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Innoveren vanuit een rijke traditie
De Leidse rechtenfaculteit heeft een indrukwekkende
traditie, die teruggaat tot de zestiende eeuw. Die traditie
koesteren we, maar wel in combinatie met vernieuwing en
vooruitgang. 2016 was een jaar waarin we op verschillende
fronten innovaties hebben doorgevoerd. 
Zo werken juristen steeds vaker samen met collega’s uit
andere disciplines. Bedrijfsjuristen, sociaal juristen, fisca-
listen, bestuurskundigen, economen, criminologen en
filosofen… ze zijn nodig om complexe vragen vanuit
verschillende perspectieven te belichten. Met name het
profileringsprogramma Interaction Between Legal Systems
heeft de interdisciplinaire samenwerking in 2016 een impuls
gegeven. Actuele vragen als de impact van migratie op de
verzorgingsstaat, de regulering van online zakendoen en de
rechtsorde op zee staan daarin centraal. Ook de verhuizing
van een deel van de faculteit naar het nieuwe Wijnhaven-
complex in Den Haag stimuleert samenwerking met weten-
schappelijke collega’s en praktijkexperts. Juristen bevinden
zich er immers in het hart van de ‘internationale stad van
vrede en recht’ onder één dak met collega’s van de facul-
teiten Sociale Wetenschappen en Governance and Global
Affairs. 

Behalve breder opereert de faculteit ook steeds internatio-
naler. De advanced masteropleidingen zijn een verrassend
succes; ze halen afgestudeerde juristen van over de hele
wereld voor een jaar naar Leiden. Hun komst is voor veel
docenten een eye-opener. Ze geven nu les in het Engels,
wisselen ervaringen uit met hun buitenlandse masterstu-
denten en doen inspiratie op voor internationaal georiën-
teerd onderzoek. Ik verwacht dat deze trend zich alleen
maar verder zal voortzetten. Zo hebben we in de eerste
weken van 2017 in Beijing gesproken over uitbreiding van
de uitwisselingsovereenkomsten met de vier belangrijkste
law schools van China, een regio die voor de hele univer-
siteit van belang is.

We innoveren ook de manieren waarop we onze expertise
delen met een breed publiek: het Leiden Law Blog is
inmiddels een begrip, net als onze MOOCs (massive open
online courses) dat zijn. Onlangs manifesteerden zich onze
eerste facultaire vloggers en verzorgde eLaw-docent Bart
Schermer een online collegereeks bij de Universiteit van
Nederland. 

Al deze vernieuwingen zijn nodig. Nu internationale
verbanden dominanter worden, moeten ook ons onderwijs
en onderzoek zich verbreden. Nu de vragen die op ons af
komen complexer worden, moeten wetenschappers met
elkaar samenwerken om ze aan te kunnen. Nu de arbeids-
markt sneller verandert, moeten wij ons afvragen hoe een
toekomstbestendige juridische of criminologische opleiding
eruit ziet. Voor zowel de reguliere bachelorstudent als de
masterstudent geldt dat zij goed voorbereid moeten zijn op
het werk van de toekomst. 

En nu het internationale politieke klimaat instabieler
wordt, is het des te belangrijker dat het recht leeft in de
samenleving. Het is immers de rule of law die de zwakkeren
beschermt, ook tegen de macht van de staat.

We kunnen als faculteit trots zijn op onze prominente
positie en mooie tradities. Ze verdienen het om voortgezet
én vernieuwd te worden. Nog meer samenwerking tussen
disciplines, nog meer uitwisseling met andere landen,
modernisering van het onderwijs, diversiteit in alle
gelederen, burgers bij het recht betrekken… voor al deze
innovaties zal ik mij de komende jaren sterk maken.

Joanne van der Leun
Decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid
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Grotius Centre en Nuremberg Academy tekenen
overeenkomst in bijzijn koning
Op 14 april 2016 hebben prof. Carsten Stahn, programmadi-
recteur van het Grotius Centre for International Legal
Studies in Den Haag, en Bernd Borchardt, directeur van de
International Nuremberg Principles Academy, een partner-
overeenkomst gesloten. Onder toeziend oog van Zijne
Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit
Koningin Máxima sloegen het Grotius Centre en de
Nuremberg Academy de handen ineen op het gebied van
‘international criminal justice’. De overeenkomst werd
ondertekend in de historische ‘Saal 600’, de rechtszaal waar
de Processen van Neurenberg werden gehouden na de
Tweede Wereldoorlog. De samenwerking tussen het Grotius
Centre en de Nuremberg Academy zal zich focussen op de
verankering van het internationale recht in de nationale
rechtsorde. Prof. Carsten Stahn overhandigde Zijne
Majesteit Willem-Alexander het boek ‘The International
Criminal Court and Complementarity: From Theory to
Practice’ (Cambridge University Press, 2011), dat dient als
basis voor een gezamenlijk onderzoeksproject van de twee
instellingen.

Zeldzame Leidse juridische disputaties komen naar huis
Op woensdag 13 januari 2016 heeft prof. Rick Lawson een
bundel zeldzame juridische disputaties uit de periode 1596-

1604 overhandigd aan rector magnificus prof. Carel Stolker.
Dit convoluut, een bijzonder stukje erfgoed uit de begin-
jaren van de Universiteit Leiden, is aangekocht door de
alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid ter ere van
het 88ste lustrum van de universiteit. 

NIEUWS

Universiteit Leiden en UNICEF Nederland hernieuwen
samenwerking
Op woensdag 24 augustus 2016 verlengden Universiteit
Leiden en UNICEF Nederland de succesvolle samenwerking
voor de komende vijf jaar. In deze periode zal er worden
samengewerkt aan een internationaal expertisecentrum
kinderrechten rondom de UNICEF Leerstoel Kinderrechten.
Dit expertisecentrum gaat zich richten op fundamenteel en
toegepast kinderrechtenonderzoek en -onderwijs aan
studenten en professionals. Het beoogde centrum gaat
verbindingen leggen tussen het recht en andere wetenschap-
pelijke disciplines, nationaal en internationaal, met het recht
en het VN-Kinderrechtenverdrag als uitgangspunt.

