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Inleiding

Beste lezer,

Voor u ziet u het Jaarbericht 2021 van het 
onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht van de Leidse 
rechtenfaculteit. In dit programma wordt onderzoek gedaan 
rondom privaatrechtelijk relevante thema’s. Dat onderzoek 
is maatschappelijk, theoretisch en praktisch van belang.

In dit jaarbericht hebben we voor u een overzicht 
opgenomen van bijzondere gebeurtenissen, promoties, 
oraties, publicaties, congressen, lezingen, advisering,
commissiewerk en overig nieuws.

We hopen dat het jaarbericht u een inkijkje geeft in wat we 
zoal hebben gedaan in 2021.

Tycho de Graaf, coordinator

Introduction

Dear reader,

We proudly present the Annual Update 2021 of the 
Coherent Private Law Research Program. This research 
program at Leiden Law School focuses on themes relevant 
to private law with societal, theoretical and practical 
implications.

In this Annual Update we present an overview of significant 
events, PhD ceremonies, inaugural lectures, publications, 
conferences, talks, consultancy, committee work and other 
news.

We hope that you will enjoy our update and that it will give 
you a flavour of the activities we conducted in 2021.

Tycho de Graaf, coordinator

https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/rechtsgeleerdheid/coherent-privaatrecht
https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/law/coherent-private-law
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Uitgelichte Gebeurtenissen | Highlighted Events 

Online Kennismiddag Rechtbank Den Haag en 
Universiteit Leiden over het Rechterlijk Bevel

De eerste online kennismiddag van ons 

onderzoeksprogramma is een feit. Op 

dinsdagmiddag 26 januari 2021 spraken 

wijlen Thijmen Nuninga en Joost van 

der Helm in een online sessie over het 

rechterlijk bevel. Het programma van de 

bijeenkomst zag er als volgt uit: Rogier 

Hartendorp, bijzonder Hoogleraar Maat-

schappelijke Effectiviteit van de rechts-

pleging, heette iedereen welkom, waarna 

Thijmen en Joost achtereenvolgens hun 

presentatie hielden. In hun presentaties 

richtten zij zich met name op de vereis-

ten voor toekenning van het bevel en de 

te stellen eisen aan het af te geven bevel. 

Aansluitend was er gelegenheid tot het 

stellen van vragen en een discussie onder 

leiding van Rogier Hartendorp.

Gitta Veldt wint Meijersprijs en Van Wersch 
Springplankprijs

De Meijersprijzen worden jaarlijks uitgereikt 

voor het beste gepubliceerde artikel per fa-

cultair onderzoeksprogramma. Gitta Veldt 

ontving op 12 januari 2021 de prijs voor 

haar bijdrage aan het onderzoeksprogram-

ma ‘Coherent Privaatrecht’ met het artikel 

‘De betekenis van Europese productnor-

men voor privaatrechtelijke normstelling’ 

(Rechtsgeleerdheid Magazijn THEMIS 

2020-1). Dit artikel bevat enkele bevindin-

gen uit het proefschrift ‘Europese productnormen en pri-

vaatrechtelijke normstelling’ waarop Gitta op 10 juni 2020 is 

gepromoveerd.

 

Naast een Meijersprijs won Gitta met haar Themis-artikel 

een van de Van Wersch Springplankprijzen. Deze prijzen 

bedragen dit jaar twee keer €5000 voor wetenschappelijke 

publicaties van actieve en getalenteerde onderzoekers op het 

gebied van medisch/farmaceutisch en juridisch onderzoek. 

Kijk hier de uitreiking van de prijzen terug. (min 27:32 t/m 

42).

Klik hier voor het artikel ‘De betekenis van Europese pro-

ductnormen voor privaatrechtelijke normstelling’ (Rechts-

geleerdheid Magazijn THEMIS 2020-1) en hier voor de 

handelseditie van het proefschrift.

https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/thijmen-nuninga#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/joost-van-der-helm#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/joost-van-der-helm#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/rogier-hartendorp#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/rogier-hartendorp#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/gitta-veldt/publications#tab-4
https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/rechtsgeleerdheid/coherent-privaatrecht
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/01/meijersprijzen-en-scriptieprijzen-uitgereikt-tijdens-nieuwjaarsevenement
https://www.luf.nl/draag-bij/fonds-op-naam/rechtsgeleerdheid#van-wersch-springplank-fonds
https://youtu.be/ZB3UIfVLL7M?t=1659
https://www.legalintelligence.com/documents/33480790
https://www.legalintelligence.com/permaLink?source=Europese%20productnormen%20en%20privaatrechtelijke%20normstelling
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/gitta-veldt/publications#tab-4
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National conference for and by starting empi-
rical legal scholars

On Friday 5 February 2021 the online conference of the 

Dutch Platform of Empirical Legal Studies (ELS) took 

place. This conference served as a platform to bring young, 

enthusiastic and driven ELS scholars together in a research 

community and enable them to learn more about and dis-

cuss empirical research in a legal context. Participants from 

universities outside of the Netherlands could also attend the 

conference since the spoken language was English.

The various universities participating in the 

ELS Platform introduced themselves and 

their research groups via a short video. The 

more than 80 participants were then wel-

comed by Rianka Rijnhout (Utrecht Uni-

versity) and Helen Pluut. Jessie Pool, PhD 

candidate and member of the ELS team at 

Leiden Law School, kicked off the conferen-

ce. She gave a short presentation about ELS 

and introduced three research themes with problem state-

ments. The participants had to work with these themes in 

parallel breakout rooms, which were moderated by assistant 

professors. The aim was to come up with a relevant research 

question and choose appropriate empirical methodology. 

The workshops led to creative ideas that were exchanged in 

a plenary session.

After these interactive workshops, the 

participants could enjoy a lunch deliver-

ed to their homes. The afternoon session 

started with a presentation by Nina 

Holvast, Erasmus University, entitled 

‘Researching a hidden actor: the role and 

influence of judicial assistants in Dutch 

courts’. In her presentation, she took the 

participants through the process of her 

recently published research and discus-

sed the results. She elaborately discussed the various empiri-

cal research methods that she had used.

After a short break, Shosha Wiznitzer, PhD student at 

Utrecht University, gave a presentation entitled: ‘Combining 

surveys and interviews in a defensive medicine study: Why, 

how, and what (not) to do’. She discussed openly the chal-

lenges she encountered in her research and how she respon-

ded to them. A very instructive presentation for starting ELS 

researchers! 

The last part of the programme was a live data analysis by 

Helen Pluut and Rianka Rijnhout. At the beginning of the 

conference, they had asked the participants to complete a 

short survey. They analysed the data on the spot by sharing 

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/jessie-pool/publicaties#tab-4
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their screens and discussed the preliminary results of the 

survey. It offered the participants a very insightful and ac-

cessible introduction to SPSS and NVivo.

It was an inspiring conference day with many different ele-

ments. Despite the online environment, there was a lot of 

interaction with and between the participants, creative ideas 

were exchanged, and interesting discussions took place. Af-

ter the presentations, there was an opportunity to connect 

and get to know each other. In a virtual Wonder room, the 

participants enthusiastically joined in a pubquiz team battle 

while enjoying snacks and beverages that were delivered to 

their homes. The winning team received Kees van den Bos’ 

book Empirical Legal Research: A primer. 

VBR Publicatieprijs

Tycho de Graaf heeft op 9 april 2021 

de publicatieprijs 2019 van de Ver-

eniging voor Burgerlijk Recht (VBR) 

gewonnen voor zijn NJB-artikel ‘De 

kwalificatie van bitcoins’. Het is een 

prijs die is ingesteld ter gelegenheid 

van het 25-jarig jubileum van de 

VBR en die jaarlijks wordt toegekend 

aan de auteur van het wetenschap-

pelijk tijdschriftartikel dat de meest 

belangwekkende bijdrage leverde 

aan de kennis en verbetering van 

het burgerlijk recht in brede zin. In 

zijn artikel ging Tycho destijds in op de juridische kwali-

ficatie van bitcoins. Daartoe zette hij eerst uiteen hoe de 

techniek werkt, om vervolgens de technische werkelijkheid 

juridisch te weerspiegelen. Gefocust werd daarbij op de 

privésleutel, de wallet waarin die sleutel is opgeborgen en 

de drager waarop de wallet staat. Alleen daarmee kan na-

melijk in technische zin over de bitcoins worden beschikt. 

