstelligen. In combinatie met de eerder gesignaleerde kansen gegenereerd door het
EIPIN netwerk, moet dit de groep in staat stellen ‘over zijn eigen schaduw heen te springen’ en de vereiste
gebundelde capaciteit te genereren om in aanmerking te komen voor grotere Europese en andere subsidies.

9.4. Bedreigingen voor het programma
In het huidige Nederlandse universitaire klimaat is het moeilijk promovendi aan te trekken en een
fatsoenlijk perspectief te bieden. De golf van bezuinigingen heeft ertoe geleid dat er nauwelijks meer aio’s
aangesteld worden. De meeste promovendi worden aangenomen op basis van externe buitenlandse
financiering. Dit komt de culturele diversiteit van de onderzoeksgroep weliswaar ten goede, maar de
voordelen hiervan voor de Nederlandse promovendus blijven beperkt, want dat is een uitstervende groep.

9.5. Strategie en toekomstplannen
De deelname van CIER aan de publicatie van de Green paper on legal issues in robotics als resultaat van de
CA EU Robotics begin 2013 zal ongetwijfeld leiden tot verdere onderzoeksactiviteiten, te beginnen met
participatie aan de European Robotics Forum in maart 2013, alsmede binnen het internationale onderzoeksprogramma Living Machines gericht op Machine Intelligence (Barcelona, Sheffield, Karlsruhe en Milaan).
Het in 2007 verschenen boek Hoofdstukken communicatie- en mediarecht, beschouwingen over de juridische
aspecten van openbare communicatie en massamedia, onder redactie van M. de Cock Buning en F.W.
Grosheide, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2007 (480 pagina's), zal in 2014 verschijnen als een geheel herziene
uitgave.
In 2007 verscheen ‘Intellectual property treaties and development’ door A. Kamperman Sanders in D.
Gervais (Ed.) Intellectual property trade and development bij Oxford University Press. Voor het jaar 2014
is de tweede editie van dit prestigieuze werk voorzien en de uitgever heeft om een up-to-date versie van de
bijdrage verzocht.
In 2013 zal in Maastricht een wisselleerstoel Intellectual Property and Knowledge Management worden
gevestigd. De eerste leerstoelhouder zal een innovatie econoom zijn die zich bezig gaat met Valorisation,
Entrepreneurship and Management of Intellectual Property. Het is voorzien dat Prof. Meir Pugatch
(eveneens University of Haifa, Chair of the Division of Health Systems Administration of the School of
Public Health) een substantiële bijdrage gaat leveren aan het werk binnen de onderzoeksgroep.
Voor het neerzetten van voldoende capaciteit zal de onderzoeksgroep steeds vaker collectief gaan tenderen
op grote onderzoek subsidies. Aansluiting bij netwerken buiten Ius Commune is daarvoor van buitengewoon belang.
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PERSONELE INZET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL
Fte1

Begin

onderzoeksleider
Mw. Prof. M. de Cock Buning (UU)
Prof. F.W. Grosheide (UU)
Prof. A.W.J. Kamperman Sanders (UM)

0,10
0,25
0,39

01-10-03
01-01-95
01-01-95

senior onderzoeker
Prof. J.J. Brinkhof (UU)
Mw. Dr. M.H. Elferink (UU)
Prof. D. van Engelen (UU)
Mw. Prof. G. van Overwalle (KUL)

0,19
0,15
0,19
0,20

01-03-08
01-10-07
01-03-08
01-02-07

Onderzoeker
Dr.Ir. R. Bakels (UM)
Mw. Dr. F. Claessens
Dr. R.J.E.H. Creemers (Oxford)
Mw. Dr. T.E. Deurvorst (UU)
Mw. Prof. A. Firth (Newcastle)
Dr. C.A.M. Mulder (UM)
Dr. R. de Vrey (UU)
Dr. S.-Y. Wang
Mw. Dr. E. Van Zimmeren (KUL)

0,00
0,00
0,18
0,00
0,20
0,18
0,00
0,00
0,20

26-04-08
26-11-09
03-02-12
01-10-03
01-05-06
20-12-11
14-12-05
20-10-12
17-05-11

Dhr. R. Bakels (UM)

0,53

01-05-04

25-04-08

Mw. L. Belder (UU)
Dhr. D. Bosscher (UU)
Mw. F. Claessens (UM)
Dhr. R.J.E.H. Creemers (UM)
Mw. A. Dahrendorf (UM)
Mw. L. Haworth (Surrey)
Dhr. T. He (UM)
Dhr. P. Honkasalo (Surrey)
Mw. N. Ismail (Newcastle)
Dhr. K. Jayaraman (UM)
Mw. B. Jones (Newcastle)
Dhr. J. Koopman (UU)
Dhr. S. Kulk (UU)
Dhr. F. Massadeh (Newcastle)
Mw. K. Mohamed (Newcastle)

0,40
0,00
0,00
0,63
0,88
0,79
0,67
0,50
0,59
0,00
0,32
0,75
0,92
0,00
0,78

01-05-04
01-10-02
01-03-03
01-10-08
01-03-08
01-11-09
01-09-11
01-11-09
01-02-09
01-12-12
01-11-09
01-10-02
01-02-12
01-11-09
01-02-09

27-09-13
30-06-10
25-11-09
02-02-12
04-10-13

Dhr. C.A.M. Mulder (UM)

0,14

01-11-09

19-12-11

Dhr. D. Peeperkorn (UU)

0,00

01-05-04

31-01-09

Mw. L. Quanjel-Schreurs (OU)

0,29

01-02-07

31-12-10

Dhr. T. Renoux (UM)

0,00

01-12-12

Dhr. D. Shabalala (UM)

0,40

01-11-09

Eind

31-12-11

31-12-10
30-06-09

SEP categorie

hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar

hoogleraar
UD
hoogleraar
hoogleraar

gastonderzoeker
gastonderzoeker
postdoc
UHD
hoogleraar
UD
gastonderzoeker
gastonderzoeker
UD

promovendus

1

Gemiddelde onderzoeksinbreng in fte in de periode 2008-2012.
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10-01-13
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buitenpromovendus
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reguliere promovendus
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Fte1

Begin

Eind

Dhr. J. Wang (UM)
Dhr. S.-Y. Wang (Newcastle)
Mw. E. Van Zimmeren (KUL)

0,67
0,56
0,34

01-09-11
01-02-09
01-06-07

19-10-12
16-05-11

emeritus lid
Prof. F.W. Grosheide (UU)

0,00

01-01-12
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SEP categorie
beurspromovendus
reguliere promovendus

honorair onderzoeker

INFORMATIE SENIOR ONDERZOEKERS
Overzicht succesvolle onderzoeksaanvragen
Prof.Mr.Drs. M. de Cock Buning
Jaar: 2008
Titel: Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken. Een inventarisatie.
Subsidieverstrekker: WODC
Instrument op uitnodiging
Partners: alleen CIER
Subsidiebedrag (in €): 11.512,Jaar: 2010
Titel: Copyrighting Creativity: Creative Values, Cultural Heritage Institutions and Systems of Intellectual
Property (Acronym: Cultivate)
Subsidieverstrekker: Europese Commissie
Instrument: Humanities in the European Research Area Joint Research Programme (HERA-JRP), FP7
Partners: University of Copenhagen, Denmark; Uppsala University, Sweden; University of London; UK,
University of Iceland.
Subsidiebedrag (in €): 999.951,- in total, 207.050,- for CIER
Jaar:2011
Titel: Open Access en Onderzoeksdata, Rapport in opdracht van STW, NWO en SURF
Subsidieverstrekker: STW, NWO & SURF-foundation
Instrument: op uitnodiging
Partners: alleen CIER
Subsidiebedrag (in €): 49.488,Jaar: 2011
Titel: The Legal status of research data in the Knowledge Exchange partner countries
Subsidieverstrekker: Knowledge Exchange
Instrument: twee instituten gevraagd, (IViR UVA en CIER UU), CIER gekozen
Partners: alleen CIER
Subsidiebedrag (in €): 29.363,Jaar: 2012
Titel: EU Legislation and Case Law on the Use of Copyrighted Works for Research Purposes
Subsidieverstrekker: Kyoto Comparative Law Center
Instrument op uitnodiging
Partners: alleen CIER
Subsidiebedrag (in €): 1.800,-

Prof.Dr. A. Kamperman Sanders
Jaar: 2008
Titel: Zambian National Working Group on Intellectual Property Rights Training
Subsidieverstrekker: COMESA Secretariat
Instrument: Invitation
Partners: IGIR
Subsidiebedrag (in €): 0 (non-remunerated client and funder supported)
Jaar: 2008
Titel: 13thSession of the WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic
Resources, Traditional Knowledge and Folklore.
Subsidieverstrekker: CIEL / Secretariat of the World Intellectual Property Organization
Instrument: Invitation
Partners: IGIR
Subsidiebedrag (in €): 0 (non-remunerated client and funder supported)

235

Internationale peer review 2013

Jaar: 2008
Titel: Training Workshop for Developing Country Delegates on Intellectual Property
Subsidieverstrekker: South Centre
Instrument: Invitation
Partners: IGIR
Subsidiebedrag (in €): 0 (non-remunerated client and funder supported)
Jaar: 2008-2010
Titel: Study of China’s implementation of its WTO obligations
Subsidieverstrekker: DG Trade/European Commission
Instrument: Tender
Partners: IGIR – Emerging Markets Group, sa (Brussels) and Development Solutions China, Ltd (Beijing)
Subsidiebedrag (in €): 360.000,Jaar: 2009- ongoing
Titel: Consultancy to Develop Undergraduate Level Curricula and Implementation Strategies for the
Teaching of Competition Law/Policy and Industrial Organisation/Competition Economics in selected
CARICOM Universities
Subsidieverstrekker: CARICOM
Instrument: Tender
Partners: IGIR – IBF International Consulting
Subsidiebedrag (in €): 60.000,Jaar: 2009- ongoing
Titel: Provision of External Expertise on Foreign Policy (Framework Contract) EP/ExPol/B/2009/01 (Lot 7
– Trade Policy)
Subsidieverstrekker: European Parliament/European Commission
Instrument: Tender
Partners: IGIR – LSE Enterprise, the University of Parma, the Centre for European Policy Studies, the
Institut der deutschen Wirtschaft, the Overseas Development Institute and the Provost, Fellows and
Scholars of the College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth
Subsidiebedrag (in €): 600.000,Jaar: 2009- ongoing
Titel: Capacity Building on trade policy for Vietnamese Business Associations and Universities
Subsidieverstrekker: Vietnam Foreign Trade University/European Commission
Instrument: Tender
Partners: IGIR – Università Commerciale ‘Luigi Bocconi’ Milan, Italy, the Foreign Trade University,
Hanoi and the Université de Tours, with LSE as associate member
Subsidiebedrag (in €): 230.193,Jaar: 2009- ongoing
Titel: Professional IP Training in China
Subsidieverstrekker: China-EU School of Law/ European Commission-PRC
Partners: IGIR – CESL partners
Subsidiebedrag (in €): 0 (CESL Remuneration)
Jaar: 2010
Titel: Regional Workshop on the Protection of GI’s in CARIFORUM: ‘Adding Value to Limited Volumes’
Subsidieverstrekker: TradeCom, Trinidad and Tobago
Instrument: Invitation
Partners: IGIR
Subsidiebedrag (in €): 0 (non-remunerated client and funder supported)
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Prof.Dr. G. Van Overwalle
Jaar: 2005-2009
Titel: Public Research, Gene Patents and Public Health
Subsidieverstrekker: European Union – 6th Framework – Network of Excellence ‘Eurogentest’
Partners: J.J. Cassiman (Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, K.U.Leuven): Promotor netwerk; Geertrui
Van Overwalle: Participant Unit 5 – Head Workpackage 5.3
Subsidiebedrag (in €): 111.437,Jaar: 2007-2009
Titel: Collective Rights Organizations: Patent Pools and Clearing Houses
Subsidieverstrekker:
Partners: Dirk Czarnitzky, Faculty of Economics and Applied Economics, K.U.Leuven: promotor;
Geertrui Van Overwalle, Faculty of Law, K.U.Leuven: co-promotor; Gert Matthijs, Faculty of Medecine,
K.U.Leuven: ‘toeleverancier’.
Subsidiebedrag (in €): 275.000,Jaar: 2008-2009
Titel: The Future of Plant Breeding in the Light of Developments in Intellectual Property Rights (IPR)
Systems: Studie naar de effecten van IE (octrooirecht en kwekersrecht) op de structuur van de plantenveredelingsindustrie
Subsidieverstrekker: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Partners: Projectleider: Niels Louwaars (Centrum voor Genetische Hulpbronnen Nederland, Plant
Research International/PRI, Universiteit Wageningen). Projectteam: Geertrui Van Overwalle (Tilburg
Institute for Law, Technology and Society/TILT, Universiteit van Tilburg), Derek Eaton (Landbouw
Economisch Instituut/LEI, Universiteit van Wageningen), Anthony Arundel (United Nations University/
UNU-Merit, Maastricht), Yrrah Stol (Centre for Society and Genomics, Radboud Universiteit, Nijmegen)
Subsidiebedrag (in €):
Jaar: 2009-2011
Titel: De rol van intellectuele eigendomsrechten in de ontwikkeling van het Afrikaanse continent
Subsidieverstrekker: Onderzoeksproject gefinancierd door het NWO-WOTRO en het Ministerie van
Ontwikkelingssamenwerking (Nederland)
Partners: Looptijd: 2009-201
Promotor: prof. dr. Willem van Genugten (Departement Europees en Internationaal Publieksrecht,
Universiteit van Tilburg);Stuurgroep: Geertrui Van Overwalle (Tilburg Institute for Law, Technology and
Society/TILT,) e.a.
Subsidiebedrag (in €): Subsidie: 1 miljoen
Jaar: 2010-2014
Titel: Open Innovation: The Interaction between Legal Architectures & Innovation Strategies
Subsidieverstrekker: KULeuven aanvraag Bijzonder Onderzoeksfonds – Impulsfinanciering Humane
Wetenschappen)
Partners: Promotor: Geertrui Van Overwalle. Co-promotoren: Bruno Cassiman, Dirk Czarnitzky, Bart
Van Looy (Bedrijfseconomie, Strategie & Innovatie, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen)
Subsidiebedrag (in €): 500.000,Jaar: 2011
Titel: Regulating Emerging Robotic Technologies in Europe: Robotics facing Law and Ethics (RoboLaw)
Subsidieverstrekker: EU FP7 Science in Society Collaborative Project – STREP
Partners: Prof. Erica Palmerini, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa (promotor); Participant nr. 2: TILT,
Tilburg University (Ronald Leenes, Cees Stuurman, Geertrui Van Overwalle)
Subsidiebedrag (in €):
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Overzicht wetenschappelijke activiteiten
Prof.Mr.Drs. M. de Cock Buning
Jaar: 2001-heden
Omschrijving: Arbiter, Domain Name Dispute Resolution bij de World Intellectual Property Organization
(WIPO) voor internationale (gTLD) domeinnaam registraties en voor (ccTLD) domeinnaam registraties in
.nl domein
Jaar: 2002-heden
Omschrijving: Redactielid van het tijdschrift ‘Intellectuele Eigendom en Reclamerecht’ (IER)
Jaar: 2002-heden
Omschrijving: Bestuurslid (vice-voorzitter) van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA)
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Lid vijfjaarlijkse visitatiecommissie Nederlandse Publieke Omroep en de publieke
media-instellingen
Jaar: 2009-heden
Omschrijving: Redactielid Tijdschrift voor Toezicht
Jaar: 2009-heden
Omschrijving: Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Intellectuele Eigendom (VIE/AIPPI)
Jaar: 2010-2011
Omschrijving: Lid vijfjaarlijkse evaluatiecommissie ZonMW (NWO/VWS)
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Lid adviescommissie Auteursrecht voor de Minister van Veiligheid en Justitie
Jaar: 2011-heden
Omschrijving: Advisory Board Member to the FET Flagship candidate Robot Companions for Citizens
(robocom.eu)
Jaar: 2011-heden
Omschrijving: Membre Comité Exécutif Association Littéraire et artistique (ALAI)

Prof.Dr. A.W.J. Kamperman Sanders
Jaar: 1996-heden
Omschrijving: Redactie/advieslid Maastricht Journal of European and International Law (MJ)
Jaar: 2003-2009
Omschrijving: Bestuurslid van de Vereniging voor Mededingingsrecht
Jaar: 2003-heden
Omschrijving: Advisory Member Intellectual Property Quarterly (IPQ)
Jaar: 2004-heden
Omschrijving: Academic Director Intellectual Property Law Programmes, Institute for European Studies of
Macau, Macau SAR, China
Jaar: 2005-heden
Omschrijving: Lid periodieke visitatiecommissie Faculdade de Direito Universidade do Porto
Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Redactielid van het tijdschrift ‘Intellectuele Eigendom en Reclamerecht’ (IER)
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Jaar: 2008-heden
Omschrijving: Advisory Member Gujarat National Law University Law Review (GNLU LR)
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Academic Coordinator (representing the Netherlands) of the Benelux Professional Education for Trade Marks and Design Agents (BBMM)
Jaar: 2011-heden
Omschrijving: Membre Comité Scientifique Ligue International du Droit de la Concurrence (LIDC)
Jaar: 2012-heden
Omschrijving: Adjunct Professor at Jinan University, Guangzhou, China

Prof.Dr. G. van Overwalle
European Policy for Intellectual Property (EPIP) Association (effectief lid: 2006 – 2007; bestuurslid:
2007-2010, 2012-2013: voorzitter)
Economic and Scientific Advisory Board of the European Patent Office, Munich (member 2011-2014)
Scientific Advisory Board (Fachbereit) of the Max-Planck-Institute for Intellectual Property, Competition
and Tax Law (member 2009-2015)
Meetings: July 2010, July 11-13 July 2012
Standing Advisory Committee before the European Patent Office (SACEPO), adviesorgaan van de
Directeur van het EPO (‘lid ad personam’ van 2009-2011) (Meeting 18-19 juni 2009; meeting 21 juni 2010;
meeting 21 juni 2011)
Biobank Board (BBB) Universitaire Ziekenhuizen Leuven, (plaatsvervangend lid Herman Nys: 2009 tot
heden)
Comité van Aanbeveling Boek9.nl (<http://www.boek9.nl/page.php?///Colofon/>) (lid: 2009 tot heden)
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, Subcommissie Bio-banken 2006/2 (voorzitter: februari 2006 –
Meetings: 31 maart 2006, 24 april 2006, 10 mei 2006 – expertencommissie, 24 mei 2006/Plenaire
vergadering 13 november 2006/Persconferentie: 13 september 2007))
Raad voor de Intellectuele Eigendom, Sectie van de Industriële Eigendom (effectief lid: 2006-2009;
herbenoeming als effectief lid: 2010 tot heden)
European Society for Human Genetics, Patenting and Licensing Committee – external expert (2005-2006)
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek, Brussel (effectief lid: 2000-2005; plaatsvervangend lid: 2005 tot
heden)
Member Advisory Board Centre for Intellectual Property Policy – Centre des politiques en propriété
intellectuelle, Faculty of Law – Faculté de droit, McGill University – Université McGill, Montreal, Canada
(2005 tot heden)
Member Advisory Board Centre for Law and Biotechnology of the University of Siena (2005 tot heden)
Belgian Bioindustries Association (BBA) Intellectual Property Advisory Group (2003 tot heden)
International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP)
(2003 tot heden)
European Commission, Internal Market DG (Services, Electronic Commerce, Intellectual and Industrial
Property and the Media) & Research Directorate-General (Directorate E, Life Sciences: Biotechnology,
Agricultural and Food Research), Expert Group on Biotechnological Inventions (2002 tot heden)
Klankbordcommissie Vlaams Instituut Biotechnologie (VIB) (2002 tot heden)
Contactgroep Access and Benefit-sharing, Coördinerend Comité Internationaal Milieubeleid (CCIM),
Ministerie van Leefmilieu (2001 tot heden)
Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien (Ministerie van Economische
Zaken – Bestuur Handelsbeleid) – Dienst voor de Industriële Eigendom) (2002 tot heden, lid van de
Nederlandstalige Afdeling)
Raad voor Kwekersrecht (Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie), Brussel
(2000-2005; 2005-2010)
Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI), Permanente Commissie
Octrooirecht (1998 tot heden)
Onderzoeksgroep Centrum voor Agrarische Bio- en Milieu-ethiek, K.U.Leuven (1996 tot heden)
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Communautair Bureau voor Plantenrassen
Co-rapporteur, Board of Appeal Community Plant Variety Office, Case Brandkamp-Inuit (Appeal against
the rejection of Inuit, CPVO file 2000/1750) Case A 018/2002. Co-report, 2 mei 2003. Oral hearing,
Angers, 13-14 mei 2003
Rapporteur, Board of Appeal Community Plant Variety Office, Case Jubileum (Aanvraag 97/0268].
Report, 2 april 1999, 29 p.

Overzicht maatschappelijke activiteiten
Prof.Mr.Drs. M. de Cock Buning
Jaar: 2001 tot heden
Omschrijving: Arbiter, Domain Name Dispute Resolution bij de World Intellectual Property Organization
(WIPO) voor internationale (gTLD) domeinnaam
Jaar: 2006 tot heden
Omschrijving: Bestuurslid Stichting Machiavelli (<www.stichtingmachiavelli.nl>)
Jaar: 2007-2010
Omschrijving: Voorzitter van het College voor Beroep (CvB) van Stichting Internet Domeinnaam
registraties (SIDN)
Jaar: 2007-2012
Omschrijving: Bestuurslid Stichting De Appel (<www.deappel.nl>)
Jaar: 2009-heden
Omschrijving: Commissaris bij het Commissariaat voor de Media (<www.cvdm.nl>)
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s-Gravenhage, handelskamer

Prof.Dr. A.W.J. Kamperman Sanders
Jaar: 2010-heden
Omschrijving: Academic Coordinator (representing the Netherlands) of the Benelux Professional
Education for Trade Marks and Design Agents (BBMM)
Jaar: 2011-heden
Omschrijving: Membre Comité Scientifique Ligue International du Droit de la Concurrence (LIDC)
Jaar: 2012-heden
Omschrijving: Adjunct Professor at Jinan University, Guangzhou, China
Jaar: 2012-heden
Omschrijving: Advisor to the EU IPR Helpdesk (<https://www.iprhelpdesk.eu>)

Prof.Dr. G. Van Overwalle
Jaar: 2007
Omschrijving: L. Michel en G. Van Overwalle, Persbericht m.b.t. het advies nr 42 van 16 april 2007 van het
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek betreffende de navelstrengbloedbanken, 13 september 2007
Overige:
Interview met Dieter Cleenen, ‘Kennis als business. Deel 3. Patenten van universiteiten: zegen of vloek?’
Eos, januari 2012, 85-89
Interview met Marianne Heselmans, ‘Geld uit genen’, NRC Handelsblad, 30 april – 1 mei 2011
Interview met Ellen Cleeren, ‘Open source niet te verwarren met open innovatie’, De Tijd, 4 mei 2011
Interview met Rutger de Jong, ‘Octrooiwebwinkel’, C2W Life Sciences – Mens en Molecule, 19 februari
2011
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Interview met Karin van den Boogaert ‘Baas-over-eigen-genoom’, Wetenschapsprogramma Hoe?Zo!
Radio van de NTR (Nederlandse publieke omroep voor informatie, educatie en cultuur – voorheen Teleac),
Hilversum, 8 februari 2011
Interview met Matt Jones, Genome Web, December 15 2010, published at
Interview met Warna Oosterbaan, 1 december 2008, ‘Techniek vliegt, de wet kruipt’, in NRC Handelsblad,
6-7 december 2008
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CONSTITUTIONELE PROCESSEN: DE WISSELWERKING TUSSEN DE
NATIONALE EN EUROPESE DIMENSIE
1.

KENMERKEN VAN HET PROGRAMMA

1.1. Volledige titel
Constitutionele processen: de wisselwerking tussen de nationale en Europese dimensie

1.2. Keywords
Constitutionele rechtsvergelijking in Europa, Europees constitutioneel recht, verhouding tussen Europees
en nationaal, wisselwerking

1.3. (Coördinerend) programmaleiders
- Mw. Prof. M. Claes (UM) (coördinator sinds 2011)
- Prof. L. Besselink (UvA) (vanaf 2012)
- Prof. H. Kummeling (UU)
- Prof. J. Peters (UvA) (tot 2012)
- Prof. S. Sottiaux (KUL)
- Prof. L. Verhey (UM) (coordinator tot 2011)

1.4. Missie
Het deelprogramma Constitutionele processen: de wisselwerking tussen de nationale en Europese dimensie
maakt deel uit van het programma Ius Commune en publiekrecht, en streeft naar een geïntegreerde benadering van ‘het Europese constitutionele recht’, waarin zowel het Europese als nationale perspectief worden betrokken. Het onderzoek binnen dit programma betreft de onderlinge wisselwerking en samenhang,
alsmede de spanningen en tegenstellingen tussen het Europese en het nationale in een complexe en
samengestelde constitutionele omgeving in het kader van Europese integratie. Het heeft dus betrekking op
de terreinen die traditioneel worden gezien als ‘Europees institutioneel recht’, de bescherming van grondrechten als die van het staatsrecht/constitutionele recht. De wisselwerkingen – zowel bottom-up als
top-down en tussen nationale en Europese stelsels onderling –, convergenties en divergenties worden bestudeerd binnen de diverse thema’s van het constitutionele recht, zowel met betrekking tot het constitutionele
design van de EU en de lidstaten (bijv. de rol van nationale parlementen en constitutionele toetsing), als de
onderliggende constitutionele beginselen (zoals democratie, accountability, burgerschap, bescherming van
grondrechten, en rechtsstatelijkheid).

1.5. Historie
In de wetenschappelijke verslaglegging van 2005-2007 werd reeds opgemerkt dat een hervorming van het
programma Ius Commune en publiekrecht op handen was. Deze hervorming is medio 2008 doorgevoerd en
heeft geleid tot de oprichting van het programma Constitutionele processen: de wisselwerking tussen de
nationale en Europese dimensie, naast Rechtsbescherming en handhaving: de wisselwerking tussen de
nationale en Europese dimensie; Integratie, differentiatie en flexibiliteit: nieuwe perspectieven op EU recht
en beleid; en Constitutionele processen in de internationale rechtsorde.
In het licht van de voortschrijdende tendensen van globalisering, Europeanisering en privatisering, en de
veranderende rol van de staat en het recht alsmede de opvattingen daarover, zal duidelijk zijn dat deze
verdeling niet waterdicht is, en dat samenwerking tussen deze onderzoeksgroepen onderling niet alleen
nuttig, maar tevens noodzakelijk is, en het onderzoek binnen ieder van de onderscheiden groepen verder
verrijkt.

1.6. Score evaluatie internationale peer review commissie 2008 (periode 2005-2007)
Tijdens de peer review van 2008 bestond dit programma niet in zijn huidige vorm. Het publiekrechtelijke
onderzoek was destijds ondergebracht in drie deelprogramma’s, te weten: Publiekrechtelijke rechtsverge-
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lijking; Constitutionele processen in Europa en Constitutionele processen in de internationale rechtsorde.
Deze programma’s werden als volgt beoordeeld:




Publiekechtelijke rechtsvergelijking: 4,4;
Constitutionele processen in Europa (alleen het subdeel ‘De verhouding Europees-nationaal recht’):
4,3;
Constitutionele processen in de internationale rechtsorde: 4,2.

2.

DOELSTELLING, ONDERZOEKSTERREIN EN ONDERZOEKSOMGEVING

2.1. Missie, visie en doelstelling (thema)
Het deelprogramma Constitutionele processen: de wisselwerking tussen de nationale en Europese dimensie, dat deel uitmaakt van het programma Ius Commune en publiekrecht, streeft naar een geïntegreerde
benadering van ‘het Europese constitutionele recht’, waarin zowel het Europese als nationale perspectief
worden betrokken. In het licht van de voortschrijdende tendensen van globalisering en Europeanisering, en
de veranderende rol van de staat en het recht alsmede de opvattingen daarover, kunnen de klassieke
rechtsgebieden van het staatsrecht en het Europese recht niet meer los van elkaar worden gezien. De onderzoeksgroep beoogt een geïntegreerde bestudering van Europees constitutioneel recht. In de hedendaagse
constellatie waarin staten en Europese organisaties onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, kan het
onderzoek zich niet meer beperken tot de voorheen afzonderlijke rechtsgebieden van Europees en nationaal
constitutioneel recht.
Onze doelstellingen zijn dan ook, ten eerste, een beter inzicht te krijgen in de processen van constitutionalisering die zich zowel binnen staten als tussen staten, zowel binnen de Europese organisaties als
onderling en tussen de Europese staten en hun organisaties onderling afspelen. Dit doen wij binnen de klassieke thema’s van het constitutionele recht: de organisatie van de uitoefening van publiek gezag, de begrenzing daarvan, alsmede de waarden en beginselen die eraan ten grondslag liggen, inclusief de grondrechten.
Ten tweede beogen wij bij te dragen aan de Europese discussie over de vraag hoe binnen een integrerend
Europa gestalte kan worden gegeven aan de constitutionele waarden en beginselen waarop de moderne
westerse staat is gebaseerd: democratie, rechtsstatelijkheid, bescherming van grondrechten. Ten derde
loopt als rode lijn door het onderzoek de vraag hoe gemeenschappelijkheid, integratie en eenheid enerzijds,
en nationale identiteit en eigenheid anderzijds kunnen worden gewogen, en welke instrumenten het recht
daartoe biedt.

2.2. Positie binnen Ius Commune en op nationaal en internationaal niveau
De onderzoeksgroep Constitutionele processen richt zich inhoudelijk op de centrale probleemstelling van
de Onderzoekschool naar de rol van het recht in Europese integratieprocessen, en de rol van ius commune
daarin alsmede de gevolgen van integratie op gemeenschappelijkheid en eigenheid van nationale systemen
en culturen. Het programma onderzoekt deze centrale vragen met betrekking tot de onderwerpen die
traditioneel tot het constitutionele recht behoren, zowel binnen nationaal recht (staatsrecht/grondwettelijk
recht) als binnen het Europese recht (institutioneel recht van de Unie en EVRM). Daarbij speelt de rechtsvergelijking vanzelfsprekend een centrale rol.
Wat de onderzoeksgroep uniek maakt, is de samenwerking tussen experts met een meer nationale invalshoek (‘constitutionalisten’ of ‘staatsrechtgeleerden’) en Europese juristen, met expertise in EU en EVRM
recht.
Leden van de onderzoeksgroep participeren ook in vele andere nationale en internationale netwerken en
samenwerkingsverbanden. Als voorbeelden zijn te noemen European Union Democracy Observatory
(EUDO) (De Witte, Gasca), European Constitutional Law Network (ECLN) (Claes, Curtin), CHALLENGE
(KP 6 project, Besselink, Brouwer), Ius Publicum Europaeum (IPE, Max Planck Institute for Comparative
Public Law and International Law) (Besselink, Claes, De Witte), ReNEUAL (Research Network on EU
Administrative Law) (Curtin), European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality
(Prechal, Senden). Op nationaal vlak vindt samenwerking plaats onder andere plaats in het kader van de
Staatsrechtkring, de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER), het Nederlands Juristencomité
voor de Mensenrechten (NJCM).
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2.3. Samenwerking met andere onderzoeksgroepen
Binnen de onderzoeksgroep wordt nauw samengewerkt. Een vanzelfsprekende gelegenheid zijn de jaarlijkse Ius Commune congressen, waar workshops worden georganiseerd met deelname van jonge onderzoekers en seniores, en waarbij ook buitenlandse gasten worden uitgenodigd.
Maar de samenwerking gaat veel verder: senior en junior onderzoekers nemen deel in elkaars onderzoeksprojecten en onderzoeksbijeenkomsten. Voorbeelden van dergelijke vergaande samenwerking zijn het
ERC onderzoeksproject onder leiding van Monica Claes (EuNaCon, UM) waarin onderzoekers van alle
deelnemende faculteiten participeerden als leden van de internationale task force en deelnamen in de jaarlijkse workshops (2009, 2010, 2011 en 2013); het project over Federalisme in de Europese Unie, getrokken
door onderzoekers verbonden aan de KU Leuven, waarin leden van de groep aan de UM betrokken waren
(2011) en het HIIL expert seminar georganiseerd door Leonard Besselink (UU, nu UvA), waarin junior en
senior onderzoekers van UM, UU en UvA participeerden (2012).
Binnen de Ius Commune onderzoekschool wordt met name samengewerkt met de andere onderzoeksgroepen binnen Ius Commune en publiekrecht. Eerder werd al aangegeven dat de verdeling tussen deze
groepen onderling niet waterdicht is, en dat veel wordt samengewerkt, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse
congressen, door middel van de organisatie van gezamenlijke workshops (zie verder 9.3).
Alle onderzoekers zijn ook nauw verbonden met andere onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland. Zo
nemen de onderzoekers constitutioneel recht deel aan de activiteiten en publicaties van de Staatsrechtkring
(bijv. preadvies Claes voor de Staatsrechtconferentie 2012 in Leiden), en participeren veel medewerkers in
de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER, bijv. lezingen Claes, Prechal en Senden). Vanzelfsprekend wordt ook op individuele basis regelmatig en intensief samengewerkt met onderzoekers in het
buitenland. Te noemen zijn in het bijzonder de samenwerking met het Max Planck Instituut (Heidelberg),
het European University Institute (EUI), de University of Copenhagen, Humboldt Universität (Berlin), de
Universiteit Antwerpen (UA), New York University (NYU), University College London (UCL) en Pompeu
Fabra (Barcelona).

2.4. Aansluiting met gastonderzoekers
Regelmatig verblijven gastonderzoekers aan de deelnemende faculteiten. Zij geven een belangrijke impuls
aan het onderzoek en dragen bij aan het creëren van een levendig academisch klimaat. Naar aanleiding van
hun verblijf worden onderzoeksbijeenkomsten georganiseerd, waartoe alle leden van de onderzoeksgroep
worden uitgenodigd. Specifiek zijn te noemen zijn Dr. Aida Torres Pérez (Pompeu Fabra, Barcelona,
verblijf aan UM in 2011), Dr. Giuseppe Martinico (verblijf bij de EuNaCon onderzoeksgroep 2009-2010),
Dr. Diane Fromage (Pompeu Fabra Barcelona, verblijf aan UM in 2012), Dr. Maribel Gonzalez Pascual
(Pompeu Fabra, Barcelona, verblijf aan UM in 2011) en Dr. Constanze Semmelmann (University of St.
Gallen, verblijf aan de UM in 2012), Anna Wallerman (University of Gothenburg, UvA 2012) en Desmond
Johnson (University of Copenhagen, UU 2012).

3.

PROGRAMMAOPZET EN STRATEGIE

3.1. Probleemstelling, doel, focus en methode
Doel van het programma is beter inzicht te krijgen in de processen van constitutionalisering binnen Europa
en in Europese staten. Daarbij staat de wisselwerking tussen het nationale en het Europese centraal. Het is
evident dat de vragen die centraal staan in het onderzoek steeds zowel uit een Europees en uit nationaal
perspectief worden behandeld, hetgeen in Europa de rechtsvergelijkende methode noodzakelijk maakt. Dit
vergt dus het samenbrengen van expertise op het vlak van (nationaal) constitutioneel recht, EU-en EVRM
recht.

3.2. Programmabeschrijving en thema’s
3.2.1. Constitutionalisering in een gelaagde rechtsorde
Dit algemene en overkoepelende thema richt zich op de processen van constitutionalisering die zich in
Europa afspelen, zowel op Europees als op nationaal niveau. Binnen dit deelthema staan conceptuele vraag-
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stukken centraal. De constitutionalisering vindt plaats op verschillende niveaus (nationaal, Europees en
internationaal), en heeft naast juridische ook politieke, sociale, economische en (rechts-)culturele dimensies. Het onderzoek richt zich op de constitutionele ontwikkeling binnen de Europese Unie, inclusief de
wisselwerking tussen ontwikkelingen in de lidstaten onderling en hun invloed op de EU. In de studie van de
ontwikkeling van een Europees constitutioneel recht staat de ‘gelaagdheid’ of het samengestelde karakter
van de structuur centraal. Een thema dat in dit verband tevens aan bod komt betreft de beginselen van
doorwerking van en voorrang en de evolutie en acceptatie van de ‘klassieke’ leerstukken van doorwerking
die de verhouding tussen de verschillende ‘lagen’ structureren, zoals rechtstreekse werking en voorrang.
Deze leerstukken hebben nieuwe dimensies gekregen door kwantitatieve en kwalitatieve uitbreiding van de
EU. Tegelijkertijd met deze doorwerking en voorrang moeten in de betrokken rechtsorde rechtsstatelijke
vereisten, waaronder het legaliteitsbeginsel worden nageleefd, zowel in nationale, supranationale als in
transnationale verhoudingen. Dit leidt tot fricties en spanningen, die nader onderzocht worden.
3.2.2. Democratie, machtenscheiding en accountability
Het tweede hoofdthema spitst zich toe op de constitutionele beginselen van democratie, machtenscheiding
en accountability. Daarbij gaat het om de inrichting van de nationale en EU-instellingen, hun respectievelijke bevoegdheden en onderlinge taakverdeling en het in dat kader beschikbare instrumentarium. In het
onderzoek gaat bijzondere aandacht uit naar de positie van parlementen, zowel op Europees als op
nationaal niveau.
Met de beginselen van democratie en machtenscheiding hangt het principe van accountability nauw samen.
Een voortdurende bron van maatschappelijke discussie is de wijze waarop het – veelal niet-democratisch
gekozen – bestuur verantwoording aflegt. De inhoud van politieke en andere verantwoordingsmechanismen hangt af van binnen het constitutionele bestel heersende opvattingen omtrent centrale leerstukken als
democratie, machtenscheiding en ‘checks and balances’, soevereiniteit en politieke verantwoordelijkheid.
De betekenis van dergelijke leerstukken dient te worden bezien in de context van de in het betreffende
stelsel bestaande regeringsvorm. Aard en omvang van verantwoordingsmechanismen zijn afhankelijk van
onder meer parlementaire bevoegdheden, de positie van de uitvoerende macht, het al dan niet bestaan van
min of meer los van de regering bestaande instellingen, zoals zelfstandige bestuursorganen (‘agencies’) en
de positie van de burger en van de ‘civil society’ in het verantwoordingsproces. In algemene zin wordt
onderzocht in hoeverre binnen de Europese Unie en de lidstaten sprake is van gemeenschappelijke grondslagen, en hoe binnen een gelaagde rechtsorde de genoemde gemeenschappelijke beginselen gestalte
kunnen krijgen. Centrale thema’s in deze context zijn de rol van nationale parlementen in de Europese
Unie, parlementaire onderzoeksbevoegdheden (waaronder het enquêterecht), de controle op zelfstandige
bestuursorganen (‘agencies’) en de staatsrechtelijke positie van ambtenaar. Ook hier krijgt de positie van
parlementen derhalve bijzondere aandacht.
3.2.3. Grondrechten en de rule of law
In het proces van constitutionalisering binnen Europa speelt ook de Raad van Europa een grote rol, met
name ter zake van de bescherming van de rechten van de mens en fundamentele rechtsbeginselen. Dat geldt
in de eerste plaats uiteraard het EVRM. De institutionele ontwikkeling van ‘Europa’ wordt door deze
normen als het ware ingekaderd. Bij het onderhavige thema gaat het niet alleen om de inhoud en
doorwerking van verdragsnormen als neergelegd in, onder meer, het EVRM en het ESH, maar ook om
vraagstukken betreffende de bescherming van grondrechten in de interactie tussen EU, Raad van Europa en
nationaal constitutioneel recht. Uiteraard speelt ook het EU-Handvest voor de grondrechten een belangrijke
rol. Een centraal vraagstuk betreft de verhouding tussen het EU-Handvest, andere mensenrechtenverdragen, zoals het EVRM en het ESH, en nationale grondrechten en tussen de Straatsburgse, Luxemburgse en
nationale rechters. Bij de effectieve bescherming van grondrechten speelt de rechter immers een cruciale
rol. Derhalve wordt in dit deel van het programma ook gekeken worden naar de vraag hoe grondrechten
worden beschermd in de rechtspraak van Europese en nationale rechters, en hoe zij verder vorm geven aan
grondrechten in een meerlagige rechtsorde.