Internationaal recht online
De vierde juridische MOOC ‘International Law in Action:
A Guide to the International Courts and Tribunals in The
Hague’ ging begin 2016 van start. De MOOC van prof.
Larissa van den Herik, dr. Yannick Radi en dr. Cecily Rose
gaat in op de wisselwerking tussen recht en politiek, de rol
van de staat en de rol die internationale hoven en recht-
banken kunnen spelen in de bescherming van de publieke
en mondiale belangen. De MOOC ‘International Law in
Action: Investigating and Prosecuting International Crimes’
van prof. Carsten Stahn is in september 2016 gestart.
Meer informatie: www.coursera.org

‘Waarom heb je wél iets te verbergen?’ 
In navolging van prof. Paul Cliteur en prof. Stefan Sagel was
dr. Bart Schermer in 2016 te zien bij Universiteit van
Nederland met zijn collegereeks ‘Waarom heb je wél iets te
verbergen?’. Bart Schermer is als universitair hoofddocent
verbonden aan eLaw- Centrum voor Recht en Digitale
technologie. 
Meer informatie: universiteitvannederland.nl/college/
wie-is-er-eigenlijk-de-baas-op-het-internet/

https://www.coursera.org/
http://www.universiteitvannederland.nl/college/wie-is-er-eigenlijk-de-baas-op-het-internet/
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Prof. Cleveringa ‘terug’ op de Leidse rechtenfaculteit

Vrijdag 25 november 2016 schonk de dochter van prof.
Cleveringa, mevrouw Ten Kate-Cleveringa, de Leidse
rechtenfaculteit een prachtige bronzen buste van haar
vader. Prof.dr. Joanne van der Leun nam de buste, gemaakt
door Eja Siepman van den Berg, in ontvangst in bijzijn van
de nieuwe Cleveringa-hoogleraar Liu. De buste heeft een

speciale plaats in het Kamerlingh Onnes gebouw gekregen
tegenover het statuut van prof.mr. E.M. Meijers. Ze staan
symbool voor het gedachtegoed Praesidium Libertatis
(Bolwerk van de vrijheid) en zijn een blijvende
inspiratiebron voor onze studenten en wetenschappers.
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Leidse studenten winnen innovatieprijs met Appjection

Leidse studenten winnen innovatieprijs met Appjection
Bezwaarmaak-applicatie Appjection heeft de eerste editie
van De Brauw’s innovatieprijs De BLIC gewonnen. De drie
Leidse oprichters ontvangen 25.000 euro en krijgen gratis
advies van De Brauw-advocaten. Appjection maakt het
mogelijk bezwaar te maken tegen boetes en besluiten met
een smartphone. Via de app of via Whatsapp kunnen

bezwaarmakers alle relevante informatie aanleveren.
Vervolgens zorgt Appjection voor een automatisch correct
format en stuurt het bezwaar naar de juiste instanties. De
applicatie werkt op no cure, no pay-basis. Als het bezwaar
niet slaagt of een boete niet verlaagd wordt, hoeft de
gebruiker niets te betalen. Is het bezwaar wel succesvol, dan
ontvangt Appjection een deel van het bespaarde bedrag.
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NWO kent VIDI beurs toe aan jurist en criminoloog
Maartje van der Woude 
Hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude heeft
een VIDI beurs van 800.000 euro ontvangen van de Neder-
landse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
(NWO) voor een vijfjarig onderzoeksproject getiteld:
‘Getting to the Core of Crimmigration. Assessing the Role
of Discretion in Managing Internal Cross-Border Mobility’.
Landen in de EU worstelen met de open grenzen en het
daarmee gepaard gaande gevaar dat potentieel gevaarlijke
of ongewenste groepen zich eenvoudig door Europa
kunnen bewegen. In dit project onderzoekt Van der Woude
welke concrete maatregelen de EU staten nemen met het
oog op de vluchtelingencrisis en de Europese dreiging van
terrorisme. Daarnaast onderzoekt Van der Woude de mate
waarin er in het vormen van een respons op beide
fenomenen sprake is van een vervlechting van migratie-
beleid en veiligheidsbeleid.

Half miljoen euro subsidie voor onderzoek naar
pensioenen 
Onderzoekers van de afdeling Economie – dr. Marike
Knoef, prof. Kees Goudswaard, prof. Koen Caminada,
dr. Jim Been en Lieke Kools – hebben een half miljoen
subsidie ontvangen van Netspar. Dit is een topinstituut op
het terrein van pensioenen en vergrijzing.
De vergrijzende samenleving, de veranderende arbeids-
markt en de lage rente zetten het pensioenstelsel onder
druk. Om het pensioenstelsel te hervormen is onderzoek
noodzakelijk. Met de subsidie gaan de onderzoekers
onzekerheid rondom inkomen en gezondheid over de
levenscyclus in kaart brengen. Vervolgens analyseren zij de
gevolgen voor het spaargedrag van mensen. 

Evaluatie van de Wet Kinderombudsman
Nederland heeft sinds 2011 een Kinderombudsman die het
bevorderen van kinderrechten als belangrijkste taak heeft.
In hoeverre bereikt de Wet Kinderombudsman haar
doelstellingen zoals deze door de wetgever zijn beoogd met
de invoering van de wet? In dit onderzoek, met prof.
Mariëlle Bruning, wordt de Wet Kinderombudsman geëva-
lueerd. Dit heeft als doel de doeltreffendheid en de
(neven)effecten van deze wet in de praktijk in kaart te
brengen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een multi-
disciplinair team van juristen, bestuurskundigen,
pedagogen en een antropoloog. 

NWO Onderzoekstalentbeurs voor criminoloog
Anneke Koning 
Criminologiedocente Anneke Koning heeft een Onder-
zoekstalent beurs toegekend gekregen van de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Deze beurs kreeg zij voor het vierjarige promotietraject
getiteld: ‘Child sex tourism: A systematic examination of
responses against a global problem’, onder supervisie van
prof. Joanne van der Leun en dr. Johan van Wilsem.

Discussienotitie evaluatie Jeugdwet
Prof. Mariëlle Bruning heeft in opdracht van ZonMw, die
samen met het WODC verantwoordelijk zal zijn voor het
onderzoekskader van de eerste evaluatie van de Jeugdwet,
een verkennende studie uitgevoerd en een discussienotitie
opgesteld. In deze notitie wordt vanuit juridisch perspectief
een evaluatiekader gepresenteerd en wordt uitgewerkt welke
evaluatiethema’s en -vragen belangrijk zijn bij de evaluatie
van de Jeugdwet, die op 1 januari 2015 in werking is
getreden. In de Jeugdwet is bepaald dat binnen drie jaar na
de inwerkingtreding van de wet deze zal worden geëva-
lueerd.

SUBSIDIES
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Landrechten en toegang tot Oost-Timor – 
een instrument voor evidence-based beleid en
belangenbehartiging
In de ontwikkeling van Oost-Timor zijn de twee grootste
uitdagingen het aanpakken van grondgebonden geschillen
en het ontwikkelen van een adequaat systeem voor een
formeel grondbezit. Hiervoor is door het Van Vollenhoven
Instituut en The Asia Foundation een methode ontwikkeld
om betrouwbare, consistente en onafhankelijke gegevens te
verzamelen. Dit project valt binnen het NWO programma
Security & Rule of Law in Fragile and Conflict-Affected
Settings. Het onderzoeksprogramma Security & Rule of Law
beoogt beleid en interventieprogramma’s op het gebied van
veiligheid en rechtsorde in fragiele en conflictgevoelige
gebieden effectiever te maken.