Onderzocht werd of het bitcoinsysteem vanuit verbintenis-

rechtelijk perspectief aangemerkt kan worden als een meer-

partijenovereenkomst en vervolgens of bitcoins als waarde-

papieren kunnen worden gezien. Daarbij was het doel tot 

een juridische kwalificatie te komen die in overeenstemming 

is met de technische werkelijkheid en daarmee duidelijkheid 

te krijgen over de vraag hoe bitcoins moeten worden over-

gedragen, bezwaard, beslagen en geëxecuteerd. De publicatie 

is hier te vinden.

Scribent Willem van Boom publiceert in AV&S

Een scribent van Willem van Boom, 

Daan van Ark, schreef zijn masters-

criptie over ‘Preventief toezicht op de 

duidelijkheid en begrijpelijkheid van 

polisvoorwaarden’ en bewerkte zijn stuk 

vervolgens tot een mooi wetenschappe-

lijk artikel voor het tijdschrift Aansprake-

lijkheid, Verzekering & Schade. 

In de praktijk lopen consumenten gere-

geld tegen onduidelijke en onbegrijpelij-

ke polisvoorwaarden aan. Consumenten 

lezen hierdoor vaak de polisvoorwaarden 

niet, of begrijpen gewoonweg niet met 

welke voorwaarden zij akkoord gaan. 

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/tycho-de-graaf/publicaties#tab-1
https://www.researchgate.net/publication/330425286_De_kwalificatie_van_bitcoins
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/willem-van-boom/publicaties#tab-4
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/willem-van-boom/publicaties#tab-4


8 | www.coherentprivatelaw.nl Jaarbericht 2021

Daardoor is het problematisch om een goed geïnformeerde 

beslissing te nemen om al dan niet de verzekering af te slui-

ten, en kunnen consumenten bovendien voor nare verras-

singen komen te staan als ze de verzekeraar om vergoeding 

van een schade vragen. In zijn artikel bekijkt Daan van Ark 

hoe er – langs de bandbreedte van toezicht – tot duidelijker 

en begrijpelijker polisvoorwaarden kan worden gekomen. 

Geïnteresseerden kunnen het artikel hier lezen.

Expertmeeting uniformering rechtsbescher-
ming in het funderend onderwijs 

Stijn Voskamp en Jochem Streefkerk (advocaat onderwijs-

recht) begeleidden een expertmeeting met praktijkdes-

kundigen onderwijsrecht en wisselden gedachten uit over 

uniformering van rechtsbescherming in het primair en 

voortgezet onderwijs. 

 

Voskamp en Streefkerk hebben zich in een onderzoek voor 

stichting Onderwijsgeschillen gebogen over mogelijkheden 

voor uniformering van aan de rechtspraak voorafgaande 

onafhankelijke geschillenbeslechting in het primair en 

voortgezet onderwijs, waar het geschillen betreft omtrent 

beslissingen van een school tot weigering van toelating, 

schorsing en verwijdering van een leerling. Op dit moment 

wordt de rechtsbescherming in die situaties wel als gefrag-

menteerd (over verschillende instanties) en beperkt (voor 

bepaalde beslissingen) beschouwd. Voskamp en Streefkerk 

deden op basis van hun analyse een aanzet voor een aanpas-

sing van het wettelijke systeem van geschilbeslechting, om te 

komen tot een eenduidiger rechtsbescherming in het funde-

rend onderwijs. 

 

De tussenrapportage van hun onderzoek hebben zij op 1 

september 2021 besproken tijdens een expertmeeting bij 

Onderwijsgeschillen in aanwezigheid van praktijkdeskundi-

gen, zoals leden van de Geschillencommissie passend onder-

wijs, onderwijsrechtadvocaten en onderwijsrechtgeleerden. 

Het voornemen is om het rapport te verwerken in één of 

twee publicaties in een onderwijsrechtelijk tijdschrift.

 

Voskamp en Streefkerk kijken terug op een mooie bijeen-

komst en hebben interessante input van de aanwezigen 

gekregen voor vervolgonderzoek. In overleg met prof. Paul 

Zoontjens, voorzitter programmabestuur Expertisecentrum 

Onderwijsgeschillen en Cécile de Vos, directeur-bestuurder 

Onderwijsgeschillen, zijn mogelijke lijnen voor vervolgon-

derzoek verder uitgezet.

Tim Lubbers wint Meijers 
PhD-positie 2021

Tim Lubbers is een van de winnaars van 

de Meijers PhD-posities van 2021. Er 

waren in 2021 twee plekken beschikbaar 

https://www.legalintelligence.com/documents/35662734
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/stijn-voskamp#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/tim-lubbers#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/09/expertmeeting-uniformering-rechtsbescherming-in-het-funderend-onderwijs
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/tim-lubbers#tab-1
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voor Pre-PhD studenten. Tim Lubbers behaalde eerder een 

mastergraad in Oxford en rondde in 2021 de Leidse master-

opleiding Civiel recht af. Egbert Koops en Willem van Boom 

zullen optreden als promotor.

Lubbers gaat historisch onderzoek doen naar een weinig 

bestudeerd onderwerp dat ook voor het moderne recht van 

belang is: de geschiedenis van de maritieme aansprakelijk-

heidsbeperking. Dit redersprivilege is uitgevonden in Hol-

land in de zeventiende eeuw. Daarbij was een belangrijke 

rol weggelegd voor de hoogste rechter van die tijd, de Hoge 

Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland. Maritieme 

aansprakelijkheidsbeperking heeft zich vervolgens snel ver-

spreid naar landen als Frankrijk, Engeland en Zweden. Dit 

deel van het zeerecht lijkt niet te zijn ingevoerd om de mari-

tieme economie te stimuleren. Ideeën over de billijkheid in 

die tijd spelen een grotere rol.

In het moderne zeerecht is maritieme aansprakelijkheids-

beperking controversieel. Het onderzoek van Lubbers 

geeft een beter begrip van de historische achtergrond en 

systematische inbedding van deze figuur. De toekenning van 

de Meijersplaats geeft ook een impuls aan het zeerechtelijk 

onderzoek aan de Leidse rechtenfaculteit. Eerder al kende 

het LUF een subsidie van € 12.000 toe voor een deel van dit 

onderzoek.

Cathalijne van der Plas appointed to chair in 
Private International Law

Cathalijne van der Plas has become Pro-

fessor of Private International Law (0.4 

fte) at Leiden University as of 1 October 

2021. She succeeded Prof. Sierd Schaaf-

sma who has become a judge at the 

Supreme Court as of 1 May 2021.

Cathalijne obtained her doctorate in 

2005 from Radboud University Nijme-

gen with a thesis entitled ‘The judicial 

function and Private International Law: An exploration of 

the limits of the judicial function when the Dutch court 

applies foreign private law and foreign public law ‘. After her 

PhD she shifted her field of work to the legal profession. She 

has been a partner at JahaeRaymakers in Amsterdam since 

2020. Her law practice revolves around international litiga-

tion and international judgment enforcement. Cross-border 

issues at the intersection of private and public international 

law as well as cross-border asset recovery take a prominent 

place. Based on her expertise, she also regularly acts as an 

advisor to other lawyers, i.e. as a lawyers’ lawyer.

Academically Cathalijne has remained active since obtai-

ning her doctorate. From 2007 she combined her work in 

https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/egbert-koops#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/willem-van-boom#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/en/news/2021/09/cathalijne-van-der-plas-appointed-to-chair-in-private-international-law
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De aftrap van de middag werd verzorgd door Helen Pluut, 

projectleider Empirical Legal Studies. Zij gaf studenten een 

korte inleiding over de initiatieven die spelen op het terrein 

van Empirical Legal Studies, zowel aan de Leidse rechten-

faculteit als landelijk. Vervolgens kregen de studenten vier 

mooie voorbeelden van empirisch-juridisch onderzoek te 

zien. 

Defensief handelen door artsen empirisch onderzocht

De eerste spreker van de dag was Shosha Wiznitzer, wetge-

vingsadviseur bij de Raad van State. Zij vertelde over haar 

promotieonderzoek (aan de Universiteit Utrecht) naar 

defensieve dokters. Shosha ging in op de wijze waarop zij 

empirisch onderzoek heeft toegepast in haar onderzoek. 