3.3. Programmaleiding
Tot medio 2011 was de coördinatie in handen van Luc Verhey (UM, nu Leiden). Vanaf medio 2011 heeft
Monica Claes (UM) de coördinerende programmaleiding overgenomen. De programmaleiding is in handen
van Leonard Besselink (sinds september 2012 UvA, voorheen UU), Henk Kummeling (UU) en Stefan
Sottiaux (KU Leuven, sinds 2011). De onderzoeksgroep uit Leuven is pas in 2011 toegetreden tot de
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onderzoeksgroep. Ten dele gaat het om een hernieuwing van het lidmaatschap, maar belangrijker voor de
onderzoeksgroep is de komst van een nieuwe generatie onderzoekers, die meteen actief participeerde in het
gezamenlijke onderzoek. Zowel de personele wisseling in de programmaleiding (UM, UvA en KUL) als de
komst van de jonge en enthousiaste Leuvense groep heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de accenten die
binnen het programma gelegd worden, en verstevigt bovendien de vitaliteit van de groep. De nieuwe
programmaleiders kennen elkaar goed, werken nauw samen binnen andere gremia, en hebben de intentie
om die samenwerking ook binnen Ius Commune verder gestalte te geven.
De programmaleiding organiseert met groot succes de workshops tijdens de jaarlijkse Ius Commune
conferentie (zie verder onder 5.2). De programmaleiders hebben onderling geregeld contact over promotieonderzoek, opdrachtonderzoek en het opzetten van nieuwe onderzoeksprojecten. Zij werken ook samen in
andere contexten buiten de onderzoekschool, hetgeen de banden verder versterkt.

3.4. Maatregelen genomen n.a.v. de internationale peer review 2008
In 2008 bestond het programma niet in zijn huidige vorm. Het programma Ius Commune en publiekrecht is
in 2008 hervormd, en opnieuw ingedeeld (zie hierboven 1.5).

4.

PERSONELE INZET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

Tabel 1: Onderzoeksinzet 2008-2012 – Constitutionele processen: de wisselwerking tussen de nationale en
Europese dimensie

Vaste staf

1

Tijdelijke staf
Promovendi

2

3

Totaal staf

5.

2008

2009

2010

2011

2012

4,62

4,45

4,74

5,27

5,68

0,40

1,10

1,40

0,75

0,58

7,10

9,20

10,32

11,15

12,37

12,12

14,75

16,46

17,17

18,63

ONDERZOEKSRESULTATEN

Tabel 2: Onderzoeksresultaten 2008-2012 – Constitutionele processen: de wisselwerking tussen de
nationale en Europese dimensie
2008

2009

2010

2011

2012

Artikels refereed
Artikels
non-refereed
Boeken

14

15

22

24

26

6

2

2

5

2

2

3

2

3

8

Boekdelen

27

41

26

40

46

Dissertaties

1

2

3

1

57

58

64

55

45

7

9

11

13

35

Congresbijdragen4
Vakpublicaties
Populariserende
publicaties5
Overig

1
2
3
4

5

Hoogleraren, UHD’s en UD’s.
Onderzoekers inclusief post-docs.
Alle categorieën.
In deze verslagperiode zijn congresbijdragen opgenomen in de categorie boekdeel, wanneer de congresbundel
daadwerkelijk is verschenen.
In deze verslagperiode zijn geen populariserende publicaties in de verslaglegging opgenomen.
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5.1. Kernpublicaties
De keuze van drie kernpublicaties was gegeven de overvloed aan fraaie publicaties erg lastig. We hebben
ervoor gekozen om per deelthema (zie boven, onder 3.2) één publicatie te kiezen.


Constitutionalisering in een gelaagde rechtsorde
Claes, M., Visser, M.C.B.F. de, Popelier. P. & Heyning, C. van de (Eds.) (2012). Constitutional conversations in Europe. Actors, topics and procedures (Ius Commune Europaeum, 107). Antwerp:
Intersentia (ISBN 978-17-8068-069-9). (xiii + 379 p.)
Toelichting: Op Europees vlak heeft constitutionalisering plaatsgevonden langs de twee pijlers van
het EVRM en de Europese Unie. Dit proces van constitutionalisering heeft belangrijke consequenties
gehad voor de wending die Europese integratie heeft genomen in de richting van politieke, bestuurlijke, sociale en economische besluitvorming die dient te voldoen aan de constitutionele beginselen
van democratie, fundamentele rechten en rechtsstatelijkheid (‘rule of law’), zoals dit ook is neergelegd in het EU Verdrag. Een belangrijke rol in het proces van constitutionalisering en van de tweezijdige constitutionele wisselwerking tussen het Europese en nationale niveau is die van Europese en
nationale rechterlijke instanties, die in de wetenschap geconceptualiseerd is als één van dialoog en
dialectiek.



Democratie, machtenscheiding en accountability
Curtin, D.M. (2009). Executive power of the European Union. Law, practices, and the living
constitution. Oxford: Oxford University Press. (303 p.)
Toelichting: De betekenis van democratie, machtenscheiding en accountability die in het constitutionele recht van de Europese staten in de loop van de 19 de en vroeg 20ste eeuw hun beslag hebben
gekregen, hebben tot belangrijke en complexe vraagstukken sinds bevoegdheden tot besluitvorming
die voorheen binnen staten werden uitgeoefend in toenemende mate zijn opgedragen aan Europese
instellingen. De dominantie van de executieve in het proces van integratie binnen de EU en de in de
praktijk relatief beperktere rol die nationale wetgevers en parlementen spelen maken vraagstukken
rond de betekenis en het proces van verantwoording van eminent belang. Deze zijn op voorbeeldige
wijze zowel conceptueel als analytisch aan de orde gesteld in deze monografie.



Grondrechten en Rule of Law
Besselink, L.F.M. (2012). The protection of fundamental rights post-Lisbon: The interaction between
the Charter of Fundamental Rights of the European Union, the European Convention on Human
Rights and national constitutions. General report. In J. Laffranque (Ed.), Reports of the XXV FIDE
Congress Tallinn 2012. Volume 1: The protection of fundamental rights post-Lisbon (pp. 1-139).
Tallinn: Tartu University Press
In de tweede helft van de 20ste eeuw hebben constitutionele vraagstukken zich in verhevigde mate
afgespeeld op het vlak van de grondrechten van individuen, als een van de meest prominente essentialia van de rechtsstaat. De internationale en nationale grondrechten bescherming gingen daarbij hand in
hand, zij het dat aanvankelijk bij gebreke aan een traditionele grondrechtencatalogus de grondrechtenbescherming binnen de EU zijn eigen ontwikkeling doormaakte onder invloed van de rechtspraak van
nationale constitutionele en gewone rechters. Het van kracht worden van het EU Handvest van de
Grondrechten en de verplichting voor de EU toe te treden die met de inwerkingtreding van het
Verdrag van Lissabon is ontstaan, is een nieuwe mijlpaal bereikt in de grondrechtenbescherming, die
echter – mede in de verhouding tot nationale grondrechtenbescherming – weer zijn eigen vragen
oproept.

5.2. Belangrijke onderzoeksresultaten en publicaties
Als het geheel van de publicaties binnen dit programma wordt overzien, dan is de conclusie onontkoombaar
dat de constitutionele wisselwerking tussen nationale en Europese rechtsordes in de 21ste eeuw zodanig
belangrijk is geworden, dat belangrijke ontwikkelingen binnen elk van deze rechtsordes nauwelijks meer
kunnen worden verklaard zonder de andere dimensie in de analyse te betrekken. Wat betreft de bestudering
van het constitutionele recht wordt daarom wel gesproken van een paradigmaverschuiving. Het onderzoek
verricht binnen het programma en het geheel aan bevindingen in de vele belangrijke publicaties binnen dit
programma bevestigt dit. Daarbij worden ook impliciet of expliciet de normatieve en feitelijke grenzen van
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zowel de wisselwerking zelf verkend, als van de betekenis daarvan voor de onderscheiden constitutionele
ordes.
Naast de genoemde kernpublicaties noemen wij uit het grote aantal fraaie en belangrijke publicaties het
navolgende geselecteerde publicaties, omdat zij op grond van kwaliteit, impact, of vernieuwend karakter
opvallen. De lijst als geheel laat tevens een rijke variatie zien aan wetenschappelijke bijdragen (peerreviewed artikelen, edited volumes en monografieën, zowel nationaal als Europees en rechtsvergelijkend).
Bovendien vinden wij het belangrijk dat zowel senior- als junior onderzoekers uitstekend weten te
publiceren zowel in tijdschriften die binnen verschillende wetenschappelijke debatten waarin onderzoekers
participeren tot de top behoren, als bij vooraanstaande wetenschappelijke uitgevers. De volgorde bij de
thematisch gerangschikte bijdragen hierna is alfabetisch.


Constitutionalisering in een gelaagde rechtsorde
Claes, M. & Witte, B. de (2012). The role of national constitutional courts in the European legal space.
In: A. Mazmanyan, P. Popelier & W. Vandenbruwaene (Eds.), The role of courts in a context of
multi-level governance (pp. 79-104). Antwerp/Cambridge: Intersentia.
Cloots, E., Baere, G. de & Sottiaux, S. (Eds.). (2012). Federalism in the European Union (Modern
Studies in European Law, 33). Oxford and Portland/Oregon: Hart Publishing (ISBN 978-18-4946242-6). (438 p.)
Prechal, A. (2010). Competence creep and general principles of law. Review of European Administrative Law, 3(1), 5-22.
Witte, B. de (2011). Direct effect, primacy, and the nature of the legal order. In P. Craig & G. de Búrca
(Eds.), The evolution of EU law (pp. 323-362) (second edition). Oxford: Oxford University Press.
Wouters, J., Verhey, L.F.M. & Kiiver, P. (Eds.), European Constitutionalism beyond Lisbon.
Antwerp/Oxford/Portland: Intersentia (ISBN 978-90-5095-888-2). (xxii + 306 p.)



Democratie, machtenscheiding, accountability
Curtin, D.M., Mair, P. & Papadopoulos, Y. (Eds.). (2012). Accountability and European governance
(West European Politics). London: Routlegde (ISBN 978-04-1568-880-2). (264 p.)
Curtin, D.M. & Senden, L. (2011). Public accountability of transnational private regulation: chimera
or reality? Journal of Law and Society, 38(1), 163-188.
Visser, M.C.B.F. de (2010). Judicial accountability and new governance. Legal Issues of Economic
Integration, 37(1), 41-60.
Jancic, D. (2011). National parliaments and European constitutionalism: accountability beyond
borders. (dissertatie Universiteit Utrecht).Utrecht: Universiteit Utrecht (487 p.)
Kiiver, P. (2012). The early warning system for the principle of subsidiarity: constitutional theory and
empirical reality. London: Routledge (ISBN 978-04-1568-522-1) (176 p.)



Grondrechten en rule of law
Besselink, L.F.M., Pennings, F.J.L. & Prechal, A. (Eds.). (2010). The eclipse of the legality principle
in the European Union (European Monographs, 75). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International
(ISBN 978-90-4113-262-8). (xxv + 303 p.)
Haljan, D.P. (2009). Is the rule of law a limit on popular sovereignty. In E. Claes, W. Devroe & B.
Keirsbilck (Eds.), Facing the limits of the law (pp. 273-297). Berlin/Heidelberg: Springer Verlag.
Reestman, J.H. (2009). The Franco-German constitutional divide. Reflections on national and
constitutional identity at the occasion of the Lissabon-Urteil. European Constitutional Law Review,
390.
Witte, B. de (2010). From ‘Common principle of equality’ to ‘European antidiscrimination law’.
American Behavioral Scientist, 53, 1715-1730.
Zoethout, C.M. (2009). De democratische rechtsstaat als publieke moraal. In A.J. Nieuwenhuis &
C.M. Zoethout (Eds.), Rechtsstaat en religie (Publikaties van de Staatsrechtkring. Staatsrechtconferenties, 13) (pp. 141-162).Nijmegen: Wolf Legal Publishers (ISBN 978-90-5850-444-9).
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Naast deze publicaties worden de onderzoeksresultaten ook verspreid door de vele presentaties en lezingen
op nationale en internationale conferenties, door de organisatie van seminars en studiedagen, en de
deelname aan workshops elders.
Ieder jaar is met groot succes een workshop georganiseerd tijdens het Ius Commune Congres.


Amsterdam, 29-30 november 2012: Clash of the titans: fundamental rights and fundamental freedoms. The protection of EU fundamental rights within the internal market, gezamenlijke workshop
met de onderzoeksgroep Integratie, differentiatie en flexibiliteit: nieuwe perspectieven op EU recht en
beleid (organisatie: Leonard Besselink en Sybe de Vries).



Utrecht, 24-25 november 2011: Transnational networks. National, European and international
perspectives, gezamenlijk workshop van de vier publiekrechtelijke onderzoeksgroepen.



Leuven, 25-26 november 2010: National constitutional identity and common constitutional traditions
in the European Union (organisatie: Monica Claes; sprekers: o.a. Elke Cloots, en Monica Claes)



Maastricht, 26-27 november 2009: Positive Obligations in the Case Law of the European Court of
Human Rights (organisatie: Rob van de Westelaken)



Amsterdam, 27-28 november 2008: Nationale grondwetten en internationaal en Europees recht,
gezamenlijke workshop met de Ius Commune onderzoeksgroep Constitutionele processen in de
internationale rechtsorde (sprekers: Besselink, Cambien, Claes, Nollkaemper, Wessel)

Andere jaarlijks terugkerende evenementen, waren de workshops in het kader van het EuNaCon onderzoeksproject onder leiding van Monica Claes, in het kader van haar ERC Grant. Deze workshops brachten
nationale en internationale experts bijeen, zowel constitutionalisten als Europees recht juristen, onder wie
bijvoorbeeld Vicki Jackson (Harvard), Constance Grewe (Straatsburg), Adam Tomkins (Glasgow),
Christoph Möllers (Berlin), Laurent Pech (Galway), Renata Uitz (CEU Budapest), Marie-Claire
Ponthoreau (Bordeaux) en Janneke Gerards (Nijmegen), alsmede leden van de groep (Besselink, Cloots, De
Witte, Eijsbouts, Reestman, Sottiaux). Deze zeer levendige workshops dragen bij aan het onderzoek
uitgevoerd door het EuNaCon team (Claes, De Visser, Gasca, Hoffmann, Skoutaris, allen lid van de
onderzoeksgroep). In de loop van 2013 en 2014 zullen maar liefst 6 boeken worden gepubliceerd bij Hart
Publishing, in de nieuwe reeks European and National Constitutional Law.
Hieronder volgen slechts enkele voorbeelden van workshops, seminars en conferenties die wij zelf
organiseerden:


The Accession of the EU to the ECHR, UM Campus Brussel, 16-17 november 2012 (workshop,
organisatie: Skoutaris, deelname: o.a. Claes en De Witte). De workshop zal uitmonden in een bundel,
uitgegeven bij Hart Publishing (Oxford).



The economic crisis and the law, Maastricht 2 november 2012 (joint MCEL-MI workshop,
organisatie: Claes en Heringa, deelname van meerdere onderzoekers van de groep).



Constitutional relations in Europe: paradigmatic shifts, Wassenaar, 19-20 april 2012 (International
Expert Seminar, HiiL NIAS Henry G. Schemers Fellowship Programme, organisatie: Besselink,
paper presentaties van: o.a. Besselink, Claes, Curtin).



The accountability of financial regulators. Lessons from the financial crisis, Maastricht, 20 april
2012.



De rechter en de wetgever: De Trias onder druk?, Maastricht, 5 april 2012 (organisatie: Van der
Woude, sprekers: o.a. Claes).



Accountability of independent agencies before parliaments: bringing US and EU experiences
together, Maastricht, 3 februari 2012.



‘We, the People? Beschouwingen over grondwetgeving’, Montesquieu lezing, Maastricht, 1 december
2011 (spreker: Claes).



Constitutional adjudication in a European context, Maastricht, 8-9 november 2011, Workshop in het
kader van EuNaCon, in samenwerking met MCEL en het Max Planck Ius Public Europaeum project,
organisatie: Claes en De Witte, papers van: De Visser, De Witte, Verrijdt).
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How to keep Hungary under EU control, Gastlezing door Armin von Bogdandy (Max Planck Institute
for International Law and Comparative Public Law, Heidelberg), Maastricht, 9 november 2011.



Judicial activism at the Court of Justice: causes, responses and solutions, Maastricht, 10-11 oktober
2011 (organisatie: De Witte, Muir en Dawson). De bundel naar aanleiding van deze workshop zal
begin 2013 verschijnen bij Edward Elgar, met bijdragen van meerdere leden van de onderzoeksgroep.



Transnational constitutionalism in Europe: national constitutional identity and common constitutional Traditions in the European Union, panel tijdens de Annual Conference of UACES (University
Association for Contemporary European Studies), Cambridge, Robinson College, 6 september 2011
(Claes, De Visser, Hoffmann, Gasca, Skoutaris).



Transnational constitutionalism in Europe: national constitutional identity and common constitutional
traditions in the European Union, panel tijdens de 18th Conference of Europeanists, Barcelona, 21 juni
2011 (Claes, De Visser, De Witte, Hoffmann, Gasca, Skoutaris).



Federalism in the European Union, Leuven 12-13 mei 2011 (organisatie: Cloots, De Baere, Sottiaux).
Het onderzoek gepresenteerd tijdens deze conferentie is inmiddels gepubliceerd in Cloots, E., Baere,
G. De & Sottiaux, S. (Eds.). (2012). Federalism in the EU (Modern Series in European Law, 33) (pp.
83-109). Oxford: Hart Publishing (ISBN 978-18-4946-242-6), en bevat bijdragen van verscheidene
leden van de onderzoeksgroep (Claes, Cloots, Skoutaris, Sottiaux, De Visser).



Constitutional conversations in Europe. Actors, topics and procedures, Antwerpen, 31 maart en 1
april 2011 (organisatie: Claes en De Visser, met Popelier en Van De Heyning). Naar aanleiding van de
conferentie is een mooie bundel verschenen: Claes, M., Visser, M. de, Popelier, P. & Heyning, C. Van
de (Eds.). (2012). Constitutional conversations in Europe. Actors, topics and procedures. Antwerp:
Intersentia.



Constitutional perspectives on European integration: Germany and the Netherlands, Maastricht, 24
en 25 februari 2011 (organisatie: Verhey, sprekers: o.a. Besselink, Claes en De Witte).



Normenhiërarchie in het Koninkrijk, 23 april 2010, Utrechts Staatsrechtelijk Symposium, Utrecht
(organisatie: Besselink).



Civil Servants and Politics, Maastricht, 4-5 maart 2010 (organisatie: Verhey en Hardt). De bijdragen
zijn gepubliceerd in Neuhold, Chr., Vanhoonacker, S. & Verhey, L. (Eds.) (2013). Civil servants and
politics: a delicate balance. Palgrave: Macmillan.



Parlementaire immuniteit in een Europese context, Universiteit Utrecht, 26 februari 2010 (organisatie: Nehmelman).



Parliamentary investigations, expert meeting, Maastricht 15 januari 2009 (organisatie: Loeffen en
Verhey).



De aangesproken Staat. Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en immuniteit van de overheid,
Staatsrechtconferentie Utrecht, 11 december 2009 (organisatie: Besselink en Nehmelman). De
conferentie mondde uit in de publicatie van een bundel, Besselink, L.F.M. & Nehmelman, R. (Eds.).
(2010), De aangesproken staat. Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en immuniteit van de
overheid. Nijmegen: Wolf Legal Publishers



The eclipse of legality in Europe, legitimation, attribution and regulation of public authority within a
multi-level legal order, Utrecht, 5 november 2009 (organisatie: Besselink en Prechal), inmiddels
gepubliceerd in Besselink, L.F.M., Pennings, F.J.L. & Prechal, A. (Eds.). (2010). The eclipse of the
legality principle in the European Union (European Monographs, 75). Alphen aan den Rijn: Kluwer
Law International.



Parliaments and military missions, Maastricht, 23 oktober 2009 (organisatie: Verhey en Van der
Woude); de bijdragen zijn gepubliceerd in Hardt, S., Woude, W. van der & Verhey, L.F.M. (Eds.).
(2012), Parliaments and military missions. Groningen: Europa Law Publishing.



Federalism, the rule of law and the role of the judiciary: comparative political and legal analyses,
Leuven, 18 mei 2009 (organisatie: Alen).



The European Parliament in an ever changing union: where to go from here?, Maastricht, 5-6 maart
2009 (organisatie: Kiiver).



Expert meeting: A European Prosecution Service?, Maastricht, 23 april 2008 (organisatie: Verhey en
Zwiers).
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Political control and accountability in a European perspective, Maastricht, 13-14 maart 2008
(organisatie: Verhey), inmiddels gepubliceerd in Verhey, L.F.M., Kiiver, P. & Loeffen, S. (Eds.).
(2009). Political accountability and European integration. Groningen: Europa Law Publishing.

5.3. Zelfreflectie t.a.v. onderzoeksoutput
De output van het programma Constitutionele Processen is zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin
aanzienlijk. Wij benadrukken overigens kwaliteit boven kwantiteit. De publicaties zijn meestal in het
Engels geschreven en in internationale tijdschriften en bij gerenommeerde internationale uitgevers gepubliceerd. Daarnaast blijven leden van de groep ook in het Nederlands publiceren: zij participeren immers
ook in de nationale debatten, die in het Nederlands worden gevoerd. Daarmee is de zichtbaarheid van de
groep in binnen- en buitenland zeer groot.
Gedurende de periode 2008-2012 zijn zeven promotieonderzoeken succesvol afgerond, binnen de drie
hoofdthema’s van de onderzoeksgroep. Daarbij kan bovendien worden opgemerkt dat 2013 een jaar van
oogsten zal zijn. Ten minste zeven promovendi (Syrier, Loeffen, Hardt, Oršolić, Cloots, Boogaard,
Scholten) hebben eind 2012 en begin 2013 hun manuscript ingeleverd en zullen in 2013 promoveren.
Een punt van zorg is dat financiering uit de eerste geldstroom opdroogt en dat het verkrijgen van extra
middelen in de tweede geldstroom na de wijziging van het aanvraagbeleid van NWO (alleen kandidaten die
een legal research master hebben gevolgd kunnen financiering van een promotieonderzoek aanvragen) nog
moeilijker is geworden. De aanwas van jonge onderzoekers wordt daardoor problematisch. Bovendien
krijgen deelnemende faculteiten te maken met bezuinigingen, waardoor minder onderzoekstijd beschikbaar
is.

6.

ACADEMISCHE REPUTATIE

De academische reputatie van de onderzoeksgroep en haar leden is uitstekend. De programmaleiders en
verschillende senior onderzoekers behoren tot de Europese top op het vlak van Europees constitutioneel
recht (Besselink, Claes, Curtin, De Witte, Prechal, Senden, Sottiaux) en het nationale constitutionele recht
(naast de genoemden met name ook Alen, Heringa, Kummeling, Verhey).
Deze academische reputatie blijkt bijvoorbeeld uit de vele gastlezingen (‘invited lectures’) die zij verzorgen in binnen- en buitenland. De lijst is zeer lang, dus volgen hier slechts enkele voorbeelden ter illustratie:
Bruno De Witte verzorgde de keynote speech bij de opening van het FIDE congress Tallinn, 2012, de
tweejaarlijkse vergadering van de Fédération Internationale de Droit européen (600 deelnemers). Leonard
Besselink was bij dezelfde gelegenheid ‘general rapporteur’, en speelde zo een leidende rol in de formulering van de Europese onderzoeksagenda op het vlak van Europese bescherming van de grondrechten voor
de komende jaren. Monica Claes gaf een lezing in NYU (New York University) over constitutioneel
pluralisme op 11 oktober 2012. Deirdre Curtin presenteerde haar onderzoek tijdens de Transatlantic
Conference on Transparency Research (UU) in 2012. Linda Senden gaf een lezing Enhancing democracy
in the European Union: merits and deficiencies of the Union’s multi-track approach aan de University of
Michigan, Ann Arbor (18 februari 2010) tijdens een studieverblijf aldaar. Stefan Sottiaux verzorgde een
presentatie over The bad tendency test in the case law of the ECHR, tijdens de Joint Annual Conference
British Association of Comparative Law aan de University of Southampton (13 september 2010). De
uitstekende reputatie blijkt eveneens uit de vele uitnodigingen voor preadviezen die individuele onderzoekers ontvangen. Opnieuw volgen slechts enkele voorbeelden: Luc Verhey en Linda Senden schreven
preadviezen voor de Vereniging voor Wetgeving en Wetgevingsbeleid (Wetgever en Constitutie, 2009),
waarbij Verhey het nationale perspectief belichtte en Senden het Europese; Monica Claes verzorgde het
preadvies voor de Staatsrechtconferentie 2012 (The powers that be: Op zoek naar nieuwe checks and
balances in de verhouding tussen wetgever, bestuur, rechter en media in de veellagige rechtsorde) en
Remco Nehmelman schreef in 2010 het preadvies over de staatsrechtelijke positie van politieke partijen in
rechtsvergelijkend perspectief voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en
Nederland.
Verder blijkt onze reputatie uit de vele lidmaatschappen van redacties en advisory boards van de belangrijkste tijdschriften in de betreffende rechtsgebieden, waaronder Common Market Law Review (Prechal),
European Constitutional Law Review (Besselink, Beukers, Claes, Reestman, De Witte), European Law
Journal (De Witte), European Journal of International Law (De Witte), European Public Law (Besselink);
Maastricht Journal of European and Comparative Law (Claes, Kiiver), SEW: Tijdschrift voor Europees en

256

Constitutionele processen: de wisselwerking tussen de nationale en Europese dimensie

economisch recht (Prechal), Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (Claes, Nehmelman), Tijdschrift voor
Mensenrechten (Sottiaux) en European Human Rights Law Review (De Witte), alsmede in series bij
gerenommeerde uitgevers (Claes, general editor of the European and National Constitutional Law Series
bij Hart Publishing, Oxford en lid van de editorial board of the Cambridge Studies in Constitutional Law;
Curtin, editorial board Kluwer Paperbacks in European and International Law).
Erkenning van de uitstekende wetenschappelijke kwaliteiten van de leden van de onderzoeksgroep blijkt
verder uit de lidmaatschappen van de Koninklijke Nederlandse Academie KNAW (Curtin, 2003 en Prechal,
2008), alsmede van De Jonge Akademie van de KNAW (Claes, 2009), en van de Koninklijke Hollandsche
Maatschappij van Wetenschappen (Besselink, 2011). Deirdre Curtin ontving een Honorary Doctorate in
Law (LL.D) van het University College Dublin (2008). Philipp Kiiver’s talent werd bevestigd met de
toekenning van een veni-subisidie door NWO (2008).
Ook jonge onderzoekers ontvingen erkenning. Eveline Brouwer ontving de dissertatieprijs van de Staatsrechtkring Beste Proefschrift 2006-2008 voor het proefschrift Digital Borders and Real Rights. Effective
Remedies for Third-Country Nationals in the Schengen Information System (2008). Pauline de Morrée
kreeg in 2011 de Montequieu masterscriptieprijs en Mira Scholten ontving in 2012 de Europe Award van
het Montesuqieu Instituut voor haar artikel ‘Independent, hence unaccountable? The need for a broader
debate on accountability of the executive’, Review of European Administrative Law (2011/1, 5-44). In 2009
ontving Mira de Hans Smit Award, als ‘best participant’ van de Columbia-Leyden-Amsterdam Summer
Program. Maartje de Visser ontving de Tilburg University Dissertation Prize in 2009. Davor Jančić werd
beloond met de Europa-Prijs voor Jonge Academici 2011 voor zijn artikel ‘The European political order
and internet piracy: accidental or paradigmatic constitution-shaping?’ in de European Constitutional Law
Review (2010/6, 430-461). In 2012 ontving Nik de Boer de dissertatieprijs van de Nederlandse Vereniging
voor Europees Recht (NVER) voor een projectonderzoek in het kader van de onderzoeksmaster en de
universitaire Masterscriptie prijs van de Universiteit Utrecht voor zijn masterscriptie.
De wetenschappelijke kwaliteiten van de leden van de onderzoeksgroep vinden ook erkenning buiten de
academische wereld. Regelmatig worden onderzoekers gevraagd om advies (onder meer door WODC,
leden van de Tweede Kamer, Raad van State, Europees Parlement). Sacha Prechal werd in 2010 benoemd
als rechter in het Europees Hof van Justitie. Luc Verhey is sinds 1 maart 2010 staatsraad (Afdeling
Advisering van de Raad van State). André Alen is lid van het Grondwettelijk Hof van België. Monica Claes
en Leonard Besselink waren lid van de Staatscommissie Grondwet (2009-2010). Henk Kummeling is
voorzitter van de Kiesraad. Remco Nehmelman was lid van GRECO (Group of States against Corruption
van de Raad van Europa).

7.

WERVEND VERMOGEN

Het wervend vermogen van de groep is groot. De meest in het oog springende succesvolle aanvragen zijn:


Monica Claes: The European and national constitutional law project (EuNaCon)
Monica Claes ontving in 2008 een ERC Starting Grant (2008-2013) € 1,6 miljoen voor een breed
opgezet onderzoek op het terrein van Europees constitutioneel recht. Het project is uitgevoerd door 4
post-doc onderzoekers (Maartje de Visser, Nikos Skoutaris, Viorelia Gasca, Lars Hoffmann) en
Monica Claes, en mondt uit in de publicatie van zes boeken die in de loop van 2013 en 2014 worden
gepubliceerd door Hart Publishing, Oxford, in een nieuwe reeks over Europees constitutioneel recht,
onder redactie van Monica Claes. Leden van de onderzoeksgroep hebben actief geparticipeerd in het
project, en leveren ook bijdragen aan de bundel die n.a.v. de slotconferentie (Maastricht, februari
2013) wordt gepubliceerd.



Deirdre Curtin (met André Nollkaemper en Martijn Hesselink): The architecture of postnational
rulemaking
Het onderzoeksproject werd in 2010 door het CvB van de UvA erkend als een research priority
project, en ontving voor het opzetten en uitwerken van de centrale onderzoeksvragen een subsidie van
€ 1,3 miljoen.
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Linda Senden: Transnational private regulation. Constitutional foundations and governance design
Linda Senden ontving van Hiil (Hague Institute for the Internationalisation of Law) een subsidie van
€ 400.000,-. Zij voert het project uit in samenwerking met Fabrizio Cafaggi (EUI) en Colin Scott
(University College Dublin).



Philipp Kiiver: Alternative accountability mechanisms in traditional accountability forums: National
parliaments and the early warning system for the principle of subsidiarity
Philipp Kiiver ontving in 2008 een veni subsidie van € 208.000,- van NWO. Het onderzoek is
inmiddels afgerond en gepubliceerd in Kiiver, Ph. (2012). The early warning system for the principle
of subsidiarity: constitutional theory and empirical reality. London: Routledge (ISBN 978-04-1568522-1).



Leonard Besselink: The changing landscape of liberty and security in Europe CHALLENGE (KP 6
project)
Leonard Besselink was verantwoordelijk voor een workpackage van dit project met als titel The
relation between national, European and international law with respect to European borders. Het
project liep van juni 2004 tot mei 2009 en gefinancierd werd door de EU Commissie onder Zesde EU
Kaderprogramma. Totaalbedrag: € 292,500,-.



Leonard Besselink: The relevance of the national constitutional law in a globalising world: The
separation of powers as a restriction on national courts to interpret norms of public international law
Leonard Besselink verwierf een project bij het Hague Institute for International Law (HIIL) over
nationaal constitutioneel recht en doorwerking van internationaal recht in een tijdperk van globalisering. Het project concentreerde zich op de rol van nationale rechters en de machtenscheiding. Het
werd uitgevoerd door een post-doc onderzoeker, Dr. David Haljan. Totaalbedrag: € 358.477,66,
waarvan € 197.000 HIIL subsidie.



Leonard Besselink: H.G. Schermers Fellowship NIAS/HIIL (2011-2012)
Leonard Besselink ontving van HIIL en NIAS een subsidie (± € 50.000,-) voor een studieverblijf aan
het NIAS. Tevens ontving hij een subsidie voor de organisatie aan het NIAS van een International
Expert Meeting getiteld Constitutional relations in Europe: paradigmatic shifts. Daaraan namen
overigens, naast gerenommeerde buitenlandse onderzoekers, ook leden van de Ius Commune onderzoeksgroep deel, zowel seniores als juniores.



Sacha Prechal: European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality
Sacha Prechal is coordinator binnen het Europese netwerk van experts, gefinancierd door DG
Employment and Social Affairs. Totaalbedrag: € 2.730.000,-. In 2011 heeft Linda Senden de functie
overgenomen.

8.

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

De maatschappelijke relevantie van het onderzoek van de groep moge duidelijk zijn: de verhoudingen
tussen de EU en de lidstaten, het vormgeven en garanderen van fundamentele beginselen in een samengestelde rechtsorde en het vinden van de juiste balans tussen Europese integratie en nationale autonomie
staan vandaag en in de toekomst hoog op de academische, politieke en maatschappelijke agenda. De onderzoekers zijn door hun advieswerk en hun lidmaatschap van diverse gremia ook betrokken bij de praktijk,
zowel nationaal als Europees. Zij worden regelmatig uitgenodigd om de uitkomsten van hun onderzoek toe
te lichten en actuele vraagstukken te bespreken. Zo kan worden gewezen op de lezingen die worden verzorgd in het kader van het Montesquieu Instituut, waarbij regelmatig politici, beleids-en opiniemakers worden betrokken. Andere voorbeelden zijn het radio optreden van Stefan Sottiaux in het programma ‘Trio’ op
Klara, naar aanleiding van de Leuvense lezingenreeks The contribution of international and supranational
courts to the rule of law; het veel gelezen blog Publiekrecht en politiek (<www.Publiek rechtenpolitiek.nl>)
waar een aantal leden van de onderzoeksgroep in bijdraagt (Boogaard, Vandamme, Dragstra, Michel,
Peters, Van de Westelaken), alsmede de blogs en nieuwsbrieven van medewerkers van het Montesquieu
Instituut (Claes, Heringa, Verhey) in De Hofvijver (<www.Dehofvij ver.nl>).
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9.

SWOT-ANALYSE EN DOELSTELLINGEN

9.1. Sterkten van het programma
De kracht van het programma ligt vooral in de samenstelling van de onderzoeksgroep, en de nauwe samenwerking tussen kernspelers daarin. De groep heeft een unieke positie in Nederland en in Europa door het
samenbrengen van expertise op het snijvlak van nationaal en Europees constitutioneel recht. Dat de thema’s
van de verhouding tussen de Europese en nationale rechtsorde binnen constitutionele vraagstukken, de
verhouding tussen gemeenschappelijke beginselen en nationale autonomie en de onderlinge verhoudingen
tussen Europese en nationale actoren ook in de komende jaren actueel zullen blijven behoeft, in het licht
van het academische, politieke en maatschappelijke debat, geen betoog.
De Ius Commune promovendi opleiding vormt een uitstekende bijdrage aan de vorming van de nieuwe
generatie onderzoekers, waarin de participatie van de verschillende faculteiten met eigen tradities en
accenten zeer wordt gewaardeerd.

9.2. Zwakten van het programma
In de praktijk blijkt het steeds lastiger om het onderzoek van onze onderzoeksgroep af te bakenen van dat
van de andere publiekrechtelijke onderzoeksgroepen binnen Ius Commune. De wens om de groepen
gescheiden te houden levert soms problemen op bij de toedeling van publicaties. Bovendien dreigt het
gevaar van overlap. Op inhoudelijke gronden is de verdeling niet altijd vol te houden, en liggen de mogelijkheden om tot nieuwe inzichten te komen juist in het samenbrengen van nationale, Europese en internationale perspectieven. De meest interessante en actuele vraagstukken liggen immers op de snijvlakken
tussen de programma’s onderling. De verdeling in deelprogramma’s mag geen remmende werking hebben
op grensverleggend onderzoek.
Een punt van zorg is de omvang van de groep, alsmede het feit dat niet alle leden even actief participeren in
het gezamenlijke onderzoek.

9.3. Mogelijkheden van het programma
De geïntegreerde benadering van het Europese constitutioneel recht, en de combinatie van Europese en
nationale perspectieven, is in de afgelopen succesvol gebleken. De uitdagingen waarvoor de Europese Unie
en de lidstaten staan nopen tot verder juridisch en multi-dimensioneel onderzoek, waarbij ook andere
disciplines worden betrokken. De hoofdthema’s van de groep blijven actueel, en nopen tot verder onderzoek. Zie ook onder 9.5.
De wijziging in de programmaleiding met de komst van Besselink, Claes en Sottiaux en de toetreding van
de jonge Leuvense ploeg geven een nieuwe impuls aan de samenwerking.

9.4. Bedreigingen voor het programma
De verslechterde financiële positie van de verschillende deelnemende universiteiten, met name de teruglopende eerstegeldstroomfinanciering, vermindert de beschikbare onderzoekstijd voor senior onderzoekers, en doet het aantal beschikbare (reguliere) promotieplaatsen zeer sterk teruglopen. Daardoor moet
steeds gezocht worden naar alternatieven (buitenpromovendi, bursalen, etc.), hetgeen de continuïteit van
het onderzoek kan bedreigen. Overigens lopen ook de beschikbare externe middelen (vooral nationaal
-NWO, topsectorenbeleid) sterk terug.
Facultair en universitair beleid is er – mede door het landelijke beleid met betrekking tot profilering
universitair onderzoek – op gericht om eigen graduate schools en facultaire onderzoeksinstituten en universitaire interfacultaire verbanden tot bloei te laten komen, en interuniversitaire concurrentie te versterken.
Onderzoekers worden daardoor juist aangespoord om facultaire en universitaire belangen te laten prevaleren boven dat van de onderzoekschool. Dit gaat ten koste van zowel de focus als kritische massa van
publiekrechtelijk onderzoek op het gebied van het onderzoeksprogramma. De Ius Commune onderzoekschool is opgericht in een tijd wanneer interuniversitaire samenwerking juist werd aangemoedigd.
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9.5. Strategie en toekomstplannen
Het Europees constitutioneel-rechtelijke onderzoek binnen het Ius Commune programma is in de afgelopen
jaren sterk toegenomen en verbeterd. De centrale vraagstukken van het programma blijven ook in de
toekomst onverminderd actueel. In het licht van de Europese en nationale ontwikkelingen en debatten op de
bestreken terreinen (men denke aan de ontwikkelingen rond het EU Handvest, de toetreding van de EU tot
het EVRM, de debatten m.b.t. een politieke Unie, of nog, de rol van nationale parlementen in de Europese
integratie), is besloten om het gezamenlijke onderzoek verder te zetten.
Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat het onderzoek om diverse (externe) redenen onder druk staat en
dat – zoals hiervoor gesignaleerd – delen van het programma lastig kunnen worden afgebakend ten opzichte
van de andere publiekrechtelijke Ius Commune programma’s. Deze uitdagingen gelden in meer of minder
mate ook voor die andere programma’s. In een gezamenlijk notitie, gepresenteerd tijdens het programmaleidersoverleg van 28 november 2012, wordt een en ander als volgt omschreven.
In de loop der jaren, zijn de vier deelprogramma’s van het Ius Commune Publiek recht steeds verder naar
elkaar toegegroeid. Er zijn een aantal gezamenlijke activiteiten onder de hoede van de vier programma’s
ondernomen. Het lijkt dan ook gewenst om de huidige opzet opnieuw bij te stellen. Er lijken drie goede
redenen te zijn om tot herstructurering van de programma’s over te gaan:


Overlap tussen de programma’s: tussen vooral de programma’s Constitutionele processen: de wisselwerking tussen de nationale en Europese dimensie en de Constitutionele processen in de internationale rechtsorde, Rechtsbescherming en handhaving: de wisselwerking tussen de nationale en
Europese dimensie almede Integratie, differentiatie en flexibiliteit: nieuwe perspectieven op EU-recht
en beleid, bestond en bestaat veel overlap. Hoewel de invalshoek van de programma’s verschilt –
primair nationaal/comparatief, Europees of internationaal, meer materieel versus meer institutioneel –
bestuderen de programma’s vergelijkbare thema’s en onderwerpen. Dat levert problemen op bij de
toerekening van publicaties aan de programma’s en leidt tot gecombineerde workshops op het Ius
Commune congres. Met dat laatste is natuurlijk niets mis, maar het roept wel de vraag op waarom er
verschillende programma’s zijn.



Koerswijzigingen deelnemende onderdelen: als gevolg van personele mutaties en wijzigingen in de
onderzoeksprogrammering van de deelnemende faculteiten verrichten onderzoekers van wie het
onderzoek is ondergebracht in het ene programma inmiddels onderzoek dat beter past in een ander.
Dit kan worden opgelost door de overgang van hen naar het andere programma maar dat leidt tot
verzwakking van het eerste programma.



Verzwakking van deelnemende disciplines: door de financiële problemen bij met name de UU en de
UM (en de intussen minder gunstige vooruitzichten aan de UvA) dreigt de personele inbreng van
sommige disciplines (vooral staatsrecht, bestuursrecht en in minder mate ook internationaal recht) in
de diverse programma’s achter uit te gaan. Daardoor kunnen de ambities van die programma’s steeds
moeilijker worden waargemaakt.