EU-subsidie voor Bart Custers
De Europese Commissie heeft een subsidie toegekend aan
het project e-SIDES (ethical and societal implications of
data science). Dr. Bart Custers, universitair hoofddocent en
hoofd onderzoek bij eLaw, het centrum voor recht en
digitale technologie, heeft het voorstel geschreven met twee
buitenlandse partners in het kader van het Horizon 2020

programma van de EU.

Brexit-procedure in kaart
Het Verenigde Koninkrijk heeft gekozen voor een Brexit.
Wat zijn de juridische spelregels bij een uittreding uit de
EU? In de zogeheten ‘Brexit charts’ laat hoogleraar
Europees Recht prof. Christa Tobler zien welke procedure
het Verenigd Koninkrijk moet volgen om uit de Europese
Unie te treden. Zij gaat bijvoorbeeld nader in op het artikel
50 uit het Verdrag betreffende de Europese Unie. Dit is het
artikel waarmee de Britten de uittreding in werking kunnen
zetten. Het zou een unicum zijn in de Europese geschie-
denis. Tobler geeft in de ‘Brexit charts’ grafisch weer welke
vervolgstappen het Verenigd Koninkrijk en de Europese
Unie moeten nemen. Zo moeten onderhandelingen tussen
beide partijen uitwijzen op welke manier het koninkrijk en
de Unie zich tot elkaar willen verhouden. Er moeten onder
meer nieuwe afspraken komen over importtarieven en
internationale handel, omdat het Verenigd Koninkrijk niet
langer deel uitmaakt van de interne Europese markt.
Meer informatie: universiteitleiden.nl/nieuws/2016/07/
grafieken-over-brexit-van-tobler-beglinger

Oratie professor Luuk van Middelaar ‘De Europese Unie
en de gebeurtenissenpolitiek’ 
De oratie van prof. Luuk van Middelaar over ‘De Europese
Unie en de gebeurtenissenpolitiek’, op 23 september 2016, is
breed opgepakt in de (internationale) media en door de
politiek. Zo citeerde minister-president Mark Rutte, in zijn
‘Thorbeckelezing’ op 12 oktober in Zwolle, uitvoerig uit de
oratie. Rutte refereerde aan de gevolgen van de Europese
politiek op het werk van de minister-president, waarbij hij
de analyse van een transformatie van ‘regelunie’ naar
‘gebeurtenissenunie’ volledig onderschreef. 

SUBSIDIES IMPACT

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2016/07/grafieken-over-brexit-van-tobler-beglinger
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Leren pleiten in een ‘echte’ rechtszaal

Dankzij een zeer succesvolle crowdfundingsactie heeft de
rechtenfaculteit een oefenrechtbank gebouwd voor Moot
Court, het vak dat studenten leert pleiten. In april werd
deze zaal, vernoemd naar de in 2015 overleden Hans
Nieuwenhuis, feestelijk geopend in bijzijn van veel
donateurs. De 129 donateurs vormen een zeer divers gezel-

schap van Leidse studenten, medewerkers, alumni, relaties
van de rechtenfaculteit en bedrijven. Prof. Clementine
Breedveld-de Voogd, directeur Moot Court: ‘Het succes is te
danken aan de verbondenheid met de faculteit die alle
goede gevers hebben getoond.’ 



Op uitnodiging van prof. Afshin Ellian gaf premier Rutte
op 10 oktober 2016 een gastcollege aan de eerstejaarsstu-
denten Rechtsgeleerdheid. In het gastcollege besteedde de
premier aandacht aan een aantal staatsrechtelijke vraag-
stukken zoals het referendum, het Nederlandse voorzitter-

schap van de Europese Unie, de vrijheid van meningsuiting
en de rol van de minister-president in de ministerraad.
Tevens beantwoordde de premier een aantal vragen van de
aanwezige studenten. 

Gastcollege Mark Rutte aan eerstejaars rechtenstudenten
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De Universiteit Leiden en de Dienst Justitiële Inrichtingen
onderzoeken het leefklimaat in Nederlandse
gevangenissen
Onderzoekers van het instituut voor Strafrecht en Crimino-
logie – prof. Paul Nieuwbeerta, dr. Anouk Bosma, dr. Esther
van Ginneken, dr. Hanneke Palmen en Maria Berghuis –
onderzoeken, in samenwerking met de Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en
Justitie, het werk- en leefklimaat in Nederlandse gevange-
nissen. Voor het verbeteren van het Leefklimaat in Neder-
landse gevangenissen is het van belang de detentieomstan-
digheden precies in kaart te brengen. Voor het onderzoek
zal daarom een uitgebreide enquête worden afgenomen in
het voorjaar van 2017 onder alle gedetineerden die zijn
ingesloten in alle 28 penitentiaire inrichtingen in
Nederland.
Meer informatie: universiteitleiden.nl/nieuws/2016/09/
de-universiteit-leiden-en-de-dienst-justitiele-inrichtingen-
onderzoeken-het-leefklimaat-in-nederlandse-gevangenissen

In welk land wordt jouw privacy het beste beschermd?
In opdracht van het Ministerie van Justitie gaat eLaw,
Centrum voor Recht en Digitale Technologie, de
bescherming van persoonsgegevens in verschillende EU-
landen vergelijken. Is Nederland koploper, middenmoter of
achterhoedespeler? Die vraag moet worden beantwoord
alvorens de Tweede Kamer kan beslissen of aanvullende
maatregelen nodig zijn. Directe aanleiding voor het
onderzoek is een motie vanuit de Tweede Kamer, waarin de
regering wordt verzocht onderzoek te laten uitvoeren naar
de positie van Nederland met betrekking tot de
bescherming van (informationele) privacy in vergelijking
met andere EU-landen.
Meer informatie: universiteitleiden.nl/nieuws/2016/09/
in-welk-land-wordt-je-privacy-het-beste-beschermd

Prof.mr. Job Cohen presenteert eindrapport G1000-
onderzoek
Prof. Job Cohen en Geerten Boogaard hebben het onder-
zoeksproject naar het democratisch experiment ‘G1000’
afgerond. Centraal stonden de G1000’en die in 2014 en 2015

hebben plaatsgevonden. De ervaringen met de aanpak van
deze G1000’en leiden tot welkome inzichten over hoe deze
democratische experimenten nu juist wel of juist niet
moeten worden vormgegeven. ‘Ook voor heel actuele
problemen, zoals de vluchtelingenhuisvesting, kan dit
handvatten geven,’ aldus Job Cohen. Dit onderzoek werd
multidisciplinair uitgevoerd door staatsrechtjuristen, politi-
cologen, bestuurskundigen en sociologen van Universiteit
Leiden, Universiteit Utrecht en VU Amsterdam onder de
steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Op 31 maart 2016 heeft Job Cohen het
boek ‘G1000. Ervaringen met burgertoppen’ gepresenteerd
bij de VNG in Den Haag.
Meer informatie: binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2016/
4/G1000-webpdf.pdf