Vervolgens heeft zij verteld over de meerwaarde van empiri-

sch onderzoek in het wetgevingsproces. 

the legal profession with a part-time appointment at the 

University of Amsterdam, where she taught in the field of 

private international law. She also publishes regularly in 

leading journals in her field, both in the Netherlands and 

internationally.

Cathalijne is regularly invited to participate in expert meet-

ings and to speak at national and international conferences. 

She is also co-chair of the Asset Recovery Chamber of the 

Institute for Financial Crime and fellow of the International 

Academy of Financial Crime Litigators.

From 1 October 2021 Cathalijne works for two days a week 

at the Civil Law Department of the Institute for Private 

Law in Leiden. She is active in undergraduate and graduate 

education and continues her research within the research 

program Coherent Private Law.

Geslaagde studentenconferentie ‘empiri-
sch-juridisch onderzoek en het privaatrecht’

Waarom is empirisch-juridisch onderzoek van belang voor 

de rechtspraktijk en het wetenschappelijke onderzoek? Op 

die vraag kregen masterstudenten van de afstudeerrich-

tingen civiel recht, ondernemingsrecht en financieel recht 

antwoord tijdens het congres over empirisch-juridisch on-

derzoek en het privaatrecht van 1 oktober 2021.

Tijdens de conferentie hebben de studenten inzicht verkre-

gen in de verschillende wijzen waarop empirisch onderzoek 

nuttig en noodzakelijk kan zijn voor het recht.

 

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/helen-pluut#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/onderzoek/onderzoeksprojecten/rechtsgeleerdheid/coherent-privaatrecht
https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2021/10/geslaagde-studentenconferentie-empirisch-juridisch-onderzoek-en-het-privaatrecht
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Empirische dilemma’s bij het gebruik van marktonderzoeken 

in IE-zaken

Vervolgens ging Gitta Veldt, universitair docent Privaatrecht 

en verbonden aan het ELS-project, in op haar onderzoek 

naar het gebruik van marktonderzoeken in IE-zaken over 

verwarringsgevaar. Gitta liet zien dat om te oordelen over 

de bruikbaarheid van marktonderzoeken, het noodzakelijk 

is dat advocaten en rechters empirisch onderzoek in ieder 

geval kunnen begrijpen. 

Het belang van financieel-bedrijfseconomisch onderzoek in de 

rechtspraktijk

Jan Adriaanse, hoogleraar Turnaround Management en 

medeoprichter van BFI, vervolgde met een presentatie over 

de noodzaak van gedegen en onafhankelijk (financieel) on-

derzoek ter onderbouwing van (juridische) conclusies. Jan 

heeft op basis van zijn ervaringen in de praktijk uitgelegd 

welke valkuilen voorkomen bij het doen van onderzoek en 

hoe deze fouten vermeden kunnen worden.  

How to get away with... ‘faillissementsfraude’?

Afsluitend heeft Jessie Pool, promovenda Ondernemings- en 

Insolventierecht en tevens verbonden aan het ELS-project, 

aan de hand van de resultaten van haar promotieonderzoek 

laten zien dat het wettelijke kader zodanige leemtes bevat 

dat kwaadwillende bestuurders weg kunnen komen met 

faillissementsfraude.

Na afloop van de presentaties hebben de sprekers met de 

studenten gediscussieerd over het belang van empirisch-ju-

ridisch onderzoek. Stellingen zoals ‘Wetgeving zou voor 

het grootste gedeelte moeten zijn gebaseerd op empirische 

gegevens’ en ‘In de juridische opleiding is er onvoldoende 

aandacht voor empirische onderzoeksmethoden’ passeerden 

de revue. De studenten deelden hun visie op hoe zij empi-

risch-juridisch onderzoek graag in het onderwijs terug zien 

komen. Dat dat niet is door het verplicht stellen van een 

statistiek-vak was wellicht niet verrassend. 

Al met al een geslaagde middag waarin studenten inzicht 

hebben verkregen in het nut en de noodzaak van empiri-

sch-juridisch onderzoek voor het recht.

Reusachtige foto van Elsemieke Daalder

Op het Achmeagebouw bij station Leiden Centraal hangen 

sinds november 2021 gigantische foto’s van 25 Leidenaren 

die veel hebben betekend voor de stad en de wereld. Onder 

hen zijn diverse Leidse wetenschappers.

De foto’s maken deel uit van ‘De Stijl van de Stad’, een initi-

atief van Fons Verheijen, architect van het Achmeagebouw. 

De portretten werd gemaakt door fotograaf en ontwerper 

Rob Overmeer. De 25 geportretteerden vertegenwoordigen 

een divers spectrum aan disciplines waarin zij uitblinken en 

waarmee zij hun bijdrage aan de stad en de wereld leveren.

De Universiteit Leiden is met 12 wetenschappers ruim verte-

genwoordigd op de foto’s. Het zijn: Korea-deskundige Rem-

co Breuker, rechtswetenschapper Tineke Cleiren, rechtsge-

schiedkundige Elsemieke Daalder, sterrenkundige Ewine van 

Dishoeck, gezondheidspsycholoog Andrea Evers, historicus 

https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/gitta-veldt#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/jan-adriaanse#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/jessie-pool#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/elsemieke-daalder#tab-1
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Karwan Fatah-Black, bioloog Auke-Florian Hiemstra, sterrenkundige Vincent Icke, 

immunoloog Sjaak Neefjes, wiskundige Ionica Smeets, KNAW-president Ineke Slui-

ter en immunoloog Maria Yazdanbakhsh.

Rechtspraak ten tijde van corona 

In 2021 werkte Mariëlle Bruning als onderzoeker mee aan een onder-

zoek naar rechtspraak ten tijde van corona. Dit onderzoek maakt deel 

uit van het onderzoeksprogramma Conflictoplossende Instituties dat 

de Universiteit Leiden samen met de Universiteiten van Utrecht en 

Nijmegen uitvoert. Het onderzoek mondde uit in een congres over 

‘De impact van de coronacrisis op de rechtspraak en de positie van 

kwetsbare rechtszoekenden’ dat op 17 februari 2022 zal plaatsvinden.

 

https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/marielle-bruning#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/marielle-bruning#tab-1
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Promoties en oraties | Phd Vivis Vocibus and inaugural lectures

Promotie Delphine Sirks

Op vrijdag 5 februari 2021 verdedigde 

Delphine Sirks haar proefschrift. De 

titel van haar proefschrift is Fire and life 

insurance in the Dutch Republic. Develop-

ment and legal aspects. Delphine heeft de 

ontwikkeling van het brand- en levens-

verzekeringsrecht in de 17e en 18e eeuw 

in Nederland onderzocht. Zij heeft met 

name de invloed van het zeeverzekeringsrecht op deze twee 

verzekeringen onderzocht. Haar promotie Is onderdeel van 

het rechtsvergelijkende onderzoek “A Comparative History 

of Insurance Law in Europe”. Delphine heeft het Nederlandse 

deel van dit onderzoek op zich genomen en uitgevoerd aan 

de Universität Augsburg en de Vrije Universiteit Amsterdam 

(een joint doctoral degree).

Promotie Jing Zhang

Op 24 juni 2021 is Jing Zhang 

gepromoveerd tot doctor in 

de Rechtsgeleerdheid op zijn 

proefschrift The Rationale of 

Publicity in the Law of Cor-

poreal Movables and Claims. 

Hierbij een inkijkje in zijn 

onderzoek: “In modern society, 

Promotie Dorine Verheij

On 28 January 2021, Dorine Verheij de-

fended her thesis titled “Credit Rating Agen-

cy Liability in Europe”. The credit rating 

industry called for many debates on its civil 

liability since the origin of the industry at 

the beginning of the twentieth century. In 

2013, the Union legislature introduced a 

right to damages, which issuers and inves-

tors can directly enforce against credit rating 

agencies under Article 35a CRA Regulation. 

This provision has drawn attention because of its remarka-

ble structure: Article 35a CRA Regulation introduced a legal 

ground for civil liability at the European level, while general 

tort law has not been harmonised at the European level. The 

thesis investigates Article 35a CRA Regulation from multiple 

legal perspectives. Combining EU law, Private International 

Law and Dutch, French, German and English national pri-

vate law, this book answers the main question of whether 

Article 35a CRA Regulation achieves its post-crisis goal of 

being an adequate right of redress for issuers and investors 

whilst it has to be interpreted under various systems of 

national law. In answering this question, the book takes a 

broader European approach and also rates the usefulness of 

Article 35a CRA Regulation as a European template for civil 

liability to be used by the Union legislature.