Gelet op het voorgaande is herstructurering van de publiekrechtelijke programma’s wenselijk. Daarbij is de
doelstelling dat concurrentie tussen de programma’s wordt voorkomen en dat de aanwezige deskundigheid
optimaal wordt benut (synergie). Hoe de nieuwe structuur eruit moet zien, wordt in de nabije toekomst door
de programmaleiders in overleg met het bestuur van Ius Commune bepaald. Daarbij valt te denken aan één
programma met herkenbare deelthema’s, maar zijn wellicht ook andere opties denkbaar. Ondertussen zal
door de programma’s intensiever worden samengewerkt op een aantal specifieke deelthema’s.
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coördinerend onderzoeksleider
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Dr. J.H. Reestman (UvA)
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Dr. O. Tans (VU)
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reguliere promovendus
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INFORMATIE SENIOR ONDERZOEKERS
Overzicht succesvolle onderzoeksaanvragen
Prof.Dr. A. Alen
Jaar: 2009-2013
Titel: De rol van constitutionele tradities van de lidstaten in de rechterlijke toepassing van het EU-recht: is
er plaats voor constitutioneel pluralisme binnen de Europese Unie?
Subsidieverstrekker: Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
Instrument: promotieonderzoek aspirante E. Cloots
Subsidiebedrag (in €):
Jaar: 2010-2015
Titel: Naar een theorie van Europese grondwettelijke interpretatie. Een trans-Atlantische dialoog
Subsidieverstrekker: Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
Instrument: promotieonderzoek aspirant S. Feyen
Subsidiebedrag (in €):

Prof.Dr. L.F.M. Besselink
Jaar: 2008
Titel: De ontwikkeling van de internationale rechtsorde en de doorwerking naar Nederlands constitutioneel
recht
Subsidieverstrekker: Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Constitutionele Zaken en
Wetgeving
Partners: Ramses Wessel (Utwente)
Subsidiebedrag (in €): 30.022,Jaar: 2010
Titel: Overgangsrecht ten gevolge van de inlijving van Bonaire, St Eustatius en Saba
Subsidieverstrekker: Raad van State
Subsidiebedrag (in €): 3.500,Jaar: 2010
Titel: Onderzoek Goedkeuringsrecht verordeningen Orde van Advocaten
Subsidieverstrekker: Nederlandse Orde van Advocaten
Partners: met prof B. Schueler (UU)
Subsidiebedrag (in €): 9.600,Jaar: 2010
Titel: H.G. Schermers Fellowship NIAS/ HIIL 2011/2012
Subsidieverstrekker: HIIL/ NIAS / University of Utrecht Faculty of Law
Subsidiebedrag (in €): ca. 50.000,Jaar: 2012
Titel: International Expert Meeting Constitutional Relations In Europe: Paradigmatic Shifts
Subsidieverstrekker: HIIL/ NIAS
Instrument: HiiL/NIAS Henry Schemers Fellowship Programme
Partners:
Subsidiebedrag (in €): 10.000,-
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Prof.Mr. M.L.H.K. Claes
Jaar: 2010-2012
Titel:
Subsidieverstrekker: Nuffic
Instrument: Christiaan Huygens Scholarship for Tina Orsolic
Subsidiebedrag (in €): 30.000,-

Dr. Ph. Kiiver
Jaar: 2008
Titel: Transnational Constitutional Principles
Subsidieverstrekker: HiiL – Hague Institute for the Internationalisation of Law
Subsidiebedrag (in €): 29.244,Jaar: 2008
Titel: Alternative accountability mechanisms in traditional accountability forums: National parliaments
and the early warning system for the principle of subsidiarity
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: Vidi
Subsidiebedrag (in €): 208.000,Jaar: 2010
Titel: Institutionele aspecten van constitutionele toetsing
Subsidieverstrekker: Ministerie van BZK
Partners: L. Verhey, W. van der Woude
Subsidiebedrag (in €): 10.534,-

Dr. R. Nehmelman
Jaar: 2009-2010
Titel: Immuniteit van Nederlandse parlementariërs vanuit een Europese context bezien.
Subsidieverstrekker: NWO,
Instrument: project Omstreden democratie
Subsidiebedrag (in €): 11.373,-

Prof.Dr. B. De Witte
Jaar: 2011
Titel: Postdoctoraal onderzoek, ‘Investing in Culture towards Economic and Social Development: International and European Law Perspectives’, uitgevoerd door dr.Valentina Vadi in 2011-2013.
Subsidieverstrekker: Europese Commissie
Instrument: Marie Curie fellowship programme
Subsidiebedrag (in €): ca. 170.000,Jaar: 2012
Titel: Dissemination Conference, ‘The Euro Crisis and the State of European Democracy’
Subsidieverstrekker: Europese Commissie
Instrument: Jean Monnet action programme
Partners: European Union Democracy Observatory (Europees Universitair Instituut, Florence)
Subsidiebedrag (in €): ca. 40.000,-

Overzicht wetenschappelijke activiteiten
Prof.Dr. A. Alen
Lid van de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland
Lid van de Onderzoekschool Ius Commune
Fellow of the European Law Institute, Vienna
Co-editor van The International Encyclopaedia of Constitutional Law
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Co-editor van A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child
Belgisch rapporteur van European Public Law
Lid van de International Association of Constitutional Law (van 2004-2007: lid van het Executive
Committee)
Belgisch lid van Eurorégions, Université Européenne d’Éte organisée par l’institut du Fédéralisme de
l’Université de Fribourg, sous les auspices du Conseil de l’Europe et de la Confédération Suisse
Voorzitter van de kernredactie van het Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht
Vaste medewerker van het Rechtskundig Weekblad (lid van de deelredactie Staats- en Bestuursrecht, vanaf
2006 lid van de adviesraad
Lid van de hoofdredactie van de ‘Bibliotheek Grondwettelijk Recht’, die Keure
Lid van het wetenschappelijk comité van de Revue Belge de Droit Constitutionnel
Organisatie van ‘Conflicten tussen politici. Meningsverschillen tussen rechtscolleges. Recente ontwikkelingen inzake staatsrechts en staatshervorming’, Leuven 22 mei 2008 (samen met J. van Nieuwenhove (in
de reeks Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten))
Organisatie van ‘Taaleisen: wat kan, wat niet?’, Leuven, 8 mei 2009 (samen met S. Sottiaux)
Organisatie van ‘Scheiding der machten’, Leuven, 7 mei 2010 (samen met S. Sottiaux (in de reeks
Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten))
Organisatie van ‘De Europese dimensie in het Belgische publiekrecht’, Leuven, 12 oktober 2012 (samen
met J. Theunis (in de reeks Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten))
Jurylid bij de verdediging van het proefschrift van F. Vanneste, ‘Relationship between International Human
Rights Law and General International Law: Assessing the Speciality Claims of International Human Rights
Law’, KULeuven, 1 april 2009.
Jurylid bij de verdediging van het proefschrift van J. Vrielink, ‘Van haat gesproken? Een rechtsantropologisch onderzoek naar de bestrijding van rasgerelateerde uitingsdelicten in België’, KULeuven, 28 januari
2010
Promotor bij de verdediging van het proefschrift van J. Theunis, ‘De exceptie van onwettigheid. Onderzoek
naar de rol en de grenzen van artikel 159 van de Grondwet in de Belgische rechtsstaat’, KULeuven, 4
februari 2011.

Prof.Dr. L.F.M. Besselink
Secretaris J.C. Baak Stichting (tot 2010)
Bestuurslid Rechts- en bestuurskundige afdeling Thijmgenootschap (tot 2009)
Editor European Constitutional Law Review, Cambridge UP/ Asser Press (SSCI indexed, double blind peer
reviewed) (sinds 2005)
Redactielid Grondwet van de Europese Unie (losbladige Sdu) (sinds 2004)
Rapporteur, European Public Law (Kluwer) (double blind peer reviewed)
Redactielid Sdu/Vermande: Verzameling Nederlandse Wetgeving
Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht (electronisch tijdschrift)
Deelname aan internationale onderzoeksconsortia
Participatie in Integrated Programme CHALLENGE, Zesde Kaderprogramma EU
Participatie in Network of Excellence CONNEX, Zesde Kaderprogramma EU
Jaar: 2005-2008
Omschrijving: Jean Monnet Chair European Constitutional Law
Jaar: 2008
Omschrijving: invited lectures
In Nijmegen, Pisa, Trento, Utrecht, Budapest, Bolzano, Amsterdam, Twente
Jaar: 2008
Omschrijving: organisatie wetenschappelijk colloquium Utrechts Staatsrechtelijk Symposium 2008:
Grondwet, Krijgsmacht en Oorlog, gehouden op 4 juni 2008 te Utrecht.
Jaar: 2009
Omschrijving: Invited Lectures in Oxford, Leuven, Brussel, Budapest, Tilburg, Utrecht
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Jaar: 2010
Omschrijving: Invited Lectures in Tilburg, Utrecht, Den Haag, Budapest, Geneve, Leiden, Wassenaar,
Madrid, Leuven,
Jaar: 2010
Omschrijving: organisatie wetenschappelijk colloquium Normenhiërarchie in het Koninkrijk, 23 april
2010, Utrechts Staatsrechtelijk Symposium, Utrecht
Jaar: 2011
Omschrijving: Invited Lectures in Rotterdam, Heidelberg, Amsterdam, Maastricht, Amsterdam, Utrecht,
Copenhagen,
Jaar: 2011
Omschrijving: organisatie wetenschappelijke workshop
Workshop Alternative roads to a constitutional ius commune, Annual Ius Commune Conference, Utrecht
25 November 2011
Jaar: 2011
Omschrijving: Lid buitenlandse promotiecommissie
Promotiecommissie Martin GENNART, Le contrôle parlementaire du principe de subsidiarité. Une étude
comparée du droit belge, néerlandais et luxembourgeois, Université de Luxembourg, (promotores: profs
Jörg Gerkrath, Herwig Hofmann; andere leden cie Francis Delperee, Rusen Ergec) Défense de thèse
vendredi, 8 juillet 2011.
Jaar: 2011Omschrijving: Lid Koninklijke Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen
Jaar: 2012
Omschrijving: Invited lectures in Brussel, Boston, Amsterdam, Braga, Tallinn, Utrecht, Tilburg, Bologna
Jaar: 2012
Omschrijving: Lid buitenlandse promotiecommissie
Promotiecommissie (met Joxerramon Bengoetxea, University of the Basque Country, Associate Professor
Anne Lise Kjær, University of Copenhagen (chairman)); kandidaat Urška Šadl, The European Palimpsest –
Justificatory Practices and Precedent Construction at the Court of Justice of the EU, Supervisor: Helle
Krunke, University of Kopenhagen¸Faculty of Law, 2 November 2012.

Dr. A. van den Brink
Jaar: 2005-2009
Omschrijving: aanstelling bij de WRR

Prof.Mr. M.L.H.K. Claes
Jaar: 2006Omschrijving: Member of the editorial board of the European Constitutional Law Review (EUConst)
Jaar: 2007Omschrijving: Member of the Advisory Board of the Maastricht Journal of European and Comparative
Law (MJ)
Jaar: 2008Omschrijving: Member of the editorial board of Nederlands Tijdschrift voor Constitutioneel Recht
(TvCR)
Jaar: 2008-2010
Omschrijving: Co-director of Ticom (Tilburg Institute of Comparative and Transnational Law)
Jaar: 2008-2010
Omschrijving: Chairperson of the ‘Topklas’ Commission of Tilburg University
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Jaar: 2008-2010
Omschrijving: Editor of Ticom Working Papers Series
Jaar: 2008-2013
Omschrijving: lidmaatschap DJA (De Jonge Akademie van de KNAW)
Jaar: 2009-2010
Omschrijving: Member of JOB, Jury OnderzoeksBeoordeling [jury for Research Assessment] of the Law
School of Tilburg University
Jaar: 2010Omschrijving: Member of the editorial advisory board of the Cambridge Studies in Constitutional Law
Jaar: 2009Omschrijving: Member of the advisory board of the Croatian Yearbook of European Law and Policy
Jaar: 2011Omschrijving: Member of the Scientific Board of the Faculty of Law of Maastricht University

Prof.Mr.A.W. Heringa
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: red. EVRM Rechtspraak&Commentaar
Jaar:2009-2012
Omschrijving: red. European Human Rights Cases
Jaar:2012
Omschrijving: Bestuurslid Montesquieu Instituut (Den Haag en Maastricht)

Dr. Ph. Kiiver
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Lid redactiecomité van de Maastricht Journal of European and Comparative Law.
Jaar: 2011
Omschrijving: Lid leescommissie voor Janek Muś, Building a Common State or Deepening Divisions:
Bosnian Constitutional Ethnofederalism and its Consequences (diss. Maastricht).
Jaar: 2011
Omschrijving: Lid leescommissie voor Martijn Zwiers, The European Public Prosecutor’s Office:
Analysis of a Multilevel Criminal Justice System (diss. Maastricht).

Dr. R. Nehmelman
Jaar: Since 2008
Omschrijving: Redactielid Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (<http://www.tvcr.nl/>)
Jaar: Since 2009
Omschrijving: Member of the European Group of Public Law (EGPL <http://www.eplo.eu/index.php?
option=com_content&view=article&id=427:the-european-group-of-public-law-egpl&catid=61:egpl&Ite
mid=129>)
Jaar: Since 2012
Omschrijving: Member of Editorial Board: International Journal of Human Rights and Constitutional
Studies journal (IJHRCS), <http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijhrcs>

267

Internationale peer review 2013

Dr. A.J. Nieuwenhuis
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: redacteur Mediaforum

Prof.Dr. B. De Witte
Jaar: 2008 tot 2012
Omschrijving: Lid van de redactie van de tijdschriften European Law Journal, European Human Rights
Law Review, Revista Española de Derecho Europeo and Revista de Llengua I Dret.
Jaar: 2008 tot 2012
Omschrijving: Lid van de adviesraad van de tijdschriften European Journal of International Law, the
European Constitutional Law Review, the Maastricht Journal of European and Comparative Law, the
European Journal of Law Reform.
Jaar: 2009
Omschrijving: Lid van de visitatiecommissie onderzoek, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Lid van de International Advisory Board, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa
Jaar: 2012(-2013)
Omschrijving: Lid van de visitatiecommissie onderzoek, Faculté de droit, Université Libre de Bruxelles

Dr. C.M. Zoethout
Jaar: 2012
Omschrijving: Lid redactie Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, Boom Juridische Uitgevers, Den
Haag
Jaar: 2012
Omschrijving: Lid redactieraad Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht ,Kluwer
Jaar:2012
Omschrijving: Lid redactie Handboekenreeks Staats- en bestuursrecht, Kluwer

Overzicht maatschappelijke activiteiten
Prof.Dr. A. Alen
Lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Klasse der
Menswetenschappen
Advies over de civiele lijst aan de werkgroep ‘Dotaties aan leden van de Koninklijke familie’, van de
Senaat, Brussel, 28 januari 2009
Advies aan de werkgroep ‘Overheidsaansprakelijkheid voor het optreden van de wetgevende macht’, van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, 19 april 2010
Vanaf 19 maart 2001 rechter in het Grondwettelijk Hof
Vanaf 1 juni 2010 rechter ad hoc in het Europees Hof van de Rechten van de Mens

Prof.Dr. L.F.M. Besselink
Jaar:2008
Omschrijving: ‘Parlementair behandelingsvoorbehoud’ Presentatie en deskundigenbericht. Ronde Tafel
Vaste Cie Buitenlandse Zaken/Cie Europese zaken Tweede Kamer over Behandelingsvoorbehoud, 28 mei
2008
Jaar: 2009-2010
Omschrijving:Lidmaatschap Staatscommissie Grondwet
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Jaar:2010
Omschrijving: lezing ‘Vrij verkeer binnen het Koninkrijk?’, Platform van Antilliaanse en Arubaanse
Beraden, 25 september 2010 Zoetermeer
Jaar: 2011
Omschrijving: Expert meeting, bijdrage over Awgb en artikel 94 Grw, Commissie gelijke behandeling 11
januari 2011.

Prof.Mr. M.L.H.K. Claes
Jaar: 2009-2010
Omschrijving: lid Staatscommissie Grondwet (Commissie Thomassen)

Prof.Mr. A.W. Heringa
Jaar: 2008-2010
Omschrijving: Raad van Toezicht LVO (Limburgs voortgezet Onderwijs)
Jaar:2010-2012
Omschrijving: Lid Raad van Toezicht Orbis Zorg Concern
Jaar:2008-2012
Omschrijving: Lid Adviescommissie grondrechten en functieuitoefening
Jaar:2008-2012
Omschrijving: Plv lid rechtbank Roermond
Jaar:2008-2012
Omschrijving: Lid Joint Managerial Committee China EU School of Law te Beijing
2008-2012
Omschrijving: Bestuurslid / later vice-president International association of Law Schools

Dr. R. Nehmelman
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Evaluator Groups of States against Corruption (GRECO), Council of Europe, visits to
Croatia, Armenia, Russian Federation (<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/default_en.asp>)
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01-06-09
01-06-09

Parliamentary investigations in a comparative perspective
Positive obligations under the ECHR
Nationaal toezicht op naleving door lagere overheden van Europees
recht in Europees en rechtsvergelijkend perspectief
Het individueel klachtrecht bij het EHRM: een waarborg voor de
effectiviteit van de mensenrechten?
De constitutionele positie van de rechter in Europeesrechtelijk
perspectief
Parlementaire controle op Europese besluitvorming. Een
rechtsvergelijkend onderzoek naar mandaatsystemen en
parlementaire behandelingsvoorbehouden
The role of national parliaments in EU decision-making: legitimacy
and accountability
Strengthening accountability in the European Union. The right of
inquiry of the European Parliament
Relationship between parliaments and independent agencies
The individual between the state and the EU: nationals, foreigners and
European citizenship
Citizenship of the Union and Member States sovereignty
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Het lidmaatschap van de Europese Raad in constitutioneel perspectief
De rol van de constitutionele tradities van de lidstaten in de rechterlijke
toepassing van het EU-recht. Is er plaats voor constitutionele diversiteit
binnen de Europese Unie?
Naar een theorie van Europese grondwettelijke interpretatie. Een
trans-Atlantische dialoog
Participatory governance in European agencies: challenges for the EU
compound constitution
Comparative study of the executive and its power in the presidential system
of Indonesia
Abuse and forfeiture of political fundamental rights in several European
legal orders
Weak-form systems of the judicial review of legislation in a comparative
perspective. Towards a dialogic structuring of judicial review
Divergences in constitutional approaches in Europe: The remuneration of
members of parliament
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RECHTSBESCHERMING EN HANDHAVING: DE WISSELWERKING TUSSEN DE
NATIONALE EN EUROPESE DIMENSIE
1.

KENMERKEN VAN HET PROGRAMMA

1.1. Volledige titel
Rechtsbescherming en handhaving: de wisselwerking tussen de nationale en Europese dimensie

1.2. Keywords
Effectieve rechtsbescherming, rechtshandhaving, geïntegreerde rechtsorde, procedurele autonomie, transnationale netwerken

1.3. (Coördinerend) programmaleiders
- Prof. R. Widdershoven (UU) (coördinator)
- Prof. C. Backes (UM)
- Mw. Prof. A. de Moor-van Vugt (UvA)

1.4. Missie
Het programma bestudeert de wisselwerking tussen het nationale en Europese bestuursrecht in de
geïntegreerde Europese rechtsorde, meer in het bijzonder met betrekking tot de twee justitiële kernfuncties,
de rechtshandhaving en de rechtsbescherming.

1.5. Historie
Het programma is in 2008 voortgekomen uit twee deelprogramma’s van het programma Ius Commune
Publiekrecht, namelijk Publiekrechtelijke rechtsvergelijking en het onderdeel ‘De verhouding tussen
Europees-nationaal recht’ van het deelprogramma Constitutionele processen in Europa. Het programma
heeft primair een bestuursrechtelijke signatuur. De belangrijkste reden voor de herschikking was dat mede
als gevolg van personele wisselingen het zwaartepunt van het bestuursrechtelijke onderzoek was verschoven van rechtsvergelijking naar de wisselwerking tussen het nationale en Europese recht. Het onderzoek
van de betrokken onderzoekers concentreerde zich daarbij op institutionele kant van de twee justitiële
kernfuncties, de rechtshandhaving en de rechtsbescherming. Het programma kan worden beschouwd als
een logisch sluitstuk van deze ontwikkelingen.

1.6. Score evaluatie internationale peer review commissie 2008 (periode 2005-2007)
Tijdens de peer review van 2008 bestond dit programma niet in zijn huidige vorm. Het publiekrechtelijke
onderzoek was destijds ondergebracht in drie deelprogramma’s, te weten: Publiekrechtelijke rechtsvergelijking; Constitutionele processen in Europa en Constitutionele processen in de internationale rechtsorde.
De onderzoekers van het programma zijn, als gezegd, afkomstig uit de deelprogramma’s Publiekrechtelijke
rechtsvergelijking en Constitutionele processen in Europa (subdeel: ‘De verhouding Europees-nationaal
recht’). Deze deelprogramma’s werden als volgt beoordeeld:



Publiekechtelijke rechtsvergelijking: 4,4;
Constitutionele processen in Europa (alleen het subdeel ‘De verhouding Europees-nationaal recht’):
4,3.

2.

DOELSTELLING, ONDERZOEKSTERREIN EN ONDERZOEKSOMGEVING

2.1. Missie, visie en doelstelling (thema)
Het programma bestudeert de wisselwerking tussen het nationale en Europese bestuursrecht in de geïntegreerde Europese rechtsorde met betrekking tot de justitiële kernfuncties rechtshandhaving en rechts-
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bescherming (missie). De achterliggende visie is dat bij deze wisselwerking een spanning bestaat tussen de
toenemende Europeanisering van beide functies en de erkenning dat gemeenschappelijke oplossingen een
zekere ruimte (moeten) laten voor nationale verscheidenheid. Het doel is om dit spanningsveld in kaart te
brengen en uitspraken te doen over het wenselijke evenwicht. Daarbij wordt het normatief kader gevormd
door de eisen van rechtsstatelijkheid.

2.2. Positie binnen Ius Commune en op nationaal en internationaal niveau
Binnen Ius Commune maakt het programma deel uit van Ius Commune Publiekrecht en wordt op individuele basis en tijdens het jaarlijkse Ius Commune congres samengewerkt met de andere programma’s van
Ius Commune Publiekrecht, vooral met het programma ‘Integratie, differentiatie en flexibiliteit: nieuw
perspectief op EU-recht en beleid’ (E. Vos). Het programma verenigt een groot deel van het Nederlandse
Europees-bestuursrechtelijke onderzoek. Met de Europees-bestuursrechtelijke Nederlandse groepen/personen die geen deel uitmaken van Ius Commune wordt structureel (J.H. Jans, RUG) of incidenteel (de
vakgroep Staats- en bestuursrecht UL) samengewerkt.
Gedurende verslagperiode heeft de vakgroep Bestuursrecht van de KUL geen deel uitgemaakt van het
programma. Sinds kort zijn de banden met de nieuwe Leuvense hoogleraar bestuursrecht, Steven Lierman,
aangehaald. In de toekomst zullen de Leuvense onderzoekers wel deelnemen aan het programma.

2.3. Samenwerking met andere onderzoeksgroepen
Binnen het Utrechtse departement Rechtsgeleerdheid werken de Utrechtse onderzoekers van het programma samen met de andere (constitutionele, Europees/internationaalrechtelijke) onderzoekers van Ius Commune publiekrecht in het omvangrijke programma European Public Law: The Coherence of Legal Orders
– the EU and its Member States (2008-2010). Burgerschap in een gelaagde rechtsorde (2011-2012). Binnen
de UvA werken de Amsterdamse onderzoekers van het programma samen met de onder meer de
Amsterdamse onderzoekers van het Ius Commune programma ‘Integratie, differentiatie en flexibiliteit’ in
het kader van het Amsterdamse Center for Law & Economics. Het ACLE is een interfacultair centrum dat
in 2012 is gestart met het interdisciplinaire programma Regulatory Dynamics. Dit programma bestudeert de
interactie tussen regulering en economische, sociale en technologische ontwikkelingen. Daarnaast is er een
nauwe band met het Centrum voor Energievraagstukken van de UvA. Binnen de UM zijn Backes en
Eliantonio lid van het Maastrichts Centre for European Law (MCEL) en werken daarin samen met onderzoekers van diverse andere Ius Commune programma’s (onder meer: Vos, Peeters).
Wat betreft internationale samenwerking van de Utrechtse onderzoekers van het programma kan worden
gewezen op het lidmaatschappen van Prechal en Jurgens van de European Group of Public Law, het
lidmaatschap van Langbroek van de European Group of Public Administration en de International
Association for Court Administration en het lidmaatschap van Senden van het ReNEUAL netwerk
(Research Network on the development of European Administrative Law, Luxemburg-Osnabrück). Daarnaast wordt door de onderzoekers van het programma in concrete projecten samengewerkt met diverse
universiteiten, onder meer het EUI Florence (Senden, Ottow), Cambridge (Senden), George Washington
University (Ottow), University of Turin (Gerbrandy), Trinity College Dublin (Gerbrandy), Max Planck
Institute for Comparative and International Law (Langbroek), Institute for Research of Judicial Systems,
Italian Research Council/IRSIG-CNR, Bologna (Langbroek) en twee Chinese universiteiten, de Chinese
University of Hong Kong en de Law School of the Tsinghua University Beijing (Ottow).
De internationale samenwerking door de Amsterdamse onderzoekers van het programma vindt plaats
binnen het ACLE. In dit centrum komen onderzoekers en PhD studenten van verschillende Europese en
niet-Europese landen samen (o.m. China, Italië, VS) en worden iedere twee weken buitenlandse onderzoekers uitgenodigd om presentaties te geven. De Moor-van Vugt is bovendien verbonden aan de VU
Brussel en lid van de Table Ronde van het Centre Recherches Administrative, Aix-en-Provence, France. De
Lange maakt deel uit van het Europese Migrantennetwerk.
Wat betreft de internationale samenwerking door de UM kunnen worden vermeld de vaste contacten van
Eliantonio met de faculteit politieke wetenschappen van de universiteit La Sapienza Rome; zij verzorgt bij
die faculteit onder meer Phd-cursussen. Verder is zij ‘Observer’ bij de bijeenkomsten van de European
Association of Administrative Judges (EAAJ). Backes en Eliantonio werken samen met Engelse (Varney,
Künnecke), Duits/Zwitserse (Epiney), Franse (Auby) en Italiaanse (Ziller) onderzoekers aan het project
Casebook Judicial Review. Verder zijn wetenschappers uit Duitsland, UK, Frankrijk en de Europese
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Commissie betrokken bij het Jean Monnet project van Eliantonio en Backes European Administrative Law
– bridging two worlds’. Jansen is lid van de Societas Iuris Publici Europaei (SIPE).

2.4. Aansluiting met gastonderzoekers
In de publicatielijst zijn de publicaties van enkele gastonderzoekers opgevoerd. Met hen bestaan echter
geen bijzondere contacten.

3.

PROGRAMMAOPZET EN STRATEGIE

3.1. Probleemstelling, doel, focus en methode
De overkoepelende probleemstelling van het programma is: in hoeverre ontwikkelen zich in de geïntegreerde Europese rechtsorde met betrekking tot de functies rechtshandhaving en rechtsbescherming gemeenschappelijke Europese instrumenten en beginselen en in welke mate laten deze gemeenschappelijke concepten ruimte te laten voor nationale verscheidenheid? De achtergrond van de probleemstelling is de
inherente spanning die binnen de Europese rechtsorde bestaat tussen enerzijds de tendens om ter effectuering van het Europese recht en beleid en het bereiking van een level playing field deze functies vooral
top-down, maar ook bottom-up in toenemende mate te Europeaniseren (convergentie) en anderzijds de
erkenning dat Europese oplossingen een zekere ruimte (moeten) laten voor nationale verscheidenheid,
omdat beide functies zijn geworteld in uiteenlopende constitutionele tradities en rechtsculturen van de
lidstaten (nationale institutionele en procedurele autonomie). Het normatief kader van het onderzoek wordt
gevormd door de eisen van rechtsstatelijkheid. Daarbij gaat het om de rule of law, fundamentele rechten en
beginselen en rechtsbescherming, maar ook om de eis van juridische effectiviteit.
De doelstelling van het programma is om het spanningsveld tussen Europeanisering en nationale autonomie
op het terrein van rechtshandhaving en rechtsbescherming in kaart te brengen en uitspraken te doen over het
goede evenwicht tussen beide in het licht van de eisen van rechtsstatelijkheid. Deze vragen worden in
algemene zin bestudeerd, maar ook op specifieke terreinen van materieel bestuursrecht, meer in het
bijzonder het financieel recht, het mededingingsrecht, het milieurecht en het vreemdelingenrecht. Daarbij is
van belang dat voor het bepalen van het goede evenwicht de behoeften van het materiële terrein een rol
kunnen spelen. Overigens zijn deze materiële terreinen niet als zodanig onderwerp van onderzoek binnen
het programma.
De focus van het onderzoek ligt op de wisselwerking tussen het nationale en Europese bestuursrecht met
betrekking tot de functies rechtshandhaving en rechtsbescherming. Wat betreft het Europese recht ligt de
nadruk op het recht van de Europese Unie, maar wordt ook aandacht besteed aan het EVRM. Omdat het
bestuursrecht is geworteld in het constitutionele recht hebben diverse onderzoeken mede een constitutionele invalshoek. Daarnaast wordt op bescheiden schaal, namelijk voor zover dat van belang is voor de
rechtshandhaving, ook aandacht besteed aspecten van strafrecht.
Wat betreft methode combineert het programma Europees bestuursrechtelijk onderzoek, rechtsvergelijkend
onderzoek en onderzoek naar het nationale recht. Het vergelijkend onderzoek staat mede in dienst van het
vinden van het goede evenwicht tussen Europeanisering en autonomie. Tot het nationale recht behoort
uitdrukkelijk ook het Nederlands recht, waarbij het onderzoek daarnaar wel in dienst staat van het Europees
bestuursrechtelijk en/of het rechtsvergelijkend onderzoek. Wat betreft intra-disciplinair onderzoek wordt,
als gezegd, vooral aandacht besteed aan constitutioneel recht en in minder mate aan strafrecht. Op het
gebied van interdisciplinariteit zijn de ambities van het programma bescheiden. Dat neemt niet weg dat in
diverse onderzoeken (vooral op het terrein van rechtspleging en toezicht) gebruik is gemaakt van
empirische, bestuurskundige (Public Management) en rechtseconomische methoden.

3.2. Programmabeschrijving en thema’s
Vanuit de hiervoor genoemde gedachten (spanning tussen Europeanisering en nationale autonomie, alsmede de eisen van rechtsstatelijkheid) wordt binnen het programma onderzoek gedaan naar de justitiële
kernfuncties, rechtshandhaving en rechtsbescherming. Beide functies hangen nauw met elkaar samen
aangezien een effectieve en rechtsstatelijke rechtsbescherming een noodzakelijke voorwaarde is voor
effectieve en rechtsstatelijke handhaving.
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Rechtshandhaving: in het onderzoek wordt het begrip ‘rechtshandhaving’ ruim opgevat. Het omvat
niet alleen de bestuursrechtelijke handhaving in strikte zin, het toezicht en de sanctionering, maar ook
de meer algemene vraag van doorwerking van het Unierecht in nationale rechtsorde en aspecten van
strafrechtelijke handhaving. Binnen het onderzoek bestaan vier thema’s, waarvan het eerste een
algemene invalshoek heeft en mede dient als voeding voor de andere drie meer specifieke thema’s.
- Europese beïnvloeding van de nationale handhaving in algemene zin (1.1): daarbij gaat het om de
invloed van zowel Europese rechtspraak als secundaire regelgeving op zowel handhavingsinstrumenten als waarborgen.
- Vernieuwing van handhavingsinstrumenten onder invloed van Europa (1.2): daarbij valt te denken
aan de toetsing van integriteit en betrouwbaarheid van beleidsbepalers en (rechts)personen (financieel toezicht, wet Bibob), meldplichten (witwassen) en de uitsluiting (subsidieregelingen)?
- Harmonisatie van Europese legislatieve handhavingseisen (1.3): de eisen die het secundaire Unierecht aan de rechtshandhaving op specifieke terreinen stelt lopen uiteen. Zijn deze verschillen wel
noodzakelijk en wat zijn de mogelijkheden van stroomlijning en harmonisatie?
- Transnationale ontwikkelingen (1.4): in dit thema wordt vooral onderzoek gedaan naar systemen
van single license, wederzijdse erkenning van handhavingshandelingen en de groeiende samenwerking tussen nationale en Europese toezichthouders (netwerken).



Rechtsbescherming: het onderzoek naar de rechtsbescherming in de Europese rechtsorde heeft ook
betrekking op vragen van de organisatie van de rechtspleging. Binnen het onderzoek bestaan vier
clusters (thema’s), waarvan het eerste een algemene invalshoek heeft en mede dient als voeding voor
de andere drie meer specifieke clusters.
- Europese architectuur van de rechtsbescherming (2.1): in dit thema wordt in algemene zin aandacht
besteed aan de samenwerking tussen de Europese gerechten en de nationale rechters en de mate
waarin de nationale rechtsbescherming wordt beïnvloed doordat de nationale rechter optreedt als
juge du droit commun.
- Toegang en omvang van de rechtsbescherming (2.2.): daarbij gaat het vooral om de (beperking van)
de toegang tot de nationale rechter in Unierechtelijke aangelegenheden (relativiteitseis, beroepstermijnen), alsmede om het vraagstuk van de ambtshalve toepassing van het Unierecht door de
nationale rechter?
- Aard en diepgang van de rechterlijke toetsing (2.3): binnen dit thema wordt de indringendheid
waarmee de rechter de toepassing van het Unierecht toetst en het bewijsrecht bestudeerd.
- Finale en tijdige geschilbeslechting (2.4): daarbij gaat het zowel om de juridische instrumenten die
een finale en tijdige geschilbeslechting kunnen bevorderen (bestuurlijke lus, zelf voorzien, lex
silencio) als om organisatorische maatregelen.

3.3. Programmaleiding
De programmaleiding heeft tot en met 2010 bestaan uit Widdershoven (UU, coördinerend onderzoeksleider), Backes (UM), de Moor-van Vugt (UvA) en Prechal (UU). Als gevolg van haar benoeming tot
rechter in het Hof van Justitie heeft Prechal zich in 2011 als onderzoeksleider teruggetrokken. Sindsdien
bestaat de leiding uit Widdershoven, Backes en de Moor-van Vugt.

3.4. Maatregelen genomen n.a.v. de internationale peer review 2008
Ten tijde van de internationale peer review 2008 was de onder 1.5 genoemde herschikking binnen Ius
Commune Publiekrecht al in het vooruitzicht gesteld, maar nog niet effectief doorgevoerd. Over het
onderhavige programma stelt de commissie in haar rapport dat ‘de duurzaamheid ervan vaststaat’. Wel zou
het programma zich met het oog op een heldere afbakening ten opzichte van de andere publiekrechtelijke
programma’s volgens de commissie moeten toespitsen op het bestuursrecht. Deze aanbeveling is opgevolgd. Verder zou volgens de commissie aandacht moeten worden besteed aan de afbakening tussen het
programma en het derde publiekrechtelijke programma, dat destijds werd aangeduid als ‘Economisch
publiekrecht’ en later is omgedoopt in ‘Integratie, differentiatie en flexibiliteit: nieuw perspectief op
EU-recht en beleid’. Aan deze wens is het programma tegemoet gekomen door zich te concentreren op de
institutionele aspecten van rechtshandhaving en rechtsbescherming. Voor zover relevant voor een goed
begrip van deze functies wordt in diverse publicaties wel aandacht besteed aan terreinen van materieel
Europees publiekrecht, zoals milieurecht, vreemdelingenrecht, financieel toezicht en mededinging. Als
zodanig is het materiële recht op deze terreinen echter geen object van onderzoek van het programma.
Vooruitlopend op paragraaf 9 kan op deze plaats al worden opgemerkt dat de afbakening tussen insti-
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tutionele aspecten (onderdeel van dit programma), en vragen van materieel recht (onderdeel van ‘Integratie,
differentiatie en flexibiliteit’) niet bij alle publicaties goed kan worden gemaakt, omdat daarin institutionele
en andere aspecten worden gecombineerd.

4.

PERSONELE INZET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

Tabel 1: Onderzoeksinzet 2008-2012 – Rechtsbescherming en handhaving: de wisselwerking tussen de
nationale en Europese dimensie
2008

2009

2010

2011

2012

3,47

4,64

4,68

4,94

4,49

Promovendi3

4,21

5,60

7,30

8,03

9,12

Totaal staf

7,68

10,24

11,98

12,97

13,61

Vaste staf1
Tijdelijke staf

5.

2

ONDERZOEKSRESULTATEN

Tabel 2: Onderzoeksresultaten 2008-2012 – Rechtsbescherming en handhaving: de wisselwerking tussen
de nationale en Europese dimensie
2008

2009

2010

2011

2012

Artikels refereed
Artikels
non-refereed
Boeken

27

16

24

28

20

7

3

3

8

1

3

5

9

4

2

Boekdelen

23

21

18

26

15

Dissertaties

1

2

1

1

1

60

71

54

54

42

9

10

12

8

5

Congresbijdragen4
Vakpublicaties
Populariserende
publicaties5
Overig

5.1. Kernpublicaties
De programmaleiders hebben de volgende drie kernpublicaties geselecteerd:


Gerbrandy, A. (22 september 2009), Convergentie in het mededingingsrecht, de invloed van het
EG-recht op de materiële toepassing, toegang, bewijs en toetsing bij de Nederlandse mededingingsbestuursrechter in het licht van effectieve rechtsbescherming. Universiteit Utrecht (575 pag.) (Den
Haag: Boom Juridische uitgevers). Prom/coprom.: K.J.M. Mortelmans, B.M.J. van der Meulen &
J.W. van de Gronden. CUM LAUDE promotie
Toelichting: In haar met het judicium cum laude bekroonde proefschrift concludeert Gerbrandy dat de
invloed van het Europese recht op het Nederlandse mededingingsrecht kleiner is dan je zou
verwachten. Voor de uitleg van de materiële bepalingen baseert de rechter zich weliswaar op het
EG-recht, maar voor het procesrecht ligt dat veel genuanceerder. Het nationale procesrecht staat
daarbij voorop. Gerbrandy plaatst de uitkomsten van haar onderzoek in een normatief kader. Door die
naast de eisen te leggen die voortvloeien uit effectieve rechtsbescherming blijkt dat daar niet altijd aan
wordt voldaan. Gerbrandy pleit dan ook voor een stelsel van rechtsbescherming, dat helderder en

1
2
3
4

5

Hoogleraren, UHD’s en UD’s.
Onderzoekers inclusief post-docs.
Alle categorieën.
In deze verslagperiode zijn congresbijdragen opgenomen in de categorie boekdeel, wanneer de congresbundel
daadwerkelijk is verschenen.
In deze verslagperiode zijn geen populariserende publicaties in de verslaglegging opgenomen.
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effectiever is. Ook de regels van het bewijsrecht vragen volgens de promovenda om meer duidelijkheid. Bovendien dient de rechter voldoende kennis van zaken te hebben, of die te kunnen inroepen bij
experts, bijvoorbeeld als het gaat om economische kennis. Gerbrandy formuleert aanbevelingen aan
vooral het adres van de rechter, maar ook aan de wetgever. Daarin stelt zij onder meer dat de
bestuursrechter zijn autonomie ten opzichte van het EG-recht niet te lichtzinnig op moet geven. In zijn
boekbespreking in Markt & Mededinging acht B.J. Drijber ‘de toegekende ‘cum’ alleszins begrijpelijk. Het met verve verdedigde proefschrift bevat eigenlijk alles wat een goede dissertatie kenmerkt:
een precieze onderzoeksvraag, een inzichtelijke opbouw, een helder analysekader, een diepgaande
analyse, een kritische oordeelsvorming en vernieuwende aanbevelingen.’ Het boek geeft bovendien
‘antwoord op vragen die in de rechtspraak nog niet zijn opgelost.’