IMPACT

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2016/09/de-universiteit-leiden-en-de-dienst-justitiele-inrichtingen-onderzoeken-het-leefklimaat-in-nederlandse-gevangenissen
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2016/09/in-welk-land-wordt-je-privacy-het-beste-beschermd
http://binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2016/4/G1000-webpdf.pdf
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‘Terrorisme en cybercriminaliteit vereisen betere
internationale samenwerking’
De Verenigde Staten en de Europese Unie moeten ook op
juridisch gebied beter samenwerken, want terroristen en
criminelen opereren steeds internationaler. Dat benadrukte
de Amerikaanse minister van Justitie Loretta Lynch tijdens
haar bezoek op 1 juni aan de Universiteit Leiden. ‘De wereld
is meer dan ooit verbonden’, zei Lynch tijdens haar
toespraak in het Academiegebouw. ‘Door technologische
innovaties vervagen geografische grenzen en slaan crimi-
nelen steeds vaker online hun slag. Om dat effectief te
bestrijden en tegelijkertijd de rechten van individuen te
beschermen moet de bestaande wetgeving worden
aangepast,’ aldus de Amerikaanse minister. De voormalig
Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ard van der
Steur onderstreepte in zijn toespraak het belang van de
bescherming van persoonlijke data en een goede samen-
werking met de VS. Hij stipte aan hoe cyberciminelen
tegenwoordig opereren. Ze wonen in het ene land, hun
internetservers staan in het andere land en in het derde land
maken ze slachtoffers. Snelle internationale samenwerking
is hard nodig, want wie moet deze criminelen bestrijden, en
hoe? 
Meer informatie: universiteitleiden.nl/nieuws/
2016/06/cybercriminaliteit-en-terrorisme-vereisen-betere-
internationale-samenwerking

Lezingenreeks Recht en Literatuur 
Recht en Literatuur Leiden is een initiatief dat is ontstaan
na het keuzevak ‘Recht en Literatuur. Dit keuzevak is
oorspronkelijk opgezet door prof. Hans Nieuwenhuis. Na
dit keuzevak hebben Claudia Bouteligier (promovendus
‘Recht en Literatuur’) en Michael Klos (toen bachelor-
student Rechtsgeleerdheid) gezamenlijk een boekbe-
spreking georganiseerd over ’De vreemdeling van Albert
Camus’. Recht en Literatuur Leiden vormt sindsdien een
interuniversitair en interfacultair netwerk voor iedereen die
geïnteresseerd is in de betekenis van literatuur voor het
recht. Vanuit studenten bleek er veel interesse in een lezin-
genreeks over Recht en Literatuur. In het collegejaar
2016/2017 is daarom de lezingenreeks ‘Recht, Literatuur en
Existentiefilosofie’ opgezet en gegeven door Claudia Boute-
ligier en dr. Timo Slootweg. 
Meer informatie: rechtenliteratuurleiden.nl

Conferentie 50 years of ICCPR and ICESCR: impact,
interplay and the way forward
Wat is de invloed van de Internationale Verdragen ICCPR
en ICESCR? Hoe kan hun toekomstige rol in de
bescherming van de mensenrechten verder worden
verbeterd? Dit is een kleine greep uit de vragen die werden
gesteld tijdens de conferentie ter ere van de vijftigste
verjaardag van het ICCPR en ICESCR. Samen met de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormen
zij de basis van het mondiale systeem van de mensen-
rechten. Prof.mr. Cees Flinterman, voormalig lid van het
comité dat toezicht houdt op de ICCPR en Prof.dr. Nico
Schrijver, huidig lid van het comité bij de ICESCR, leverden
de key note speeches.
Meer informatie: universiteitleiden.nl/en/news/2016/04/
50-years-of-iccpr-and-icescr-impact-interplay-and-the-way-
forward

LEZINGEN /  SYMPOSIA

https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2016/06/terrorism-and-cybercriminality-call-for-better-international-cooperation
https://rechtenliteratuurleiden.nl/
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2016/04/50-years-of-iccpr-and-icescr-impact-interplay-and-the-way-forward
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Een jurist moet rechtsregels toepassen in een wereld die
complex of zelfs chaotisch is. Legitieme belangen botsen,
juristen zorgen in verschillende rollen dat daarin de balans
wordt gevonden. Dat leerden 1000 eerstejaarsstudenten
rechten en criminologie tijdens de facultaire introduc-
tieweek. De studenten woonden een interactieve gastlezing
bij over gaswinning, vakkundig geleid door hoogleraar

staats- en bestuursrecht prof. Willemien den Ouden. Zij was
erin geslaagd drie belangrijke partijen in het gasdossier op
6 september 2016 bij elkaar te brengen in de Stadsgehoor zaal.
Zo konden de kersverse studenten uit de eerste hand kennis-
maken met een van de meest complexe dossiers uit de Neder-
landse bestuursrechtspraktijk en kregen ze een goed beeld van
de verschillende rollen die juristen op zich nemen.

Startweek eerstejaars ‘Het recht is nooit zwart-wit’
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Beste JPAO docent dr. Yvonne Erkens ontvangt prijs op jaarlijkse alumnidag
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IE-symposium: Het belangrijkste dat u van IE moet
weten
Ter gelegenheid van het feit dat 1 september 2016 Dirk
Visser 25 jaar in dienst was van Universiteit Leiden, werd
tijdens de jaarlijkse facultaire alumnidag de sessie Intellec-
tueel Eigendomsrecht ingericht als ‘IE-symposium: Het
belangrijkste dat u van IE moet weten’.

In naam van de burger? Burgerparticipatie in Nederland
Op 23 september 2016 vond aan de faculteit het Thorbecke-
symposium plaats, met als onderwerp burgerparticipatie in
Nederland. De laatste jaren klinkt in Nederland steeds vaker
en luider de roep om meer inspraak van de burger bij het
bestuur. Deze roep heeft zich onlangs op het landelijke
niveau vertaald naar het Oekraïne-referendum, maar komt
vooral tot uiting op het lokale niveau. Burgerparticipatie en
doe-democratie zijn namelijk onderwerpen die in vrijwel
elke gemeente leven, onder zowel burgers als bestuurders.
De onderwerpen roepen daarbij naast enthousiasme ook
een hoop vragen op. Hoe verhouden deze vormen van
democratie zich bijvoorbeeld tot ons traditionele represen-
tatieve bestel? Welke voordelen en nadelen brengen ze zoal
met zich mee? En welke rol kan, wil en mag de burger
vervullen in het democratisch proces? Deze vragen werden
op het symposium door diverse sprekers vanuit verschil-
lende invalshoeken belicht. Bijdragen werden geleverd door
prof. Job Cohen, Gerdi Verbeet, dr. Kars Veling, prof.
Evelien Tonkens, Henri Lenferink en Joost Westerweel.