 

https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/jing-zhang#tab-1
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movables have become an important part 

of one’s wealth. The transactions concern-

ing movables have noticeably become ever 

more complicated, implying that the legal 

relationships of personal property are con-

siderably intricate. Under this pretext the 

question arises how to preclude conflicts for 

different transactions to realize the target of 

‘preventive justice’ under a strong publicity 

system. This book focuses on the traditional 

aspects of publicity, possession and notifi-

cation with respect to corporeal movables and claims, and 

includes a comparative study of English law, German law 

and Dutch law. The principle of publicity on the basis of 

possession and notification is nowadays no longer tenable. 

Instead it is more desirable to introduce registration, traditi-

onally a method of publicity for immovable property, in the 

law of corporeal movables and claims. In three case studies, 

this book argues that a system should incorporate secured 

transactions and trust, and an independent central register 

should be established as is the case for other jurisdictions.”

Thijs Beumers gepromoveerd

Op 30 juni 2021 is Thijs Beumers gepromoveerd tot doctor 

in de Rechtsgeleerdheid op zijn proefschrift De bescherming 

van immateriële contractuele belangen in het schadevergoe-

dingsrecht. In zijn proefschrift pleit Thijs voor een algemeen 

recht op schadevergoeding voor gemist onstoffelijk voor-

deel: “Een contractspartij kan met een overeenkomst on-

stoffelijk voordeel nastreven, zoals vakantieplezier of woon-

genot. Als zij dit voordeel misloopt, omdat de wederpartij 

haar contractuele verplichtingen niet nakomt, rijst de vraag 

of en hoe haar immateriële belangen worden beschermd in 

het schadevergoedingsrecht. Sinds het einde van de negen-

tiende eeuw heeft zich in Nederland geleidelijk een recht op 

schadevergoeding voor gemist onstoffelijk voordeel ontwik-

keld. Onomstreden is deze rechtsontwikkeling allerminst. 

Zo is er discussie over de kwalificatie van gemist onstoffelijk 

voordeel – of het vermogensschade of ander nadeel is – en 

bestaat er vooralsnog geen consensus over het antwoord op 

de vraag of zulke schade voor vergoeding in aanmerking 

zou moeten komen en, zo ja, onder welke voorwaarden. Bo-

vendien is er verschil van mening over de vraag hoe gemist 

https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/thijs-beumers#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2021/06/the-rationale-of-publicity-in-the-law-of-corporeal-movables-and-claims
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onstoffelijk voordeel moet worden begroot.” In zijn proef-

schrift gaat Thijs op deze vragen in en spiegelt hij bovendien 

het Nederlandse recht aan het Duitse en het Engelse recht.

Ross Spence gepromoveerd

Op woensdag 13 oktober 2021 is Ross 

Spence gepromoveerd tot doctor in de 

Rechtsgeleerdheid op zijn proefschrift 

Collateral Transactions and Shadow Banking. 

Oratie Vanessa Mak

Op vrijdag 15 oktober 2021 hield 

Vanessa Mak, hoogleraar Civiel 

recht, haar oratie in het Groot Au-

ditorium van het Academiegebouw 

van de Universiteit Leiden. De 

oratie was getiteld: “De prosument 

en de digitale economie. Een ver-

kenning van het privaatrecht van 

de toekomst”.

https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/ross-spence#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/ross-spence#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/vanessa-mak#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/vanessa-mak#tab-1
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Georganiseerde congressen en lezingen | Organised Events

Ilya Kokorin and the annual symposium of 
the Texas International Law Journal (TILJ)

On 6 February 2021,  Ilya Kokorin 

presented his research at the annual 

symposium organised by the Texas 

International Law Journal (TILJ). This 

year’s edition was titled “The Global 

Competition for Large Insolvency Cases: 

Theoretical and Practical Implications.” 

Ilya discussed the paper he wrote in 

cooperation with Prof. Irit Mevorach 

(University of Nottingham) and 

Prof. Stephan Madaus (Martin Luther University Halle-

Wittenberg). The paper categorised the main approaches 

to enterprise group insolvencies (based on the level of 

procedural and operational centralisation), traced the rise of 

flexible restructuring proceedings and discussed whether the 

Matthias Haentjens and the second 
conference on bank resolution

On 3 February 2021, Matthias Haentjens 

spoke at the second conference on bank 

resolution, jointly organised by the 

European Banking Institute (EBI) and 

the Single Resolution Board (SRB). The 

conference was devoted to bank resolution 

and addressed such topics as harmonisation 

of EU bank liquidation laws, the post-Brexit 

world and the problem non-performing 

loans. Matthias discussed the Home-host 

balance in cross-border resolution, and covered some of 

the most pertinent issues in the area of bank resolution, 

including discrepancies between national resolution laws, 

the lack of automatic recognition of resolution actions 

outside the EU, and exceptions to recognition based on 

financial stability and fiscal consequences. He suggested 

potential solutions and warned that while systemically 

important banks pose the biggest stability threats, the global 

recognition of resolution remains least regulated. More 

information about the conference can be found here.

https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/ilya-kokorin/publications#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/matthias-haentjens#tab-1
https://srb.europa.eu/content/2nd-srb-ebi-conference-bank-resolution-1
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/matthias-haentjens#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/ilya-kokorin/publications#tab-1
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modern international insolvency law framework, based on 

the UNCITRAL Model Laws, is adequate to accommodate 

the new types of proceedings. Finally, he suggested what can 

be done to promote efficiency in this area in the future.

International Conference: Civil Courts Coping 
with Covid-19

Bart Krans initiated and organized (together 

with Anna Nylund) the online international 

Conference Civil Courts Coping with 

Covid-19. This conference took place on 23 

April 2021 and builded upon the book Civil 

Courts Coping with Covid-19. Speakers 

from Australia, Brazil, Canada, Italy, Norway, 

Netherlands and Poland shared their views 

on several aspect of the problems civil courts 

have faced as a result of the outbreak of the 

pandemic and shared their insight into what permanent 

footprints on civil justice are the pandemic likely to leave.

Webinar herstructureringsdeskundige

Op 1 april 2021 heeft Gert-Jan Boon een 

presentatie gegeven tijdens het webinar ter 

gelegenheid van het tienjarig bestaan van 

de serie Recht en Praktijk Insolventierecht. 

Het seminar stond in het teken van de per 1 

januari 2021 in werking getreden Wet ho-

mologatie onderhands akkoord (WHOA), 

die ondernemingen een nieuwe herstruc-

tureringsprocedure biedt. Gert-Jan verzorgde daarbij een 

presentatie over de rol van de herstructureringsdeskundige 

in een WHOA-traject.

Children’s Access to and Participation in 
Justice: Critical Assessment

Mariëlle Bruning and colleagues Ton 

Liefaard and Stephanie Rap participated 

in the International Conference (online) 

Children’s Access to and Participation in 

Justice: Critical Assessment (20 and 27 

May), organized by the Interdisciplinary 

Research Laboratory on the Rights 

of the Child (IRLRC) and partner 

organizations. This conference supported 

efforts in favour of children’s access to 

justice, such as the Call for Action to achieve Sustainable 

Development Goal No. 16 for children. The conference 

aimed to define children’s access to justice in a global way, 

by addressing current challenges, asking questions that have 

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/bart-krans/publicaties#tab-4
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/gert-jan-boon/publicaties#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/marielle-bruning/publicaties#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/ton-liefaard#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/ton-liefaard#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/stephanie-rap#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/bart-krans/publicaties#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/gert-jan-boon#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/marielle-bruning/publicaties#tab-4
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not yet been asked and by bringing new 

answers to existing problems. 

Mariëlle was member of the Organizing 

Committee. She participated in a plenary 

round-table “Comparative Research: 

Children’s Participation in Judicial 

Child Protection Proceedings” with her 

presentation ‘Child Participation in 

Dutch Child Protection Proceedings’ (in 

French; 20 May). In this panel comparative 

research results from 4 country studies 

(Quebec/Canada, France, Belgium and the 

Netherlands) were presented and compared. 