Verhoeven, M.J.M. (20 mei 2011), The Costanzo obligation. The obligation of national administrative authorities in the case of incompatibility between national law and European Law. Universiteit
Utrecht (369 pag.) (Antwerp: Intersentia). Prom.: dr. A. Prechal & R.J.G.M. Widdershoven. CUM
LAUDE promotie
Toelichting: In deze dissertatie onderzoekt Verhoeven de Costanzo-verplichting, de verplichting van
nationale bestuursorganen om wettelijke bepalingen die in strijd zijn met rechtstreeks werkende
bepalingen van Unierecht buiten toepassing te laten, in het licht van de nationale constitutionele
beperkingen die in drie lidstaten (Frankrijk, Duitsland en Nederland) voor bestuursorganen bestaan
om aan de verplichting te voldoen. Zij concludeert dat de Costanzo-verplichting theoretisch kan
worden ingepast in de onderzochte constitutionele stelsels, maar dat zij in de praktijk nauwelijks
toepassing vindt omdat zij te zeer afwijkt van de ‘normale’ verhouding van bestuursorganen tot het
nationale recht. Om deze spanning op te lossen, bepleit zij een beperking van de verplichting tot zaken
waarin de onverenigbaarheid van het nationale recht met het Unierecht al door het Hof van Justitie of
een nationale rechter is vastgesteld (acte éclairé) of waarin over deze onverenigbaarheid redelijkerwijs geen verschil van mening kan bestaan (acte clair).
De dissertatie bestudeert een onderwerp dat in de literatuur nauwelijks is onderzocht. Daarbij combineert Verhoeven de doorwerking van het Unierecht met diepgaand rechtsvergelijkend onderzoek
van het Franse, Duitse en Nederlandse constitutionele en bestuursrecht. Het Franse (Dubos) en Duitse
lid (Von Danwitz) van de promotiecommissie waren onder de indruk van het rechtsvergelijkende
onderzoek, omdat zij niet alleen de general spirit van het Franse en Duitse recht goed begrepen, maar
ook ingewikkelde technische punten. Het proefschrift heeft het judicium cum laude gekregen. Daarnaast ontving Verhoeven de prijs van de Staatsrechtkring 2012 voor de beste staatsrechtelijke dissertatie in de periode 2009 t/m 2011. In 2011 kreeg de dissertatie bovendien een eervolle vermelding bij
de internationale dissertatiewedstrijd van de European Group of Public Law.



Moor-van Vugt, A.J.C. de, en anderen (2011), themanummer SEW, Tijdschrift voor Europees en
economisch recht 3, betreffende Networks: a new power in Europe? The role of transnational
networks in judicial protection and law enforcement, met bijdragen van:
- Moor-van Vugt, A.J.C. de (2011), Netwerken en de Europeanisering van het toezicht, SEW 3,
94-102.
- Polak, J.J.C. (2011), Informele samenwerking: wondermiddel voor betere handhaving, SEW 3,
103-109.
- Brouwer, E.R. (2011), Wederzijds vertrouwen is goed, controle is beter. Rechtsbescherming en
gebruik van netwerken in het EU-migratierecht, SEW 3, 110-115.
- Eliantonio, M. (2011), Effectieve rechtsbescherming en het gebruik van netwerken: een problematische verhouding, SEW 3, 116-122.
Toelichting: In dit themanummer van SEW zijn de bijdragen aan de workshop van het Ius Commune
congres 2010 (KUL) van het onderhavige programma verwerkt tot artikelen. De workshop was
getiteld Networks: a new power in Europe? The role of transnational networks in judicial protection
and law enforcement en bouwde voort op de workshop van het deelprogramma Integratie, differentiatie en flexibiliteit, de dag ervoor. Op deze wijze wordt de innerlijke samenhang van het programma
en de aansluiting van het programma bij het deel Publiekrecht benadrukt. De artikelen gaan in op de
transnationale samenwerking bij de handhaving en de rechtsbescherming en bespreken daarbij enkele
kernvragen uit deelprogramma 1.4, te weten de rol van informele samenwerking bij handhaving en
rechtsbescherming. Dit is een nieuwe benadering ten opzichte van de meer institutionele benadering
die vaak wordt gekozen als het gaat om transnationale samenwerking in de EU. Uit de artikelen (en uit
de discussie tijdens de workshop) blijkt dat in uiteenlopende sectoren vergelijkbare kenmerken,
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vragen en problemen bestaan bij deze informele samenwerking. Hieruit zijn lessen getrokken, die
input vormen voor verder onderzoek.

5.2. Belangrijke onderzoeksresultaten en publicaties
Door het programma is in de verslagperiode elk jaar een workshop georganiseerd op het Ius Commune
congres, sinds 2010 samen met het programma ‘Integratie, differentiatie en flexibiliteit’ en in 2012 samen
met de vier publiekrechtelijke programma’s. De workshop in 2010 heeft geleid tot de gemeenschappelijke
kernpublicatie 3. De workshops in de andere jaren hebben niet geleid tot een gezamenlijke publicatie, maar
waren wel bijzonder nuttig voor het (dissertatie-)onderzoek van individuele leden van het programma.
Behalve de activiteiten binnen Ius Commune zijn door leden van het programma diverse ander internationale congressen georganiseerd. Vrijwel steeds stonden zij in verband met belangrijke publicaties.


International conference The Eclips of the Legality Principle in the EU (Utrecht, 5 november 2009):
afsluiting van het door onder meer Prechal geleide Utrechtse project, dat heeft geleid tot de bundel The
eclips of the Legality Principle in the EU (2011). Het project is vooral van belang voor de rechtsstatelijke aspecten van de rechtshandhaving (deelthema 1.1) 6 en bevat vanuit het programma bijdragen
van Jurgens, Verhoeven i.s.m. Willemsen (Administrative powers in German and in English law),7
Verhoeven & Widdershoven (National legality en European obligations), Lavrijssen & Ottow (The
legality of independent regulatory authorities), Duijkersloot (Legality and the ‘soft law’ regulation
and supervision), Prechal, Van Eijken i.s.m. De Vries (Principle of attributed powers and the ‘scope
of EU law’), Marguery (Eurojust) en Brouwer (Legality and data protection law).



European administrative law, top down and bottom up, First REAlaw Research Forum (Groningen, 3
juni 2009): deze conferentie is georganiseerd door Jans (RUG), Prechal & Widdershoven. Vanuit het
programma zijn bijdragen geleverd door Prechal (key-note speech, ‘Competence creep’, REALaw
2010/1, 1.1), Backes & Eliantonio (‘The influence of the ECJ’s case law on indirect effect in the
Italian, German, Dutch and English legal systems’, Revista Romana de Drept Comunitar 2010, 1.1),
Verhoeven (The ‘Costanzo Obligation’, REALaw 2010/1, 1.1) en Gerbrandy (Procedural convergence
in competition law, REALaw 2009/2, 2.1).



Pluralism in European administrative law, Second REALaw Research Forum (Groningen, 2 februari
2012): deze conferentie is georganiseerd door De Graaf, Jans (beide RUG), Prechal & Widdershoven.
De Moor-van Vugt hield de keynote speech (The ghost of the criminal charge, REALaw 2012/2, 1.1).



International Conference National Courts and the Standard of Review in Competition and Economic
Regulation (Utrecht, mei 2008). Deze conferentie, georganiseerd door Essens, Gerbrandy &
Lavrijssen, heeft geleid tot de bundel National courts and the standard of review in competition and
economic regulation (2.3), met bijdragen vanuit het programma door Essens, Gerbrandy & Lavrijssen
(European and national standards of review: differentiation or convergence), Lavrijssen (More
intensive judicial review in competition law and economic regulation), Ottow (Observations on
economic proof in economic cases), en Widdershoven, i.s.m. Schimmel (Judicial review after Tetra
Laval).



International Conference Quality and Speed of Administrative Decision-Making Proceedings:
Tension or Balance (Maastricht, april 2010). Deze conferentie, georganiseerd door Backes & Jansen,
werd gehouden in het kader van het WODC-project van Backes e.a. (2010) over Snellere besluitvorming over complexe projecten (vooral 2.2 en 2.4). De bijdragen van onder meer Jenkins (Swansea),
Caranta (Turijn), Jans (Groningen) en Dubos (Bordeaux) worden in 2013 gepubliceerd.



International Conference Migration, Sanctions & Bussiness. On the implementation of Directive
2009/52 (Amsterdam, 24 juni 2011): Behalve De Lange (UvA) traden als spreker onder meer op:
Ostropolski (EC, DG Home Affairs), Ferré (Paris 13), Locchi (Perugia), Inghammar (Lund), Amarelle
(Neuchâtel) en Fornale (Palermo).



International expertmeetings The European Arrest Warrant (Utrecht, 24 april en 30 oktober 2009):
beide meetings, georganiseerd door Langbroek & Kurtovic, zijn onderdeel van het comparatieve
Europese project The European Arrest Warrant (in opdracht van EC DG Freedom, Security and

6

Hierna wordt bij de diverse publicaties aangegeven binnen welk deelthema (zie par. 3.2) zij vooral vallen.
In deze paragraaf worden artikelen en andere bijdragen verkort aangeduid. Zie de bijlage voor de volledige
vindplaats.
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Justice). Zij hebben onder meer geleid tot Langbroek & Kurtovic (2010), The EAW in the Netherlands
(1.1 en 1.4).
Behalve de kernpublicaties zijn binnen het programma veel andere belangrijke publicaties gepubliceerd.
Hierna wordt een selectie vermeld, waarbij wordt aangegeven tot welk deelthema(’s) van het programma
de publicatie behoort. Aldus wordt ook duidelijk in hoeverre het programma is gerealiseerd. Een belangrijke publicatie voor het gehele programma is het boek Inleiding tot het Europees bestuursrecht (2011) van
Prechal, Widdershoven i.s.m. Jans. Weliswaar betreft een derde druk van dit Nederlandse standaardwerk op
het terrein van Europees bestuursrecht, maar in het bijzonder de hoofdstukken over Rechtshandhaving en
Rechtsbescherming zijn volledig vernieuwd.
Als uitstekende publicatie op het terrein van de rechtshandhaving kan eerst en vooral worden genoemd de –
al als kernpublicatie opgevoerde – cum laude dissertatie van Verhoeven (Costanzo Obligation, 2011,
deelthema 1.1). Andere dissertaties op dit terrein betroffen die van Stouten (WWft-meldplicht 2012, deelthema 1.2) en Keessen (European administrative decisions 2009, deelthema 1.4). Wat betreft de specifieke
deelthema’s kan het verder volgende worden vermeld.


deelthema 1.1: Een belangrijke publicatie binnen dit thema, die mede dient als voeding voor de andere
thema’s, is de Utrechts/Leidse studie van Adriaanse, Prechal, Widdershoven en anderen, Implementatie van EU-handhavingsvoorschriften (2008). In deze studie staat de spanning tussen de toenemende
Europeanisering van de handhaving en de nationale praktijk centraal. Een verkorte versie van de
bevindingen is te vinden in ‘Implementation of EU enforcement provisions’ (REALaw 2008/2), van
dezelfde auteurs. Een belangrijke publicatie binnen dit deelthema is verder de hiervoor al genoemde
Utrechtse bundel The eclips of the legality principle in the EU (2011). Ten slotte kan wat betreft de
Europese invloed op de strafrechtelijke handhaving worden gewezen op Prechal & Marguery, ‘La
mise en oeuvre des décision-cadres’, in: Dutheil la Rochère (ed.) 2009, en Marguery, ‘The protection
of fundamental rights in European criminal law after Lisbon’ (EPL 2012 ).



deelthema 1.2: Een publicatie in de kern van dit deelthema is de oratie van De Moor-van Vugt, Buiten
twijfel. De bestuurderstoets in de financiële regelgeving (2010). De rechtsstatelijke kant van de door
de EU voorgeschreven specifieke bestuurlijke sancties wordt nader uitgewerkt in De Moor-van Vugt,
‘Administrative sanctions in EU law’ (REALaw 2012/1). Het voor het de rechtshandhaving belangrijke – door het EU-recht geïntroduceerde – transparantiebeginsel is aan de orde in diverse publicaties,
onder meer Prechal, ‘De emancipatie van het algemene transparantiebeginsel’ (SEW 2009/9), en
Buijze & Widdershoven, ‘De Awb en het EU-recht: het transparantiebeginsel’, in: Barkhuysen (red.)
2010.



deelthema 1.4: Het transnationale toezicht staat centraal in onder meer Lavrijssen, i.s.m. Hancher,
‘Networks on track. From European regulatory networks to European regulatory ‘network agencies’
(Legal Issues of Economic Integration 2009/1), en in Ottow, ‘Europeanisation of the supervision of
competitive markets’ (EPL 2012/1).

Als belangrijke publicaties op het terrein van rechtsbescherming kan eerst en vooral de als kernpublicatie al
opgevoerde – cum laude – dissertatie van Gerbrandy (Convergentie in het mededingingsrecht, 2009,
deelthema’s 2.1, 2.2 en 2.3). Andere dissertaties op dit terrein betreffen die van Eliantonio (Europeanisation of administrative justice 2008, deelthema’s 2.1 en 2.2), Wenders (Beginselen van behoorlijke rechtspleging in voorprocedures, deelthema’s 2.1 en 2.4) en Ortlep (Aantasting bestuursrechtelijke rechtsvaststelling 2011, deelthema 2.2). Een belangrijk project op het terrein van rechtsbescherming in algemene zin
vormt het project van Backes e.a., Snellere besluitvorming over complexe projecten vergelijkend bekeken
(2010). Een verkorte weergave van dit rechtsvergelijkende project is te vinden in de bijdrage van Backes
e.a., ‘Versnelling besluitvorming over complexe projecten – niet alleen in Nederland een hot issue?’ (NTB
2010). Wat betreft de specifieke deelthema’s kan het volgende worden vermeld.


deelthema 2.1: Op dit terrein kan in de eerste plaats worden genoemd het VAR-preadvies van Backes,
Dynamisch omgevingsrecht (2012), waarin mede in het licht van het EU-recht wordt ingegaan op
vragen van overgangsrecht en rechtsbescherming. Speciale vermelding verdient verder het ‘agendazettende’ artikel van Prechal & Widdershoven, ‘Redefining the relationship between “rewe-effectiveness” and “effective judicial protection”’ (REALaw 2011/2). De Europese invloed op de
rechtsbescherming tegen bestuurlijke sancties staat centraal in De Moor-van Vugt, ‘The ghost of the
“criminal charge”’ (REALaw 2012/2).
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deelthema 2.2: Op dit terrein publiceerde Eliantonio – behalve haar al genoemde dissertatie – het
artikel ‘The influence of the ECJ’s case law on time limits in the Italian, German and English
administrative legal systems: a comparative analysis’ (EPL 2009). Daarnaast kunnen worden vermeld
het VAR-preadvies van Jurgens, De bestuursrechtelijke relativiteitseis (2011), waarin aandacht wordt
besteed aan de Unierechtelijke grenzen voor de introductie van een relativiteitseis, de studie voor het
Europees Parlement van Backes, Eliantonio e.a., Standing up for your right(s) in Europe (2012) en de
oratie van Backes Suum Cuique? Enkele opmerkingen over de rechtsmachtverdeling tussen
bestuursrechter en burgerlijke rechter (2009).



deelthema 2.3: Een prestigieuze publicatie binnen dit deelthema is het NJV-preadvies van Gerbrandy,
Waarheidsvinding in het bestuursrecht (2012), waarin het EU-recht als belangrijke inspiratiebron
fungeert. Daarnaast verdient vermelding de hiervoor al vermelde bundel van Essens, Gerbrandy &
Lavrijssen, National courts and the standard of review in competition and economic regulation
(2009).



deelthema 2.4: Wat betreft het streven naar finaliteit door de bestuursrechter kan worden genoemd het
in de praktijk invloedrijke artikel van Klap i.s.m. van Ettekoven, ‘De bestuurlijke lus als rechterlijke
(k)lus’, in JBplus 2010, 182-199. Wat betreft de organisatie van de rechtspleging kan worden gewezen
op de vele publicaties van Langbroek, onder meer zijn CEPEJ-studie (2011), Quality management in
courts in and in the judicial organisations in 8 Council of Europe Member States, met van zijn hand
een algemene comparatieve bijdrage en specifieke bijdragen over Lower Saxony en the Netherlands.

5.3. Zelfreflectie t.a.v. onderzoeksoutput
Binnen het programma is veel gepubliceerd en over het algemeen van een hoge kwaliteit. Dat laatste geldt
natuurlijk voor de twee cum laude dissertaties binnen het programma en voor de andere kernpublicatie.
Verder werden binnen het programma drie prestigieuze preadviezen gepubliceerd, een voor de NJV
(Gerbrandy) en twee voor de VAR (Backes, Jurgens) en zijn twee samenhangende bundels van hoog niveau
uitgebracht, The eclipse of the legality principle in the EU (2011) en National courts and the standard of
review in competition and economic regulation (2009). Het aantal dissertaties is lijn met de verwachtingen.
De wetenschappelijke publicaties zijn verschenen in (veelal refereed) nationale en internationale tijdschriften, in boeken en in boekdelen. Het aantal anderstalige publicaties (vooral Engels) is voor een primair
bestuursrechtelijk programma hoog. De Nederlandstalige publicaties hebben – zoals de bedoeling is –
vrijwel steeds een Europees-bestuursrechtelijke of rechtsvergelijkende insteek.
De publicaties hebben betrekking op vrijwel alle onderdelen van het programma, zoals dat in 2008 is
geformuleerd. Een uitzondering geldt alleen voor deelthema 1.3 (Harmonisatie van de Europese eisen
betreffende rechtshandhaving). Het onderzoek met betrekking tot dit thema is niet goed van grond gekomen
en het deelthema zal in de toekomst worden geschrapt. Een ander minpunt is dat de samenwerking tussen
de deelnemende faculteiten/departementen van de UM, UvA en UU in de publicaties nauwelijks zichtbaar
is. Van de Ius Commune workshops die tussen 2008-2012 (mede) door het programma zijn georganiseerd
heeft alleen de workshop Networks: a New Power in Europe? (KUL 2010) tot gemeenschappelijke output
geleid. Dat voor het overige geen gezamenlijke projecten van de grond zijn gekomen, komt niet door een
gebrek aan ambitie, maar doordat de onderdelen noodgedwongen hun onderzoekstijd primair gebruiken
voor interne facultaire projecten en voor derde geldstroomprojecten. Met het voorgaande is overigens niet
gezegd dat het programma geen samenhang vertoont. Ook zonder dat er sprake is van formele samenwerking zijn de publicaties van de onderscheiden complementair ten opzichte van elkaar. Bovendien
hebben de discussies op de Ius Commune workshops, ook al hebben zij niet geresulteerd in gezamenlijke
publicaties, wel geleid tot een verdieping van individuele publicaties en zijn deze discussie zeer bevruchtend geweest voor diverse dissertaties.

6.

ACADEMISCHE REPUTATIE

6.1. Prestigieuze aanvragen
Hierna worden vermeld één NWO-aanvraag, twee Europese aanvragen en twee WODC-projecten die in
concurrentie zijn verworven. Andere prestigieuze (succesvolle) aanvragen zijn vermeld in paragraaf 7.


E.R. Brouwer, VENI – NWO Vernieuwingsimpuls 2009-2012, Mutual recognition and mutual trust
in EU immigration law: the right to effective legal protection and the role of administrative courts –
232.211 Euro.
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G.H. Addink, EC DG Justice, Freedom and Security 2009-2012, The economic and legal effectiveness
of anti money laundering and combating terrorist financing policy, program Prevention and the Fight
against Crime – partner: B. Unger, Utrecht School of Economics – 796.000 Euro.



Ch.W. Backes, M. Eliantonio (met Spronken en Van Rhee), European Parliament 2011-2012,
Standing up for your right(s) in Europe. A comparative study on legal standing (Luc Standi) before
the EU and Member States’ courts – 148.134 Euro.



Ch.W. Backes, E. Chevalier, M. Eliantonio, A.M.L. Jansen, M.A. Poortinga en R.J.N. Seerden,
WODC/Ministerie van Justitie 2009-2010, Snellere besluitvorming over complexe projecten, 49.501
Euro.



A.J.C. de Moor-van Vugt, WODC/Ministerie van Justitie & Veiligheid 2012, Gegevensuitwisseling
tussen toezichthouders – partner: Leibniz Centre for Law, UvA – 48.000 Euro.

6.2. Andere blijken van academische erkenning
Prechal is sinds 2008 lid van de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen. Onderzoekers
van het programma zijn voorzitter/lid van de redacties van 20 wetenschappelijke nationale en internationale
tijdschriften. Verder zijn enkelen lid van het bestuur van wetenschappelijke verenigingen, te weten de
VAR/Vereniging voor bestuursrecht (De Moor-van Vugt 2005-2012, Widdershoven, 2008-), Nederlandse
Juristen Vereniging (De Moor-van Vugt, 2010-), Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (Ottow,
2008-2012).
Prijzen:





7.

M.J.M. Verhoeven, prijs Staatsrechtkring 2012 voor de beste staatsrechtelijke dissertatie 2009-2011;
E.R. Brouwer, prijs Staatsrechtkring 2009 voor de beste staatsrechtelijke dissertatie 2006-2008;
R.J.G.M. Widdershoven, Gouden Peer bestuursrecht 2008, prijs tijdschrift Mr. voor de beste beoefenaar bestuursrecht volgens de vakgenoten (wetenschappelijk en praktijk);
N. Verheij, Gouden Lantaarn bestuursrecht 2011, meest inspirerende beoefenaar bestuursrecht
volgens de vakgenoten (wetenschappelijk en praktijk).

WERVEND VERMOGEN

Het wervend vermogen van het programma is zonder meer hoog. Behalve de hiervoor genoemde projecten
verwierven onderzoekers van het programma een groot aantal andere projecten, opdrachten en subsidies.
Vele daarvan hebben geleid tot publicaties, enkele tot ongepubliceerde adviezen. Bij elkaar (inclusief de
onder 6 vermelde aanvragen) betreffen de projecten een bedrag van meer dan 3 miljoen Euro, waarbij wel
moet worden opgemerkt dat diverse projecten zijn uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers die geen
deel uitmaken van het programma. Niet alle inkomsten, maar wel een aanzienlijk deel, kunnen dus op conto
van het programma kunnen worden geschreven. Dat binnen het programma veel extern gefinancierd
onderzoek is verricht, heeft primair te maken met de valorisatiedoelstelling van het programma. Daarnaast
bestond er ook een noodzaak om veel extern onderzoek te verwerven vanwege de financiële situatie bij de
deelnemende faculteiten/departementen, vooral van UU en de UM. Voor een overzicht van de door de
onderzoeksgroep verworven projecten verwijs ik graag naar de door de senioronderzoekers ingevulde
formulieren, die in bijlage worden bijgevoegd.

8.

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

De maatschappelijke relevantie van het programma is hoog. Dat blijkt in de eerste plaats uit het grote aantal
verworven derde geldstroomprojecten. Zie reeds paragraaf 7. In dit verband verdienen speciale vermelding
het onderzoek van De Moor-van Vugt e.a., naar het optreden van DNB inzake Icesave (2009) en de twee
vooronderzoeken van Ottow e.a. voor de Parlementaire Enquêtecommissie De Wit 2010.
Verder is binnen het programma een groot aantal vakpublicaties gepubliceerd. Het gaat om kronieken,
redactionele commentaren, boekbesprekingen, losbladige commentaren, derde geldstroomrapporten en
vele annotaties. Het programma acht deze publicaties van belang vanwege de valorisatie van onze kennis
en ter versterking van de impact van het onderzoek in de rechtspraktijk. Wat betreft annotaties kan worden
vermeld dat Widdershoven begin 2013 de prijs kreeg voor de beste AB-annotatie in 2012 (toegekend door
mr. C.J.N. Kortmann).
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Onderzoekers van het programma vervulden (en vervullen) het lidmaatschap van diverse bijzondere
commissies. Het betreft onder meer Commissie Europese Integratie van de Adviesraad Internationale
Vraagstukken (Senden 2012-); Strategiegroep Autoriteit Consument & Markt (Ottow, voorzitter, 2011-);
het College van OPTA, de onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Ottow, vice-voorzitter en
lid, 2008-); Adviescommissie Kansspelen via Internet (De Moor-van Vugt 2009-2010); Commissie
Versnelling en Verbetering Besluitvorming Infrastructuur – Commissie Elverding III (Backes 2011-2012);
Adviescommissie Vreemdelingenzaken – ACVZ (De Lange 2009-); Permanente Commissie van deskundigen in het internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen en strafrecht (Brouwer, De Lange).
Valorisatie van het onderzoek vindt verder plaats door middel van post-academisch onderwijs, bij onder
meer SSR, OSR, de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen, de Grotius-opleiding en de Law Firm
School, en door middel van In Company-cursussen (ministeries, advocatuur). Ook zijn diverse leden lid/
voorzitter van bezwarencommissies of plaatsvervanger in rechterlijke colleges (o.a. De Moor-van Vugt,
Lavrijssen en Gerbrandy in het College van Beroep voor het bedrijfsleven). In dit verband kan speciaal
worden vermeld de eervolle benoeming eind 2012 van Widdershoven tot de eerste Advocaat-Generaal voor
het bestuursrecht.

9.

SWOT-ANALYSE EN DOELSTELLINGEN

9.1. Sterkten van het programma
Een viertal aspecten tonen de sterkte van het programmaonderdeel aan:


Binnen het programma zijn uitstekende proefschriften gepubliceerd. Liefst twee ervan zijn bekroond
met het judicium cum laude. De functie van de Ius Commune als broedplaats voor de next generation
van de juridische wetenschap is binnen het programma waargemaakt.



De onderzoekers verrichten bijzonder goed onderzoek en vullen elkaar aan. De publicaties hebben
betrekking op volle breedte van het programma, dat daarmee in hoge mate daadwerkelijk is uitgevoerd. Het aantal internationale publicaties is voor een primair bestuursrechtelijk programma hoog.



De kwaliteit van (onderzoekers van) het programma wordt extern erkend. Dat blijkt uit de grote
hoeveelheid extern verworven middelen (zowel Europees als nationaal), maar ook het feit dat diverse
onderzoekers zijn gevraagd om prestigieuze preadviezen (NJV, VAR) te schrijven en uit de toegekende prijzen.



De maatschappelijke relevantie van het programma en de aansluiting op de rechtspraktijk zijn hoog.

9.2. Zwakten van het programma
Het programma heeft een drietal aandachtspunten


Tussen de deelnemende faculteiten/departementen van de UM, UvA en UU bestaat qua output weinig
zichtbare samenwerking. Wel zijn de discussies op de jaarlijkse Ius Commune dagen bijzonder nuttig
geweest voor individuele publicaties en dissertaties.



Vooral bij de UU en de UM is de financiering van het onderzoek in hoge mate afhankelijk van
inkomsten uit de tweede en vooral derde geldstroom. Daardoor is men soms gedwongen om projecten
aan te pakken die niet in de kern van het programma liggen en/of niet leiden tot externe publicaties.



De afbakening met de andere publiekrechtelijke programma’s van Ius Commune is lastig te maken.
Daardoor is er sprake van gedeeltelijke overlap met vooral het programma ‘Integratie, differentiatie
en flexibiliteit’. Dat leidt tot problemen bij de verdeling van publicaties: een publicatie die op
inhoudelijke gronden onder beide programma’s geschaard zou kunnen worden, moet uiteindelijk toch
worden toegerekend aan één ervan. Door de ‘verdeling’ van onderzoek naar samenhangende thema’s
over de vier programma’s wordt bovendien de gezamenlijke deskundigheid die in die programma’s
aanwezig is niet altijd optimaal benut.
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9.3. Mogelijkheden van het programma
De mogelijkheden van het programma zijn:


Intensivering van de samenwerking tussen de publiekrechtelijke programma’s van Ius Commune.
Hiermee is tijdens de Ius Commune dagen al een start gemaakt. In 2010 en 2011 hebben het programma en het programma Integratie, differentiatie en flexibiliteit gezamenlijke workshops gehouden. In
2012 is een gezamenlijke workshop met de vier publiekrechtelijke programma’s georganiseerd. Zie
verder paragraaf 9.5.



Versterking van het onderzoek door samenwerking met Steven Lierman van de KUL vanaf 2013. Tot
nu toe had Leuven geen inbreng in het programma. Door de benoeming van een nieuwe hoogleraar
met een duidelijk Europees-bestuursrechtelijk profiel is dit in de toekomst wel mogelijk.



Meer inzetten op buiten-promovendi: het belang van Europees-bestuursrechtelijk onderzoek wordt
inmiddels ook in de praktijk erkend. Daardoor bestaat de mogelijkheid om – in aanvulling op reguliere
promovendi – meer in te zetten op promotieprojecten van buiten-promovendi. Door de betrokken
hoogleraren zijn en worden diverse projecten begeleid.

9.4. Bedreigingen voor het programma
Een drietal bedreigingen/uitdagingen doet zich voor:


Om diverse externe redenen – reorganisatie (UU), meerjarige vacaturestop (UM), bezuinigingen
(UvA), heroriëntatie van het onderzoek bij de deelnemende faculteiten, personeelswisselingen – staat
het algemeen (Europees-)bestuursrechtelijk onderzoek dat binnen het programma plaatsvindt onder
druk. Daardoor zal de personele inbreng in het programma vermoedelijk afnemen en dat geldt in elk
geval voor mogelijkheid om uit de eerste geldstroom promovendi te verwerven.



De opkomst van facultaire/departementale onderzoekscentra en groepen samen met de druk om
binnen de instelling interfacultaire en interdisciplinaire onderzoeksverbanden aan te gaan, zorgen
ervoor dat er minder tijd is voor gezamenlijk onderzoek binnen het programma.



De noodzaak om het programma ten opzichte van andere publiekrechtelijke Ius Commune programma’s af te bakenen werkt remmend op het gezamenlijk onderzoeken van deelthema’s, terwijl juist de
gezamenlijke bestudering van dergelijke thema’s vanuit verschillende invalshoeken (nationaal,
Europees, internationaal) grote meerwaarde heeft.

9.5. Strategie en toekomstplannen
Het Europees-bestuursrechtelijk onderzoek van het programma heeft de afgelopen jaren gefloreerd en blijft
ook in de toekomst van groot belang. Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat het onderzoek om diverse
(externe) redenen onder druk staat en dat – zoals hiervoor gesignaleerd – delen van het programma lastig
kunnen worden afgebakend ten opzichte van de andere publiekrechtelijke Ius Commune programma’s.
Deze punten gelden in meer of minder mate ook voor die andere programma’s. In een gezamenlijk notitie,
gepresenteerd tijdens het programmaleidersoverleg van 28 november 2012, wordt een en ander als volgt
omschreven.
In de loop der jaren, zijn de vier deelprogramma’s van het Ius Commune Publiek recht steeds verder naar
elkaar toegegroeid. Er zijn een aantal gezamenlijke activiteiten onder de hoede van de vier programma’s
ondernomen. Het lijkt dan ook gewenst om de huidige opzet opnieuw bij te stellen. Er lijken drie goede
redenen te zijn om tot herstructurering van de programma’s over te gaan:


Overlap tussen de programma’s: Tussen vooral de programma’s Constitutionele processen: de wisselwerking tussen de nationale en Europese dimensie en de Constitutionele processen in de internationale rechtsorde, en programma’s Rechtsbescherming en handhaving: de wisselwerking tussen
de nationale en Europese dimensie en Integratie, differentiatie en flexibiliteit: nieuwe perspectieven
op EU-recht en beleid bestond en bestaat veel overlap. Hoewel de invalshoek van de programma’s
verschilt – primair nationaal/comparatief, Europees of internationaal, meer materieel versus meer
institutioneel – bestuderen de programma’s vergelijkbare thema’s en onderwerpen. Dat levert problemen op bij de toerekening van publicaties aan de programma’s en leidt tot gecombineerde work-
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shops op het Ius Commune congres. Met dat laatste is natuurlijk niets mis, maar het roept wel de vraag
op waarom er verschillende programma’s zijn.


Koerswijzigingen deelnemende onderdelen: Als gevolg van personele mutaties en wijzigingen in de
onderzoeksprogrammering van de deelnemende faculteiten verrichten onderzoekers van wie het
onderzoek is ondergebracht in het ene programma inmiddels onderzoek dat beter past in een ander.
Dit kan worden opgelost door de overgang van hen naar het andere programma maar dat leidt tot
verzwakking van het eerste programma.



Verzwakking van deelnemende disciplines: door de financiële problemen bij de UU en de UM dreigt
de personele inbreng van sommige disciplines (vooral staatsrecht, bestuursrecht en in minder mate
internationaal recht) in de diverse programma’s achter uit te gaan. Daardoor kunnen de ambities van
die programma’s steeds moeilijker worden waargemaakt.

Gelet op het voorgaande is herstructurering van de publiekrechtelijke programma’s wenselijk. Daarbij is de
doelstelling dat concurrentie tussen de programma’s wordt voorkomen en dat de aanwezige deskundigheid
optimaal wordt benut (synergie). Hoe de nieuwe structuur eruit moet zien, wordt in de nabije toekomst door
de programmaleiders in overleg met het bestuur van Ius Commune bepaald. Daarbij valt te denken aan één
programma met herkenbare deelthema’s, maar zijn wellicht ook andere opties denkbaar. Ondertussen zal
door de programma’s intensiever worden samengewerkt op een aantal specifieke deelthema’s.
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Mw. S. Daniels (UvA)
Mw. H. van Eijken (UU)
Mw. M. Eliantonio (UM)
Mw. O. Essens (UU)
Mw. A. Gerbrandy (UU)
Mw. K.A.W.M. de Jong (UvA)
Mw. A. Keessen (UU)
Dhr. P.J. Krop (UvA)
Mw. E.S. Lachnit (UU)
Mw. J.J.C. Polak (UM)

0,92
0,68
0,54
0,78
0,52
0,11
0,40
0,36
0,50
0,97
0,92
0,83

01-02-11
01-10-08
01-09-11
01-02-09
01-10-03
01-10-08
01-10-08
01-07-08
01-10-03
01-02-10
01-02-12
01-07-10

1

Fte1

Gemiddelde onderzoeksinbreng in fte in de periode 2008-2012.
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Eind

31-12-11

30-06-09
30-06-10

31-05-11

31-05-11
31-12-12
31-07-12

15-03-13

19-12-08
22-09-09
27-03-09

SEP categorie

UD
UD
UD
UD
UD
UHD
UD
hoogleraar
gastonderzoeker
UD
UD
hoogleraar
UD
UD
UD

reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
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Dhr. M. Remac (UU)
Mw. M. Stouten (UU)
Mw. S. Taal (UU)
Mw. M. Verhoeven (UU)
Mw. D. Wenders (UM)
Mw. M.W. Wessel (UvA)

Fte1

Begin

0,83
0,51
0,25
0,68
0,81
0,79

01-02-10
01-02-07
01-10-12
01-02-07
01-10-04
01-11-09

emeritus lid
Prof. F.A.M. Stroink (UM)
Prof. J.B.J.M. ten Berge (UU)

01-07-06
01-01-07
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Eind

30-03-12
20-05-11
12-11-10

SEP categorie
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus

honorair onderzoeker
honorair onderzoeker

INFORMATIE SENIOR ONDERZOEKERS
Overzicht succesvolle onderzoeksaanvragen
Prof.Mr. G.H. Addink
Jaar: 2009
Titel: Good governance and human rights education in Mongolia and Indonesia (G.H. Addink, met Buyse
en Flinterman)
Subsidieverstrekker: EU
Instrument: Asia Link Project
Subsidiebedrag (in €):
Jaar: 2009
Titel: Local and regional level participation in Europe
Subsidieverstrekker: In opdracht van de Provincie Utrecht en in het kader van de Raad van Europa
Subsidiebedrag (in €):
Jaar: 2009- 2012
Titel: The Economic and Legal Effectiveness of Anti Money Laundering and Combatting Terrorist
Financing Policy in het programma Prevention of and fight against crime van het DG Justice, Freedom and
Security (G.H. Addink en B. Unger (USE)
Subsidieverstrekker: DG Justice, Freedom and Security
Instrument: programma Prevention of and fight against crime
Subsidiebedrag (in €): 796.000,-

Prof.Mr. Ch.W. Backes
Jaar: 2009-2010
Subsidieverstrekker: WODC
Instrument: Snellere besluitvorming over complexe projecten vergelijkend bekeken
Subsidiebedrag (in €): 49.501,Jaar: 2011-2012
Titel: Standing up for your right(s) in Europe. A comparative study on legal standing (locus standi) before
the EU and Member States' courts
Subsidieverstrekker: European Parliament
Subsidiebedrag (in €): 148.134,- (together with Spronken, van Rhee en Eliantonio)

Dr. E.R. Brouwer
Jaar: 2004-2009
Titel: Deelname aan CHALLENGE (KP 6 project), vanuit RGL Utrecht namen L.F.M. Besselink, E.R.
Brouwer, G.N. Cornelisse en I. Tappeiner deel.
Subsidieverstrekker: EU
Instrument: KP 6
Partners: Center for European Policy Studies, Belgium; Fondation Nationale des Sciences Politiques,
Science-Po, Paris, France; King’s College London, United Kingdom; University of Keele, United
Kingdom; University of Copenhagen, Denmark; European Association for Research on Transformation,
Germany; University of Leeds, Jean Monnet Centre of Excellence, United Kingdom; University of Genoa,
Italy; Central University of Barcelona, Spain; University of Szeged, Hungary ; Groupe de Sociologie des
Religions et de la Laïcité, CNRS, France; University of Caen, France; University of Athens, Greece;
University of Nijmegen, Centre for Migration Law, Netherlands; Stefan Batori Foundation, Poland;
European Institute, Bulgaria; London School of Economics, Department of International Relations,
European Foreign Policy Unit, United Kingdom; University of Cologne, Research Institute for Political
Science and European Affairs, Germany; Autonomous University of Barcelona, University Institute for
European Studies, Spain; Centre d’Etudes sur les Conflits, France; International Peace Research Institute,
Oslo, Norway
Subsidiebedrag (in €): 159.500,-
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Jaar: 2009
Titel: Briefing Paper Towards a European PNR System? Questions on the Added Value and the Protection
of Fundamental Rights (ongepubliceerd advies)
Subsidieverstrekker: LIBE Commissie van het Europees Parlement, onder coördinatie van de sectie
Justice and Home Affairs van het Centre for European Policy Studies (CEPS), Brussel, Januari 2009
Subsidiebedrag (in €):
Jaar: 2009-2010
Titel: Juridische waarborgen in het kader van de opsporing en bestrijding van identiteits- en documentsfraude
Subsidieverstrekker: Adviescommissie Vreemdelingenzaken
Subsidiebedrag (in €): 20.640,Jaar: 2009-2011
Titel: E.R. Brouwer kreeg een VENI toegekend: Mutual Recognition and Mutual Trust in EU Immigration
Law: The Right to Effective Legal Protection and the Role of Administrative Courts.
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: NWO Vernieuwingsimpuls, VENI
Subsidiebedrag (in €): 232.211,-

Prof.Mr. G.T.J.M. Jurgens
Jaar: 2009-2010
Titel: Rechtsvergelijkend onderzoek misbruik WOBm (met Duijkersloot en Tappeiner)
Subsidieverstrekker: Ministerie van BZK
Subsidiebedrag (in €):
Jaar: 2009-2010
Titel: Toepassing van de doorkruisingsleer op gemeentelijk terrein bij handhaving, privaatrechtelijke
toestemming/publiekrechtelijke vergunning en grondexploitatie (met Duijkersloot, de Gier en Schueler)
Subsidieverstrekker: Vereniging Nederlandse Gemeenten
Subsidiebedrag (in €):
Jaar: 2011
Titel: Doorwerking van uitspraken
Subsidieverstrekker: Raad van State
Subsidiebedrag (in €): 31.000,-

Dr. P.M. Langbroek
Jaar: 2008-2010
Titel: The European Arrest Warrant (Ph.M. Langbroek)
Subsidieverstrekker: DG Freedom, Security and Justice
Instrument: Criminal Justice Action Grant 2007
Subsidiebedrag (in €): 20.000,Jaar: 2009
Titel: Timeframe analysis of selected EU judiciaries (ongepubliceerd), 2009 (met Contini)
Subsidieverstrekker: Rechtbank Haskevo, Bulgarije
Subsidiebedrag (in €): 3.000,Jaar: 2009-2010
Titel: Motivering van rechterlijke uitspraken (met E.G, van der Velde en M. van der Linden)
Subsidieverstrekker: Rechtbank Utrecht en Raad voor de rechtspraak
Subsidiebedrag (in €): 150.000,Jaar: 2009-2010
Titel: Evaluatie Adviescollege verloftoetsing TBS in de verloftoetsingsketen
Subsidieverstrekker: WODC
Subsidiebedrag (in €): 70.000,-
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Jaar: 2009-2010
Titel: Rechtsvergelijkend onderzoek bezwaar procedures
Subsidieverstrekker: Wereldbank
Subsidiebedrag (in €): 19.000,Jaar: 2010-2012
Titel: MENU for Justice
Subsidieverstrekker: DG Education and Culture
Instrument: Life Long Learning Programme
Subsidiebedrag (in €): 5.000,-