Kunstwerk ‘Verdwenen Jodenbuurt’ onthuld in de
Cleveringazaal
Dinsdag 29 november 2016 is het door Willem Knaup
gemaakte kunstwerk ‘de Verdwenen Jodenbuurt’ onthuld in
de Cleveringazaal in de speciaal daarvoor aangebrachte nis.
Bij de onthulling spraken prof. Rick Lawson, mr. Eric
Daalder en prof. Joanne van der Leun.
De Leidse faculteit heeft het beeldje in mei jongstleden
tijdens het symposium ‘(on)recht en kunst’ in ontvangst

mogen nemen. Het bronzen beeldje, van een vrouw met een
deken over haar hoofd, stond jaren op de werkkamer van
hoogleraar Hans Daalder. Na zijn emeritaat mocht hij het
beeldje mee naar huis nemen. Daalder overleed begin april
en zijn zoon Eric Daalder bracht het terug naar de faculteit.
Rick Lawson, de toenmalige decaan van de rechtenfaculteit,
beloofde het beeldje een mooie plaats te geven op de
faculteit. Die belofte is op 29 november 2016 ingelost.
Aansluitend aan deze onthulling verzorgde prof. Wim
Voermans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht, de Leidse
Cleveringa-lezing ‘Landelijke referenda. Democratische
zegen of bestuurlijke nachtmerrie (allebei of geen van
beide?)’.

College voor masterstudenten door Ard van der Steur en
Koen Geens
Op maandag 21 november is door de Belgische minister van
Justitie Koen Geens en de voormalig Nederlandse minister
van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur (tevens
alumnus) een college gegeven over internationale justitiesa-
menwerking. De masterstudenten van prof. Jannemieke
Ouwerkerk, hoogleraar Europees Strafrecht, luisterden
aandachtig naar de ministers over de samenwerking tussen
Nederland en België binnen de Europese Unie. Zij gingen in
op de knelpunten en verbetermogelijkheden binnen de
samenwerking en op de vraag in hoeverre eventuele
knelpunten het gevolg zijn van uiteenlopende nationale
regelgeving of waarden.
Meer informatie: universiteitleiden.nl/nieuws/2016/12/college-
over-internationale-justitiesamenwerking-door-ard-van-der-
steur-en-koen-geens

LEZINGEN /  SYMPOSIA

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2016/12/college-over-internationale-justitiesamenwerking-door-ard-van-der-steur-en-koen-geens
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Prof.mr.dr. P.M. Schuyt – 2 februari 2016

Inaugurele rede: ‘Toekomstbestendige resocialisatie’
Hoogleraar Sanctierecht en straftoemeting

Prof.mr. R.D. Vriesendorp – 24 juni 2016

Inaugurele rede: ‘Insolventierecht’ 
Hoogleraar Insolventierecht 

Prof.dr.ir. R. Arendsen – 16 september 2016

Inaugurele rede: ‘Eenvoudig belasting heffen – tussen
droom en daad’
Bijzonder Hoogleraar Maatschappelijke en Historische
context van Belastingrecht

Prof.dr. L.J. van Middelaar – 23 september 2016

Inaugurele rede: ‘De Europese Unie en de gebeurtenissen-
politiek’
Hoogleraar Grondslagen en praktijk van de Europese Unie
en haar instellingen

Prof. A.C. Neal – 17 oktober 2016

Inaugurele rede: ‘Internationaal arbeidsrecht’
Hoogleraar Social Justice

Prof.dr.mr. M. Kessler – 28 oktober 2016

Inaugurele rede: ‘Audiovisuele verslaglegging in een
gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering’
Hoogleraar Strafwetgeving

Prof.dr. J.W. de Keijser – 7 november 2016

Inaugurele rede: ‘Als de waarheid er aan moet geloven:
alledaagse bedreigingen voor waarheidsvinding in het straf-
proces’
Hoogleraar Criminologie

Prof.dr.mr. P.M. van Russen Groen – 12 december 2016

Inaugurele rede: ‘Strafrechtspraktijk’
Bijzonder Hoogleraar Strafrechtspraktijk

Prof.mr.dr. M.A.H. van der Woude – 16 december 2016

Inaugurele rede: ‘Discretie in Recht & Samenleving. Rechts-
sociologische reflecties op het gat in de donut’
Hoogleraar Rechtssociologie

ORATIES
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Prof.mr.dr. P.M. Schuyt

2 februari 2016

Inaugurele rede: ‘Toekomstbestendige resocialisatie’
Hoogleraar Sanctierecht en straftoemeting
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W.R. Kooiman – 13 januari 2016

‘Uyt saecke des doots’ 
Promotores: prof.dr. F. Sonneveldt, dr. P.C. van Es

D.N. Sharp – 14 januari 2016

‘Transitional Justice and Liberal Post-Conflict Governance:
Synergies and Symmetries, Frictions and Contradictions’ 
Promotor: prof.dr. C. Stahn

S. Tjandra – 4 februari 2016

‘Labour law and development in Indonesia’ 
Promotores: prof.dr. G.J.J. Heerma van Voss, prof. dr. A.W.
Bedner

N.M.A. van Kreveld – 10 februari 2016

Consultatie bij fiscale wetgeving 
Promotores: prof.dr. A.O. Lubbers, prof.dr. J.L.M. Gribnau

J.C.W. Gooren – 16 februari 2016

‘Een overheid op drift’ 
Promotores: prof.dr.mr. L.M. Moerings, prof.dr. R. Van
Swaaningen (EUR)

H.E. Wegman – 23 februari 2016

‘Investor Protection: Towards Additional EU Regulation of
Investment Funds?’
Promotor: prof.dr. R.P. Raas

J. Scholten – 25 februari 2016

‘Verwerking en vermelding van risico’s in verband met
claims, juridische geschillen en rechtsgedingen volgens het
Nederlandse jaarrekeningenrecht’ 
Promotor: prof.dr. J.G. Kuijl

C.M. De Vos – 16 maart 2016

‘A Catalyst for Justice? The International Criminal Court in
Uganda, Kenya, and the Democratic Republic of Congo’ 
Promotores: prof.dr. C. Stahn, prof.dr. L. van den Herik

M.S. Wong – 14 april 2016

‘The Crime of Aggression and Public International Law’ 
Promotor: prof.dr. N.M. Blokker

J.L. de Bie – 14 april 2016

‘How Jihadist Networks Operate’ 
Promotores: prof.dr. J.P. van der Leun, dr. C.J. de Poot
(Hogeschool van Amsterdam)

R.H.C. van Kleef – 19 mei 2016

‘Liability of football clubs for supporters’ misconduct’
Promotores: prof.mr. A.G. Castermans, prof. A. Rigozzi
(Université de Neuchâtel)

F. El-Hosseny – 26 mei 2016

‘The Role of Civil Society in Investment Treaty Arbitration:
Status and Prospects’ 
Promotores: prof.dr. L.J. van den Herik, prof.dr. E.C.P.D.C.
de Brabandere