These research projects were conducted 

during a network project on Children’s 

Access to Justice and Child Participation, 

sponsored by the Canadian Research 

Council (2018-2020). Mariëlle also chaired 

a workshop and is member of the editorial board of the 

conference book (in press).

Ton delivered a keynote speech Children’s Access to Justice: 

How to Overcome Critical Barriers and Make Remedies 

Child-Friendly? (27 May). Stephanie participated in a 

workshop (27 May) with her presentation ‘The Rights to 

Effective Participation of Refugee and Migrant Children: 

Views of Professionals on Hearing Children in Asylum 

Procedures’.

Bridging the gap between empirical facts and 
legal norms 

On 28 May 2021, Gitta Veldt gave 

a presentation on bridging the gap 

between empirical facts and legal 

norms by discussing a paper of 

Burrell & Weatherall, ‘Towards a New 

Relationship Between Trade Mark Law 

and Psychology’, Current Legal Problems, 

Volume 71, Issue 1, 2018, Pages 87–118. 

She has also worked on a project 

together with Charlotte Vrendenbarg 

with the help of Sofia de Jong  about the use of empirical 

evidence in trade mark law infringement cases.

Iris Wuisman en Tycho de Graaf op de SAILS 
summer conference on Law & AI

On 25 June 2021, 

Leiden Law School 

organized a summer 

conference on 

Law and Artificial 

Intelligence as part 

of the interfaculty 

and interdisciplinary 

research program on Artificial Intelligence (SAILS) at 

Leiden University. In this Conference SAILS explored how 

AI impacts society from a legal and regulatory perspective.

https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/gitta-veldt#tab-1
https://doi.org/10.1093/clp/cuy001
https://doi.org/10.1093/clp/cuy001
https://doi.org/10.1093/clp/cuy001
https://doi.org/10.1093/clp/cuy001
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/charlotte-vrendenbarg#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/sofia-de-jong#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/ton-liefaard#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/stephanie-rap#tab-1
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The main focus was on:

1. advances in the regulation of AI

2. AI interacting with the Law

3. teaching the future generations on Law & AI 

This conference brought forth scholars from various 

disciplines to share their knowledge and discuss the legal 

and regulatory implications AI has for society. The speakers 

included Iris Wuisman and Tycho de Graaf. For a complete 

overview of the program and invited speakers, you can find 

the program here.

Presentatie Chris van Oostrum in het panel 
‘duurzaam vennootschapsrecht’

Op 21 mei 2021 heeft Chris van Oostrum 

een presentatie gegeven op het TPR-collo-

quium 2021 “Privaatrecht 2050. De weg naar 

ecologische duurzaamheid”. Het congres 

had tot doel om duurzame initiatieven in 

het privaatrecht in kaart te brengen en hun 

verdere ontwikkeling te stimuleren. Chris 

verzorgde in het panel duurzaam vennoot-

schapsrecht een presentatie over het concept 

transparantie in relatie tot duurzaamheids-

regelgeving.

The impact of companies’ ethical reputation 
on its investors & the legislative updates on 
Corporate Mandatory Due Diligence 

On 26 April 2021, Sarah Vandenbroucke 

gave a presentation on the impact of 

companies’ ethical reputation on its 

investors (chapter in a collaborative 

book) at the Conference International 

investment Law through the Prism of 

Ethics (French spoken). On 21 June 

2021, she also gave a presentation titled 

‘Legislative updates on Corporate 

Mandatory Due Diligence’ at the 

conference on International and comparative business 

ethics – Legal perspectives (French spoken, organized by the 

Observatoir de l’Ethique Publique).

Online Price Discrimination and Company 
Perspectives 

In the Paper Development Session 

of 18 June 2021, Kimia Heidary 

gave a presentation on Online Price 

Discrimination and Company 

Perspectives. Her paper presented the 

results of semi-structured interviews 

held with experts, bringing forward 

factors that determine company’s 

engagement in online price 

discrimination. A draft was provided to 
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those attending the session. Kimia Heidary presented the 

following paper: To discriminate or not to discriminate? 

Company perspectives on online price discrimination.

Barmhartigheid

Op 6 juli 2021 hield Alex Geert Castermans een lezing voor 

de Rechtbank Den Haag (bestuursrechters en civiele rech-

ters) over de mogelijkheid om een wet buiten toepassing te 

laten, in het verlengde van de Scheltemalezing en het pread-

vies over barmhartigheid.

ILS-ELS congres voor studenten

Op 1 oktober 2021 hebben de vakken ILS-RGP van finan-

cieel recht en civiel recht en het vak ILS-Ondernemings- en 

insolventierecht de krachten gebundeld en een congres 

georganiseerd voor studenten over het belang van empi-

risch-juridisch onderzoek voor de rechtspraktijk. Shosha 

Wiznitzer (UU/RvS) sprak over empirisch onderzoek naar 

defensief handelen door artsen in het licht van dreigende 

aansprakelijkheid. Gitta Veldt besprak haar onderzoek met 

Charlotte Vrendenbarg over de dilemma’s bij het gebruik 

van marktonderzoeken in IE-zaken. Jan Adriaanse ging in 

op financieel-bedrijfseconomisch onderzoek en de rol er-

van in de rechtspraktijk, inclusief het belang van financieel 

onderzoek, interviewtechnieken, casestudieonderzoek en 

reconstructieonderzoek. Jessie Pool besprak het laatste deel 

van haar empirisch-juridische promotieonderzoek over 

toetsing door de curator van bestuurshandelen bij naderen-

de insolventie.

Het congres werd georganiseerd door Jessie Pool en Gitta 

Veldt.

Bart Krans on ‘Digitalisierung im Zivilprozess’

On 28 September 2021 Bart Krans 

gave a presentation on the (German 

language) Japanese-German 

Symposium ‘Die Digitalisierung 

im Zivilprozess im Kontext von 

Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 

Menschenrechten’. The topic of his 

presentation was ‘Digitalisierung im 

Zivilprozess’. 
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Bart Krans on ‘Artificial Intelligence and 
fundamental guarantees of civil procedure’

On 20 October 2021 Bart Krans acted as moderator 

and speaker at the international Conference ‘Artificial 

Intelligence and its Impact on the System of Civil Justice’, 

Porto Alegre (Brazil), online. The conference was organized 

under the supervision of the International Association 

of Procedural Law. The topic of his session was ‘Artificial 

Intelligence and fundamental guarantees of civil procedure’.

Leiden Law Cast #1: Toeslagenaffaire & 
barmhartigheid met Alex Geert Castermans

In december 2021 was Alex Geert Castermans als eerste 

wetenschapper te gast in de Leiden Law Cast. De Leiden Law 

Cast is een podcast voor iedereen die meer wil weten over 

actuele juridische onderwerpen, gemaakt door de Faculteit 

der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

De Leiden Law Cast maakt juridische informatie behapbaar 

en schijnt een licht op alle laatste actualiteiten en weten-

schapsnieuws. De Leiden Law Cast wordt gepresenteerd 

door studenten Irem Çakir en Hamza Duprée. Per aflevering 

bevragen zij een van de wetenschappers van de Faculteit 

der Rechtsgeleerdheid over een onderwerp uit de juridische 

actualiteit.

Beluister hier de aflevering van de Leiden Law Cast waarin 

Alex Geert Castermans te gast was.

Willem van Boom talks about wrongful claims

On November 23 2021, 

Willem van Boom held 

a talk on ‘Wrongful 

claims handling 

by insurers – A 

comparative overview 

of remedies available 

to the insured’, at the 

online conference 

Congresso Internacional de direito do seguro /  Fórum José 

Sollero Filho, organised by Instituto Brasileiro de Direito do 

Seguro (IBDS). The conference seminar is published here.

Podcast over het boek ‘Civil Courts Coping 
with Covid-19’

Naar aanleiding van het in 2021 verschenen boek Civil 

Courts Coping with Covid-19  heeft de Raad voor de Recht-

spraak Bart Krans en Anna Nylund verzocht om er een pod-

cast over op te nemen. Aan dit verzoek hebben zij gehoor 

gegeven en de podcast is hier te beluisteren.
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Lezingen Matthias Haentjens over de bescher-
ming van investeerders en zekerheden op 
crypto-assets

Op 29 oktober 2021 sprak Matthias Haentj-

ens op een congres georganiseerd in Thessa-

loniki (Griekenland) onder de titel “Investor 

Protection; what works (and what doesn’t)?” 

over de wisselwerking tussen privaatrecht 

en bestuursrecht/strafrecht waar het de 

handhaving van Europees (financieel) recht 

betreft. 