Prof.Mr. A.J.C. de Moor-van Vught
Jaar: 2009
Titel: Het optreden van de Nederlandsche Bank inzake Icesave
Subsidieverstrekker: Ministerie van Financiën
Partners: Centrum voor Financieel recht UvA
Subsidiebedrag (in €): 69.000,Jaar: 2012
Titel: Gegevensuitwisseling tussen toezichthouders
Subsidieverstrekker: WODC, ministerie van Veiligheid en Justitie
Partners: Leibniz Center for Law, UvA
Subsidiebedrag (in €): 48.000,-

Prof.Mr. S. Prechal
Jaar: 2009
Titel: Mogelijkheden voor zelfregulering tussen landbouwbeleid en mededingingsrecht (ongepubliceerd),
Oktober 2009 (met Gerbrandy en De Vries)
Subsidieverstrekker: Nederlandse Melkveehoudersbond
Subsidiebedrag (in €):
Jaar: 2009
Titel: Handleiding Wetgeving en Europa. De voorbereiding, totstandkoming en nationale implementatie
van Europese regelgeving, (ongepubliceerd). (met Van den Brink en Essens)
Subsidieverstrekker: Ministerie van Justitie
Subsidiebedrag (in €):
Jaar: 2010
Titel: EU-implementatieonderzoek (met Van den Brink)
Subsidieverstrekker: Raad van State
Subsidiebedrag (in €):

Prof.Dr. L.A.J. Senden
Jaar: 2009-medio 2013
Titel: Transnational Private Regulation. Constitutional Foundations and Governance Design (L. Senden)
Subsidieverstrekker: HIIL
Partners: EUI in Florence (Fabrizio Cafaggi) en University College Dublin (Colin Scott).
Subsidiebedrag (in €): 400.000,Jaar: 2011-2012
Titel: Non-enforceable/non binding law provisions and instruments (L. Senden)
Subsidieverstrekker: EC DG Internal Policies (gesubsidieerd door het Europees Parlement (Constitutional Affairs)
Subsidiebedrag (in €): 54.000,-
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Prof.Mr. R.J.G.M. Widdershoven
Jaar: 2009-2010
Titel: Evaluatie belastingrechtspraak in twee instanties, fase III (met Verhoeven, Ortlep, Willemsen, Van
Hout en Van Mens)
Subsidieverstrekker: Raad voor de rechtspraak
Subsidiebedrag (in €):

Prof.Mr. S. Prechal & Prof.Dr. L.A.J. Senden
Jaar: 2006-2012
Titel: European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality (coordinator): (met Burri)
Subsidieverstrekker: DG Employment and Social Affairs
Subsidiebedrag (in €): 2.730.000,-

Prof.Mr. S. Prechal & Prof.Mr. R.J.G.M. Widdershoven
Jaar: 2009
Titel: Adviseurschap Raad van State, doorlopend en ad hoc grotere of kleinere opdrachten (in beginsel
vertrouwelijk) (met De Vries en Van den Brink)
Subsidieverstrekker: Raad van State
Subsidiebedrag (in €):

Prof.Mr. R.J.G.M. Widdershoven, Dr. A. van den Brink & Prof.Mr. A.W. Jongbloed
Jaar: 2009
Titel: Thematic Legal Study on assessment of Access to Justice in Civil cases in European Union (i.s.m.
Woltjer)
Subsidieverstrekker: Fundamental Rights Agency Vienna
Subsidiebedrag (in €):

Overzicht prijzen
Dr. E.R. Brouwer
Jaar: 2009
Prijs: dissertatieprijs van de Staatsrechtkring Beste Proefschrift 2006-2008 voor het proefschrift Digital
Borders and Real Rights. Effective Remedies for Third-Country Nationals in the Schengen Information
System (2008)
Reden tot toekenning: beste proefschrift

Prof.Mr. R.J.G.M. Widdershoven
Jaar: 2008
Prijs: Gouden Peer, Juridisch tijdschrift Mr., febr. 2008.
Reden tot toekenning: beste bestuursrechtjurist 2008 volgens vakgenoten

Overzicht wetenschappelijke activiteiten
Prof.Mr. G.H. Addink
Jaar: 2008
Omschrijving: Redactielidmaatschap Milieu en Recht
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Redactielidmaatschap Milieurechtspraak
Jaar: 2008-2010
Omschrijving: Redactielidmaatschap Cremers Milieurecht
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Jaar: 2008-2010
Omschrijving: Redactielidmaatschap Euforum-leergangen Bestuursrecht en Milieurecht

Dr. E.R. Brouwer
Jaar: 2008
Omschrijving: Lidmaatschap bestuur Stichting Hanneke Steenbergen Fonds
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Redactielidmaatschap Privacy & Informatie
Jaar: 2008-2011
Omschrijving: Lid van de Permanente Commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen
vluchtelingen- en strafrecht (Commissie Meijers)

Dr. A.M.L. Jansen
Jaar: 2008, 2009, 2011
Omschrijving: Lid commissie Vernieuwingsimpuls VENI (NWO)
Jaar: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Omschrijving: Lid redactie tijdschrift AB (Administratiefrechtelijke Beslissingen)
Jaar: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Omschrijving: Voorzitter redactie Tijdschrift voor Ambtenarenrecht
Jaar: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Omschrijving: Lid jury Ius Commune Prize

Prof.Mr. G.T.J.M. Jurgens
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Redactielidmaatschap Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB)
Jaar: 2009Omschrijving: Lid European Group of Public Law
Jaar: 2011Omschrijving: Redactielidmaatschap Handboeken staats- en bestuursrecht

Dr. P.M. Langbroek
Jaar: 2008
Omschrijving: Redactielidmaatschap Utrecht Law Review
Jaar: 2008Omschrijving: Redactielidmaatschap The International Journal for Court Administration
Jaar: 2008-2011
Omschrijving: Chair Studygroup on Law and Public Administration (European Group of Public Administration)
Jaar: 2008-2011
Omschrijving: Director van de EGPA Studygroup on Law and Public Administration
Jaar: 2009
Omschrijving: Lid van de Expert Commission for the Evaluation of Justice Reforms in Armenia,
Cepej/Council of Europe, Yerevan, April 14-17 2009.
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Jaar: 2009-2010
Omschrijving: leidt in het kader van CEPEJ, Quality of justice (Raad voor Europa), een internationale
onderzoekgroep voor een project gericht op het achterhalen van succes en faal factoren voor de introductie
van kwaliteitsmanagement in gerechtsorganisaties
Jaar: 2009-2010
Omschrijving: Board member van het VKC Montaigne
Jaar: 2009-2010
Omschrijving: Board Member International Association for Court Administration
Jaar: 2010Omschrijving: Taskforce leader ‘Doctorate’ Menu for Justice project (Erasmus)
Jaar: 2010Omschrijving: Redactielidmaatschap Montaigne Series
Jaar: 2011Omschrijving: Chair Studygroup on Justice and Court Administration (European Group of Public
Administration)

Prof.Mr. A.J.C. de Moor-van Vugt
Jaar: 2002-2010
Omschrijving: Vaste medewerker Administratiefrechtelijke Beslissingen, Jurisprudentie Bestuursrecht
Jaar: 2005-2012
Omschrijving: Lid bestuur VAR- Vereniging voor bestuursrecht
Jaar: 2008-2011
Omschrijving: Lid redactie SEW
Jaar: 2008-2012
Omschrijving: Lid redactie Kennisbank Bestuursrecht (Reed Elsevier, voorheen Commentaar Algemene
wet bestuursrecht)
Jaar: 2010Omschrijving: Lid bestuur NJV – Nederlandse Juristen Vereniging
Jaar: 2012Omschrijving: Hoofdredacteur SEW, Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht

Prof.Mr. S. Prechal
Jaar: 2008
Omschrijving: Lid van de KNAW.
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Adviseur Europees recht bij de Raad van State
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Redactielidmaatschap SEW – Europees en economisch recht
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Redactielidmaatschap Utrecht Law Review
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Advisory board van de European Constitutional Law Review
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Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Redactielidmaatschap Common Market Law Review
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Redactielidmaatschap Review of European Administrative Law
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Redactielidmaatschap European Gender Equality Law Review
Jaar: 2008-2009
Omschrijving: Lid van het executive committee European Network of Legal Experts in the field of Gender
Equality (vanaf december 2007)
Jaar: 2008-2010
Omschrijving: Lid bestuur Nederlandse vereniging voor Europees Recht
Jaar: 2008-2010
Omschrijving: Lid bestuur Nederlands genootschap voor internationale zaken, afdeling Utrecht
Jaar: 2008-2010
Omschrijving: Lid European Group of Public Law (Athene)
Jaar: 2009Omschrijving: participeert samen met Jansen en Zwart in de European Group of Public Law, met als
partners o.a. Cambridge, Paris II, Heidelberg, Florence

Prof.Dr. L.A.J. Senden
Jaar: 2011
Omschrijving: Member of the Executive Committee of the Network on Equality of Men and Women of
the European Commission
Jaar: 2011Omschrijving: Redactielidmaatschap van Gender Equality Law Review of the Equality Network
Jaar: 2011Omschrijving: Redactielidmaatschap van Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Jaar: 2011Omschrijving: Redactielidmaatschap van SDU Praktijkserie Europees Recht
Jaar: 2011Omschrijving: Redactielidmaatschap van Utrecht Law Review
Jaar: 2012
Omschrijving: Lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, Commissie Europese Zaken

Prof.Mr. R.J.G.M. Widdershoven
Jaar: 2008-2010
Omschrijving: Lid bestuur Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
Jaar: 2008-2011
Omschrijving: Redactielid AB (Administratiefrechtelijke Beslissingen)
Jaar: 2008-2011
Omschrijving: Redactielid Overheid & Aansprakelijkheid
Jaar: 2008-2011
Omschrijving: Hoofdredactielid JB-plus (vanaf 2009 voorzitter)
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Jaar: 2008-2011
Omschrijving: Redactielid AB-Klassiek
Jaar: 2008-2011
Omschrijving: Redactielid Review of European Administrative Law

Overzicht maatschappelijke activiteiten
Dr. A.M.L. Jansen
Jaar: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Omschrijving: Voorzitter college van Beroep voor de Examens Universiteit Maastricht
Jaar: 2010 en 2012
Omschrijving: Docent cursus Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

Prof.Mr. G.T.J.M. Jurgens
Jaar: 2011Omschrijving: Voorzitter bezwarencommissie Commissariaat voor de Media
Jaar: 2011Omschrijving: Lid bezwarencommissie Nederlandse Publieke Omroep
Jaar: 2011Omschrijving: Lid adviescommissie gemeenterecht VNG

Dr. P.M. Langbroek
Jaar:
Omschrijving: Voorzitter van SURRF, het samenwerkingsverband tussen het departement rechtsgeleerdheid en de Rechtbank Utrecht
Jaar: 2011
Omschrijving: Over stijging wrakingsverzoeken (BNR nieuwsradio, 29 januari 2011)

Prof.Mr. A.C.J. de Moor-van Vugt
Jaar: 2009-2010
Omschrijving: Lid van de Adviescommissie Kansspelen via internet
Jaar: 2010Omschrijving: Lid redactieraad Kluwer Collegebundel
Jaar: 2010Omschrijving: Voorzitter Commissie van Bezwaar Keurmerk Klantgericht Verzekeren
Jaar: 2010Omschrijving: Oprichter en lid bestuur Vrouwennetwerk Bestuursrecht
Jaar: 2011Omschrijving: Lid Kwaliteitscommissie Bibob
Jaar: 2011Omschrijving: Journal editorship SEW
Jaar: 2012
Omschrijving: Lid visitatiecommissie VLUHR Bacheloropleiding in de Rechten transnationale Universiteit Limburg (België)

298

Rechtsbescherming en handhaving: de wisselwerking tussen de nationale en Europese dimensie

Dr. R.J.G.H. Seerden
Jaar: 2003Omschrijving: rechtbank Maastricht: rechter sector bestuursrecht (0,8 fte)
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UU

Mw. A. Keessen

UU
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Mw. O.F. Essens

Mw. M. Stouten

UvA

Universiteit

Mw. K.A.W.M. de Jong

Naam
De activiteit van de bestuursrechter
Handhaving van omgevingsrecht in de Europese Unie. De bestuursrechtelijke and strafrechtelijke handhaving van omgevingsrecht in
Nederland, Engeland en Wales en Duitsland in het licht van de Europese
normen voor de handhaving
Handhaving bij regulering van producten blijft achter bij Europese
besluiten
Europeanisation of Administrative Justice? The influence of the ECJ’s
case law in Italy, Germany and England
Convergentie in het mededingingsrechtelijke bestuursprocesrecht in het
licht van effectieve rechtsbescherming
Doorwerking van de beginselen van behoorlijke rechtspleging in de
bestuurlijke voorprocedures
The obligations of national administrative authorities in relation to
national law which is incompatible with EC law
Voldoet de handhaving van de witwas meldplicht van juridische en fiscale
beroepsbeoefenaars aan eisen van rechtsstatelijkheid?
The role of European citizenship in the constitutionalization of the
European Union
Goed bestuur: effectiviteit en transparantie
At the crossroads of public and private law. Financial regulation and
supervision in the US, the EU and The Netherlands. A comparative
approach
De relatie tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van
de illegale tewerkstelling van vreemdelingen in Nederland
The Ombudsmen and the courts. Their mutual relations and influences
EU-richtlijnen beter laten werken. Leren van best practices van
implementatie
Juridische effectiviteit van preventief anti-witwasbeleid in de lidstaten van
de Europese Unie: een vergelijking
Crisisbeheersing binnen Europa: noodbevoegdheden van Europese en
nationale toezichthouders bij het uitbreken van een crisis in de financiële
sector

Titel promotieonderzoek
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Alternatieve handhaving van mededingingsrecht
Het coördineren van rechtseenheid, een internationaal vergelijkend
onderzoek naar de werking van coördinatiemechanismen op het gebied van
rechterlijke oordeelsvorming en case management
Naar een coherente en doelmatige regeling van de Europese markt voor
overheidsopdrachten
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INTEGRATIE, DIFFERENTIATIE EN FLEXIBILITEIT: NIEUWE PERSPECTIEVEN
OP EU RECHT EN BELEID
1.

KENMERKEN VAN HET PROGRAMMA

1.1. Volledige titel
Integratie, differentiatie en flexibiliteit: nieuwe perspectieven op EU recht en beleid

1.2. Keywords
Integratie, differentiatie, flexibiliteit, EU recht.

1.3. (Coördinerend) programmaleiders
- Mw. Prof. E. Vos (UM) (coördinator)
- Prof. W. Devroe (KU Leuven, vanaf 01-02-2013)
- Mw. Dr. A. Ott (UM)
- Mw. Prof. A. Ottow (UU)
- Mw Prof. H. Schneider (UM, tot 01-09-2011)
- Mw. Prof. A. Schrauwen (UvA)
- Prof. G. Van Calster (KU Leuven, tot 01-08-2009)

1.4. Missie
Het deelprogramma Integratie, differentiatie en flexibiliteit: nieuwe perspectieven op EU recht en beleid
maakt deel uit van het programma Ius Commune en publiekrecht. Het programma beoogt het spanningsveld
tussen enerzijds de tendens en soms ook noodzaak naar een meer uniforme wijze van integratie, en
anderzijds de behoefte en soms ook noodzaak meer differentiatie te erkennen in het Europese integratie
proces. Het programma onderzoekt dan ook de institutionele vormen van integratie en differentiatie en de
problemen die deze met zich meebrengen voor het integratieproces in het algemeen en de algemene
beginselen van Europees recht.

1.5. Historie
In de wetenschappelijke verslaglegging van 2005-2007 werd reeds opgemerkt dat een hervorming van het
programma Ius Commune en publiekrecht op handen was. Deze hervorming is half 2008 doorgevoerd en
heeft geleid tot de oprichting van het programma Integratie, differentiatie en flexibiliteit: nieuwe perspectieven op EU recht en beleid.

1.6. Score evaluatie internationale peer review commissie 2008 (periode 2005-2007)
Tijdens de peer review van 2008 bestond dit programma niet in zijn huidige vorm. Het publiekrechtelijke
onderzoek was destijds ondergebracht in drie deelprogramma’s, te weten: Publiekrechtelijke rechtsvergelijking; Constitutionele processen in Europa en Constitutionele processen in de internationale rechtsorde.
Deze programma’s werden als volgt beoordeeld:




Publiekechtelijke rechtsvergelijking: 4,4;
Constitutionele processen in Europa (alleen het subdeel De verhouding Europees-nationaal recht):
4,3;
Constitutionele processen in de internationale rechtsorde: 4,2.
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2.

DOELSTELLING, ONDERZOEKSTERREIN EN ONDERZOEKSOMGEVING

2.1. Missie, visie en doelstelling (thema)
Dit deelprogramma onderzoekt de moeilijkheden die de Europese Unie van 27 Lidstaten in de 21ste eeuw
ondervindt bij het integratieproces en haar pogingen om tegemoet te komen aan de verschillende behoeftes
en belangen van de huidige en toekomstige Lidstaten. Het programma heeft als doelstelling twee spanningsvelden bloot te leggen en beter te begrijpen, alsmede een bijdrage te leveren aan de discussie over de
vorm en inhoud van de Europese integratie in de toekomst. Het programma onderzoekt derhalve de spanning tussen enerzijds de behoefte aan steeds verdergaande integratie op Europees niveau en anderzijds de
noodzaak het heterogene karakter van de EU-27 te erkennen. Hierbij krijgt ook een tweede spanningsveld,
dat tussen economische integratie en politieke en sociale integratie aandacht. Deze spanningsvelden roepen
ook vragen op naar de naleving en toepassing van de EU regelgeving en dus hoe de Lidstaten (en het Hof
van Justitie) omgaan met deze regelgeving. Tevens werpt het vragen op naar de wetenschappelijke onderbouwing van EU regelgeving en bevoegdheidsverdeling tussen de EU en de Lidstaten, tussen de EU en
internationale organisaties en tussen de EU en derde landen. Het bovenstaande maakt duidelijk dat het
verlangen naar meer institutionele flexibiliteit vaak wordt ingegeven door een behoefte aan flexibiliteit op
verschillende beleidsterreinen (materiële flexibiliteit). Het programma onderzoekt dan ook verschillende
vraagstukken van Europese integratie in verschillende beleidsterreinen, zoals interne markt en mededinging, sociaalrecht, migratie en burgerschap, gezond- en veiligheid van burgers, onderwijs en cultuur en
externe betrekkingen. Deze combinatie van institutioneelrechtelijk (horizontaal) en materieelrechtelijk
(verticaal) onderzoek is typerend voor het deelprogramma en maakt het programma uniek.

2.2. Positie binnen Ius Commune en op nationaal en internationaal niveau
De samenwerking binnen de onderzoeksgroep uit zich op verschillende manieren. Naast de workshops die
worden georganiseerd tijdens de jaarlijkse Ius Commune congressen, nemen onderzoekers ook deel aan
onderzoeksprojecten en congressen, georganiseerd door leden van de onderzoeksgroep (zoals bijv. het
project van Schiek). Het deelprogramma als zodanig sluit nauw aan bij de drie andere publiekrechtelijke
programma’s en er is derhalve veel contact met de collega’s van deze programma’s. Naast de contacten van
de onderzoeksgroep binnen het Ius Commune netwerk zijn er ook veel contacten met andere collega’s in
Nederland en daar buiten en participeren de programmaleiders en andere onderzoekers in nationale en
internationale netwerken en samenwerkingsverbanden. Voorbeelden daarvan zijn de vele EU netwerken en
projecten waar de onderzoekers aan deelnemen, zoals, onder andere,het FRACIT project: Electoral rights
and participation of third-country nationals in EU member states and of EU citizens in third countries
(Schrauwen), Marie Curie Initial Training Network DREAM (Disability Rights Expanding Accessible
Markets) (Waddington), Academic Network of European Disability experts, European Network of Legal
Experts in the Non-Discrimination Field (Waddington), European University Institute onderzoeksproject
aangaande Europeanization of Private Law in Central and Eastern European Countries (Cseres), CETA
(Managing the Interfaces among Trade, Environment and Technology Policies, funded by the European
Commission and initiated by the University of Ottawa) (van Ooik, Schrauwen).

2.3. Samenwerking met andere onderzoeksgroepen
De onderzoekers van de onderzoeksgroep zijn nauw verbonden met diverse onderzoeksgroepen zowel
binnen hun eigen faculteit als daarbuiten. Tevens wordt veel samengewerkt met de onderzoekers uit de
andere deelprogramma’s van het programma publiekrecht. Vele onderzoekers nemen deel aan internationale samenwerkingsverbanden in het kader van Europese projecten (Jean Monnet, KP6 en KP7, zie onder
7). Hiernaast wordt op individuele basis regelmatig samengewerkt met onderzoekers van het Europees
Universitair Instituut, Birkbeck College, University College London, Hertie School of Governance, Bremen
Faculty of Law, Centre Européen de Sciences Po Paris, CERAPS/Sciences Po Lille, University of
Manchester, University of Leicester, Yeditepe University Istanbul.

2.4. Aansluiting met gastonderzoekers
Gastonderzoekers worden regelmatig uitgenodigd voor de onderzoeksseminars die worden gehouden in de
verschillende faculteiten. Ook worden onderzoekers van buiten de Ius Commune onderzoekschool
regelmatig betrokken bij de gezamenlijke workshops tijdens het jaarlijkse Ius Commune congres. De
verschillende faculteiten bieden tevens de gelegenheid aan gastonderzoekers om enkele weken bij de
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desbetreffende onderzoeksgroep te verblijven en hun onderzoek aan de leden van de onderzoeksgroep te
presenteren.

3.

PROGRAMMAOPZET EN STRATEGIE

3.1. Probleemstelling, doel, focus en methode
De behoefte aan steeds verdergaande Europese integratie op een steeds groter wordend gebied van het recht
en beleid staat op gespannen voet met de steeds groter wordende behoefte aan meer flexibiliteit en
erkenning van de diversiteit van de verschillende beleidsterreinen en nationale regelgeving. Onder de
slogan United in Diversity heeft de Europese Unie getracht uitdrukking te geven aan de noodzaak rekening
te houden met het heterogene karakter van de Unie. Sedert hun constitutionele erkenning door het Verdrag
van Amsterdam behoren ‘differentiatie’ en ‘flexibiliteit’ dan ook tot één van de belangrijkste begrippen van
het Europese recht en beleid. Zo is de mogelijkheid tot nauwere samenwerking tussen een aantal Lidstaten
in het EU Verdrag neergelegd die de Lidstaten in staat stelt om binnen het rechtskader van de Unie in een
verschillend tempo en/of met verschillende doelstellingen verder te gaan met de Europese integratie dan de
overige Lidstaten. Tevens kunnen Lidstaten ook een beroep doen op z.g. vrijwaringsclausules en opt-out
procedures, op grond waarvan zij mogen afwijken van uniform EU recht. Differentiatie en flexibiliteit kunnen nu dan ook worden beschouwd als middelen om integratie mogelijk te maken. Deze geven uiting aan
het heterogene karakter van de EU door verschillende groepen Lidstaten toe te staan bepaalde beleidsgebieden met verschillende procedurele en institutionele instrumenten te bewandelen. Dit leidt enerzijds tot
het stopzetten van integratie, terwijl anderzijds het juist kan bijdragen aan verdergaande integratie.
Zo is het toestaan van differentiatie en flexibiliteit in EU wetgeving en de toepassing daarvan problematisch
omdat het kan leiden tot toegenomen complexiteit van de gehele EU structuur, een grotere fragmentatie van
de EU, gebrekkige transparantie en participatie in EU regelgeving en, hiermee samenhangend, een groeiend
wantrouwen in EU- regelgeving. Het Verdrag van Lissabon heeft deze problematiek eerder versterkt dan
afzwakt. Het toestaan van meer flexibiliteit betekent echter ook dat er juist meer vooruitgang kan worden
geboekt in het integratieproces dan alleen via de uniforme harde benadering via EU-wetgeving (o.a. door
middel van harmonisatie) kan worden bewerkstelligd, zoals bijvoorbeeld de opkomst van nieuwe
‘governance’ instrumenten aantoont.
Zowel in praktijk als in de theorie is al veel aandacht besteed aan de problematiek van integratie, differentiatie en flexibiliteit. Op dit terrein hebben meerdere partners van de onderzoekschool reeds al bewezen
samenwerking (zie o.a. B. De Witte, D. Hanf en E. Vos 2001). Het thema van dit programma is dan ook op
zichzelf niet nieuw. Door zijn horizontale, institutioneelrechtelijke en verticale, materieelrechtelijke benadering heeft dit programma als doel een innovatieve bijdrage te leveren aan het debat over het Europese
integratieproces en daarbij gepaard gaande uitdagingen voor de EU in de 21 ste eeuw. De nieuwe ontwikkelingen op dit gebied waarbij de nieuwe contouren van het Europese integratieproces zich steeds duidelijker aftekenen en wellicht tot een voorbeeld voor andere regionale integratieprocessen kunnen zijn,
rechtvaardigen bovendien meer dan ooit tevoren de bestudering van de spanningsvelden tussen verdergaande integratie enerzijds en meer respect voor het heterogene karakter van de EU-27 anderzijds. Het is
duidelijk dat de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, deels ten gevolge van de Eurocrisis, bestudering
van deze thematiek nog belangrijker maken.
De gehanteerde methode binnen dit programma is klassiek-juridisch en rechtsvergelijkend. In een aantal
onderzoeksprojecten werd tevens in toenemende mate gebruik gemaakt van interdisciplinair en empirisch
onderzoek (bijvoorbeeld het NWO VIDI project Overcoming the confidence crisis, het project aangaande
European Research Agendas for Disability Equality (EuRADE), het EU Jean Monnet project over
European Integration between Trade and Non Trade) en het project van de Jean Monnet Multilateral
Research Group.

3.2. Programmabeschrijving en thema’s
Het programma onderzoekt de institutionele vormen van integratie en de problemen die deze met zich
meebrengen voor het integratieproces in het algemeen en de algemene beginselen van Europees recht.
Voorbeelden hiervan zijn, de nieuwe vormen van ‘governance’, zoals comitologie en agentschappen, de
open methode van coördinatie, de vrijwaringsclausules en de opt-out procedures, het concept van harmonisatie, de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit, openbaarheid en participatie, alsmede de
bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende Europese instellingen onderling en tussen de EU en
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nationale instellingen, en de flexibiliteit die door de EU wordt gehanteerd in haar betrekkingen met derde
landen en verdragen. Het programma onderzoekt hiertoe verschillende beleidsterreinen, zoals interne markt
en mededinging, sociaalrecht, migratie en burgerschap, gezond- en veiligheid van burgers, onderwijs en
cultuur en externe betrekkingen. Het samenspel tussen institutioneelrechtelijk en materieelrechtelijk
onderzoek is kenmerkend voor het deelprogramma.

3.3. Programmaleiding
Het deelprogramma wordt geleid door Ellen Vos (UM). De huidige programmaleiding bestaat uit vijf
senior onderzoekers (hoogleraren en universitair hoofddocent) van de vier deelnemende universiteiten, te
weten Annetje Ottow (UU), Annette Schrauwen (UvA), Andrea Ott (UM) en Wouter Devroe (KU Leuven)
(vanaf 01-02-2013). Geert Van Calster was tot juli 2009 programmaleider vanuit Leuven. Vanwege een
nieuwe leerstoel heeft Van Calster in juli 2009 zijn leiderschap neergelegd. Hoewel deze functie vanwege
personele omstandigheden tot 2013 niet is ingevuld, is er regelmatig overleg geweest met de verschillende
Leuvense onderzoekers om zo de Leuvense bijdrage te waarborgen. De programmaleiders dragen de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het programma. Met name via e-mailcorrespondentie
wordt regelmatig overlegd tussen de programmaleiders over te ondernemen activiteiten, bijvoorbeeld over
de te organiseren workshops tijdens het jaarlijkse Ius Commune congres.

3.4. Maatregelen genomen n.a.v. de internationale peer review 2008
Het deelprogramma Integratie, differentiatie en flexibiliteit: nieuwe perspectieven op EU recht en beleid is
in 2008 opgericht.

4.

PERSONELE INZET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

Tabel 1: Onderzoeksinzet 2008-2012 – Integratie, differentiatie en flexibiliteit: nieuwe perspectieven op
EU recht en beleid

Vaste staf1

2008

2009

2010

2011

2012

4,25

5,32

6,09

5,18

5,51

0,10

0,17

0,77

Tijdelijke staf2
Promovendi
Totaal staf

1
2
3

3

4,07

6,95

7,75

10,93

13,08

8,32

12,27

13,94

16,28

19,36

Hoogleraren, UHD’s en UD’s.
Onderzoekers inclusief post-docs.
Alle categorieën.
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5.

ONDERZOEKSRESULTATEN

Tabel 2: Onderzoeksresultaten 2008-2012 – Integratie, differentiatie en flexibiliteit: nieuwe perspectieven
op EU recht en beleid
2008

2009

2010

2011

2012

Artikels refereed
Artikels
non-refereed
Boeken

21

21

26

44

17

6

5

10

10

7

1

6

4

5

6

Boekdelen

29

35

20

46

30

Dissertaties

2

4

2

2

2

16

24

26

60

37

5

8

7

14

6

Congresbijdragen4
Vakpublicaties
Populariserende
publicaties5
Overig

5.1. Kernpublicaties
De programmaleiders hebben de volgende drie kernpublicaties geselecteerd (alfabetische volgorde):


Dawson, M. (2011). New governance and the transformation of European law: coordinating EU
social law and policy. Cambridge: Cambridge University Press (374 p.)
Toelichting: Deze publicatie bij deze internationale prestigieuze uitgever is een uitstekend voorbeeld
van de in het programma gehanteerde institutioneelrechtelijke benadering gecombineerd met materieelrechtelijk onderzoek. Het boek laat zien dat de ontwikkeling van nieuwe, niet-bindende vormen
van ‘governance’ het traditionele model van EU recht ter discussie stelt. De auteur beargumenteert dat
de opkomst van deze nieuwe ‘governance’ kan worden gezien als een transformatie van het EU recht
waarbij niet-bindende, ‘zachte’, normen interageren met bindende, ‘harde’ regels. Hij baseert zijn
bevindingen op grond van onderzoek naar het gebruik van de open coördinatie methode op het gebied
van het sociaal beleid.



Ott, A. & Vos E.I.L (Eds.) (2009). Fifty years of European integration. Foundations and perspectives.
The Hague: Asser Law Publishing (455 p.)
Toelichting: Deze bundel bespreekt de fundamenten van deze entiteiten, hun huidige situatie en hun
toekomst ter gelegenheid van de viering van het 50 jarig bestaan van de Europese Gemeenschap en het
15 jarig bestaan van de Europese Unie en vloeit voort uit een door de Commissie gefinancierd Jean
Monnet project. Het boek bestudeert de institutionele architectuur van de EU en bespreekt de rol van
de verschillende EU instellingen in het integratieproces door de jaren heen. Tevens behandelt het de
mogelijkheid voor een groep Lidstaten om over te gaan tot nauwere samenwerking en zo verder te
gaan met de Europese integratie dan de overige Lidstaten. De bundelt vormt hiermee een belangrijke
bijdrage aan het thema van het programma en heeft de verschillende onderzoekers een significante
impuls gegeven tot nader onderzoek op dit terrein.



Schiek, D., Liebert, U. & Schneider, H. (Eds.) (2011). European economic and social constitutionalism after the Treaty of Lisbon. Cambridge: Cambridge University Press (352 p.)
Toelichting: Deze bundel komt voort uit een gezamenlijk multidisciplinair project van de Jean
Monnet Multilateral Research Group van D. Schiek (Leeds), H. Schneider (UM) en U. Liebert
(Bremen) (zie ook onder 7). De bundel onderzoekt hoe economische en sociale doeleinden met elkaar
kunnen worden verenigd met behulp van de verschillende ‘governance’ instrumenten. Het boek zet
allereerst een algemeen conceptueel kader uiteen gebaseerd op de gelaagde rechtsorde waarna het drie

4

5

In deze verslagperiode zijn congresbijdragen opgenomen in de categorie boekdeel, wanneer de congresbundel
daadwerkelijk is verschenen.
In deze verslagperiode zijn geen populariserende publicaties in de verslaglegging opgenomen.
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beleidsterreinen onderzoekt: migratie, vennootschapsrecht en corporate social responsibility. Ook dit
boek brengt de horizontale, institutioneelrechtelijke gecombineerd met verticale, materieelrechtelijke
aanpak van het programma prachtig tot uitdrukking en is een mooi voorbeeld van de samenwerking
van de verschillende onderzoekers binnen dit programma.

5.2. Belangrijke onderzoeksresultaten en publicaties
Zoals uit vele publicaties blijkt, werd in het deelprogramma in de eerste plaats gepoogd het proces van
voortschrijdende Europese integratie te analyseren, deels door nieuwe invalshoeken te zoeken die leiden tot
een beter begrip van de ontwikkelingen, deels door de al dan niet vermeende grondslagen van dit proces te
toetsen aan het beleid zoals ontwikkeld in de praktijk.
In de tweede plaats werd in het programma gezocht naar passende institutioneelrechtelijke concepten en
leerstukken die in een gelaagd systeem van bevoegdheidsuitoefening, dat kenmerkend is voor de EU,
behoren bij een vergaande integratie met meer harmonisatie dan wel een meer gedifferentieerde vorm van
integratie. Een belangrijke aandachtspunt was hierbij de studie naar de normatieve grondslagen van en
grenzen aan gedifferentieerde vormen van integratie, die vooral aan bod komen in onderzoek naar samenloop van economische, politieke en sociale integratie. Een ander belangrijk aspect vormde het onderzoek
naar de verschillende vormen van nieuwe ‘governance’ zoals Europese agentschappen en netwerken, die de
Europese instellingen en de Lidstaten moeten ondersteunen bij het maken van regelgeving en beleid
alsmede het houden van toezicht op de uitvoering hiervan.
De onderzoeksresultaten hebben geleid tot een grote hoeveelheid fraaie publicaties. De publicatielijst van
het programma (zie bijlage) toont een goede verhouding tussen monografieën, geredigeerde volumes,
tijdschriftartikelen en vakpublicaties. Drie onderzoekers ontvingen prijzen voor de publicatie van een
wetenschappelijk artikel in een internationaal tijdschrift, te weten Michael Frese (UvA) en Saskia
Lavrijssen (UU) en voor de publicatie van een proefschrift, te weten Joakim Zander (UM) (zie ook onder
6.).


Michael Frese ontving in 2011 de Young writer’s award van World Competition Law voor zijn artikel
‘Fines and Damages under EU Competition Law. Implications of the Accumulation of Liability’,
World Competition Law and Economics Review, 34(3), 393-428.



Saskia Lavrijsen ontving een prijs van de Nederlandse Vereniging voor Mededingingsrecht voor haar
artikel: ‘The protection of non-competition interests; what role for national competition authorities in
protecting non-competition interests after Lisbon?’, European Law Review, 2010, 5, 634-659.



Joakim Zander ontving in september 2012 de Rabobank Dissertation Prize voor zijn proefschrift The
application of the precautionary principle in practice, comparative dimensions, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Naast deze publicaties en de drie hierboven aangegeven monografie en bundels, beperken we ons hier tot
het noemen van 10 publicaties in verschillende internationale peer reviewed tijdschriften als belangrijke
onderzoeksresultaten van het programma (alfabetische volgorde):


Dawson, M. (2009). The ambiguity of social Europe in the open method of coordination. European
Law Review, 34(1), 55-79;



Eijken, H. van & Vries, S.A. de (2011). A new route into the promised land? Being a European citizen
after Ruiz Zambrano. European Law Review, 36, 704-721;



Fleurke, F.M. & Somsen, H. (2011). Precautionary regulation of chemical risk: how REACH
confronts the regulatory challenges of scale, uncertainty, complexity and innovation. Common Market
Law Review, 48(2), 357-393;



Lavrijssen, S. & A.T. Ottow (2012). Independent supervisory authorities: a fragile concept. Legal
Issues of Economic Integration, 39(4), 419-446;



Mei, A.P. van der (2011). Cross-border access to healthcare and entitlement to the complementary
‘Vanbraekel-Reimbursement’. European Law Review, 5, 431-440;



Muir, E. (2011). Of ages in – and edges of – EU Law. Common Market Law Review, 39, 39-62;
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Waddington, L.B. (2011). Future prospects for EU equality law. Lessons to be learnt from the
proposed Equal Treatment Directive. European Law Review, 2, 163-184;



Wessel, R.A. & Chowdhury, N. (2012). Conceptualizing multilevel regulation in the EU: a legal
translation of multilevel governance. European Law Journal, 3, 335-357;



Wiesbrock, A. (2011). Disentangling the ‘Union citizenship puzzle’? The McCarthy case. European
Law Review, 36, 860-872;



Witte, B. de (2010). European Union law. How autonomous is its legal order? Zeitschrift für
öffentliches Recht, 141-155.

De artikelen geven goed zicht op de uitdagingen van het Europese integratieproces zoals de verhoudingen
tussen het nationaal, Europees en internationaal niveau en de afbakening van bevoegdheden (Wessel/
Chowdry; de Witte) en de overheveling van bevoegdheden van nationaal naar Europees niveau. Het gebruik maken van nieuwe instrumenten van ‘governance’ zoals agentschappen als Europese toezichthouders
levert het risico op om de problemen die nationaal spelen ook (zoals de onafhankelijkheid van
toezichthouders) naar Europees niveau over te hevelen (Lavrijssen/Ottow). Onderzoek naar de nieuwe instrumenten van ‘governance’ zoals OMC maakt duidelijk dat ze zowel het sociale gezicht van de Europese
Unie kunnen versterken als de economische belemmeringen op de ontwikkeling van een Europese
welvaartstaat zichtbaar maken (Dawson). Het spanningsveld tussen economische en andere belangen wordt
tevens goed zichtbaar op het gebied van gezondheidszorg (van der Mei) en vrij verkeer van producten
(Fleurke/Somsen; Zander). Tevens leert de studie naar de beginselen van voorrang en rechtstreekse werking hoe deze de Europese rechtsorde vorm wordt geven op het gebied van gelijke behandeling (Muir) en
hoe de Europese Unie positief discrimineert in geval van individuen met een beperking (Waddington). De
rol van het individu als Europese burger groeit naar mate het Europese integratieproces vordert. Wat dit
Europese burgerschap nu precies betekent blijft onderwerp van menige rechtszaak (Eijcken/de Vries;
Wiesbrock).
Naast de publicaties, werden de verschillende onderzoeksactiviteiten zichtbaar door presentaties op nationale en internationale conferenties, het geven van lezingen en workshops. Voorbeelden van de door de
onderzoekers georganiseerde workshops, conferenties en gastlezingen zijn de volgende tien activiteiten:


Workshop Multiple forms of citizenship, Amsterdam, 30 november 2012, georganiseerd door Annette
Schrauwen;



Second Annual ACELG Conference on A New Role for the EU in Economic Governance. Lessons
from emerging and existing models, georganiseerd door Kati Cserez en Annette Schrauwen,
Amsterdam, 9 November 2012;



Gastlezing door David Vogel (Professor, Haas School of Business and Department of Political
Science, University of California, Berkeley), The Politics of Precaution: Regulating Health, Safety
and Environmental Risks in Europe and the United States, Maastricht, 24 mei 2012;



The European Union’s economic and social model – still viable in a global crisis?, georganiseerd
door CELLS – Centre for European Law and Legal Studies, University of Leeds, 8-9 December 2011
(resultaat van dit congres verschijnt een boek bij Ashgate, 2013);



Workshop Transnational Networks – National, European and International Perspectives, Utrecht,
24-25 november 2011, georganiseerd door de programmaleiders van de drie deelprogramma’s
gezamenlijk (Constitutionele processen: de wisselwerking tussen de nationale en Europese dimensie,
Rechtsbescherming en handhaving: de wisselwerking tussen de nationale en Europese dimensie en
Integratie, differentiatie en flexibiliteit: nieuwe perspectieven op EU-recht en beleid);



Gastlezing door Joana Mendes (Universiteit van Amsterdam): Participation and the role of law after
Lisbon: A legal view on Article 11 TEU, Maastricht, 23 maart 2011;



Internationale workshop Judicial Activism at the Court of Justice: Causes, Responses and Solutions,
georganiseerd door Bruno de Witte, Elise Muir en Mark Dawson, Maastricht, 10-11 oktober 2011, een
wetenschappelijke bundel van deze workshop zal begin 2013 verschijnen bij Edward Elgar;



Workshop EU regulatory bodies: new models, functions and legal constraints?, Leuven, 25 november
2010, Leuven, georganiseerd door Ellen Vos en Andrea Ott. Bijdragen voor deze workshop zullen
verschijnen in een bundel over European agencies in between Institutions and Member States bij
Kluwer Law International, 2013;
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Internationale Conferentie en Young Researchers Workshop European Integration between Trade
and Non-Trade, 14-16 April 2010, georganiseerd door Ellen Vos, Marjolein van Asselt en Michelle
Everson. Als resultaat van deze conferentie en workshop verschijnen in 2013 twee bundels bij Taylor
& Francis, Earthscan;



Workshop Citizenship and migration: from Maastricht via Amsterdam to Lisbon – From Tampere to
Stockholm, georganiseerd door Hildegard Schneider, Maastricht, 26 november 2009.