A.R. Petty – 2 juni 2016

‘The Legal Conception of “Religion”’
Promotor: prof.dr. P.B. Cliteur

W.E. Meiboom – 8 juni 2016

‘Bijzonder Bestraft’
Promotores: prof.mr. C.P.M. Cleiren, prof.mr. J.L. de
Wijkerslooth de Weerdesteijn

M.A. Mennes – 14 juni 2016

‘De Theatro Motivarum’ 
Promotores: prof.dr. J.M.J. Blommaert, prof.dr. J.W. Foppen
(Univ. Maastricht)

B.E.E.M. Cooreman – 14 juni 2016

‘Addressing Global Environmental Concerns through Trade
Measures: Extraterritoriality under WTO law from a
Comparative Perspective’
Promotores: prof.dr. M.C.E.J. Bronckers, dr. F. Baetens

PROMOTIES
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P.W. den Hollander – 22 juni 2016

‘De relativiteit van wettelijke normen’
Promotor: prof.dr. A.G. Castermans

J.E. van de Bunt – 30 juni 2016

‘Het rampenfonds’ 
Promotor: prof.dr. A.G. Castermans

E.A. Fredericks – 30 juni 2016

‘Contractual Capacity in Private International Law’ 
Promotores: prof.dr. S.J. Schaafsma, prof.dr. J.L. Neels
(University of Johannesburg)

D. van der Blom – 6 juli 2016

‘De verhouding van staat en religie in een veranderende
Nederlandse samenleving’
Promotor: prof.dr. P.B. Cliteur

J. Wang – 15 september 2016

‘Trends in social assistance, minimum income benefits and
income polarization in an international perspective’ 
Promotores: prof.dr. C.L.J. Caminada, prof.dr. K.P.
Goudswaard

J.G.H. Altena – 22 september 2016

‘Het legaliteitsbeginsel en de doorwerking van Europees
recht in het Nederlandse materiële strafrecht’ 
Promotores: prof.mr. C.P.M. Cleiren, prof.mr. J.H. Crijns

X. Gong – 27 september 2016

‘A Balanced Way for China’s Inter-Regional Cross-Border
Insolvency Cooperation’ 
Promotor: prof.dr. B. Wessels

J.M.R. Hartmann – 27 september 2016

‘A blessing in disguise…?!’
Promotores: prof.dr. W. Voermans, prof.dr. B. Steunenberg

A.E. Beumer – 4 oktober 2016

‘De publieke handhavingsprocedures van het
mededingingsrecht in het licht van de mensenrechten’ 
Promotores: prof.mr. T.R. Ottervanger, prof.mr. S.C.G. Van
den Bogaert

A.J. Metselaar – 27 oktober 2016

‘Drie rechters en één norm’ 
Promotores: prof.mr. W. den Ouden, dr. P.C. Adriaanse

J.M.J. van Rijn van Alkemade – 3 november 2016

‘Effectieve rechtsbescherming bij de verdeling van schaarse
publieke rechten’ 
Promotores: prof.dr. W. den Ouden, prof.mr. J.E.M. Polak,
prof. dr. Y.E. Schuurmans

M. George – 24 november 2016

‘Legal Implications of Airport Privatization in India’ 
Promotores: prof.dr. P.M.J. Mendes de Leon, prof.dr. B.F.
Havel (University of Chicago)

F.O.M. Blanc – 30 november 2016

‘From Chasing Violations to Managing Risks Origins’ 
Promotor: prof.dr. W.J.M. Voermans

J.F. Sepúlveda Ramírez – 1 december 2016

‘Residence in Tax Treaties’
Promotor: prof.dr. F.A. Engelen

D.R. Saxon – 1 december 2016

‘Autonomous Weapon Systems, Human Dignity and
International Law’ 
Promotor: prof.dr. C. Stahn

F.C.A. van Haasteren – 8 december 2016

‘Fatsoenlijke flexibiliteit’
Promotor: prof.mr. P.F. van der Heijden

E.A. Alexiadou – 15 december 2016

‘The Right to Health’ 
Promotor: prof.dr. A.C. Hendriks



Prof. Nick Huls – 15 april 2017

In 1998 is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
(WSNP) in werking getreden, die debiteuren met teveel
schulden uitzicht biedt op een schone lei. De meeste
burgers verzanden in het minnelijk traject bij de gemeente.
De omvangrijke schuldenproblematiek vraagt juist om een
ruimhartiger vergeving van schulden. Prof. Nick Huls pleit
voor een nieuw stelsel in zijn afscheidscollege.

Prof. Rikki Holtmaat – 13 september 2016

Prof. Rikki Holtmaat was op 1 september jl. precies 31 jaar
aan de universiteit verbonden. Op 13 september 2016 werd
voor haar het symposium ‘From formal equality to trans-
formative equality: the road to “other law” according to
Holtmaat?’ georganiseerd. ‘Ik hoop dat de belangstelling
voor een rechtstheoretische benadering van mijn vakgebied
(het non-discriminatierecht) weer wordt aangewakkerd.’
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Elsemieke Daalder en Ruben de Graaff winnen VBR Publica-
tieprijs 2015
Mr. Elsemieke Daalder en mr. Ruben de Graaff van het
Instituut voor Privaatrecht hebben onlangs de prestigieuze
VBR Publicatieprijs gewonnen. De voorzitter van de jury,
prof.mr. C.J.M. Klaassen roemde de historische en rechts-
vergelijkende basis van het artikel en de heldere wijze
waarop de auteurs hun bevindingen weten te koppelen aan
het moderne prejudiciële instrument bij de Hoge Raad.

Bill Schabas wint de ASIL 2015 Certificate of Merit
Op 3 maart 2016 heeft de American Society of International
Law (ASIL) aan prof. Bill Schabas voor zijn boek ‘The
European Convention on Human Rights: A Commentary’
het 2015 Certificate of Merit for High Technical Crafts-
manship and Utility to Practicing Lawyers and Scholars
toegekend.

Allard Lubbers verkozen tot Watcher van de belastingkamer
Op vrijdag 4 maart 2016 ontving prof. Allard Lubbers de
felbegeerde titel ‘Watcher van de belastingkamer’. Het
betreft een prijsuitreiking in het kader van het lustrum ‘100

jaar belastingkamer’ van de Hoge Raad. De prijs is
toegekend aan degene die ‘de Belastingkamer op de meest
innoverende, stimulerende en/of kritische wijze heeft
gevolgd’.

Tom Barkhuysen wint dekenprijs 2016
Prof. Tom Barkhuysen heeft de dekenprijs 2016 in ontvangst
mogen nemen tijdens de jaarvergadering van de Amster-
damse Orde. Volgens de Orde legt Barkhuysen de link
tussen de theorie en de praktijk, waardoor ook jonge
juristen voor het advocatenvak worden geënthousiasmeerd.
Daarnaast geeft hij in actualiteitenprogramma’s zeer verhel-
derende commentaren en heeft hij zich krachtig ingezet en
in het politieke debat over de door het ministerie van
veiligheid en justitie beoogde verdere bezuiniging op de
door de overheid gefinancierde rechtshulp.