Voorts sprak Matthias op 11 november 2021 

op een congres georganiseerd in Santiago 

(Chili) onder de titel “Secured Transactions in Digital As-

sets” samen met prof. Matthias Lehmann (Wenen, Oosten-

rijk) over verwijzingsregels én materieel privaatrecht waar 

het zekerheden op crypto-assets betreft. Zij zullen deze the-

matiek ook verder uitwerken in een boek dat door Brill zal 

worden uitgegeven.

Presentatie en dagvoorzitterschap Mariëlle 
Bruning

Op 17 november 2021 deed Mariëlle 

Bruning mee aan een workshop met 

presentaties over ‘Child participation in 

Family Law Proceedings’ (organisator 

Eduardo Melo) op het World Congress 

on Justice for Children (online). Tijdens 

de workshop hield Mariëlle een presen-

tatie over ‘Child Participation in Dutch 

family and child protection proceedings: 

information and invitation’. Daaropvol-

gend was Mariëlle dagvoorzitter tijdens het Landelijk Con-

gres Internationale Kinderontvoering (IKO-lezing) op 23 

november 2021 (online). 

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/matthias-haentjens#tab-1
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Publicaties uitgelicht | Publications highlighted

Ø	 Rogge E. (2021), Chapter 10: Regulating Multinational 

Banks. In: Muchlinski P., Multinational Enterprises 

and the Law, Oxford International Law Library, 

Oxford: Oxford University Press.

Cross-Border Protocols in Insolvencies of 
Multinational Enterprise Groups

Cross-border insolvency protocols play 

a critical role in facilitating the efficient 

resolution of complex international 

corporate insolvencies. This book 

constitutes the first in-depth study of the 

use of insolvency protocols, enriching 

existing knowledge about them and 

serving as a comprehensive introduction 

to their application in the context 

of multinational enterprise group 

insolvency. It traces the rise of insolvency 

protocols and discusses their legal basis, 

contents, effects, major characteristics and limitations.

Ø	 Kokorin I. and Wessels B. (2021), Cross-Border 

Protocols in Insolvencies of Multinational Enterprise 

Groups. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Regulating Multinational Banks

Ebbe Rogge has contributed a chapter on 

Regulation Multinational Banks (MNBs). 

It explores  the concept of MNBs and their 

role in the Global Financial Crisis of 2007 

- 2009. Although it is noted that MNBs 

are subject to the same regulation as other 

Multinational Enterprises (MNEs), which 

is the subject of the book in general, this 

chapter explores the additional features and 

regulation applicable to MNBs. Particular 

attention is paid to the shortcoming in MNB corporate 

governance and regulation prior to the Crisis, and how 

this has triggered subsequent changes. It also examines the 

broader economic, social and political impact of the crisis in 

relation to MNB regulation. 

The chapter is a contribution in Peter Muchlinski’s 

Multinational Enterprises and the Law (OUP, 3rd edition), 

which will appear as Hardback, Softback, and as Ebook (est. 

publication date 18 Feb 2021 but on pre-order at OUP). 

Peter Muchlinski is Emeritus Professor of International 

Commercial Law at the School of Oriental and African 

Studies (SOAS), University of London, and a door tenant 

at Brick Court Chambers in London. He supervised Ebbe 

during his Ph.D. studies at SOAS.

https://global.oup.com/academic/product/multinational-enterprises-and-the-law-9780198824145?cc=nl&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/multinational-enterprises-and-the-law-9780198824145?cc=nl&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/multinational-enterprises-and-the-law-9780198824145?cc=nl&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/multinational-enterprises-and-the-law-9780198824145?cc=nl&lang=en&
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Civil Courts Coping with Covid-19

Bart Krans edited together with Anna 

Nylund the book Civil Courts Coping with 

Covid-19. This book contains a comparative 

study of how courts in 23 countries across 

the globe have coped with the pandemic, 

addressing elected innovations and 

adaptations to court proceedings, factors 

facilitating and impeding the digital leap, 

and new concerns that new technology 

and the pandemic engenders. The authors 

discuss the implications of digitisation, such 

as ensuring equal access to courts, novel issues concerning 

fair trial rights in remote proceedings, the role of alternative 

dispute resolution during the pandemic, and the roots 

of resistance to digitisation. Several contributions also 

address whether and how innovations during the pandemic 

may transform civil litigation in the future.  The book is 

(published by Eleven in April 2021) and is also available in 

open access. 

Ø	 Krans H.B. & Nylund A. (red.) (2021), Civil 

Courts Coping with Covid-19. Den Haag: Eleven 

International Publishing.

Coronaprivaatrecht 2020-2021

De uitbraak van de coronapandemie in 2020 heeft grote 

gevolgen gehad voor mens en maatschappij. De sociaaleco-

nomische gevolgen van de pandemie zijn uiteraard ook in 

het overeenkomstenrecht voelbaar, en het eind van de ont-

wikkelingen is nog niet in zicht. Toch is 

het een jaar na de uitbraak goed om een 

eerste tussenstand op te maken. In deze 

bijdrage wordt daarom teruggeblikt op 

één jaar ‘coronaprivaatrecht’. 

Ø	 Boom W.H. van (2021), 

Coronaprivaatrecht 2020-2021, 

RMThemis 2021(3): 128-138.

International Handbook on Child Participation 
in Family Law

A brainstorm meeting of Mariëlle 

Bruning with professors Marilyn 

Freeman (Westminster Law School, 

London, UK), Nicola Taylor (Faculty 

of Law, University of Otago, New 

Zealand) and Wendy Schrama 

(Utrecht University) about possible 

future collaborative research projects 

some years ago in Leiden resulted in 

the publication of the International 

Handbook on Child Participation in Family Law in July 2021

 

The International Handbook on Child Participation in 

Family Law (Intersentia 2021) examines the way in 

which human rights documents and private international 

law instruments deal with child participation in separation/

divorce, parental responsibility and child abduction 

proceedings. In addition, the book includes individual 

contributions from renowned family law experts from 

https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/bart-krans/publications#tab-1
https://boeken.rechtsgebieden.boomportaal.nl/publicaties/9789462362048
https://boeken.rechtsgebieden.boomportaal.nl/publicaties/9789462362048
https://boeken.rechtsgebieden.boomportaal.nl/publicaties/9789462362048
https://www.legalintelligence.com/documents/35869661
https://www.legalintelligence.com/documents/35869661
https://www.legalintelligence.com/documents/35869661
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/marielle-bruning#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/marielle-bruning#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/willem-van-boom/publicaties#tab-4
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/marielle-bruning#tab-1
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17 countries who describe and analyse the local laws 

and exercise of child participation rights in their own 

jurisdictions. These insightful texts include the authors’ 

views on the improvements needed to ensure that child 

participation rights are fully respected and implemented 

in the countries under review. A detailed comparative 

analysis follows which helpfully pinpoints both the key 

commonalities and differences in these global processes. 

Finally, the concluding chapter draws together the different 

perspectives revealed across the Handbook, and identifies 

several key issues requiring further refection from scholars, 

policy makers and family justice professionals.

 

Several Leiden University colleagues contributed to this 

handbook:

 

• Daisy Smeets and Stephanie Rap, Child Participation 

in Family Law Proceedings: Pedagogical Insights on 

Why and How to Involve Children (pp. 41-66).

• Simona Florescu, Romania, (pp. 273-286)

• Julia Sloth-Nielsen, South Africa (pp. 303-316).

• Marielle Bruning and Charlotte Mol, Child 

Participation in International and Regional Human 

Rights Instruments (pp. 13-40).

• Marielle Bruning and Wendy Schrama, The 

Netherlands (pp. 231-244).

• Marielle Bruning, Wendy Schrama, Marilyn Freeman 

and Nicola Taylor, Conclusion (pp. 359-367).

Ø	Schrama W.M., Freeman M., Taylor N. & Bruning M.R. 

(2021), International Handbook on Child Participation 

in Family Law European Family Law. Cambridge: 

Intersentia.