5.3. Zelfreflectie t.a.v. onderzoeksoutput
De onderzoeksoutput is zowel wat kwaliteit als kwantiteit betreft goed te noemen. Er wordt veelvuldig in
Engelstalige peer reviewed tijdschriften gepubliceerd waardoor de zichtbaarheid van de onderzoekers en
het programma in Nederland en daarbuiten groot is. Tevens is het aantal Engelstalige monografieën en
geredigeerde volumes aanzienlijk. Hierbij is ook van belang het relatief grote aantal monografieën van de
promovendi te noemen, te weten 12 van 2008-2012. Hiernaast wordt ook regelmatig in Nederlandstalige
tijdschriften gepubliceerd. Aansluiting met de praktijk wordt gezocht door de vele vakpublicaties. In het
algemeen is de onderzoeksoutput over de jaren sterk toegenomen (zie tabel 2). We zijn derhalve tevreden
zowel wat betreft de kwaliteit als wat betreft de kwantiteit van het onderzoek dat wordt uitgevoerd in dit
programma.

6.

ACADEMISCHE REPUTATIE

De onderzoeksgroep geniet een uitstekende reputatie binnen en buiten Nederland. Het blijkt tevens uit de
bereidwilligheid van anderen om actief in de door de betrokken onderzoekers georganiseerde evenementen
te participeren alsmede uit lidmaatschappen van diverse wetenschappelijke fora, het Scientific Committee
of the Florence School of Regulation (Ottow), Governing Board of the Centre for the Law of EU External
Relations (CLEER) (Ott en Wessel). Tevens worden onderzoekers regelmatig gevraagd gastlezingen te
verzorgen in nationale en internationale gremia. Daarnaast kan gewezen worden op lidmaatschappen van
besturen (Devroe, Ottow en anderen), redacties van gerenommeerde tijdschriften en ‘advisory boards’ (Ott,
Schrauwen, De Witte, Schiek, Vos, Muir, Van der Mei en anderen) en onderzoeksleiderschap van internationale netwerken (bijvoorbeeld DREAM) door de Europese Commissie gefinancierd in het kader van FP6
(Waddington). De goede reputatie van de betrokken onderzoekers blijkt tevens uit het verwerven van
subsidies uit de tweede- en derde- (EU) geldstroom voor het doen van onderzoek (zie ook hieronder bij 7.
Wervend vermogen).
Hiernaast ontvingen verschillende onderzoekers erkenning en prijzen voor hun wetenschappelijke prestaties. (alfabetische volgorde)


Michael Frese (UvA) ontving in 2011 de Young writer’s award van World Competition Law voor zijn
artikel ‘Fines and damages under EU competition law. Implications of the accumulation of liability’,
World Competition Law and Economics Review 34(3), p. 393-428.



Herman van Harte (UU) werd in oktober 2009 in het tijdschrift Mr. verkozen tot ‘beste jonge jurist
van het vakgebied’ en kreeg de Gouden Stoofpeer Europees recht uitgereikt.



Saskia Lavrijssen’s (UU) publicatie ‘What role for national competition authorities in protecting
non-competition interests after Lisbon?’ European Law Review 2010 werd in 2010 door Nederlandse
Vereniging voor Mededingingsrecht onderscheiden als het beste artikel aangaande niet-economische
belangen en mededingingsrecht.



Elise Muir (UM) ontving in september 2012 de Hustinx prijs voor wetenschap.



Dagmar Schiek (Leeds), ontving in 2011 een ad personam Jean Monnet Chair in Law and Policy
(Europese Commissie (2011-2014) ( € 33.000,-).



Joakim Zander (UM) ontving in september 2012 de Rabobank Dissertation Prize voor zijn proefschrift The Application of the Precautionary Principle in Practice, Comparative Dimensions,
Cambridge: Cambridge University Press, 2010) (promotor E. Vos).

Hiernaast kregen drie onderzoekers een NWO Vernieuwingsimpuls toegekend, te weten (alfabetische
volgorde)
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Mark Dawson (UM) (Veni 2011 toegekend; € 250.000,-). M. Dawson kon de aan hem toegekende
Veni niet aannemen vanwege het feit dat hij een positie als hoogleraar aan de Hertie School of
Governance in Berlijn kreeg aangeboden en in september 2011 naar Berlijn vertrok.



Elise Muir (UM) (Veni 2013-2015) (€ 250.000,-).



Ellen Vos (UM) (Vidi 2002-2008) (€ 460.000,-).

7.

WERVEND VERMOGEN

De verschillende onderzoekers en onderzoeksgroepen zijn zeer succesvol geweest in het aantrekken van
financiële middelen voor het doen van onderzoek. Van de diverse succesvolle aanvragen van de onderzoekers die werden gehonoreerd, noemen we de volgende 10 peer-reviewed projecten (nationaal en EU).
Deze geven tevens duidelijk blijk van de excellente wetenschappelijke reputatie van de onderzoekers die
deelnemen aan dit programma in de periode 2008-2012: (chronologische volgorde)


Sybe de Vries (UU)
Jaar: 2012-2015
Subsidieverstrekker: Europese Commissie
Instrument: Jean Monnet Chair in EU law
Subsidiebedrag: € 45.000,-



Evangelia Psychogiopoulou (UM – De Witte)
Jaar: 2013-2015
Subsidieverstrekker: Europese Commissie
Instrument: Marie Curie fellowship
Subsidiebedrag: € 183.000,-



Bruno de Witte (UM)
Jaar: 2012-2013
Titel congres: Between flexibility and disintegration: the State of EU law Today
Subsidieverstrekker: Europese Commissie
Instrument: Jean Monnet Research Grant
Subsidiebedrag: € 40.000,-



Elise Muir (UM – Waddington)
Jaar: 2010-2012
Subsidieverstrekker: Europese Commissie
Instrument: Marie Curie fellowship
Subsidiebedrag: € 176.840,-



Maria Weimer (UM)
Jaar: 2012-2014
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: Rubicon beurs
Subsidiebedrag: € 118.000,-



Andrea Ott (UM)
Jaar: 2011-2014
Subsidieverstrekker: Europese Commissie
Instrument: Jean Monnet Chair in EU law
Subsidiebedrag: € 45.000,-



Lisa Waddington (UM)
Jaar: 2011-2015
Subsidieverstrekker: Europese Commissie
Instrument: Marie Curie ITN DREAM (Disability Rights Expanding Accessible Markets) EU KP7
programma
Subsidiebedrag: € 457.030 voor UM deelname)

313

Internationale peer review 2013



Ellen Vos (UM)
Jaar: 2011-2014
Subsidieverstrekker: Europese Commissie
Instrument: Towards inclusive research programming for sustainable food innovations (Inprofood)
project, KP7 programma
Subsidiebedrag: € 5.237.688,- waarvan € 270.000 deelname UM)



Ramses Wessel (UT)
Jaar: 2009-2013
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: Open competitie promovendus project
Subsidiebedrag: € 165.000,-



Dagmar Schiek (Leeds), H. Schneider (UM) & U. Liebert (Bremen)
Jaar: 2008-2010
Subsidieverstrekker: Europese Commissie
Instrument: Jean Monnet Multilateral Research Group
Subsidiebedrag: € 100.000,-

8.

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

De maatschappelijke relevantie van de bestudering van het Europese integratieproces behoeft nauwelijks
uitleg in deze tijd, waar de kranten bol staan van artikelen over het verlangen van een aantal landen naar
‘minder Europa’, de mogelijkheid dat het VK uit de EU zal stappen alsmede de benarde positie van een
aantal zuidelijke Lidstaten in de eurozone. Bestudering van de institutioneel- en materieelrechtelijke
aspecten van Europese integratie voor de toekomst is derhalve geen louter academische bezigheid maar is
zeer essentieel voor het voortbestaan van de EU. Onderzoekers van dit programma zijn op verschillende
wijze betrokken bij de praktijk. Allereerst worden er veelal collega’s uit de praktijk (o.a. van de Europese
instellingen) betrokken bij de door de onderzoekers georganiseerde congressen en workshops om zo er voor
te zorgen dat de wetenschappelijke bevindingen worden gevoed en getoetst door de ontwikkelingen en
ervaringen in de praktijk en vice versa. Voorts wordt een aantal onderzoekers regelmatig uitgenodigd om te
spreken bij nationale en Europese instellingen en andere gremia om zo de praktijk te voorzien van
uitkomsten van het gedane wetenschappelijk onderzoek. Het grote aantal vakpublikaties duidt tevens op de
betrokkenheid van de onderzoekers bij de praktijk.

9.

SWOT-ANALYSE EN DOELSTELLINGEN

9.1. Sterkten van het programma
Zoals blijkt uit de beschrijving van het programma is de relevantie van de bestudering van vormen van
Europese integratie en hoe integratie plaatsvindt in de verschillende beleidsterreinen in de laatste jaren sterk
toegenomen. De onderzoekers verrichten bijzonder goed onderzoek en vullen elkaar aan. In het kader van
het algemene Ius Commune programma ontmoeten junior onderzoekers van allerlei deelterreinen elkaar
hetgeen versterkend werkt. Ook de deelname van junior onderzoekers aan de Ius Commune promovendiopleiding is een zeer waardevolle bijdrage aan de vorming van de ‘next generation’ van de academische
wetenschap, en als zodanig ook bijzonder waardevol voor het deelprogramma. Ook de speciale benadering
van het programma door materieelrechtelijk en institutioneelrechtelijk onderzoek te combineren blijkt
bijzonder succesvol en een meerwaarde in termen van onderzoeksresultaten.

9.2. Zwakten van het programma
Er blijkt in praktijk soms overlap te zijn met het onderzoek dat wordt gedaan in de andere deelprogramma’s
van het Publiekrecht. Dit heeft problemen opgeleverd voor wat betreft de afbakening en het verdelen van de
publicaties. De druk om het programma ten opzichte van andere programma’s af te bakenen betekent dat
onderzoek dat op inhoudelijke gronden onder meerdere programma’s geschaard zou kunnen worden, uiteindelijk zodanig gepresenteerd dient te worden dat het toegerekend wordt aan één van de programma’s.
Dit heeft een remmende werking op het (gezamenlijk) onderzoeken van deelthema’s, terwijl juist bestudering vanuit verschillende invalshoeken (nationaal, Europees, internationaal) meerwaarde kan hebben
voor thematisch onderzoek. Zie ook onder 9.5.
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9.3. Mogelijkheden van het programma
Het thema van het onderzoeksprogramma is bijzonder actueel en biedt een enorm potentieel voor nader
onderzoek. In mei 2013 zullen onderzoekers dan ook met een EU Jean Monnet subsidie een grootschalige
conferentie alsmede een young researchers workshop organiseren over dit thema onder de titel Between
flexibility and disintegration: the State of EU law today. Deze conferentie bouwt voort op resultaten
verkregen uit eerder onderzoek, samengebracht in de bundel, B. de Witte, D. Hanf, E. Vos (Eds.) (2001).
The Many Faces of Differentiation in EU Law (Antwerp: Intersentia). De conferentie zal leiden tot een
mooie publicatie in de vorm van een bundel. Hiernaast blijft ook de economische en financiële crisis een
aandachtspunt van de onderzoeksgroep waarbij wordt gekeken naar de lessen die kunnen worden getrokken
uit andere crises. De vraag hoe economische en niet-economische belangen tegen elkaar moeten worden
afgewogen blijft tevens een fascinerend gebied voor onderzoek naar het Europese integratieproces.
Samenwerking met andere onderzoeksgroepen op het gebied van het nationale en internationale recht kan
leiden tot een beter begrip van het Europese integratie proces in al zijn complexiteit. Zie ook onder 9.5.

9.4. Bedreigingen voor het programma
We zien de volgende twee bedreigingen voor het programma. Allereerst moet de financiële positie van
faculteiten worden genoemd. De financiële positie van de deelnemende faculteiten is in de afgelopen jaren
aanzienlijk achteruitgegaan. Dit heeft mede tot gevolg dat de onderzoekstijd van de verschillende onderzoekers is gereduceerd en dat het aantal beschikbare promotieplaatsen is afgenomen. Dit leidt ertoe dat
onderzoekers in toenemende mate de druk voelen om externe financiering binnen te halen door middel van
het schrijven van onderzoeksaanvragen, waardoor ze minder tijd kunnen besteden aan het doen van
onderzoek en de voortgang en continuïteit van het onderzoek in gevaar komt. Tegelijkertijd echter worden
ook de externe subsidiemiddelen (Europees, maar vooral nationaal) verminderd zodat het steeds moeilijker
wordt externe subsidies binnen te halen. Dit alles leidt ertoe dat het doen en publicatie van onderzoek als
zodanig in gedrang komt.
Tevens zien we dat het huidige facultair en universitair beleid van de afzonderlijke deelnemende faculteiten
een bedreiging voor het programma kan vormen. Zo is er de afgelopen jaren een flink aantal facultaire
graduate schools, facultaire onderzoeksinstituten alsmede universitaire interfacultaire onderzoeksverbanden opgericht op basis van facultair en universitair beleid dat samenwerking van onderzoekers binnen de
eigen instelling stimuleert. Dit beleid vloeit voort uit de landelijke eisen met betrekking tot profilering van
het universitair onderzoek.

9.5. Strategie en toekomstplannen
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de belang van het onderzoek dat wordt gedaan in dit programma de
afgelopen jaren alleen maar is toegenomen en dat het in de toekomst alleen maar in gewicht toeneemt.
Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat het onderzoek om diverse (externe) redenen onder druk staat en
dat – zoals hiervoor gesignaleerd – delen van het programma lastig kunnen worden afgebakend ten opzichte
van de andere publiekrechtelijke Ius Commune programma’s. Dit geldt in meer of minder mate ook voor
die andere programma’s. In een gezamenlijke notitie, gepresenteerd tijdens het programmaleidersoverleg
van 28 november 2012, wordt een en ander als volgt omschreven.
In de loop der jaren, zijn de vier deelprogramma’s van het Ius Commune Publiek recht steeds verder naar
elkaar toegegroeid. Er is een aantal gezamenlijke activiteiten onder de hoede van de vier programma’s
ondernomen. Het lijkt dan ook gewenst om de huidige opzet opnieuw bij te stellen. Er lijken drie goede
redenen te zijn om tot herstructurering van de programma’s over te gaan:


Overlap tussen de programma’s: Vooral tussen de programma’s Constitutionele processen: de wisselwerking tussen de nationale en Europese dimensie en Constitutionele processen in de internationale
rechtsorde, en de programma’s Rechtsbescherming en handhaving: de wisselwerking tussen de
nationale en Europese dimensie en Integratie, differentiatie en flexibiliteit: nieuwe perspectieven op
EU-recht en beleid bestond en bestaat veel overlap. Hoewel de invalshoek van de programma’s verschilt – primair nationaal/comparatief, Europees of internationaal, meer materieel versus meer
institutioneel – bestuderen de programma’s vergelijkbare thema’s en onderwerpen. Dat levert problemen op bij de toerekening van publicaties aan de programma’s en leidt tot gecombineerde
workshops op het Ius Commune congres. Met dat laatste is natuurlijk niets mis, maar het roept wel de
vraag op waarom er verschillende programma’s zijn.
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Koerswijzigingen deelnemende onderdelen: als gevolg van personele mutaties en wijzigingen in de
onderzoeksprogrammering van de deelnemende faculteiten verrichten onderzoekers van wie het
onderzoek is ondergebracht in het ene programma inmiddels onderzoek dat beter past in een ander.
Dit kan worden opgelost door de overgang van hen naar het andere programma maar dat leidt tot
verzwakking van het eerste programma.



Verzwakking van deelnemende disciplines: door de financiële problemen bij de UU en de UM dreigt
de personele inbreng van sommige disciplines (vooral staatsrecht, bestuursrecht en in minder mate
internationaal recht) in de diverse programma’s achter uit te gaan. Daardoor kunnen de ambities van
die programma’s steeds moeilijker worden waargemaakt.

Gelet op het voorgaande is herstructurering van de publiekrechtelijke programma’s wenselijk. Daarbij is de
doelstelling dat concurrentie tussen de programma’s wordt voorkomen en dat de aanwezige deskundigheid
optimaal wordt benut (synergie). Hoe de nieuwe structuur eruit moet zien, wordt in de nabije toekomst door
de programmaleiders in overleg met het bestuur van Ius Commune bepaald. Daarbij valt te denken aan één
programma met herkenbare deelthema’s, maar er zijn wellicht ook andere opties denkbaar. Ondertussen zal
door de programma’s intensiever worden samengewerkt op een aantal specifieke deelthema’s.
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PERSONELE INZET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL
Fte1

Begin

coördinerend onderzoeksleider
Mw. Prof. E.I.L. Vos (UM)

0,39

01-06-00

Onderzoeksleider
Prof. G. van Calster (KUL)
Mw. Dr. A. Ott (UM)
Mw. Prof. A. Ottow (UU)
Mw. Prof. H.E.G.S. Schneider (UM)
Mw. Prof. A.A.M. Schrauwen (UvA)

0,17
0,20
0,09
0,20
0,24

01-01-95
01-10-03
01-07-08
01-06-00
01-04-05

senior onderzoeker
Prof. R. Barents (UM)
Prof. S. van den Bogaert (Leiden)
Prof. W. Devroe (UM/KUL)
Prof. F. Grapperhaus (UM)
Mw. Prof. S. Klosse (UM)
Mw. Prof. D. Schiek (Leeds)
Prof. H. Somsen (UvT)
Mw. Prof. L.B. Waddington (UM)
Prof. R.A. Wessel (UT)
Prof. B.E.F.M. de Witte (UM)

0,16
0,27
0,20
0,00
0,37
0,20
0,18
0,20
0,20
0,18

01-06-00
01-10-03
01-02-00
01-01-12
01-01-12
01-02-07
01-07-08
01-02-00
01-10-03
01-06-00

hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar

0,24
0,00
0,00
0,20

19-11-11
01-11-08
19-12-08
01-02-07

postdoc
gastonderzoeker
gastonderzoeker
UHD

0,25

01-07-09

hoogleraar

0,18
0,03
0,37
0,00
0,30
0,16
0,07
0,18
0,39
0,34
0,11
0,14
0,07
0,02
0,18
0,11
0,17
0,27

01-07-09
23-11-12
01-01-12
18-12-10
01-07-11
01-07-08
26-11-09
01-07-08
01-10-00
01-07-09
01-07-08
01-10-03
01-01-12
15-10-10
01-07-08
09-12-09
01-07-12
26-11-09

hoogleraar
UD
UD
gastonderzoeker
UD
hoogleraar
postdoc
UD
UD
UD
UD
UHD
UHD
gastonderzoeker
UHD
UD
postdoc
postdoc

onderzoeker
Dr. N. Cambien (KUL)
Dr. S. Carrera Nuñez
Dr. S.J.F.J. Claessens (UM)
Mw. Dr. C. Cseres (UvA)
Dr. M. Dawson (Herti School of
Governance)
Mw. Prof. B.R. Dorbeck-Jung (UT)
Dr. M.J. Frese (UvA)
Mw. Dr. N. Gundt (UM)
Mw. Dr. M. Haritz
Dr. H. van Harten (UvA)
Mw. Prof. S. Lavrijssen (UU)
Mw. Dr. K. Lubina (UM)
Mw. Dr. L. Marin (UT)
Dr. A.P. van der Mei (UM)
Mw. Dr. E. Muir (UM)
Mw. Dr. D. Obradovic (UvA)
Dr. R.H. van Ooik (UvA)
Dr. W. Rauws (UM)
Mw. Dr. S. Schoenmaekers (UM)
Dr. S. de Vries (UU)
Mw. Dr. I. Wendt (UM)
Mw. Dr. M. Weimer (UM)
Mw. Dr. A. Wiesbrock (Oslo)

1

Gemiddelde onderzoeksinbreng in fte in de periode 2008-2012.
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Eind

SEP categorie

hoogleraar

30-06-10

31-12-11

31-12-10

hoogleraar
UHD
hoogleraar
decaan/hoogleraar
hoogleraar
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Fte1

Begin

promovendus
Mw. M. Aelen (UU)
Dhr. Th. Biermeyer (UM)
Mw. L. Brekhof (UU)
Mw. N. Büttgen (UM)
Dhr. N. Cambien (KUL)
Dhr. S. Carrera Nuñez (UM)
Dhr. S. Charitakis (UM)
Dhr. S.J.F.J. Claessens (UM)
Dhr. F. Coman-Kund (UM)
Dhr. D. Droshout (KUL/UM)
Mw. T. Ehnert (UM)
Mw. K. Eisele (UM)
Dhr. M.J. Frese (UvA)
Mw. K. Hamenstädt (UM)
Mw. A.L. Hardy (UM)
Mw. M. Haritz (UM)
Dhr. H. van Harten (UvA)
Dhr. W.-C. Huang (UM)
Dhr. W.A. Janssen (UU)
Mw. K. Lubina (UM)
Mw. M. de Mol (UM)
Dhr. M. Provera (UM)

0,97
0,00
0,39
0,67
0,59
0,00
0,67
0,37
0,73
0,16
0,72
0,98
0,57
0,83
0,83
0,83
0,53
0,50
0,25
0,82
0,72
0,00

01-02-10
01-11-10
01-02-09
01-09-11
01-11-10
01-10-04
01-09-11
01-10-03
01-07-09
01-05-04
01-11-10
01-02-09
01-03-08
01-07-10
01-07-10
01-10-05
01-02-06
01-07-12
01-10-12
01-10-03
01-11-10
01-02-11

Mw. S. Schoenmaekers (UM)

0,12

01-02-07

Dhr. G. Shen (UM
Dhr. P. Stamoulis (UM)
Mw. I. Wendt (UM)
Mw. A. Wiesbrock (UM)
Mw. S. Wirtz (UM)
Mw. Z. Xhaferri (UM)
Dhr. J. Zander (UM)
Dhr. M. Zinzani (UM)

0,25
0,00
0,00
0,73
0,67
0,50
0,00
0,87

01-10-12
01-10-04
01-10-02
01-02-09
01-09-11
01-07-12
01-10-03
01-07-08
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Eind

18-11-11
31-10-08
18-12-08

16-05-13
22-11-12

17-12-10
01-07-11

25-11-09
16-05-13
14-10-10

08-12-09
25-11-09

17-04-09
15-11-12

SEP categorie

reguliere promovendus
buitenpromovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
buitenpromovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
beurspromovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
buitenpromovendus
promoverende
medewerker
beurspromovendus
buitenpromovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus

INFORMATIE SENIOR ONDERZOEKERS
Overzicht succesvolle onderzoeksaanvragen
Prof.Dr. D. Schiek
Jaar: 2005-2008
Titel: Jean Monnet Chair (Oldenburg, institutional)
Subsidieverstrekker: EU Commission
Subsidiebedrag (in €): 36.000,Jaar: 2008-2010
Titel: Jean Monnet Multilateral Research Group “European Economic and Social Integration after the
Treaty of Lisbon”
Subsidieverstrekker: EU Commission
Partners: U. Liebert (Bremen), H. Schneider (Maastricht)
Subsidiebedrag (in €): 100.000,Jaar: 2009
Titel: Second European Conference on multidimensional equality law – investigating the triangle between
racial, gender and disability discrimination
Subsidieverstrekker: British Academy
Subsidiebedrag (in €): 6.892,Jaar: 2010Titel: Industrial action and the peace obligation on the internal market in Europe – a comparative project
assessing consequences of the ECJ’s Viking and Laval jurisprudence
Subsidieverstrekker: The Swedish Council for Working Life Research (FAS)
Partners: J. Malberg (Uppsala), N. Bruun (Stockholm)
Subsidiebedrag (in €): 3.000,- (for Leeds)
Jaar: 2011-2014
Titel: Ad personam Jean Monnet Chair (Economic and social integration in the EU and beyond –
interdisciplinary perspectives)
Subsidieverstrekker: EU Commission
Subsidiebedrag (in €): 36.000,-

Prof.Mr. A.T. Ottow
Jaar: 2010
Titel: ‘From patchwork to tailor-made enforcement: developing a European toolkit for regulatory agencies’
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: VIDI
Subsidiebedrag (in €): subsidiabel, geen bedrag.

Prof.Dr. L.B. Waddington
Jaar: 2002-2008
Titel: To develop and teach Jean Monnet Module, Minority Rights in the EU (coordinator).
Subsidieverstrekker: European Union
Instrument: Framework programme, Jean Monnet Module
Subsidiebedrag (in €): 35.075,Jaar: 2007-2008
Titel: EC Study on Positive Action Measures in the European Union 2007-2008 – To compile an extensive
report on positive action measures in the EU and beyond
Subsidieverstrekker: European Commission
Partners: Bradford University (UK)
Subsidiebedrag (in €): 14.850,-
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Jaar: 2007-2011
Titel: European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field
Subsidieverstrekker: European Commission
Instrument: PROGRESS
Partners: Migration Policy Group (Belgium) and Human European Consultancy (NLs)
Subsidiebedrag (in €): 57.082,Jaar: 2007-2011
Titel: Academic Network of European Disability experts
Subsidieverstrekker: European Commission
Instrument: PROGRESS
Partners: Leeds University and Human European Consultancy (NLs),
Subsidiebedrag (in €): 36.000,Jaar: 2008-2009
Titel: European Research Agendas for Disability Equality (EuRADE),
Subsidieverstrekker: European Union
Instrument: FP7, Science in Society
Partners: European Disabiltiy Forum (coordinator) and University of Leeds
Subsidiebedrag (in €): 79.108,Jaar: 2008-2009
Titel: Mid-Term Evaluation of the European Community Action Plan 2003-2010 on Equal opportunities
for people with disabilities
Subsidieverstrekker: European Commission
Subsidiebedrag (in €): 2.808,Jaar: 2009-2010
Titel: Study on the Future EU Disability Action Plan 2010-2020
Subsidieverstrekker European Commission
Subsidiebedrag (in €):
Jaar: 2009-2010
Titel: Study on challenges and good practices in the implementation of the UN Convention on the Rights of
Persons with Disabilities
Subsidieverstrekker; European Commission
Partners: European Foundations Centre (Brussels)
Subsidiebedrag (in €): 86.500,Jaar: 2010
Titel: Grant to organise conference on The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities – a
European Perspective,
Subsidieverstrekker: European Disability Forum
Instrument:
Partners:
Subsidiebedrag (in €):
Jaar: 2011-2015
Titel: Marie Curie ITN DREAM (Disability Rights Expanding Accessible Markets)
Subsidieverstrekker: European Union,
Instrument: Marie Curie Initial Training Network / FP7
Partners: National University of Ireland, Galway (coordinator), NOVA (Oslo), University of Leeds,
University of Iceland, Swiss Paraplegic Research Organisation, Technosite (Spain)
Subsidiebedrag (in €): 457.030,93
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Jaar: 2012-2013
Titel: Study on the implementation and impact of the UN Convention on the Rights of Persons with
Disabilities in the EU and the EU Disabiltiy Strategy
Subsidieverstrekker: European Commission
Instrument: PROGRESS
Partners: University of Leeds, Human European Consultancy (NLs)
Subsidiebedrag (in €): not known as yet
Jaar: 2012-2013
Titel: Study on EU Member States’ policies for children with disabilities (or with different abilities),
Subsidieverstrekker: European Parliament
Partners: Project led by Milieu Ltd. Brussels
Subsidiebedrag (in €): 3.500,Jaar: 2012-2014
Titel: Academic Network of European Disability experts
Subsidieverstrekker: European Commission
Instrument: PROGRESS
Partners: Leeds University and Human European Consultancy (NLs)
Subsidiebedrag (in €): 39.212,Jaar: 2012-2014
Titel: European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field
Subsidieverstrekker: European Commission
Instrument: PROGRESS
Partners: Migration Policy Group (Belgium) and Human European Consultancy (NLs)
Subsidiebedrag (in €): 25.000,-

Prof.Dr. R.A. Wessel
Jaar: 2009
Titel: Legal certainty under pressure in multi-level safety and quality regulation related to medical products
Subsidieverstrekker (bijv. NWO): NWO
Instrument (bijv. MaGW open competitie): MaGW open competitie
Partners: Universiteit Twente (Wessel, Dorbeck-Jung)
Subsidiebedrag (in €): promovendus

Prof.Dr. B. De Witte
Jaar: 2011
Titel: “Legislating after Lisbon. New Opportunities for the European Parliament”
Subsidieverstrekker: European Parliament, S & D group
Instrument: restricted tender
Partners: European Union Democracy Observatory (Europees Universitair Instituut, Florence)
Subsidiebedrag (in €): ca. 20.000,Jaar: 2012
Titel: Postdoctoraal onderzoek, “Managing Diversity in the European Union: The Cultural Open Method of
Coordination”, uit te voeren door dr. Evangelia Psychogiopoulou in 2013-2015.
Subsidieverstrekker: Europese Commissie
Instrument: Marie Curie fellowship programme
Subsidiebedrag (in €): 183.000,Jaar: 2012
Titel: Dissemination Conference, “The Euro Crisis and the State of European Democracy”
Subsidieverstrekker: Europese Commissie
Instrument: Jean Monnet action programme
Partners: European Union Democracy Observatory (Europees Universitair Instituut, Florence)
Subsidiebedrag (in €): ca. 40.000,-
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Overzicht wetenschappelijke activiteiten
Prof.Mr. A.T. Ottow
Jaar: 2007-2012
Omschrijving: Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER)
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Oprichter en Hoofdredacteur Tijdschrift voor Toezicht
Jaar: 2011
Omschrijving: Visiting Professor Florence School of Regulation, European University Institute
Jaar: 2011Omschrijving: Member of the Scientific Committee of the Florence School of Regulation, European
University Institute (Florence).
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Redacteur tijdschrift Markt & Mededinging (M&M)
Jaar: 2001-2012
Omschrijving: Redacteur tijdschrift Mediaforum
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Lid van diverse accreditatiecommissie NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatiecommissie)
Jaar: 2012
Omschrijving: Visiting professor at the law school George Washington University, USA
Jaar: 2012
Omschrijving: Lid NWO VENI beoordelingscommissie

Prof.Dr. D. Schiek
Jaar: 2007Omschrijving: Chair in European Law, Jean Monnet Professor, and Director of Centre of European Law
and Legal Studies (CELLS), University of Leeds, School of Law, UK
Jaar: 2007Omschrijving: Member of Senior Management Team, School of Law, University of Leeds, UK
Jaar: 2007Omschrijving: Director of Centre of European Law and Legal Studies, University of Leeds, UK
Jaar: 2007Omschrijving: Senior Researcher at Ius Commune Research School
Jaar: 2009Omschrijving: Regular lecturer at European Academy of Law seminars aimed at an academic audience
Jaar: 2010-2011
Omschrijving: International Scholar under the Higher Education Support Programme by the Open Society
Institute Budapest
Jaar: 2011Omschrijving: Ad Personam Jean Monnet Chair in Law and Policy, University of Leeds, School of Law,
UK
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Jaar: 2011Omschrijving: Director of Postgraduate Studies, School of Law, University of Leeds, UK
Jaar: 2012-2013
Omschrijving: International Scholar under the Higher Education Support Programme by the Open Society
Institute Budapest
Supervising different PhDs and Post-Doc Research
Point of contact and supervisor for visiting researchers
Advisory Board Member of the Maastricht Journal of Comparative and European Law
Referee for publishers Cambridge University Press, Edward Elgar, Ashgate, Routledge and OUP
Referee for funding bodies as the European Commission, the HILL, Thyssen Foundation, Swiss National
Science Foundation
Invited as a speaker, peer reviewer at academic conferences and seminars, e.g. in Stockholm, Manchester,
Boston, Vienna, Oslo, Bremen, Antwerp, Porto, Louvain-la-Neuve, Rotterdam, Barcelona, Copenhagen,
Basel, Florence, Edinburgh, London, Liege, Lund, Uppsala, Graz, Trier, Mannheim

Prof.Dr. A.A. Schrauwen
Jaar: 2008Omschrijving: Editor of Legal Issues of Economic Integration (ISBN 1566-6573)
Jaar: 2008
Omschrijving: Lid beoordelingscommissie NWO Open competitie, MAGW
Jaar: 2009Omschrijving: Plaatsvervangend lid Senaat van de UvA
Jaar: 2010
Omschrijving: Member of PhD defense Committee
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Peer reviewer European Law Journal, European Integration Online, Utrecht Law Review
Jaar: 2012
Omschrijving: Member of PhD defense committee/external reviewer
Jaar: 2012
Omschrijving: National Expert voor het FRACIT project: Electoral rights and participation of thirdcountry nationals in EU member states and of EU citizens in third countries (<http://eudo-citizenship.eu/
about/fracit: EUDO citizenship observatory>).

Prof.Dr. L.B. Waddington
Jaar: 2008Member of European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field (one of the Network’s
Coordinators).
Member of the Core Research Team, Academic Network of European Disability experts (ANED) (EC
funded network).
Member of the Editorial Board, European Anti-Discrimination Law Review.
Member of Editorial Board, Maastricht Journal of European and Comparative Law.
Member of the Advisory Board for the Fundamental Rights Agency research project on the Rights of
People with Intellectual Disabilities and Mental Health Problems. (2011-2012)

Prof.Dr. R.A. Wessel
Jaar: gehele periode
Omschrijving: Editor-in-Chief International Organizatons Law Review
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Jaar: gehele periode
Omschrijving: Editrial Board Netherlands Yearbook of International Law
Jaar: gehele periode
Omschrijving: Editor Nijhoff Studies i European Union Law
Jaar: gehele periode
Omschrijving: Lid Commissie voor Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken; Nederlandse regering
en parlement
Jaar: gehele periode
Omschrijving: Fellow of the Hague Institute for the Internationalisation of the Law (HiiL); Fellow of the
Centre for Conflict and Security Law; and Member of the Governing Board of the Centre for the Law of EU
External Relations (CLEER) in The Hague;

Prof.Dr. B. De Witte
Jaar: 2008 tot 2012
Omschrijving: Lid van de redactie van de tijdschriften European Law Journal, European Human Rights
Law Review, Revista Española de Derecho Europeo and Revista de Llengua I Dret.
Jaar: 2008 tot 2012
Omschrijving: Lid van de adviesraad van de tijdschriften European Journal of International Law, the
European Constitutional Law Review, the Maastricht Journal of European and Comparative Law, the
European Journal of Law Reform.
Jaar: 2009
Omschrijving: Lid van de visitatiecommissie onderzoek, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
Jaar: 2011-2012
Omschrijving: Lid van de International Advisory Board, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa
Jaar: 2012(-2013)
Omschrijving: Lid van de visitatiecommissie onderzoek, Faculté de droit, Université Libre de Bruxelles

Overzicht maatschappelijke activiteiten
Prof.Mr. A.T. Ottow
Jaar: 2006-2012
Omschrijving: Lid college Onafhankelijke Post- en Telecomautoriteit (OPTA)
Jaar: 2009-2010
Omschrijving: Lid onderzoekscommissie Schenk, Onderzoek in opdracht van de Tijdelijke Commissie
Onderzoek Financieel Stelsel, Tweede Kamer der Staten-Generaal (Commissie De Wit)
Jaar: 2010-2012
Omschrijving: Niet-gouvermentale deskundige voor Nederland van het International Competition
Network (ICN), het wereldwijde netwerk van mededingingsautoriteiten.
Jaar: 2011
Omschrijving: Voorzitter van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar de kwaliteit van de
dienstverlening van notarissen in relatie tot marktwerking, uit te voeren door het WODC en het onderzoeksbureau EIM, in opdracht van het Ministerie van Justitie.
Jaar: 2012Omschrijving: Voorzitter van de Strategiegroep ACM (de op te richten Autoriteit Consument en Markt)
Jaar: 2012Omschrijving: Bestuurslid van de Law Firm School, Amsterdam
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Jaar: 2012Omschrijving: Lid van de begeleidingscommissie “Bestuurlijk toezicht op de kwaliteit van zorg” van
ZonMw
Jaar: 2012Omschrijving: Docent bij de NSOB (Nederlandse School van Openbaar Bestuur) en de Academie voor
Wetgeving
Jaar: 2012Omschrijving: Lid van de jury van het Universiteit Utrecht Stimuleringsfonds Vernieuwing Onderwijs
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global actors
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respect to climate change
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CONSTITUTIONELE PROCESSEN IN DE INTERNATIONALE RECHTSORDE
1.

KENMERKEN VAN HET PROGRAMMA

1.1. Volledige titel
Constitutionele processen in de internationale rechtsorde.

1.2. Keywords
Constitutionalisering, multilevel governance, internationaal publiekrecht, internationale organisaties.

1.3. (Coördinerend) programmaleiders
- Prof. I.F. Dekker (UU) (coördinator)
- Prof. P. Van den Bossche (UM) (niet meer actief vanaf december 2009)
- Prof. P.A. Nollkaemper (UvA)
- Prof. R.A. Wessel (UT)
- Prof. J. Wouters (KU Leuven)

1.4. Missie
Het onderzoek van dit programma richt zich op ‘constitutionele’ evolutie van de internationale publieke
rechtsorde.

1.5. Historie
Het programma Ius Commune en publiekrecht is, op basis van een algemene omschrijving van het onderzoeksveld, in september 2003 toegetreden tot de onderzoekschool. Het programma concentreerde zich toen
in algemene zin rond constitutionele processen op nationaal, Europees en internationaal niveau en de
constitutionele interacties tussen deze niveaus. Naar aanleiding van de peer reviews van 2005 is besloten
het programma Ius Commune en publiekrecht in drie – en later vier deelprogramma’s op te splitsen. Een
van deze deelprogramma’s werd het programma Constitutionele processen in de internationale rechtsorde,
dat zich ging richten op constitutionele processen vanuit een institutionele invalshoek – onder het thema
‘multilevel regulation’ – en vanuit ontwikkelingen in het materiele recht van internationale organisaties –
onder het thema van de verhouding tussen economische en niet-economische waarden in het internationale
systeem. De (voorbereiding van de) internationale peer review van 2008 leidde tot een verdere aanscherping van de doelstelling en de thema’s van het programma (zie verder 3.4).

1.6. Score evaluatie internationale peer review commissie 2008 (periode 2005-2007)
Aan dit programma werd door de internationale peer review commissie in 2008 een totaal score toegekend
van 4,2. Zie voor een reactie daarop nader paragraaf 3.4.

2.

DOELSTELLING, ONDERZOEKSTERREIN EN ONDERZOEKSOMGEVING

2.1. Missie, visie en doelstelling (thema)
Het vraagstuk van de ‘constitutionele’ evolutie van de internationale publieke rechtsorde wordt primair
gesteld door de voortgaande internationalisering – of, zo men wil, globalisering – van het maatschappelijk
verkeer. Deze internationalisering van de publieke macht – via internationale rechtsvorming en internationaal bestuur – gaat gepaard met een ‘roep’ om de rechtsstatelijke inkadering daarvan op grond van
eisen ontleend aan een internationale rule of law, de rechten van de mens en andere fundamentele rechten,
beginselen van democratische legitimatie en transparantie van internationale besluitvorming, accountability en rechtsbescherming.
Het vraagstuk van de ‘constitutionele’ evolutie staat echter niet op zichzelf. Het wordt mede beheerst door
de gelaagde en samengestelde structuur van de publieke rechtsorde, in het bijzonder de wisselwerkingen
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tussen de internationale- , regionale- – met name Europese – en nationale rechtsordes. Daarnaast zal het
proces van de constitutionalisering van de internationale rechtsorde ook bepaald worden door de spanning
– en het evenwicht zoeken – tussen, enerzijds, de tendens richting meer internationale integratie en uniformering van het publieke handelen en, anderzijds, de tendens richting meer differentiatie en flexibiliteit
van het overheidsoptreden.
Het onderzoek richt zich op de constitutionele evolutie van de internationale rechtsorde, zowel vanuit het
perspectief van het algemene internationale recht als vanuit het perspectief van de rechtsorde van internationale organisaties

2.2. Positie binnen Ius Commune en op nationaal en internationaal niveau
Het onderzoeksprogramma maakt deel uit van het overkoepelende programma Ius Commune en Publiekrecht.