PRIJZEN STAFAFSCHEIDSCOLLEGES
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Hans Franken wordt 80 en ontvangt Meijerspenning
Rond de tachtigste verjaardag van de eminente Leidse
rechtsgeleerde, bestuurder en politicus prof. Hans Franken
organiseerde de Rechtenfaculteit op 9 september een
symposium. Sprekers omschreven Franken beurtelings als
‘hoeder van de mensenrechten’, ‘rebellenleider’ en ‘pionier
in de omgang met nieuwe technologieën’. Hans Franken
nam tijdens het symposium de Meijerspenning in
ontvangst, een prestigieuze onderscheiding die buiten-
gewone verdiensten voor de Leidse Faculteit der Rechtsge-
leerdheid bekroont en die in 2013 voor het laatst is uitge-
reikt. 

Onderwijsprijzen voor Kees Goudswaard en Dirk Visser
Dit jaar is de beste hoorcollegedocent prof. Kees Gouds-
waard: “Hij is zeer betrokken bij de studenten en onder-
scheidt zich door zich naast zijn uitstekende academische
werk ook in te zetten als onder andere toezichthouder in de
bancaire wereld, aldus het juridische rapport van JSVO.”
Prof. Dirk Visser ontving de prijs voor zijn gave de lesstof
altijd levendig uit te leggen. 

PAO Onderwijsprijs 2015 voor Yvonne Erkens en Bart Krans
De prijs voor de beste interne docent is gewonnen door dr.
Yvonne Erkens. De prijs voor de beste externe docent is
gewonnen door prof. Bart Krans. Erkens, universitair
hoofddocent Sociaal recht, heeft een 10 gekregen voor haar
bijdrage aan de Incompany Arbeidsrecht bij VERUS
advocaten. Bart Krans kreeg eveneens een 10. De cursisten
vonden hem een zeer gedreven en enthousiaste docent met
een goede presentatie.

Anna Wallerman wint 2015 Common Market Law Review
Prijs voor Jonge Academici
Tijdens de 55ste Leiden-Londen bijeenkomst, gehouden op
25 juni 2016 in Leiden, heeft de redactie van de Common
Market Law Review de 2015 Common Market Law Review
Prijs voor Jonge Academici uitgereikt aan dr. Anna
Wallerman voor haar artikel ‘Towards an EU law doctrine
on the exercise of discretion in national courts?’. 

Bastiaan Rijpkema wint prijs voor beste politieke boek van
het jaar
Dr. Bastiaan Rijpkema heeft de Prinsjesboekenprijs 2016

gekregen voor de handelseditie van zijn Leidse proefschrift
‘Weerbare democratie: de grenzen van democratische
tolerantie’. In ‘Weerbare democratie’ geeft Rijpkema
antwoord op de vraag hoe een democratie om moet gaan
met antidemocratische partijen. 

Stijn Voskamp wint prijs voor beste onderwijsrechtelijke
publicatie
Stijn Voskamp heeft op 25 november 2016 de prijs voor de
beste onderwijsrechtelijke publicatie gewonnen. Haar
wetenschappelijke artikel over de onderwijsovereenkomst
werd verkozen voor de prestigieuze NVOR/Mentink Award.
Stijn ontving de prijs uit handen van juryvoorzitter Dick
Mentink.



Welmoet Wels wint de facultaire Jongbloed scriptieprijs
2015
De wereld is vol oorlog en geen oorlog is zonder doden.
Wat gebeurt er met de lichamen van dodelijke slachtoffers
van oorlogsgeweld? De winnaar van de facultaire Jongbloed
scriptieprijs 2015 is Welmoet Wels (Internationaal Publiek
Recht). In haar masterscriptie ‘Dead body management in
armed conflict: paradoxes in trying to do justice to the
dead’ onderzoekt Wels de praktijk van het hanteren van
oorlogsdoden vanuit internationaalrechtelijk perspectief.

Jouke Tegelaar wint scriptieprijs Vereniging voor Financieel
Recht
Mr. Jouke Tegelaar, alumna van de masters Civiel recht en
Financieel recht en sinds september 2015 als docente
verbonden aan het Hazelhoff Centre for Financial Law,
heeft dit jaar de landelijke scriptieprijs van de Vereniging
voor Financieel Recht gewonnen.

NVER scriptieprijs voor Leidse alumni
Annette Scholten werd bekroond met de NVER scriptie-
prijs 2016. Ze voltooide het Masterprogramma in Europees
Recht in Leiden met haar Masterscriptie over de Europese
Fiscale Raad van Bestuur en de gevolgen voor de Europese
Economische en Monetaire Unie. Daarnaast heeft de jury
de Masterscriptie van Frederik Behre bekroond met een
eervolle vermelding. Hij voltooide het Masterprogramma in
Europees Recht in Leiden met zijn Masterscriptie over een
mogelijke constitutionele dubbele standaard in de recht-
spraak van het Duitse Bundesverfassungsgericht.

Emma Gheorghiu beste advocaat-generaal in de European
Law Moot Court Competition
Op 15 april 2016 vond de Europese finale plaats van de
European Law Moot Court Competition (ELMC) in het
Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg.
Emma Gheorghiu, studente van de advanced master
European and International Business Law aan de rechtenfa-
culteit, nam de prestigieuze prijs voor beste advocaat-
generaal mee naar huis.

Team Leiden wint Max Rood Pleitwedstrijd
De Leidse arbeidsrechtstudenten Marije Joosse en Bas van
der Mei hebben de Max Rood Pleitwedstrijd gewonnen. Bij
dit pleitduel werden zij ondersteund door secondanten
Anne van der Schee en Simone Sax van der Weijden. De
pleitwedstrijd werd georganiseerd door de arbeidsrechte-
lijke studievereniging SLN (Sine Labore Nihil) in samen-
werking met prof. Stefan Sagel en dr. Yvonne Erkens.

Tim Hartman wint Moot Court Wisselbeker
Aan Tim Hartman valt de eer ten beurt om als eerste in de
geschiedenis de Moot Court Wisselbeker in ontvangst te
nemen en wel voor zijn uitmuntende pleidooi voor het vak
Moot Court Rechtsgeleerdheid.

Céril van Leeuwen wint Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs
2016
Op 6 december heeft Céril van Leeuwen de Jaap Doek
Kinderrechtenscriptieprijs gewonnen voor haar scriptie:
‘Het hoorrecht begrenst / begrensd. Wat is wenselijk in het
civiele jeugdrecht?’ Deze prijs voor de beste masterscriptie
op het terrein van kinderrechten wordt jaarlijks uitgereikt
door Defence for Children samen met de Afdeling Jeugd-
recht van de Universiteit Leiden.
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PRIJZEN STUDENTEN
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BENOEMINGEN

Prof.mr. Maartje van der Woude
Waarom en hoe komt bepaalde wet- en regelgeving tot
stand en hoe wordt deze vervolgens in de praktijk
toegepast? Welk effect heeft dit op individuen en de samen-
leving? Maartje van der Woude is per 1 januari benoemd tot
hoogleraar Rechtssociologie en gaat zich richten op de
empirische bestudering van de wisselwerking tussen recht
en samenleving. Tevens is zij toegetreden tot de Advisory
Board van Oxford Law’s Border Criminologies (Centre for
Criminology van de University of Oxford – Oxford Law).