Meerouderschap in het erfrecht

Wat is de erfrechtelijke positie van kin-

deren die feitelijk worden opgevoed en 

verzorgd door vier ouders (een zoge-

noemd meeroudergezin) zolang zij ten 

hoogste twee juridische ouders kunnen 

hebben? En wat zijn de erfrechtelijke 

gevolgen van de invoering van meerou-

derschap zoals door de Staatscommissie 

Herijking ouderschap is voorgesteld? In 

het artikel ‘Meerouderschap in het erf-

recht’ in WPNR 2012/7346 wordt ingegaan op deze vragen 

en wordt tot de conclusie gekomen dat het erfrecht in geen 

van de situaties onveranderd kan blijven. Voor de huidige 

situatie is het vanwege de grote verschillen tussen juridische 

en niet-juridische ouders van belang om meer handvatten 

in het testamentair erfrecht te bieden aan niet-juridische 

ouders. Hiermee kunnen zij het erfrecht meer naar eigen 

wensen invullen en wordt niet afgedaan aan grondslagen 

van het erfrecht. Bij de invoering van meerouderschap is 

evenmin een aanzienlijke aanpassing van het erfrecht nodig, 

maar met enkele aanpassingen kunnen sommige onduide-

lijkheden en onwenselijkheden die in het erfrecht ontstaan 

bij de invoering van meerouderschap worden voorkomen. 

Ø	Michels M. (2021), Meerouderschap in het erf-

recht, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en 

registratie 2021(7346): 862-869.

https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/stephanie-rap#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/simona-florescu#tab-1
https://www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/julia-sloth-nielsen#tab-1
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Financial Services Disputes: From Court 
Litigation to Arbitration

Pim Rank and Camilla Macpherson, who 

are both involved in P.R.I.M.E. Finance, 

co-authored part of the 2021 preadvies 

for the Vereniging voor Financieel Recht 

(Association for Financial Law, “VvFR”), 

on Alternatieve geschilbeslechting in de 

financiële sector (Alternative dispute 

resolution in the financial sector). Their 

part of the preadvies is entitled: Financial 

Services Disputes: From Court Litigation 

to Arbitration? In their preadvies, the authors argue that 

solutions have been found for most of the problems 

connected with arbitration in the financial sector in the 

past and predict a more prominent role for arbitration in 

financial services disputes in the future, also because of new 

drivers such as FinTech and Sustainable Finance. Other 

parts of the preadvies are written by other authors. The 

preadvies was presented and defended by the authors on 2 

December 2021 at the annual general meeting of the VvFR. 

The preadvies will be published in book form by Wolters 

Kluwer in the VDHI series shortly. 

Ø	 Rank W.A.K. & Macpherson C.R. (2021), Financial 

Services Disputes: From Court Litigation to 

Arbitration? In: Hellegers D.P.C.M., Nelemans 

M.D.H., Bos P.J. van den, Gladdines G., Kleverlaan 

R.J., Rank W.A.K. & Macpherson C.R. (Eds.) 

Alternatieve geschilbeslechting in de financiële sector. 

Preadvies voor de Vereniging voor Financieel Recht 

2021. Serie vanwege het Van der Heijden Instituut no. 

173 Deventer: Wolters Kluwer. 100-127.

NJB-publicatie Tycho de Graaf en Gitta Veldt: 
Productveiligheid en aansprakelijkheid voor AI

Tycho de Graaf en Gitta Veldt schreven 

een artikel waarin het voorstel van de 

Europese Commissie voor een Artificial 

Intelligence-Verordening tegen het licht 

wordt gehouden. Het artikel werd deze 

week in het NJB gepubliceerd. In het ar-

tikel bespreken zij doelen en toepassings-

bereik van de nieuwe conceptverorde-

ning, de verhouding van de verordening 

tot bestaand productveiligheidsrecht 

en de mogelijke implicaties ervan voor 

aansprakelijkheid. Veldt promoveer-

de vorig jaar op een proefschrift over 

productveiligheid en aansprakelijkheid 

getiteld ‘Europese productnormen en 

privaatrechtelijke normstelling’ en doet 

op dit moment naast traditioneel juri-

disch onderzoek als in het onderhavige 

artikel, empirisch-juridisch onderzoek 

naar marktregulering en privaatrecht in 

het kader van de toegekende sectorgelden. De Graaf ver-

richtte zijn onderzoek voor het artikel in het kader van het 

universiteitsbrede stimuleringsprogramma SAILS (Society, 

Artificial Intelligence and Life Sciences) gesubsidieerd door 

het College van Bestuur van de Universiteit Leiden.

Ø	 Graaf T.J. de & Veldt G.M. (2021), Productveiligheid 

en aansprakelijkheid voor AI, Nederlands Juristenblad 

2021(43): 3534-3544.
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The European Account Preservation Order in 
Dutch Practice

This contribution is part of a book on 

effective enforcement of creditor’s rights. 

Bart Krans and Pauline Ribbers discuss 

the European Account Preservation Order 

(EAPO) to facilitate debt recovery in civil 

and commercial matters. They focus in 

particular on the subject of the request 

for account information 

and discuss not only in the 

EAPO in general but also 

Dutch case law on it. The contribution of 

Krans and Ribbers is followed by a chapter 

from prof. Ormazabal from Spain, entitled 

‘’The Investigation into the Debtor’s Assets 

in Civil Enforcement Proceedings (Com-

ments on the report of Prof. Krans)’. 

Ø	 Krans H.B. & Ribbers P.L.F. (2021), The European 

Account Preservation Order in Dutch Practice. In: 

Deguchi M. (Ed.) Effective Enforcement of Creditors’ 

Rights, Singapore: Springer. 121-144.
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Wetenschappelijke publicaties | Scholarly publications

lid 2 Rv: eindelijk een nieuwe balans!, TvPP 2021(1): 

1-4.

• Bentvelzen F.C. (2021), Rechtsmiddelen tegen niet-ap-

pellabele kantonuitspraken, TCR 2021(2): 41-50.

• Bochove L.M. van (2021), Money’s too tight to 

mention. De problematische vaststelling van het Er-

folgsort bij zuivere vermogensschade, Ondernemings-

recht 2021(6/38): 225-233.

• Boer R. de, Bruning M.R.; Schackmann L., Sankatsing 

V.D.V. & Friele R.D. (2020), Evaluatie vijf jaar tucht-

recht in de jeugdzorg, Utrecht: NIVEL.

• Boer R. de & Bruning M.R. (2021), Vijf jaar tucht-

recht in de jeugdzorg; aandachtspunten voor de toe-

komst, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 2021(6): 

154-160.

• Boom W.H. van (2021), Coronaprivaatrecht 2020-

2021, RMThemis 2021(3): 128-138.

• Boom W.H. van (2021), Marktpraktijkenrecht – over 

ongeoorloofde mededingings- en contracteerpraktij-

ken tussen ondernemingen. In: Pavillon C.M.D.S. & 

Boom W.H. van (red.) Privaatrechtelijke bescherming 

herijkt. Preadviezen / Vereniging voor Burgerlijk Recht 

Zutphen: Paris. 115-201.

• Boon J.M.G.J., Vriesendorp R.D. & Sijbesma R. 

(2021), Netherlands Commercial Court als mogelijke 

WHOA-rechter bij internationale herstructureringen, 

Herstructurering & Recovery Online 2021(W-001).

• Boon J.M.G.J. (2021), Actoren in de WHOA: herstruc-

tureren met de schuldenaar (debtor in possession), 

• Adriaanse J.A.A., Verdoes T.L.M. & Rest J.I. van der 

(2021), Het bestaansrecht van de insolvente onder-

neming versus de rechtszekerheid van achterliggende 

stakeholders binnen de WHOA. In: Kerstens, L.J.J.; 

Rikkert, B.; Broeders, M.A.; Feenstra, R.F. (red.) Wet 

Homologatie Onderhands Akkoord (Insolad Jaarboek 

2021). Insolad Jaarboek Deventer: Wolters Kluwer. 

1-20.

• Adriaanse J.A.A., Rest J.I. van der & Parsa H.G. (2021), 

We’re teaching IT all wrong: A Need for Premortem 

Analysis in Hotel Strategy Education (and Practi-

ce), Journal of Hospitality & Tourism Research 45(5): 

846-849.

• Adriaanse J.A.A. & Rest J.I. van der (2021), Trust as 

a turnaround technique to influence the continuity 

versus asset recovery decision of restructuring ban-

kers: an empirical tale. In: Omar P.J. & Gant J.L.L. 