2.3. Samenwerking met andere onderzoeksgroepen
De onderzoekers van het programma Constitutionele processen in de internationale rechtsorde werken in
hun thuisbasis samen met andere onderzoeksgroepen in het kader van hun facultaire of departementale
onderzoeksprogramma’s. Daarnaast overlapt het onderhavige programma op deelterreinen met de andere
deelprogramma’s van Ius Commune en Publiekrecht. Op de jaarcongressen van de onderzoekschool zijn
daartoe regelmatig gemeenschappelijke workshops gehouden.
Vanuit het onderzoeksprogramma is gedurende de evaluatieperiode samengewerkt met de volgende
nationale en internationale onderzoeksgroepen.




CLEER, Centre for the Law of EU External Relations, Asser Instituut, Den Haag;
IN-LAW, Research project in Informal International Lawmaking, Hague Institute for the Internationalization of Law (HiiL), Den Haag;
The Internationalisation of Rule of Law – Changing Contexts and New Challenges, Hague Institute
for the Internationalization of Law (HiiL), the Social Science Research Center Berlin and La Trobe
University in Australia.

2.4. Aansluiting met gastonderzoekers
In de publicatielijst zijn de publicaties van enkele gastonderzoekers opgenomen. Met hen bestaan echter
geen structurele contacten.

3.

PROGRAMMAOPZET EN STRATEGIE

3.1. Probleemstelling, doel, focus en methode
De probleemstelling van het onderzoek is in hoeverre de internationalisering van het maatschappelijk
verkeer gepaard gaat met een constitutionele evolutie van de internationale publieke rechtsorde.
Het doel van het onderzoek is belangrijke constitutionele processen in zowel het algemene internationale
recht als in het recht van internationale organisaties in kaart te brengen en te evalueren. De evaluatie wordt,
in aansluiting op andere onderdelen van het programma Ius Commune en publiekrecht, mede geplaats in de
context van de gelaagde structuur van de – nationale, Europese en internationale – publieke rechtsorde, en
de inherente spanningen in de publieke rechtsorde die gelegen zijn in de doelstellingen van integratie en
uniformering, enerzijds, en van differentiatie en flexibiliteit, anderzijds.
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De focus van het onderzoeksprogramma is tweeledig.


Het deelonderzoek met betrekking tot het internationale constitutionele recht richt zich op de
volgende thema’s:
• de wisselwerking tussen de nationale en internationale rechtsorde en de rol van de nationale
rechter;
• de hiërarchie van normen in de internationale en Europese rechtsorde;
• de rol van het internationale recht in het bewaren van de balans tussen marktwaarden en andere
maatschappelijke waarden.



Het onderzoek met betrekking tot het recht der internationale organisaties, spitst zich toe op:
• de rechtsstatelijke waarborgen en het handelen van internationale organisaties;
• internationale constitutionele processen en de externe betrekkingen van de Europese Unie; en
• de constitutionele rol van non-state actors in internationale wetgeving en bestuur.

De gehanteerde onderzoekmethoden binnen dit programma zijn overwegend klassiek-juridisch. Naast de
rechtshistorische en rechtssystematische methoden, wordt in het onderzoek gebruik gemaakt van een
rechtsvergelijkende methode, zoals in de studies naar de toepassing van het internationale recht door
nationale rechters. Daarnaast wordt het onderzoek gecombineerd met inzichten vanuit de rechtstheorie,
bijvoorbeeld in het ontwerpen van ‘nieuwe’ analytische rechtsbegrippen als ‘accountability’. In een aantal
onderzoeksprojecten wordt beoogd het klassiek juridisch onderzoek aan te vullen met empirisch onderzoek, in het bijzonder in de studies naar (informele) vormen van internationale regelgeving en wetgeving.
Het onderzoek van het programma kan tevens getypeerd worden als een mix van grondslagenonderzoek en
toegepast onderzoek. Immers, het internationale (organisatie)recht vraagt om beide: een kritische
beschouwing van de concepten en fundamentele beginselen en onderzoek waarin vraagstukken van
praktische toepassing in en relevantie voor de (lid)staten aan de orde komen.

3.2. Programmabeschrijving en thema’s
Het onderzoek binnen dit programma is onderverdeeld in algemene constitutionele processen in de
internationale rechtsorde en constitutionele processen in de rechtsorde van internationale organisaties.

3.2.1. De ontwikkeling van internationaal constitutioneel recht
De ontwikkeling van gemeenschappelijke constitutionele tradities in de internationale rechtsorde manifesteert zich in toenemende mate in de door de internationale gemeenschap erkende fundamentele waarden.
De centrale vraag is in hoeverre deze ontwikkelingen leiden tot een rechtsgebied dat kan worden aangemerkt als ‘internationaal constitutioneel recht’ en hoe dit rechtsgebied zich verhoudt tot de traditionele
grondslagen van het volkenrecht.


Een belangrijk onderdeel van een internationaal constitutioneel recht betreft de verhouding tussen de
nationale en internationale rechtsorde. De ontwikkeling van de gemeenschappelijke constitutionele
tradities met betrekking tot de rule of law worden in belangrijke mate bepaald door de wisselwerking
tussen de nationale en internationale rechtsorde. Enerzijds versterkt internationalisering de bescherming van de rechtsstatelijke waarden in de nationale rechtssfeer – onder meer door constitutionalisering van internationale rechten van de mens. Anderzijds kan internationalisering deze waarden
ondermijnen – bijvoorbeeld door de geringe democratische legitimatie, de geringe openbaarheid en de
geringe kenbaarheid van het internationale recht. Het is de vraag welke rol de nationale rechter in het
vinden van een balans in dezen toekomt.



De implicaties van de verhouding tussen de nationale en internationale rechtsorde voor constitutionele
waarden worden mede beïnvloed door een toenemende erkenning van een hiërarchie van normen
binnen de internationale rechtsorde, in het bijzonder onder de noemer van ius cogens. Een specifieke,
beperkte categorie van internationaal recht verkrijgt daarmee een internationaal constitutioneel
karakter, vergelijkbaar met de wijze waarop het Europees Hof voor de Rechten van Mens verwijst
naar het EVRM als ‘a constitutional instrument of European public order’. De verdere ontwikkeling
van de categorie van het ius cogens kan bijdragen aan het ontstaan van een ‘global constitution’.
Daarnaast kan de internationale normen hiërarchie worden versterkt via de rechtsorde van Europese
Unie; immers het internationale recht kan profiteren van het speciale rechtskarakter van de Unie, met
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name met betrekking tot de nationale rechtsorde van de lidstaten. Tegelijkertijd kunnen een aantal
traditionele waarborgen, die de nationale rechtsorde beschermt tegen mogelijke ongewenste invloeden van het internationale recht, door deze evolutie worden ondermijnd.


Een derde thema binnen het internationale constitutionele recht betreft de effecten van de economische globalisering op de balans tussen de economische waarden van de ‘markt’ en andere maatschappelijke, in het bijzonder constitutionele waarden, anderzijds. Een constitutionele ordening veronderstelt een zekere balans tussen de markt en bescherming van doelstellingen op, onder meer,
sociaal-cultureel terrein, het milieu en openbare gezondheid, alsmede van fundamentele beginselen
betreffende rechten van de mens, democratische legitimatie en de rule of law. Het is de vraag in hoeverre de mogelijke verstoring van deze balans door de toenemende economische globalisering, en de
steeds grotere rol daarin van (semi-)private actoren, door internationale en regionale regulering wordt
of kan worden gekeerd. Daarbij lijkt het, vanuit een constitutioneel gezichtspunt, van belang te onderkennen dat het in global governance niet gaat om een enkele en eenduidige regering maar eerder om
complexe stelsels van verschillende publieke en private entiteiten die elk op hun eigen wijze het
dagelijks leven beïnvloeden door normatieve processen.

3.2.2. De ontwikkeling van constitutionele processen in internationale organisaties
De versterkte autonome positie van internationale organisaties binnen de internationale rechtsorde van
internationale organisaties leidt tot een debat over de constitutionalisering van de rechtsorde van deze
organisaties. Dit debat is, zonder twijfel, geïnspireerd door het ‘supranationale’ karakter van de Europese
Unie, die de mogelijkheid van een relatief zelfstandige rol van internationale organisaties vis-a-vis haar
lidstaten zichtbaar heeft gemaakt. Inmiddels hebben ook andere internationale organisaties zich een aantal
belangrijke taken toegerekend op het terrein van rechtsvorming, rechtshandhaving en rechtsbescherming.
Deze ontwikkeling roept in het algemeen vragen op betreffende de overdracht van bevoegdheden naar
internationale organisaties, de mogelijkheden van internationale organisaties om hun eigen rechtsorde te
ontwikkelen, het rechtskarakter van besluiten van internationale organisaties, en de wijzen waarop organen
en onderdanen van lidstaten en (andere) internationale organisaties betrokken kunnen zijn bij – en
beschermd kunnen worden tegen – de door de organisaties uitgevaardigde besluiten.
De uitkomsten van studies op dit terrein wijzen niet alleen op een versterking van de autonome positie van
internationale organisaties in de internationale rechtsorde, maar tonen ook een tendens om constitutionele
beginselen toe te passen op het handelen van internationale organisaties, waaronder het vereiste van een
juridische basis van dat handelen en een bescherming tegen inbreuken op rechten van de mens en andere
fundamentele rechten. Dergelijke constitutionele waarden worden belangrijker naarmate het handelen van
internationale organisaties dieper ingrijpt in de rechtsorde van de lidstaten en de bescherming door
nationale constitutionele waarborgen haar relevantie verliest. De Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie zijn voorbeelden van internationale organisaties wier handelen de noodzaak onderstreept van de
evolutie van constitutionele waarden die verder gaat dan beginselen inzake de attributie en verdeling van
bevoegdheden. Voor zover het de Europese Unie betreft, beperkt dit deelprogramma zich tot de verhouding
tussen het internationale recht en de rechtsorde van de Europese Unie en zal het haar onderzoek vooral
richten op de externe betrekkingen van de organisatie.
Naast staten en internationale gouvernementele organisaties lijken andere internationale entiteiten van
toenemend belang voor de ‘organisatie’ van de internationale betrekkingen. Daarbij gaat het niet alleen om
de zogenoemde internationale non-gouvernementele organisaties maar ook om een verscheidenheid van
non-state actors die op internationaal niveau publieke of semi-publieke functies uitoefenen. Een bekend
voorbeeld is het Basel Committee on Banking Supervision maar er zijn er vele. Niet alleen het aantal groeit
gestaag ook hun betekenis voor de internationale regelgeving en het toezicht op de naleving daarvan lijkt
meer en meer toe te nemen. De vraag is hoe deze entiteiten en hun activiteiten in te passen zijn in een zich
ontwikkelende internationale constitutionele orde en wat de effecten daarvan zijn.
Het onderzoek op het terrein van de constitutionalisering van internationale organisaties beoogt constitutionele elementen, zoals die binnen de nationale rechtsstelsels en vervolgens binnen de EU zijn ontwikkeld,
toe te passen op andere internationale organisaties die in toenemende mate ‘publieke’ functies vervullen.
Daarbij spitst het onderzoek zich toe op drie vraagstukken:



de rechtsstatelijke waarborgen en het handelen van internationale organisaties;
internationale constitutionele processen en de externe betrekkingen van de Europese Unie; en
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de constitutionele rol van non-state actors in internationale wetgeving en bestuur.

Op basis van deze analyses zal getracht worden te komen tot meer algemene gevolgtrekkingen.

3.3. Programmaleiding
Coördinerend onderzoeksleider
- Prof. I.F. Dekker (UU)
Onderzoeksleiders
- Prof. P. Van den Bossche (niet meer actief vanaf december 2009)
- Prof. P.A. Nollkaemper (UvA)
- Prof. R.A. Wessel (UT)
- Prof. J. Wouters (KU Leuven)

3.4. Maatregelen genomen n.a.v. de internationale peer review 2008
De internationale peer review van 2008 gaf geen aanleiding tot structurele wijzigingen in het programma.
De programmaleiders hadden het volle vertrouwen dat het programma een grotere potentie had dan op dat
moment voor de beoordelaars wellicht zichtbaar was. Dat vertrouwen is naar onze mening niet beschaamd.
In tegendeel, de vier deelnemende onderzoeksgroepen zijn er in geslaagd om, ieder op eigen wijze, op een
breed terrein een sterke nationale en internationale positie in de studie van het internationale recht uit te
bouwen en daarvoor, waar hun onderzoek de constitutionele processen in de internationale rechtsorde
betreffen, het kader van de Ius Commune onderzoeksschool met vrucht, zowel kwalitatief als kwantitatief,
in te zetten.
Wel is besloten een duidelijker focus aan te brengen via een strengere selectie van de publicaties van de
aangesloten onderzoekers. Zo zijn bijvoorbeeld zuiver op de Europese Unie gerichte publicaties niet meer
onder het programma opgenomen. Hetzelfde geldt voor publicaties die niet voldoende duidelijk bijdragen
aan inzicht in de genoemde onderzoeksvragen. Daarnaast werd duidelijk dat de interne onderverdeling in
onderzoeksvragen niet moet leiden tot een nadere onderverdeling binnen de onderzoeksgroep, omdat de
genoemde constitutionele vragen zich juist voordoen wanneer institutionele, materiële, nationale, regionale
en mondiale vragen ontwikkelingen elkaar raken.

4.

PERSONELE INZET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL

Tabel 1: Onderzoeksinzet 2008-2012 – Constitutionele processen in de internationale rechtsorde

Vaste staf

1

Tijdelijke staf
Promovendi
Totaal staf

1
2
3

3

2008

2009

2010

2011

2012

2,97

3,05

3,50

2,48

2,02

3,60

10,32

12,88

14,86

11,60

6,57

13,37

16,38

17,34

13,62

2

Hoogleraren, UHD’s en UD’s.
Onderzoekers inclusief post-docs.
Alle categorieën.
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5.

ONDERZOEKSRESULTATEN

Tabel 2: Onderzoeksresultaten 2008-2012 – Constitutionele processen in de internationale rechtsorde
2008

2009

2010

2011

2012

Artikels refereed
Artikels
non-refereed
Boeken

17

13

9

13

14

4

9

2

6

17

3

1

3

3

1

Boekdelen

25

24

20

33

53

Dissertaties

1

2

34

40

18

18

10

12

6

9

3

21

4

Congresbijdragen4
Vakpublicaties
Populariserende
publicaties5
Overig

5.1. Kernpublicaties
De programmaleiders hebben de volgende drie kernpublicaties geselecteerd:


Nollkaemper, P.A. (2011). National courts and the international rule of law. Oxford: Oxford
University Press (ISBN 978-01-9923-667-1). (384 p.)
Deze baanbrekende monografie biedt een kritische analyse van de (on)mogelijkheden van nationale
rechters om effectief bij te dragen aan handhaving van de internationale rule of law. Zij geeft voor het
eerst een systematische behandeling van het proces van de doorwerking van het internationale recht in
de nationale rechtsorde, de bijdrage die dat proces biedt aan de versterking van de international rule of
law, en tevens de bedreigingen die dit proces meebrengt in termen van fragmentatie van de international rule of law, enerzijds, en de ondermijning van nationale rechtstatelijke waarden, anderzijds.
Het boek is gebaseerd op een uitgebreid onderzoek naar de nationale praktijk door middel van het
reporters-netwerk van International Law in Domestic Courts, een van de modules van Oxford Reports
on International Law.



Wouters, J., Brems, E., Smiss, S. & Schmitt, P. (Eds.) (2010). Accountability for human rights
violations by international organisations, Antwerp: Intersentia (ISBN 978-90-5095-746-5) (600 p.)
Dit boek brengt zo’n 20 studies samen waarin de mechanismen worden onderzocht op basis waarvan
de aansprakelijkheid en ‘aanspreekbaarheid’ kan worden gerealiseerd voor schendingen van rechten
van de mens begaan door, of toe te rekenen aan, internationale organisaties, hun organen en medewerkers. Dit project ligt in het hart van het onderzoeksprogramma, aangezien het een kritische analyse
biedt van een kernaspect van het constitutionele bestel van internationale organisaties: in hoeverre
kunnen internationale organisaties – of hun lidstaten – verantwoordelijk worden gehouden voor inbreuken op fundamentele rechtsnormen. De studie ontsluit voor het eerst op een omvattende wijze het
toenemend belang van dit vraagstuk vanwege de groeiende activiteiten van internationale organisaties
en de (beperkte) mogelijkheden en (talrijke) belemmeringen voor groepen en personen om tegen de
nadelige gevolgen van deze activiteiten voor hun rechten en belangen op te komen.
Vanuit het programma zijn er, naast de algemene inleiding, bijdragen geleverd over accountability
van internationale organisaties als internationaalrechtelijk begrip (Dekker), de responsibility van
internationale organisaties voor schendingen van rechten van de mens (De Schutter), de responsibility
van lidstaten voor schendingen van rechten van de mens door internationale organisaties (Naert),
accountability voor schendingen van rechten van de mens en het Internationaal Monetair Fonds
(Schmitt) en de Wereldhandelsorganisatie (Smiss), alsmede case studies betreffende Srebrenica
(Baehr) en Oost-Timor (De Brandere).

4

5

In deze verslagperiode zijn congresbijdragen opgenomen in de categorie boekdeel, wanneer de congresbundel daadwerkelijk is
verschenen.
In deze verslagperiode zijn geen populariserende publicaties in de verslaglegging opgenomen.
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Pauwelyn, J. Wessel, R.A. & Wouters, J. (Eds.) (2012). Informal international lawmaking, Oxford:
Oxford University Press (ISBN 978-01-9965-858-9) (538 p.)
Het belang van de publicatie ligt in het feit dat op basis van een groot aantal juridisch-analytische en
empirische studies wordt aangegeven dat constitutionele processen in de internationale rechtsorde
zich niet beperken tot de activiteiten van staten en formele internationale organisaties, maar dat
informele actoren en netwerken internationale regel- en wetgeving tot stand brengen die grote invloed
heeft in tal van sectoren van het internationale en vooral ook nationale maatschappelijk bestel. Deze
informele vormen van ‘lawmaking’ – gekwalificeerd naar actoren, processen en resultaat – roepen
vragen op rondom legitimiteit, democratie en rechtsbescherming die deels vergelijkbaar maar deels
ook verschillend zijn van de formele vormen van internationale regelgeving.
Dit project is, onder auspiciën van de Universiteit Leuven (Wouters) en de Universiteit Twente
(Wessel), uitgevoerd in de periode 2010-2012 op basis van een subsidie van het Hague Institute for
the Internationalisation of Law en onder coördinatie door het Graduate Institute in Geneve
(Pauwelyn). De eerste resultaten zijn besproken tijdens de jaarcongressen van de onderzoekschool.
De bijdragen aan de kernpublicatie vanuit de Ius Commune onderzoeksgroep betreffen: het juridische
karakter van informele typen van internationale regelgeving (Berman, Wessel), de internationaalrechtelijke status van informele netwerken waarin internationale regelgeving tot stand komt (Ruiter,
Wessel), operationalisering van accountability (Corthaut, Demeyere, Hachez, Wouters), de rol van
nationaal bestuursrecht (Berman), de aansprakelijkheid voor informele regelgeving in de praktijk van
de EU (Vos), alsmede de algemene beoordeling van informele wetgeving en een sjabloon om deze
effectief en legitiem te houden (Pauwelyn, Wessel, Wouters).

5.2. Belangrijke onderzoeksresultaten en publicaties
Door het programma is in de verslagperiode elk jaar een workshop georganiseerd op het Ius Commune
congres, deels samen met andere programma’s. De workshop in 2010 leidde tot kernpublicatie 2. De
workshops in de andere jaren resulteerden niet in gemeenschappelijke publicaties maar zij hebben door de
gevoerde discussies over de gepresenteerde papers wel bijgedragen aan het lopende promotie- of ander
onderzoek van leden van het programma. Naast de workshops op het Ius Commune congres, zijn door
leden van de onderzoeksgroep verschillende internationale wetenschappelijke conferenties georganiseerd.
Van het grote aantal belangrijke wetenschappelijke publicaties dat binnen het programma in de verslagperiode tot stand is gekomen wordt hierna een selectief overzicht gegeven. Dit overzicht is gerangschikt per
deelthema waardoor ook duidelijk wordt in hoeverre het programma en de verschillende onderdelen
daarvan zijn gerealiseerd. Voor publicaties die voor meer dan een deelthema van belang zijn is er, om het
overzicht binnen de perken te houden, voor gekozen de betreffende publicaties te vermelden bij het meest
geëigende deelthema.

5.2.1. De ontwikkeling van internationaal constitutioneel recht


De verhouding tussen internationale en nationale rechtsordes

Het belangrijkste onderzoek naar de verhouding tussen de internationale en nationale rechtsorde spitste
zich toe op de rol van de nationale rechter in de handhaving van de internationale rule of law. Dit onderzoek
leidde tot een aantal publicaties van met name Nollkaemper in toonaangevende en gezaghebbende internationale tijdschriften. Zij zijn, met een aantal geheel nieuwe hoofdstukken samengebracht in de eerstgenoemde kernpublicatie: Nollkaemper, National courts and the international rule of law, 2011. Als een
uitbreiding en verdieping van dit werk kan worden gezien: Fauchald & Nollkaemper (Eds.), The practice of
international and national courts and the (de-)fragmentation of international law, 2012, over hoe internationale en nationale rechters de versnippering van het internationaal recht (kunnen) verminderen. De bundel
bevat case studies van een breed scala van internationale regimes (WTO, IMF, investeringen, rechten van
de mens) en van verschillende nationale jurisdicties (Japan, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd
Koninkrijk) op basis waarvan de editors in het laatste hoofdstuk hun conclusies trekken.
De rol van nationale rechters in de bescherming van mondiale constitutionele waarden, waaronder rechten
van de mens, komt ook in de volgende publicaties aan de orde: Ryngaert, ‘Universal Tort Jurisdiction over
Gross Human Rights Violations under International Law’, NYIL 2007 (verschenen in 2008); Wouters &
Vidal, ‘Domestic courts and treaty interpretation’. In: Padmaya (Ed.), Judicial interpretation, 2008.
Constitutionele vragen die de relaties tussen internationale en nationale rechtsordes oproepen staan centraal
in Føllesdal, Wessel &Wouters (Eds.), Multilevel regulation and the EU: the interplay between global,
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European and national normative processes,2008. De publicatie is het resultaat van een internationaal
onderzoeksproject onder auspiciën van de KU Leuven en de Universiteit Twente. In de uitvoerige en
belangwekkende inleiding richten Wessel en Wouters zich vooral op de consequenties van de normatieve
afhankelijkheid van de mondiale, Europese en nationale rechtsordes voor individuen. Daarnaast zijn vanuit
het programma in deze bundel bijdragen opgenomen over toezicht op banken (De Meester), hiërarchie
(Lavranos), milieu (Keessen), en internationale rechters (Ott).
Het internationaal constitutioneel recht zou een bijzondere positie (moeten) hebben in situaties van ingrijpende maatschappelijke veranderingen. Daarover verscheen een innovatieve bijdrage van Wouters &
Hachez, ‘Transnational societies and the rule of law: a benchmarks approach’, in Czarnotta & Parmentier
(Eds.), Transnational justice and the rule of law, 2012. Daarnaast, over hetzelfde onderwerp, twee, mede
door leden van de onderzoeksgroep geredigeerde, bundels: Kristjansdottir, Nollkaemper & Ryngaert
(Eds.), International law in domestic courts: rule of law reform in post-conflict states, 2012, waarin de
(on)mogelijkheden van nationale rechters worden geanalyseerd om na beëindiging van een (burger-)oorlog
of (andere) gezagscrisis de binnenlandse rule of law te herstellen met de steun van het internationaal recht;
Zurn, Nollkaemper & Peerenboom (Eds.), Rule of law dynamics: in an era of international and transnational governance, 2012, waarin vanuit een multi-disciplinaire invalshoek de strategieën, mechanismen
en processen van de veranderingen van de rule of law, op met name transnationaal en internationaal niveau,
worden onderzocht.
Over de gevolgen van de ontwikkeling van het internationaal constitutioneel recht, in het bijzonder over de
wijze waarop het internationale constitutioneel recht doorwerkt in Nederlandse rechtsorde, hebben
Besselink en Wessel een kritisch en constructief rapport uitgebracht: De invloed van ontwikkelingen in de
internationale rechtsorde op de doorwerking naar Nederlands constitutioneel recht, 2009. Het rapport is
op een door het ministerie van Binnenlandse zaken georganiseerd seminar door academici, ambtenaren en
anderen besproken.
De constitutionele dimensie van de verhouding tussen nationale rechtsordes onderling komt aan de orde in
Ryngaert, Jurisdiction in international law, 2008, een publicatie gebaseerd op de dissertatie van de auteur.
De analyse draagt bij aan het programma waar zij zich richt op de vraag in hoeverre de ontwikkeling van
‘constitutionele’ beginselen van ‘redelijkheid’ en ‘subsidiariteit’ jurisdictionele conflicten tussen staten kan
voorkomen.


Hiërarchie van normen in de internationale rechtsorde

Onder dit deelthema is het onderzoek vooral gericht op de wijze waarop internationale rechters omgaan met
de verhouding tussen constitutionele en andere internationale rechtsnormen. Deze problematiek staat
centraal in het proefschrift van Lautenbach, The rule of law concept in the case law of the European Court
of Human Rights, 2012. Daarin wordt onderzocht hoe het Europese Hof van de Rechten van de Mens
(EHRM) de notie van de rule of law, mede tegen de achtergrond van theoretische beschouwingen, heeft
gedefinieerd en geïnterpreteerd. De studie vergelijkt deze ontwikkeling tevens met de toepassing van de
notie in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De dissertatie van Cartier, Institutionalization of
international justice, 2012 sluit op dit thema aan en onderzoekt in het bijzonder de institutionele transformatie van het internationale recht als gevolg van de uitbreiding van internationale rechterlijke instanties.
Een internationaal zeer invloedrijk resultaat is kritische analyse van de rol van het Hof van Justitie van de
Europese Unie en het EHRM in de bestendiging en ontwikkeling van een hiërarchische ordening in de
internationale rechtsorde, van De Wet, ‘The role of European courts in the development of a hierarchy of
norms within international law: evidence of constitutionalisation?’ European Constitutional Law Review,
2009. Het door De Wet geleide internationaal onderzoeksproject resulteerde uiteindelijk in De Wet &
Vidmar (Eds.), Hierarchy in international law: the place of human rights, 2012.
De internationale constitutionele gevolgen van de zogenoemde Kadi-rechtspraak van het Hof van Justitie
EU staan (eveneens) centraal in: Nollkaemper, ‘The compatibility of the Kadi Judgment with international
law’, in Canelas de Castro (Ed.), The European Union at 50, 2010; Wessel, ‘The Kadi-case: towards a more
substantive hierarchy in international law’, IOLR, 2008.
Meer algemene analyses van de invloed van de ontwikkeling van rechten van de mens als internationale
constitutionele beginselen op het internationale recht, betreffen het relatief nieuwe ‘beschermingsbeginsel’
(responsibility to protect) in Hoffmann & Nollkaemper (Eds.), Responsibility to protect: from principle to
practice, 2012, met een bijdrage over het beginsel en regionale organisaties (Wouters, De Man & Vincent).
Daarnaast zijn op dit terrein van belang Wouters & Ryngaert, ‘The impact of human rights and international
humanitarian law on the process of the formation of customary international law’, in Kamminga &
Scheinin (Eds.), The impact of human rights law on general international law, 2009; De Wet, ‘Trans-
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national dialogue, a human rights based hierarchy and the creation of norms’, in Brunee & Wals (Eds.),
Proceedings ASIL, 2011; Alebeek & Nollkaemper, ‘The legal status of decisions by human rights treaty
bodies in national law’, in Keller & Ulfstein (Eds.), UN Human rights treaty bodies: law and legitimacy,
2012.
De hiërarchie van normen in de internationale rechtsorde is een belangrijk gevolg van de ontwikkeling van
het internationaal strafrecht en in het bijzonder de rechtspraak van de internationale straftribunalen en het
International Strafhof (ICC). Door leden van het programma zijn op dit terrein belangrijke bundels geredigeerd en gepubliceerd, veelal als gevolg van internationale conferenties: Ryngaert, The effectiveness of
international criminal law, 2009, met bijdragen van leden van het programma over het beginsel van
complementariteit (Ryngaert), de rechten van verdachten (Wouters, Fedorova & Verhoeven) en de EU en
het ICC (Wouters & Basu); Nollkaemper & van der Wilt, System criminality in international law, 2009.
Naast de strafrechtelijke aansprakelijkheid van personen heeft ook de aansprakelijkheid van staten voor
internationale misdrijven een constitutionele dimensie: Dekker & Werner, ‘The crime of aggression and the
Eritrea-Ethiopia War’, in De Guttry et al. (Eds.), The 1998-2000 War between Eritrea and Ethiopia: an
international legal perspective, 2009; Nollkaemper, ‘Constitutionalization and the unity of the law of international responsibility’, Indiana Journal of Global Legal Studies, 2009; Nollkaemper, ‘State responsibility
for international crimes: A review of principles of reparation’, in Constanttindes & Zaikos (Eds.), The
diversity of international law, 2009; Nollkaemper, ‘Systematic effects of international responsibility for
international crimes’, Santa Clara JIL, 2010.
Ten slotte dient vermeld te worden Nollkaemper, ‘International Adjudication of Global Public Goods: The
Intersection of Substance and Procedure’, EJIL, 2012, 769-791. Het betreft een innovatieve studie over de
mate waarin procedures van internationale geschillenbeslechting zijn toegesneden op de bescherming van
zogenoemde global public goods en identificeert de spanning tussen het overwegend bilaterale karakter van
dergelijke procedures enerzijds, en het publieke karakter van public goods anderzijds, en bespreekt wegen
waarlangs geschillenbeslechtingsmechanismes deze spanning kunnen oplossen.


Balans tussen markwaarden en andere maatschappelijke waarden

Het onderzoek naar de ontwikkeling van constitutionele beginselen in het recht van de internationale
economische betrekkingen heeft geresulteerd in een aantal belangrijke publicaties over zowel de materieelrechtelijke als institutionele aspecten. Een omvattende publicatie is Marx, Swinnen, Maertens & Wouters
(Eds.), Private standards and global governance. Economic, legal and political perspectives, 2012, met
bijdragen over de mondiale handelsregeling en voedselveiligheid (Wouters, Marx & Hachez) en bosbeheer
(Marx, Becault, Wouters). Door de meer specifieke publicaties wordt een breed spectrum van materiële
toepassingsgebieden gedekt, met een zekere verschuiving in de tijd: van het internationaal handelsrecht, via
internationaal investeringsrecht naar internationaal financieel en monetair recht.
Het uitputtende en zeer omvangrijke proefschrift van Prevost, Balancing trade and health in the SPS
Agreement: the development dimension, 2009 evalueert de instrumenten die door de SPS-Overeenkomst
worden gebruikt om een evenwicht te bereiken tussen gezondheid en handel, zodat kan worden bepaald of
zij geschikt zijn voor minder ontwikkelde WTO-leden. Vanuit constitutioneel opzicht is de conclusie van
belang dat de materiële regelingen weliswaar een geschikte balans reflecteren maar zonder versterkte
instituties op internationaal en nationaal niveau niet effectief is.
Met betrekking tot de internationale handel en andere waarden, zijn de volgende onderwerpen en relaties
nader onderzocht:
• de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel in het kader van de WTO; zie Van den Bossche (2008).
‘Looking for proportionality in WTO law’, en Mathis (2008), ‘Balancing proportionality in WTO law,
beide in Legal issues of economic integration;
• handel en culturele goederen; zie Wouters & De Meester (2008). ‘The UNESCO Convention on
Cultural Diversity and WTO Law’, JWTL, en Wouters & Vidal (2010). ‘International normative action
for cultural diversity’, in Foblets et al. (Eds.), The response of state law to the expression of cultural
diversity;
• handel en voedselveiligheid; zie Wouters & Geraets, ‘Private food standards and the World Trade
Organization’, World Trade Review, 2012; Prévost, ‘EU food-safety and plant and animal health
requirements and Turkey’s agri-food exports: the opportunities provided by the SPS Agreement’ in
Kabaalioglu et al. (Eds.), EU and Turkey: bridging the differences, 2011, Prévost, ‘Food safety in
China: implications of accession to the WTO’, China Perspectives, 2012;
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• handel en de openbare orde; zie Prévost, ‘Services and public policy regulation in WTO law: the
example of the US-gambling case’, in Van den Gronden (Ed.), EU and WTO law on services: limits to
the realization of general interest policies within the services markets?, 2009.
Voor de ontwikkeling van internationale gewoonterechtelijke beginselen, met een constitutioneel potentieel op het terrein van het internationaal investeringsrecht, is de meest in het oog springende publicatie: De
Schutter, Swinnen & Wouters (Eds.) (2012). Foreign direct investment and human development, met
bijdragen over internationaal investeringsrecht (Wouters, Duquet & Hachez), de rol van (regionale) ontwikkelingsbanken (Hachez & Wouters) en inversteringsverdragen (De Man & Wouters). Zie ook Wouters,
De Man & Chanet (2009). ‘The long and winding road of international investment agreements: towards a
coherent framework for reconciling the interests of developed and developing countries?’, Human Rights &
International Legal Discourse; en Wouters & Hachez (2011). ‘The institutionalization of investor-state
arbitration and sustainable development’, in Gehring et al. (Eds.), Sustainable development in international
investment law.
De dissertatie van De Meester (2010). The interaction between European and international regulation and
liberalization of banking services, behandelt juridische aspecten van de financiële crisis. Zij concludeert dat
de interactie tussen het WTO-recht en EU-recht de mogelijkheid voor beleidsmakers niet belemmert om
een passend evenwicht te vinden tussen efficiëntie in de markten van bankdiensten en financiële stabiliteit.
Wel dreigt de balans over te hellen in de richting van erg veel beleidsruimte voor het garanderen van
stabiliteit en erg weinig beperkingen voor maatregelen die efficiëntie in het gedrang kunnen brengen. De
analyse van het financiële en monetaire recht vanuit een constitutioneel perspectief, staat tevens centraal in
Wouters, Sterkx & Corthout (2011). ‘The international financial crisis, global financial governance and the
European Union’. In Schutze et al. (Eds.), The European Union and global emergencies; Hachez &
Wouters (2012). ‘A responsible lender? The European Investment Bank’s environmental, social and human
rights accountability’, Common Market Law Review.
De rol van internationale instituties in het bevorderen en verzekeren van het evenwicht tussen markt en
andere belangen komt in het bijzonder aan de orde in Wouters & Ramopoulos (2012). ‘The G-20 and global
economic governance: lessons from multilevel governance’, JIEL. Bijzondere aandacht in het onderzoek is
uitgegaan naar de positie van multinationale ondernemingen, in het bijzonder in relatie tot hun gebondenheid aan rechten van de mens en hun verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schendingen van deze
normen. Zie voor belangrijke studies: Wouters (2008). ‘Corporate human rights responsibility: a European
perspective’, Northwestern University JIHR; Ryngaert & Wouters (2009). ‘Litigation for overseas corporate human rights abuses in the European Union: the challenge of jurisdiction’, George Washington ILR;
Buhmann & Ryngaert (2012). ‘Human rights challenges for multinational corporations working and
investing in conflict zones’, Human Rights & International Legal Discourse.

5.2.2. De ontwikkeling van constitutionele processen in internationale organisaties


Rechtstatelijke waarborgen van het handelen van internationale organisaties

De tweede kernpublicatie – Wouters, et al. (Eds.). (2010). Accountability for human rights violations by
international organisations – biedt, naast innovatie en diepgravende analyses, een omvattend overzicht van
de vraagstukken die voortvloeien uit het toenemende ‘autonome’ optreden van internationale organisaties
en de gevolgen daarvan in termen van aansprakelijkheid en accountability voor schendingen van
internationale (constitutionele) rechtsnormen. Eerste reflecties over de Articles on the responsibility of
international organizations, die door de International Law Commission in 2011 in tweede lezing werden
aangenomen, zijn, onder redactie van Blokker en Wessel, verschenen in een speciaal nummer van de
International Organizations Law Review, 2012, met bijdragen vanuit het programma over de waarde van
de Articles gezien de beperkte rechtspraktijk en de grote verscheidenheid van organisaties (Wouters &
Odermatt) en de aansprakelijkheid van internationale organisaties voor het handelen van lidstaten in de
uitvoering van hun besluiten (Nedeski & Nollkaemper). Een toespitsing van de relevantie van de Articles in
de praktijk van twee belangrijke internationale organisaties, geven Gal-Or & Ryngaert (2012). ‘From
theory to practice – exploring the relevance of the Draft Articles on the Responsibility of International
Organizations (DARIO): the responsibility of the WTO and the UN’, German Law Journal.
De (relatieve) autonomie van internationale (‘gespecialiseerde’) organisaties ten opzichte van hun lidstaten,
wordt geanalyseerd in Chiti & Wessel, ‘The emergence of international agencies in the global administrative space: autonomous actors or state servants?’, en Wouters, Hachez & Schmitt, ‘Managerial
accountability. What impact on international organisation’s autonomy?’, beide in White & Collins (Eds.).
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(2011). International Organizations and the idea of autonomy: institutional independence in the
international legal order. Voor een interessante beschouwing over de constitutionele aspecten van de
autonomie van internationale organisaties zie Brolmann, ‘Het constitutionele perspectief en de ‘coming of
age’ van internationale organisaties’, in Reestman et al. (Eds.). (2011). De regels en het spel.
De dissertatie van Alexovicova (2012). From hiring to firing. A comparative study on selected legal safeguards for the independence and impartiality of international civil servants serving in the United Nations
secretariat and in the European Commission, analyseert de normatieve positie van de functionarissen
belast met de vertegenwoordiging van internationale organisaties. Deze posititie is mede van belang voor
hun (on)mogelijkheden om de autonomie van ‘hun’ organisaties te operationaliseren.
De afbakening van de internationaalrechtelijke aansprakelijkheid van internationale organisaties en hun
lidstaten voor onrechtmatige daden wordt, aan de hand van de rechtspraak van het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens, geproblematiseerd en uitgewerkt in Ryngaert (2011). ‘The responsibility of Member
States in connection with acts of international organizations: assessing the recent case law of the European
Court of Human Rights’, ICLQ. Deze analyse draagt bij aan een beter begrip van de aansprakelijkheidslocus en de internationale accountability avenues. Zie ook Ryngaert & Buchanan (2011). ‘Member state
responsibility for acts of international organisations’, Utrecht Law Review; Dekker & Wessel (2010). ‘De
aangesproken lidstaat. De internationale aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de staat als lid van
een internationale organisatie’, in Besselink & Nehmelman (Eds.), De aangesproken staat; en Ryngaert
(2012). ‘Apportioning responsibility between the UN and Member States in UN peace-support operations’,
Israel Law Review.
De mate waarin en de wijze waarop verantwoordingsmechanismes op nationaal en internationaal niveau
elkaar aanvullen en de spanningen en lacunes die daarbij ontstaan, komen aan de orde in Nollkaemper
(2008). ‘Multilevel accountability in international law: a case study of the aftermath of Srebrenica’. In:
Shany & Broude (Eds.), The shifting allocation of authority in international law: considering sovereignty,
supremacy, and subsidiarity. Het artikel exploreert in het bijzonder de onderontwikkelde aard van politieke
verantwoordingsmechanismes op internationaal niveau en de complementaire rol die het nationale niveau
daarbij vervult. Zie ook De Wet (2008). ‘Holding International Institutions Accountable: The Complementary Role of Non-Judicial Oversight Mechanisms and Judicial Review’, German Law Journal.
De opmerkelijke ontwikkelingen in de mate waarin internationale organisaties voor nationale rechters uit
met name westerse landen steeds minder een geslaagd beroep kunnen doen op hun immuniteit van jurisdictie, worden in de volgende belangrijke publicaties in kaart gebracht en geanalyseerd: Ryngaert (2010).
‘Immunity of international organizations before domestic courts: recent trends, IOLR; Wouters, Ryngaert
& Schmitt (2012). ‘Het Hof van Cassatie en de immuniteit van internationale organisaties’, Rechtskundig
Weekblad; Dekker & Ryngaert (2011). ‘Immunity of international organisations: balancing the organisation’s functional autonomy and the fundamental rights of individuals. In Making choices in public and
private international immunity law. Voor dergelijke beschouwingen die meer specifiek ingaan op bepaalde
(organen van) internationale organisaties, zie De Wet (2009). ‘Holding the United Nations Security
Council accountable for human rights violations through domestic and regional courts’. In Rubenstein &
Farrall (Eds.), Sanctions, accountability and governance in a globalized world; Brolmann & Aspremont
(2010). ‘Challenging international criminal tribunals before domestic courts’; Ryngaert (2010). ‘Domestic
remedies against the OPEC Cartel’; en Wouters & Schmitt (2010). ‘Challenging acts of other United
Nations’ organs, subsidiary organs and officials’, alle drie opgenomen in Reinisch (Ed.), Acts of international organizations in national court.