Prof. dr. Joanne van der Leun 
Het College van Bestuur Universiteit Leiden heeft prof.dr.
Joanne van der Leun benoemd tot nieuwe decaan van de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Haar benoeming is op
1 september 2016 ingegaan. Prof.dr. Joanne van der Leun
volgt hiermee prof.dr. Rick Lawson op. Joanne van der Leun
is vanaf 2001 verbonden aan de Universiteit Leiden, waar ze
in 2008 tot hoogleraar Criminologie werd benoemd. 

Prof.mr.drs. Matthias Haentjens 
Sinds 3 mei 2016 is de Universiteit Leiden toegelaten als
Academic Member en Founding Member van het European
Banking Institute (EBI). EBI is een internationaal platform
dat in samenwerking met vooraanstaande Europese acade-
mische instellingen, waaronder Universiteit Leiden, tot doel
heeft de onderzoeksactiviteiten op het gebied van het
bankenrecht te coördineren. De opzet van EBI heeft tot doel
de dialoog tussen academici, toezichthouders, adviseurs en
vertegenwoordigers van de financiële sector te bevorderen.
Prof. Matthias Haentjens, directeur van het Hazelhoff
Centre for Financial Law, zal de Universiteit vertegenwoor-
digen in het Academic Board van EBI.

Dr. Freya Baetens
Freya Baetens heeft in april 2016 zitting genomen in het
ICSID Panel of Arbitrators and Conciliators. Het Interna-
tional Centre for Settlement of Investment Disputes
(ICSID) is de meest toonaangevende internationale
instelling voor de beslechting van internationale investe-
ringsgeschillen.

Prof.dr. Kees Goudswaard
Het oudste geleerde genootschap van Nederland, de
KHMW, verwelkomt 36 nieuwe leden, onder wie zeven
Leidse wetenschappers. Eén daarvan is prof.dr. Kees Gouds-
waard, hoogleraar Economie en bijzonder hoogleraar
Sociale zekerheid.

Prof.mr. Jannemieke Ouwerkerk 
Jannemieke Ouwerkerk is per 1 augustus 2016 benoemd tot
hoogleraar Europees strafrecht aan het Instituut voor Straf-
recht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Met
behulp van een NWO VENI-beurs onderzoekt zij onder
meer op welke gronden de EU-wetgever tot strafbaarstelling
overgaat, met name sinds de inwerkingtreding van het
Verdrag van Lissabon.

Prof.mr. Bart Krans
Bart Krans is per 1 augustus 2016 benoemd als Hoogleraar
Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht. Hiermee volgt
hij prof.mr. Henk Snijders op die in oktober 2016 met
emeritaat ging. Krans is geïnteresseerd in het contracten-
recht, burgerlijk procesrecht, de Europeanisering van het
burgerlijk procesrecht, Europees privaatrecht en de
verhouding tussen materieel recht en procesrecht.
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Prof.mr. Peter Rodrigues
Peter Rodrigues is lid van de ‘commissie rechtsstatelijkheid
in verkiezingsprogramma’s 2017. Deze commissie van de
Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) zal de partijpro-
gramma’s toetsen en heeft als opdracht te onderzoeken in
hoeverre de gemaakte beloftes in de verkiezingspro-
gramma’s van de politieke partijen haalbaar zijn.

Prof.dr. Koen Caminada
Het CPB Netherlands Bureau of Economic Policy Analyses
heeft prof.dr. Koen Caminada met ingang van 1 januari 2017

herbenoemd tot Academic Partner van de sector Publieke
Financiën, in het bijzonder het programma Overheidsfi-
nanciën. Met de benoeming van erkende toponderzoekers
als Academic Partners wil het CPB de banden met de
wetenschap versterken. 

RANKINGS

Leiden Law School #24 in QS ranking 2016
Dit jaar staat Leiden Law School op nummer 24 in de QS
World University Rankings by Subject. Hiermee laat onze
faculteit alle andere Nederlandse rechtenfaculteiten achter
zich en is de nummer twee van het Europese vasteland.
Deze rankings worden opgesteld om de aspirant-studenten
te helpen naar het zoeken van de beste universiteiten van de
wereld in hun vakgebied.

Criminologie nummer één in Keuzegids 2017
In november 2016 is de Keuzegids Universiteiten 2017

verschenen en heeft de Leidse bacheloropleiding Crimino-
logie als beste beoordeeld in Nederland. ‘Leiden maakt het
verschil door de studenten altijd keurig op de hoogte te
stellen van roosters en roosterwijzigingen, studievoortgang
en regels en procedures. Ook de experts hebben lof voor
Leiden.’
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FEITEN EN CIJFERS 2016

Wetenschappelijke staf 2016 
exclusief gastmedewerkers en buiten promovendi

Hoogleraren

99
UHD-UD

125
Promovendi

79
Onderzoekers

22
Staf internationaal

60 = 18%

Totaal aantal studenten
Bachelor

3.272
Master

1.961
Advanced Master

240

Starters 2016-2017
Bachelor

947
Master

775
Advanced Master

232

Leiden Law courses in 2016

238
Studenten summer courses in 2016 

241
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JPAO in 2016
Aantal deelnemers JPAO cursussen 

2.317
Aantal internationale deelnemers JPAO 

74
Totaal aantal trainingen JPAO 

89

Totaal aantal diploma’s 2015-2016
Bachelor

716
Master

800
Advanced Master

237
Honours College

41

Bacheloropleidingen
• Rechtsgeleerdheid
• Notarieel recht
• Fiscaal recht
• Criminologie

Masters
• Arbeidsrecht
• Civiel recht
• Criminal Justice
• Encyclopedie en filosofie van het recht
• European Law
• Financieel recht
• Fiscaal recht
• Forensische criminologie
• Jeugdrecht
• Notarieel recht
• Ondernemingsrecht
• Public International Law
• Rechtsgeleerdheid
• Staats- en bestuursrecht
• Straf- en strafprocesrecht
• Veiligheidsbeleid en rechtshandhaving

Advanced Masters
• Air and Space Law
• European and International Business Law
• European and International Human Rights Law
• European Tax Law
• International Children’s Rights
• International Civil and Commercial Law
• International Tax Law
• Law and Finance
• Peace, Justice and Development

Promoties 2016

33
Wetenschappelijke publicaties 2016

571
Leiden Law Blogs 2016

97
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