Internationaal constitutioneel recht en de Europese Unie

Het onderzoek heeft zich geconcentreerd op drie thema’s die vanuit een internationaal constitutioneel
perspectief van belang zijn in de relatie tussen de Europese Unie (EU) en het internationale recht: de
binding van de EU aan het internationale recht; de inbedding van de EU in internationale regimes; en de
externe vertegenwoordiging van de EU.
De problematiek van de gebondenheid van de Europese Unie – en andere internationale organisaties – aan
het internationale recht wordt uitvoerig en knap geanalyseerd in Naert (2010). International law aspects of
the EU’s security and defense policy, with a particular focus on the law of armed conflict and human rights.
In deze monografie, gebaseerd op zijn dissertatie uit 2008 en internationaal onderscheiden, concludeert de
auteur dat internationale organisaties in aanzienlijke mate onderworpen zijn aan het algemene en dus ook
‘constitutionele’ internationale recht. Zij zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor de naleving daarvan,
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zij het dat onder het geldend internationaal recht lidstaten in een (on)zekere mate (mede) aansprakelijkheid
zijn voor het eigen gedrag in (EU-)vredesoperaties.
Het vraagstuk van de gebondenheid van de EU aan het internationale recht komt in algemene zin ook aan de
orde in Wessel (2011). ‘Reconsidering the relationship between international law and EU law: towards a
content-based approach?’ In: Cannizzaro, Palchetti & Wessel (Eds.), International law as law of the
European Union; en Curtin & Dekker (2011). ‘The European Union From Maastricht to Lisbon: institutional and legal unity out of the shadows’, In: Craig & de Burca, The evolution of EU law.
Naast de internationale economische en financiële regimes (zie boven paragraaf (1.3)), liggen de belangrijke onderzoeksresultaten op het terrein van internationale vrede en veiligheid, de rechten van de mens en
het milieu. Ten aanzien van het internationale veiligheidsregime heeft Naert enkele vervolgstudies
gepubliceerd, waaronder: ‘International humanitarian law and human rights law in peace operations as
parts of a variable Ius Post Bellum’, RBDI/BTIR, 2012; ‘Legal framework governing the protection and
promotion of human rights in EU missions-application of EU law principles and instruments’, CLEER,
2012; ‘The application of international humanitarian law and human rights law in CSDP operations’, in
Cannizzaro, Palchetti & Wessel (Eds.), International law as law of the European Union, 2011. Daarnaast is
de volgende bundel van belang: Lucarelli, Langenhove & Wouters (Eds.). (2012). The EU and multilateral
security governance, met bijdragen vanuit de onderzoeksgroep over de constitutionele en institutionele
aspecten van de EU als multilaterale veiligheidsactor (Wouters, Bijlmakers & Meuwissen) en een case
study over het aardgasgeschil tussen Rusland en de Oekraïne van 2009 (De Jong, Wouters & Sterkx). Zie
ook Wouters & De Jong (2010). ‘The EU’s commitment to effective multilateralism in the field of security:
theory and practice’, in Eeckhout & Tridimas (Eds.), YbEL.
De meest opvallende publicatie over de EU en de internationale regimes op het terrein van de rechten van
de mens en het milieu, is Wouters et al. (Eds.). (2012). The European Union and multilateral governance:
assessing EU participation in United Nations human rights and environmental fora, met een overzichtsbijdrage en een bijdrage over de positie van de EU in het VN-stelsel van de editors, alsmede over de
participatie van de EU in de VN op het gebied van het milieu (Van Eeckhoutte & Corthaut). Onder de
redactie van Sari & Wessel werd een interessante CLEER-paper gepubliceerd over ‘Human rights in EU
crisis management operations: a duty to respect and to protect?’, 2012.
In de reeks CLEER-papers verscheen er ook een publicatie, onder redactie van Blockmans & Wessel, over
de beginselen en de praktijk van de externe vertegenwoordiging van de EU. Daarin zijn studies opgenomen
van, onder meer, Van Vooren & Wessel over ‘External representation and the European External Action
Service: selected legal challenges’; Wouters, Van Kerckhoven & Odermatt, over ‘The EU’s external
representation at the G-20 and G-20’s impact on the European Union’, beide CLEER, 2012. Zie ook
Wouters & Cuyckens (2012). ‘La représentation de l’Union européenne a l’organisation des Nations
Unies’, Annuaire français de relations internationales.


De constitutionele rol van non-state actors in internationale wetgeving en bestuur

Bij dit deelthema gaat het om de positie en activiteiten van relatief nieuwe internationale actoren en de
effecten van de veranderingen op de rechtsstatelijke waarborgen die traditioneel op nationaal niveau zijn
georganiseerd. Twee onderwerpen hebben in het onderzoek centraal gestaan: informele wetgeving en de
veranderende positie van non-state actors.
Naast de derde kernpublicatie – Pauwelyn et al. (Eds.) (2012.) Informal international lawmaking – heeft
het omvangrijke internationale onderzoeksproject naar ‘informele’ vormen van internationale rechtsvorming geresulteerd in een tweede bundel met een verzameling van vooral empirisch georiënteerde case
studies: Pauwelyn, Berman, Wessel, Duquet, Wouters (Eds.). (2012). Informal international lawmaking:
case studies, met bijdragen vanuit het programma over de G-20 (Wouters & Geraets), implementatie in
Nederland (Besselink), mondiale financiële markten (Donnely), medische producten (Berman), voedselveiligheid (Duquet & Geraets) en de Kimberley certificering (Vidal). Zie voor belangrijke publicaties over
dit onderwerp, niet opgenomen in deze bundels, Wessel (2011). ‘Informal law-making as a new form of
world legislation?’, IOLR, en Wessel (2011). ‘Regulating technological innovation through informal
international law: the exercise of international public authority by transnational actors’, in Heldeweg &
Kica (Eds.), Regulating technological innovation.
Hetzelfde thema, zij het toegespitst op de internationale volksgezondheidvraagstukken, wordt onderzocht
in de dissertatie van Clarke (2012). Responsibility of hybrid public-private bodies under international law.
Dergelijke samenwerkingsverbanden reguleren steeds vaker zaken die het publiek raken in aanvulling op,
of in plaats van, staten en internationale organisaties. Deze samenwerkingsverbanden zijn dus in staat om
de mensenrechten van individuen voordelig of nadelig te beïnvloeden. De mogelijk nadelige invloed leidt
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tot vragen over aansprakelijkheid onder internationaal recht. Deze vragen komen eveneens aan de orde, zij
het in relatie tot de problematiek van voedselveiligheid in: Prévost (2008). ‘Private sector food-safety
standards and the SPS Agreement: challenges and possibilities’, South African Yearbook of International
Law, als ook in Wouters, Marx & Hachez (2009). ‘Private standards, global governance and transatlantic
cooperation: The case of Global Food Safety Governance’. In Swinnen et al. (Eds.), Handling global
challenges.
Rossi (2009) komt in haar dissertatie, getiteld Legal status of non-governmental organisations in international law, tot de conclusie dat er een duidelijke trend waarneembaar is van een impliciete erkenning
non-gouvernementele organisaties als subjecten van internationale recht. Zij leidt dit af uit een toenemende
formele participatie van deze organisaties in internationale besluitvorming, rechtsvorming en rechtshandhaving. Voor de daaruit voortvloeiende problematiek van de accountability van ngo’s op internationaal niveau, pleit zij, althans als eerste stap, voor zelf-regulering. De verschuiving van de rol van niet-statelijke actoren in het internationale recht van objecten naar subjecten komt ook aan de orde in Noortman &
Ryngaert (Eds.) (2010). Non-state actor dynamics in international law: from law-takers to law-makers.
Deze bundel maakt duidelijk dat niet enkel staten en intergouvernementele organisaties maar ook
niet-statelijke actoren, zoals ngo’s, ondernemingen, gewapende groepen een rol spelen in de constitutie –
ook in normatieve zin – van de internationale gemeenschap. Een niet in deze bundel opgenomen maar ook
belangrijke publicatie over de procedurele obstakels bij het procederen tegen private militaire contractors
is, Ryngaert (2008). ‘Litigating abuses committed by private military companies, EJIL. Centraal staat de
vraag naar de accountability van dergelijke ondernemingen voor nationale rechters, waarbij juridische en
politieke hindernissen worden geproblematiseerd.

5.3. Zelfreflectie t.a.v. onderzoeksoutput
Het programma heeft geleid tot een ruime en over het algemeen hoge kwalitatieve onderzoeksoutput. De
keuze van de drie kernpublicaties was geen eenvoudige, aangezien zich meer uitstekende wetenschappelijke bijdragen voor die kwalificatie aandienen. Door de gemaakte keuzes heeft met name het werk van
Cedric Ryngaert niet de plaats gekregen die het zonder meer verdient. Het aantal van 7 dissertaties dat in de
verslagperiode tot stand is gekomen is in de lijn van de verwachtingen, zij het dat geen van de proefschriften het judicium cum laude heeft gekregen. De belangrijke wetenschappelijke publicaties van de
senior-onderzoekers zijn veelal verschenen in gezaghebbende internationale tijdschriften – al is het aantal
publicaties in de meest vooraanstaande internationale tijdschriften beperkt gebleven – of zijn opgenomen in
vaak eveneens peer reviewed of refereed bundels bij (zeer) gerenommeerde internationale uitgeverijen.
Gezien het onderwerp van het programma ligt het voor de hand dat voorrang is gegeven aan internationale
publicaties ten opzichte van Nederlandstalige. Nederlandstalige publicaties zijn er ook, maar meestal
hebben deze het karakter van vakpublicaties of populariserende bijdragen (zie par. 8). Overall lijkt er een
goede mix te zijn gevonden.
De publicaties hebben betrekking op alle onderdelen van het programma, zoals dat in 2008 is geformuleerd.
Binnen de deelthema’s heeft een zekere verscherping en verdieping plaats gevonden op onderwerpen die
bij de aanvang van het programma nog minder sterk in de belangstelling stonden. Dit geldt met name het
relatief nieuwe fenomeen van wat is genoemd informal international lawmaking, dat in het kader van een
omvangrijk gemeenschappelijk project in kaart is gebracht en waarvan de constitutionele effecten zijn
geanalyseerd. Hierdoor is de samenhang van het programma echter niet in gevaar gekomen aangezien de
overkoepelende thematiek – de constitutionalisering van de internationale rechtsorde – steeds leidend is
gebleven.
In een aantal gevallen zijn de deelnemende onderzoeksgroepen er in geslaagd om hun krachten te bundelen
in gemeenschappelijke Ius Commune-workshops, met een daaruit voortvloeiende publicatie: ‘Multilevel
regulation’ (2007, publicatie in 2008) en ‘Informal international lawmaking’ (2010, publicaties 2012).
Deze activiteiten laten tevens zien dat er tegelijkertijd veel is samengewerkt met onderzoekers buiten de
onderzoekschool. Het is stellig de indruk dat de kwaliteit van de output hierdoor is verhoogd. Daarnaast
participeren de afzonderlijke groepen en onderzoekers in een groot aantal andere internationale projecten
op vergelijkbare onderwerpen, waardoor er een goede wisselwerking tot stand is gekomen tussen aanpalende internationale projecten.
De bij het programma aangesloten onderzoeksgroepen hebben in de meeste gevallen aan al de onderscheiden thema’s bijgedragen. Ook waar Ius Commune workshops niet hebben geleid tot een gemeenschappelijke publicatie, zijn deze zeer nuttig geweest voor individuele publicaties van bijvoorbeeld pro-
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movendi. Door personele wijzigingen en wijzigingen in taakstellingen is de inbreng vanuit de Universiteit
Utrecht en de Universiteit Maastricht in de laatste jaren sterk teruggelopen. Deze ontwikkeling heeft in de
verslagperiode repercussies gehad voor met name het deelthema 1.3, dat nog bijna uitsluitend gedekt wordt
door de Leuvense onderzoeksgroep.

6.

ACADEMISCHE REPUTATIE

6.1. Succesvolle onderzoeksaanvragen
In de verslagperiode zijn de volgende vijf meest prestigieuze onderzoeksaanvragen door externe subsidievertrekkers gehonoreerd. Andere, eveneens belangrijke en succesvolle aanvragen worden in paragraaf 7
vermeld.


P.A. Nollkaemper (UvA)
Jaar: 2010-2015
Titel: SHARES
Subisidieverstrekker: Europese Commissie
Instrument: ERC – ERC Advanced Grant,
Subsidiebedrag: € 2.113.949,-



R.A. Wessel (UT) en J. Wouters (KUL) (i.s.m. Graduate Institute Geneve)
Jaar: 2010-2012
Titel: Informal International Lawmaking
Subsidieverstrekker: HiiL
Subsidiebedrag: € 240.000,-



P.A. Nollkaemper (UvA) (i.s.m. WZB Berlin, LaTrobe University, Melbourne)
Jaar 2009-2012
Titel: Internationalisation of the Rule of Law,
Subsidieverstrekker: HiiL,
Subsidiebedrag: € 210.000,-



J. Wouters (KUL)
Jaar: 2008-2011
Titel: Accountability for human rights violations of international organizations,
Subsidieverstrekker: FWO
Subsidiebedrag: € 116.000,-



C. Ryngaert (UU/KUL),
Jaar: 2009-2011
Titel: Non-State actors in international law,
Subsidieverstrekker: NOW
Instrument: VENI
Subsidiebedrag: € 150.000,-

6.2. Andere blijken van academische erkenning


P.A. Nollkaemper is sinds 2012 lid van de Koninklijke Academie voor de Wetenschappen;



J. Wouters is sinds 2008 lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en
Kunsten; daarnaast is hij Visiting Professor bij onder meer College of Europe, Brugge, Science Po,
Parijs, en Faculty of Law, Pontificia Universidad Catolica de Chile.



C. Ryngaert ontving de Henri Rolin-prijs 2012 voor zijn werk over jurisdictie in het volkenrecht;



F. Naert ontving een speciale vermelding van de jury van de Ciardi-Prijs 2012 voor zijn studie over de
internationaalrechtelijke aspecten van het veiligheids- en defensiebeleid van de EU.



Onderzoekers van het programma zijn hoofdredacteur/lid van de redacties van een aantal gezaghebbende (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften/periodieken:
• I.F. Dekker: editor in chief Netherlands Yearbook of International Law (2007-2011);
• C. Ryngaert: editor Human Rights and International Legal Discourse (2009-), editor Utrecht Law
Review (2012-);
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• P.A. Nollkaemper: editor in chief Oxford Reports on International Law in Domestic Courts
(ILDC) (2008-);
• R.A. Wessel: editor in chief International Organizations Law Review (2008-), editorial Board
Netherlands Yearbook of International Law (2008-), editor Nijhoff Studies in European Union
Law (2008-);
• J. Wouters: Deputy Director, Revue belge de droit international; Member editorial board:
International Journal of Public Law and Policy; Journal of International Economic Law; Human
Rights and International Legal Discourse; European Business Law Review; Zeitschrift für
Öffentliches Recht/Austrian Journal of Public and International Law; editorial member for
European and international law, Rechtskundig Weekblad.


Onderzoekers van het programma zijn voorzitter/lid van besturen van wetenschappelijke verenigingen:
• I.F. Dekker: lid Bestuur Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht NVIR
(2008-2012);
• P.A. Nollkaemper: Vice-President, European Society of International Law (2012-); Chair, Study
Group on Principles on the Application of International Law in National Courts of the International Law Association (2011-); Chair, COST ACTION IS0602 International Law in Domestic
Courts (2007-2011); Member, Programmatic Steering Board, HiiL (2006-2009);
• R.A. Wessel: Fellow HiiL (2008-); Fellow Centre for Conflict and Security Law (2008-); Member
Governing Board Centre for the Law of EU External Relations (CLEER) (2008-);
• J. Wouters: Member, Executive Committee, Association for Human Rights Institutes (AHRI);
Member, Board of Academic Council of the United Nations System (ACUNS); Member, Scientific
Advisory Board of United Nations University – Comparative Regional Integration Studies
(UNU-CRIS); lid Bestuur, Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht;
Director of Studies, Belgian Branch, International Law Association; lid Bestuur, Belgisch
Genootschap voor Internationaal Recht.

7.

WERVEND VERMOGEN

Het programma heeft een sterk wervend vermogen. Behalve de in de vorige paragraaf genoemde projecten
verwierven onderzoekers van het programma een groot aantal andere projecten, opdrachten en subsidies.
Deze leidden veelal tot publicaties, soms tot ongepubliceerde adviezen. Inclusief de onder 6 vermelde
projecten gaat het om een bedrag van meer dan 4 miljoen euro, waarbij wel moet worden opgemerkt dat
diverse projecten zijn uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers die geen deel uitmaken van het
programma. Niet alle inkomsten, maar wel een substantieel deel, kunnen dus op conto van het programma
kunnen worden geschreven. Hierna volgt een selectief overzicht van belangrijke extern verworven en
gefinancierde projecten.
Internationaal/Europa
Behalve het onder paragraaf 6 genoemde project van Nollkaemper, kunnen worden genoemd:


P.A. Nollkaemper (UvA) (i.s.m. Universities of Lodz, Vienna, Oslo en Berlin)
Jaar: 2011-2014
Titel: International law through the national judicial prism
Subsidieverstrekker: European Science Foundation – ECRP VI
Subsidiebedrag: € 242.870,-



D. Prévost (UM)
Titel: EU-China: Unbalanced Trade
Subsidieverstrekker: Europees Parlement
Subsidiebedrag: € 17.5000,-



J. Wouters (KUL)
Jaar: 2008-2011
Titel: Changing multilateralism. The EU as a global-regional actor in peace and security
Subsidieverstrekker: European Commissie
Instrument: FP7
Subsidiebedrag: € 320.000,-
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J. Wouters (KUL)
Jaar: 2009-2012
Titel: Jean Monnet Chair ad personam The European Union and Global Governance
Subsidieverstrekker: European Commissie
Instrument: Jean Monnet
Subsidiebedrag: € 35.000,-



J. Wouters (KUL)
Jaar: 2012-2013
Titel: Organisation and functioning of the European External Action Service
Subsidieverstrekker: Europees Parlement
Subsidiebedrag: € 20.000,-

NWO/FWO/HiiL
Behalve de onder paragraaf 6 genoemde projecten van Nollkaemper, Wessel & Wouters, en Ryngaert,
kunnen worden genoemd:


C. Ryngaert (KUL/UU)
Jaar: 2011
Titel: Member state responsibility for acts of international organisations
Subsidieverstrekker: FWO
Subsidiebedrag:-€ 26.000,-



C. Ryngaert (KUL/UU)
Jaar: 2009
Titel: The position and role of Non-state actors in international law
Subsidieverstrekker: FWO
Subsidiebedrag: € 62.500,-



R.A. Wessel (UT)
Titel: Legal certainty under pressure in multi-level safety and quality regulation related to medical
products
Subsidieverstrekker: NWO
Instrument: MaGW Open competitie
Subsidiebedrag: € 200.000,-



J. Wouters (KUL)
Jaar: 2012-2017
Titel: Global governance vs global government: worldwide democracy and the G20
Subsidieverstrekker: FWO
Subsidiebedrag: € 60.000,-

Ministeries en parlement
De volgende projecten kunnen worden genoemd.


L. Besselink & R.A. Wessel (UU/UT)
Jaar: 2009
Titel: De invloed van ontwikkelingen in de internationale rechtsorde op de doorwerking naar
Nederlands constitutioneel recht
Subsidieverstrekker: Ministerie van Binnenlandse Zaken
Subsidiebedrag: € 30.022,00,-



J. Wouters (KUL)
Jaar: 2007-2011
Titel: Democratic governance and reflexive theory of collective action. Thematic research on foreign
direct investment and human development
Subsidieverstrekker: BELSPO-IUAP
Subsidiebedrag: € 600.000,-
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Overige opdrachtgevers
De volgende projecten kunnen worden genoemd.


D. Prévost (UM)
Jaar: 2010
Titel: Sanitary, phytosanitary and technical barriers to trade in the economic partnership agreements
between the European Union and the ACP countries
Subsidieverstrekker: ICTSD Programme on EPAs and Regionalism
Subsidiebedrag: CHF 10.000,-



D. Prévost (UM) & METRO Institute of Maastricht University
Jaar: 2010
Titel: International trade law perspective on sectoral greenhouse gas mitigation approaches’
Subsidieverstrekker: DSM Environment and Product Safety
Subsidiebedrag: € 15.000,-

8.

MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE

Het programma heeft een zichtbare maatschappelijke relevantie. Deze blijkt, onder meer, uit het volgende.


Externe opdrachten. Een deel van de onder paragraaf 7 genoemde projecten is uitgevoerd in opdracht
van maatschappelijke organisaties, waaronder ministeries en parlementen.



Vakpublicaties. De leden van het onderzoeksprogramma hebben een het grote aantal vakpublicaties
verzorgd waarin de constitutionele evolutie van de internationale rechtsorde en de effecten daarvan op
maatschappij en burger in kaart worden gebracht en worden geëvalueerd. Het programma acht deze
publicaties van belang vanwege de valorisatie en popularisering van de kennis en voor de versterking
van de impact van de onderzoeksresultaten in de rechtspraktijk. Het gaat om, kronieken, redactionele
commentaren, boekbesprekingen, losbladige commentaren, derde geldstroomrapporten en annotaties.



Handboeken. Het programma heeft aanwijsbare effecten op de opzet en inhoud van de hand- en
leerboeken van leden van het programma, die niet alleen gebruikt worden in het onderwijs maar ook in
de rechtspraktijk. Het gaat daarbij om inleidingen in (delen van) het internationale recht (van den
Bossche, Nollkaemper, Werner & Wessel) en om cases en materials-bundels op bepaalde internationale rechtsgebieden (van den Bossche, Wouters & Van Calster).



ILDC. Naast een grote wetenschappelijke betekenis, heeft de periodiek International Law in Domestic
Courts, die onder leiding staat van Nollkaemper en wordt uitgegeven door Oxford University Press,
een significante impact op de rechterlijke macht over de hele wereld. De nationale rechtspraak, die
met dit project wordt ontsloten, leidt meer en meer tot een wereldwijde rechterlijke dialoog (die
bovendien nieuwe normatieve vragen oproept).



Maatschappelijke functies. Onderzoekers van het programma vervulden en vervullen een aantal
belangrijke lidmaatschappen en andere maatschappelijke functies, die mede aan het programma zijn
gerelateerd. Twee leden zijn de juridisch adviseur van het ministerie van buitenlandse zaken van
Nederland respectievelijk België (Nollkaemper en Wouters). Daarnaast is een aantal leden lid van
prominente adviescommissies van regeringen voor internationaalrechtelijke of algemene internationale vraagstukken (Nollkaemper, Wessel, Wouters) en juridisch adviseur van advocatenkantoren
(Nollkaemper, Wouters).

9.

SWOT-ANALYSE EN DOELSTELLINGEN

9.1. Sterkten van het programma


Het onderwerp van het programma heeft een grote wetenschappelijke en maatschappelijke importantie en blijkt in de verslagperiode, vanuit beide perspectieven, alleen maar aan belang gewonnen te
hebben.



Het programma herbergt een groep onderzoekers die elkaar in expertise goed aanvullen. De hoge
kwaliteit van de onderzoekers wordt extern, zowel nationaal als internationaal, erkend. Zij participeren actief in internationale projecten en het internationale debat.
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Het programma heeft geresulteerd in een groot aantal kwalitatief zeer goede en een aantal uitstekende
publicaties. De omvangrijke output bestrijkt alle sub-thema’s van het programma, dat daarmee in
hoge mate is uitgevoerd.



Vanuit het programma zijn nieuwe onderzoekers opgeleid. Er zijn niet alleen 11 proefschriften voltooid; relatief jonge onderzoekers hebben substantieel bijgedragen aan de realisatie van het programma.

9.2. Zwakten van het programma


Vanwege de snelle en brede ontwikkelingen binnen de internationale rechtsorde verdient het vasthouden van de focus van het programma doorlopende aandacht. Vooral door de sterk toegenomen
aandacht vanuit de praktijk voor het centrale thema, dreigt een zekere mate van uitholling van daarmee samenhangende rechtsbegrippen, zoals constitution, rule of law, en accountability.



Op bepaalde onderdelen van het programma is de samenwerking tussen de deelnemende universiteiten in publicaties niet of minder zichtbaar. Voor het succesvol binnenhalen van belangrijke onderzoeksprojecten op internationaalrechtelijk terrein is vaak samenwerking met andere (inter)nationale
partners dan verenigd in de onderzoeksgroep noodzakelijke voorwaarde.



Door de toenemende verwevenheid van de internationale, regionale en nationale rechtsordes, overlapt
het programma meer en meer met thema’s van andere publiekrechtelijke programma’s van Ius Commune. De schotten tussen de programma’s zijn niet alleen vanuit afbakeningsperspectief problematisch maar hebben een optimale samenwerking in de weg gestaan.

9.3. Mogelijkheden van het programma


Intensivering van de samenwerking tussen de publiekrechtelijke programma’s van Ius Commune.
Hiermee is tijdens de jaarlijkse Ius Commune congressen al een start gemaakt. Zie verder par. 9.5.



Binnen het onder 9.5 te schetsen kader is het mogelijk en onverminderd van belang de thematiek van
het programma, zij het op een meer beperkt aantal subthema’s, in de komende jaren verder uit te
diepen. De focus vanuit het internationale recht zou gericht kunnen worden op ‘transnationale’ constitutionele processen en hun implicaties voor de onderscheiden rechtsordes, in het bijzonder de positie
van niet-statelijke actoren.

9.4. Bedreigingen voor het programma


Om diverse externe redenen – reorganisaties, bezuinigingen, heroriëntatie van het facultair/departementaal onderzoek, personeelswisselingen – staat een blijvend sterke inbreng, zowel in kwalitatief als
kwantitatief opzicht, vanuit de deelnemende universiteiten in het programma onder druk.



De opkomst van facultaire/departementale onderzoekscentra en groepen, samen met de druk om
binnen de instelling interfacultaire en interdisciplinaire onderzoeksverbanden aan te gaan, zorgen
ervoor dat er minder tijd is voor gezamenlijk onderzoek binnen het programma.



De subsidievoorwaarden voor omvangrijke onderzoeksprojecten nopen de onderzoekers er veelal toe
de schaarse tijd minder te besteden aan samenwerking binnen de internationaal te beperkte kring van
Ius Commune. Het programma loopt daardoor het reële risico dat onderzoekers de samenwerking
binnen de onderzoekschool geen prioriteit kunnen/willen geven, waardoor het voorbestaan van het
programma onzeker is.



De noodzaak om het programma ten opzichte van andere publiekrechtelijke Ius Commune programma’s af te bakenen werkt remmend op het gezamenlijk onderzoeken van deelthema’s, terwijl juist de
gezamenlijke bestudering van dergelijke thema’s vanuit verschillende invalshoeken (nationaal,
Europees, internationaal) grote meerwaarde heeft.

9.5. Strategie en toekomstplannen
Het internationaalrechtelijk onderzoek binnen Ius Commune is de afgelopen jaren succesvol geweest en
blijft ook in de toekomst van groot belang. Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat het onderzoek om
diverse (externe) redenen onder druk staat en dat – zoals hiervoor gesignaleerd – delen van het programma
lastig kunnen worden afgebakend ten opzichte van de andere publiekrechtelijke Ius Commune program-
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ma’s. Deze punten gelden in meer of minder mate ook voor die andere programma’s. In een gezamenlijk
notitie, gepresenteerd tijdens het programmaleidersoverleg van 28 november 2012, wordt een en ander als
volgt omschreven.
In de loop der jaren, zijn de vier deelprogramma’s van het Ius Commune Publiek recht steeds verder naar
elkaar toegegroeid. Er is een aantal gezamenlijke activiteiten onder de hoede van de vier programma’s
ondernomen. Het lijkt dan ook gewenst om de huidige opzet opnieuw bij te stellen. Er lijken drie goede
redenen te zijn om tot herstructurering van de programma’s over te gaan:


Overlap tussen de programma’s: tussen vooral de programma’s Constitutionele processen: de wisselwerking tussen de nationale en Europese dimensie en de Constitutionele processen in de internationale rechtsorde, en programma’s Rechtsbescherming en handhaving: de wisselwerking tussen de
nationale en Europese dimensie en Integratie, differentiatie en flexibiliteit: nieuwe perspectieven op
EU-recht en beleid bestond en bestaat veel overlap. Hoewel de invalshoek van de programma’s
verschilt – primair nationaal/comparatief, Europees of internationaal, meer materieel versus meer
institutioneel – bestuderen de programma’s vergelijkbare thema’s en onderwerpen. Dat levert problemen op bij de toerekening van publicaties aan de programma’s en leidt tot gecombineerde workshops op het Ius Commune congres. Met dat laatste is natuurlijk niets mis, maar het roept wel de vraag
op waarom er verschillende programma’s zijn.



Koerswijzigingen deelnemende onderdelen: als gevolg van personele mutaties en wijzigingen in de
onderzoeksprogrammering van de deelnemende faculteiten verrichten onderzoekers van wie het
onderzoek is ondergebracht in het ene programma inmiddels onderzoek dat beter past in een ander.
Dit kan worden opgelost door de overgang van hen naar het andere programma maar dat leidt tot
verzwakking van het eerste programma.



Verzwakking van deelnemende disciplines: door de financiële problemen bij de UU en de UM dreigt
de personele inbreng van sommige disciplines (vooral staatsrecht, bestuursrecht en internationaal
recht) in de diverse programma’s achter uit te gaan. Daardoor kunnen de ambities van die programma’s steeds moeilijker worden waargemaakt.

Gelet op het voorgaande is herstructurering van de publiekrechtelijke programma’s wenselijk. Daarbij is de
doelstelling dat concurrentie tussen de programma’s wordt voorkomen en dat de aanwezige deskundigheid
optimaal wordt benut (synergie). Hoe de nieuwe structuur eruit moet zien, wordt in de nabije toekomst door
de programmaleiders in overleg met het bestuur van Ius Commune bepaald. Daarbij valt te denken aan één
programma met herkenbare deelthema’s, maar zijn wellicht ook andere opties denkbaar. Ondertussen zal
door de programma’s intensiever worden samengewerkt op een aantal specifieke deelthema’s.
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PERSONELE INZET WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL
Begin

coördinerend onderzoeksleider
Prof. I. Dekker (UU)

0,07

01-05-04

hoogleraar

onderzoeksleider
Prof. P. van den Bossche (UM)
Prof. P.A. Nollkaemper (UvA)
Prof. J. Wouters (KUL)

0,12
0,40
0,20

01-10-03
01-10-03
01-01-95

hoogleraar
hoogleraar
hoogleraar

senior onderzoeker
Prof. R.A. Wessel (UT)
Mw. Prof. E. de Wet (UvA)

0,20
0,50

01-10-03
01-10-03

hoogleraar
hoogleraar

onderzoeker
Mw. Dr. I. Alexovicova (UM)
Mw. Dr. C.M. Brölmann (UvA)
Mw. Dr. M. Goodwin (UM)
Dr. J. Matthis (UvA)
Dr. F. Naert (KUL)
Mw. Dr. D. Prevost (UM)
Mw. Dr. I. Rossi
Dr. C. Ryngaert (KUL/UU)
Dr. O. Tans (VU)
Dr. A. Vandaele (KUL)
Mw. Prof. I.C. van der Vlies (UvA)

0,00
0,20
0,20
0,12
0,16
0,36
0,00
0,20
0,00
0,20
0,12

05-07-12
23-04-05
04-07-06
01-10-05
23-11-08
08-05-09
09-12-09
13-02-07
01-05-04
01-10-03
01-11-09

gastonderzoeker
UHD
UHD
UD
UD
UD
gastonderzoeker
UD
UD
UD
hoogleraar

promovendus
Mw. V. Abazi (UvA)
Mw. I. Alexovicova (UM)
Dhr. S. Amoozeidi (UM)
Mw. M. Beijerman (UvA)
Mw. A. Berman (Geneve)
Mw. S. Cartier (UM)
Dhr. G.F. Chianale (UM)
Mw. S.E. Chobanova (UM)
Mw. L. Clarke (UvA)
Dhr. D. Van Eeckhoutte (KUL)
Dhr. J. Goco (UM)
Dhr. S.J. Hollenberg (UvA)
Dhr. L.R. Kiestra (UvA)
Mw. K. Kindji (UM)
Mw. C. Koops (UvA)
Dhr. A. Kudryavtsev (UM)
Mw. Mr. G.E.T. Lautenbach (UvA)
Mw. Y. Levashova (UU)
Mw. E. Malathouni (UM)
Dhr. A. Memeti (UM)
Mw. N. Mendis (UM)
Dhr. F. Naert (KUL)

0,40
0,90
0,85
0,63
0,48
0,00
0,00
0,00
0,32
0,20
0,00
0,34
0,73
0,97
0,98
0,85
0,82
0,00
0,80
0,85
0,78
0,20

01-07-12
01-02-07
01-10-08
01-11-09
01-02-11
01-10-08
01-10-08
01-12-12
01-10-08
01-10-03
01-04-05
01-10-08
01-10-08
01-02-10
01-02-09
01-10-08
01-10-03
01-02-12
01-07-10
01-10-08
01-10-08
01-10-03

1

Fte1

Gemiddelde onderzoeksinbreng in fte in de periode 2008-2012.
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Eind

31-12-10
31-12-08
31-12-10

04-07-12

21-11-12

12-10-12

11-06-13

27-01-12

22-11-08

SEP categorie

reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
buitenpromovendus
buitenpromovendus
buitenpromovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
buitenpromovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
beurspromovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
buitenpromovendus
reguliere promovendus
beurspromovendus
reguliere promovendus
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Mw. D.R. Natakusumah (UM)
Mw. W. Noordhoek (UvA)
Mw T.I. Oost (UvA)
Mw. D. Prevost (UU)
Mw. I. Rossi (KUL)
Mw. K. Shang (UM)

Fte1

Begin

Eind

0,81
0,59
0,63
0,27
0,00
0,15

01-10-08
01-11-10
01-11-09
01-06-00
01-10-03
01-10-12

31-12-11
31-12-11
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07-05-09
08-12-09

SEP categorie
beurspromovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
reguliere promovendus
buitenpromovendus
beurspromovendus

INFORMATIE SENIOR ONDERZOEKERS
Overzicht succesvolle onderzoeksaanvragen
Prof.Dr. P.A. Nollkaemper
Jaar:
Titel: SHARES
Subsidieverstrekker: ERC
Instrument: ERC Advanced Grant
Subsidiebedrag (in €): 2.113.949,Jaar:
Titel: International law through the national judicial prism
Subsidieverstrekker: European Science Foundation
Instrument: ECRP VI
Partners: Universities of Lodz, Vienna, Oslo, Berlin.
Subsidiebedrag (in €): 242.870,Jaar:
Titel: Internationalisation of the Rule of Law
Subsidieverstrekker: Hiil
Partners: WZB Berlin, LaTrobe University, Melbourne
Subsidiebedrag (in €): 210.000,-

Overzicht wetenschappelijke activiteiten
Prof.Dr. P.A. Nollkaemper
Jaar: 2006-2009
Omschrijving: Member, Programmatic Steering Board, Hiil
Jaar: 2006-2013
Omschrijving: Member of the Advisory Board, International Community Law Review
Jaar: 2007-2011
Omschrijving: Chair COST ACTION IS0602 International Law in Domestic Courts
Jaar: 2008-2013
Omschrijving: Editor in chief ILDC
Jaar: 2011-2013
Omschrijving: Chair, Study Group on Principles on the Application of International Law in National
Courts of the International Law Association
Jaar: 2012
Omschrijving: lidmaatschap KNAW
Jaar: 2012-2013
Omschrijving: Vice President of the European Society of International Law

Prof.Dr. R.A. Wessel
Jaar: gehele periode
Omschrijving: Editor-in-Chief International Organizatons Law Review
Jaar: gehele periode
Omschrijving: Editrial Board Netherlands Yearbook of International Law
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Jaar: gehele periode
Omschrijving: Editor Nijhoff Studies in European Union Law
Jaar: gehele periode
Omschrijving: Lid Commissie voor Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken; Nederlandse regering
en parlement
Jaar: gehele periode
Omschrijving: Fellow of the Hague Institute for the Internationalisation of the Law (HiiL); Fellow of the
Centre for Conflict and Security Law; and Member of the Governing Board of the Centre for the Law of EU
External Relations (CLEER) in The Hague;

Overzicht maatschappelijke activiteiten
Prof.Dr. P.A. Nollkaemper
Jaar:2001-2011
Omschrijving: Member, Advisory Commission on Public International Law of the Government of the
Netherlands
Jaar: 2004-2013
Omschrijving: Member, Standing Committee of Experts in International Refugee and Criminal Law
Jaar: 2006-2013
Omschrijving: Member, Standing Committee of Experts in International Refugee and Criminal Law
Jaar: 2009-2013
Omschrijving: Advisory Board, Rights Forum
Jaar: 2009-2013
Omschrijving: Member of the Advisory Committee, Stichting Chechnya Justice Project
Jaar: 2011-2013
Omschrijving: External Legal Advisor, Minister for Foreign Affairs, the Netherlands
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UM

UM

UM

UM

UvA

Dhr. S. Amoozeidi

Mw. D.R. Natakusumah

Mw. N.M. Mendis

Dhr. G.F. Chianale

Mw. C.E. Koops

UvA

Dhr. L.R. Kiestra

UM

UM

Mw. S. Cartier

Dhr. A. Kudryavtsev

UM

Dhr. J. Goco

UM

UM

Mw. I. Alexovicova

Dhr. A. Memeti

UvA

Mw. G.E.T. Lautenbach

UvA

KUL

Mw. I. Rossi

Mw. L. Clarke

KUL

Dhr. D. van Eeckhoutte

UvA

KUL

Dhr. F. Naert

Dhr. S.J. Hollenberg

UM

Universiteit

Mw. D. Prevost

Naam




01-01-05
01-05-05
10-02-08

Institutionalization of international justice
The impact of the ECHR on private international law

01-05-08
01-09-08
01-09-08

Private-sector standards under WTO law
Compliance with WTO dispute settlement Decisions
The liberalization and the need of emergency safeguard mechanism for
developing member countries of the World Trade Organization (WTO)
under the General Agreement on Trade in Services (GATS)
The protection of core societal values under the WTO GATS Agreement
WTO-compatibility of state measures affecting the importation and
exportation of oil and gas
The effectiveness of (non-)infringement procedures in the EU and other
international organizations

01-11-08

01-10-08

01-09-08

01-09-08

01-02-08

The emergence of an international value system and the re-establishing of
(domestic) legal control over the exercise of international public power
directed at private individuals
The emergence of global public-private partnerships within the
international constitutional order
The Republic of Kosovo and the WTO: on the road to accession

01-02-08

01-08-04

15-06-04

01-09-03

01-09-03

01-01-02

01-01-00

Begindatum

Legal status of non-governmental organisations in international law
International law and the rule of law in European states - the possible
complementarity of international rule of law standards
Independence and impartiality of the international and European civil
service
An economic analysis of the WTO's dispute settlement mechanism

Balancing trade and health in the SPS Agreement: the development
dimension
International law aspects of the EU's security and defence policy, with a
particular focus on the law of armed conflict and human rights
De Belgische rechter en het internationaal recht

Titel promotieonderzoek

gestaakt

12-10-12

11-06-13

21-11-12

04-07-12

27-01-12

08-12-09

gestaakt

22-11-08

07-05-09

Promotiedatum

LOPENDE EN AFGESLOTEN PROMOTIEPROJECTEN

UM = Maastricht University; KUL = KU Leuven; UvA = Universiteit van Amsterdam; GIIDS = Graduate
Institute of International and Development Studies, Geneva.

Universiteit
GIIDS
UM
UM
UvA
UU
UM
UvA
UM

Naam

Mw. A. Berman

Mw. K. Kindji

Mw. E. Malathouni

Mw. W. Noordhoek

Mw. Y. Levashova

Mw. K. Shang

Mw. V. Abazi

Mw. S. Chobanova

Export barriers - present and future
Secrecy in the European Union: The law and practice of the classification
system
The WTO and the BRICS: towards a transnational legal culture?

01-10-09

The accountability of transnational regulatory organizations
WTO role in the protection of small African food producers access to
international market: case study of shrimps export in Benin
How to free and restrain sovereign wealth funds?: the role of law in striking
a balance
Fair trade and ethical labels in the European Union and the WTO -what
regulatory design?
Public interest norms in a bilateral investment treaty regime

01-11-12

01-09-12

01-09-12

01-11-11

01-10-10

01-03-10

01-02-10

Begindatum

Titel promotieonderzoek

gestakt

Promotiedatum
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