(Eds.) Research Handbook on Corporate Restructu-

ring. Research Handbooks in Private and Commercial 

Law series Cheltenham: Edward Elgar Publishing. 

73-86.

• Ahsmann M.J.A.M. (2021), De rechtsstaat en de 

Toeslagenaffaire: over frames, feiten en recht(vaardig-

heid), Ars Aequi 2021(0235): 235-239.

• Ahsmann M.J.A.M. (2021), Een instructievonnis en de 

zittingsagenda (art. 22 Rv): efficiënt en effectief?, TvPP 

2021(1): 19-25.

• Ahsmann M.J.A.M. (2021), Het wetsvoorstel vereen-

voudiging en modernisering bewijsrecht en artikel 24 

http://doi.org/10.1177/1096348020980794
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Maaike Lycklama à Nijeholt, Jelle Nijland, Alette Jansen, 

Niek Strohmaier en Antoinette Rijsenbilt in een rapport 

uit het voorjaar van 2021 voor pleitten, bevestigt de verant-

woordelijkheid van de onderneming in de controleketen.

‘Er is inmiddels veel gezegd en geschreven over de rol van de 

externe accountant’, schrijven twee auteurs in een opiniestuk 

in het magazine Accountant. ‘Door de aandacht voor alles 

wat een accountant moet zijn, ligt het vergrootglas minder 

op de andere onderdelen van de controleketen; bijvoorbeeld 

op de verantwoordelijkheid van de gecontroleerde onderne-

ming zelf.’

Daar is deze zomer verandering in gekomen met de in-

troductie van het begrip VOR (verklaring omtrent risi-

cobeheersing). ‘De VOR is een aanbeveling uit een recent 

onderzoek van de Universiteit Leiden, in opdracht van de-

missionair minister Hoekstra en getiteld ‘Versterking verant-

woordingsketen. Een wetenschappelijk onderzoek naar de 

versterking van de verantwoordelijkheid van gecontroleerde 

entiteiten zelf rondom de accountantscontrole en de jaar-

verslaggeving’. De minister heeft opdracht voor dit onder-

zoek gegeven, omdat het één van de aanbevelingen was van 

de Commissie toekomst accountancysector (Cta) uit 2020.’

Advisering, Subsidies, Commissiewerk | Consultancy, Grants, 

Committee Work

Mirjam Sombroek gevraagd voor spoedadvies 
aan minister van VWS over kindervaccinaties

Vanwege haar expertise op het gebied van 

het gezondheidsrecht en kinderrechten is 

Mirjam Sombroek in 2021 gevraagd spoe-

dadvies te geven aan de minister van VWS 

over kindervaccinaties.

De minister heeft de Gezondheidsraad 

gevraagd om hem te adviseren over het vac-

cineren van gezonde kinderen vanaf 12 jaar 

en met welk vaccin dat zou kunnen. 

De commissie die de adviesvraag gaat beantwoorden, be-

staat uit enkele leden van de vaste commissie Ethiek en 

recht en de commissie Medische aspecten van COVID-19. 

De leden en de geraadpleegde deskundigen, onder wie Mir-

jam Sombroek, zitten op persoonlijke titel in de commissie.

Plan Leidse wetenschappers voor VOR levert 
positieve bijdrage aan kwaliteit accountants-
controle

De invoering van een verklaring omtrent risicobeheersing 

(VOR), waar Harold Koster, Cees de Groot, Tim Verdoes, 
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LUF-subsidie voor rechtshistorisch onderzoek 
naar zeerecht

Namens het mr. ir. Deisz Barendregt Fonds heeft het LUF 

in 2021 een projectsubsidie van €12.000 toegekend voor 

onderzoek naar de geschiedenis van het zeerecht in de ze-

ventiende eeuw. Met dit geld zal Tim Lubbers vier maanden 

onderzoek doen naar de invoering van maritieme aanspra-

kelijkheidsbeperking in het Rooms-Hollandse recht van 

die tijd. Het onderzoek wordt begeleid door Egbert Koops 

(Rechtsgeschiedenis) en Willem van Boom (Burgerlijk 

recht). Tim Lubbers behaalde eerder een mastergraad in 

Oxford en rondde in 2021 de Leidse masteropleiding Civiel 

recht af. 

 

Maritieme aansprakelijkheidsbeperking staat volop in de 

belangstelling. Bijvoorbeeld: kunnen de reders van de Ever 

Given zich op dit privilege beroepen voor de schade die 

is veroorzaak door de blokkade van het Suezkanaal? In 

het debat over de rechtvaardiging van dit privilege spelen 

historische en systematische argumenten een grote rol. 

Des te opvallender dat er eigenlijk weinig bekend is over 

de oorsprong van maritieme aansprakelijkheidsbeper-

king. Het onderzoek van Lubbers richt zich hierbij op het 

Rooms-Hollandse recht. Er zijn sterke aanwijzingen dat het 

redersprivilege is uitgevonden door Nederlandse juristen uit 

de zeventiende eeuw, en zich vanuit Holland heeft verspreid 

naar Frankrijk en Engeland.

In het onderzoek staan twee processen centraal die zijn 

gevoerd voor de Hoge Raad van Holland, Zeeland en 

West-Friesland. Het gaat om een politiek gevoelige zaak over 

de onrechtmatige kaping van een Venetiaans schip in 1599, 

en een ongelukkige aanvaring op de Noordzee in 1617. In 

het omvangrijke archief van de Hoge Raad zijn veel origine-

le processtukken overgeleverd die een gedetailleerde recon-

structie mogelijk maken. Aan de hand van deze twee zaken 

ontstond een omvangrijk debat in de geleerde literatuur 

van de zeventiende en achttiende eeuw. Hieruit komt naar 

voren dat de beperkte redersaansprakelijkheid niet een zui-

ver economische keuze is geweest, zoals vaak wordt gezegd, 

maar samenhangt met ideeën over natuurlijke billijkheid uit 

die tijd.

 

Met de subsidie van het Deisz Barendregt Fonds krijgt het 

zeerechtelijk onderzoek in Leiden opnieuw een stimu-

lans. Het onderzoek zal resulteren in een tweetal artikelen.
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Matthias Haentjens in oppositiecommissie 
Gent

Op 15 september 2021 trad Matthias 

Haentjens op als opponent bij de promotie 

van Evariest Callens, welke plechtigheid in 

hybride vorm plaatsvond in de Ceremonie-

zaal van de Universiteit Gent. Hij vervulde 

gedurende het promotieonderzoek ook de 

rol van lid van de zogeheten begeleidings-

commissie. Promotores waren prof. Diede-

rik Bruloot en prof. em. Eddy Wymeersch. 

Het proefschrift heeft als titel “EU Regu-

lation of CCPs for OTC Derivatives: CCP Market Access 

Regimes in Light of Systemic Risk” en behandelt de rol en 

de (wenselijke) regulering (in brede zin) van centrale afwik-

kelpartijen van derivaten. 

Overige leden van de examencommissie waren: prof. dr. 

Tom Vander Beken (Gent), prof. dr. Dan Awrey (Cornell 

Law School USA), Klaus Loeber (European Securities and 

Markets Authority Parijs), prof. dr. Michel Tison (Gent) en 

prof. dr. Reinhard Steennot (Gent).

Mirjam Sombroek-van Doorm asked again to 
advise Minister of Health

The Minister has requested urgent advice from Mirjam 

Sombroek-van Doorm in relation to the vaccination of 

children aged between 5 and 12 years against COVID-19.

Associate Professor of Health Law Mirjam Sombroek-van 

Doorm has been asked on account of her expertise in the 

area of health law and children’s rights. 

The Minister of Health, Welfare and Sport has asked the 

Health Council of the Netherlands to advise him on the 

possibility of vaccinating children between the ages of 5 and 

12 against COVID-19. This request is particularly relevant 

for vulnerable children who belong to one of the high-risk 

medical groups.

 

The committee that will answer the 

request for advice consists of members 

of the Standing Committee on Medical 

Aspects of Ethics and Law and the 

Committee on Medical Aspects of 

COVID-19. The members and the 

experts consulted, including Mirjam 

Sombroek-van Doorm, will participate 

on the committee in a personal capacity.

In June 2021 Sombroek-van Doorm had already provided 

advice to the Minister on the vaccination of healthy children 

aged 12 years and older and which vaccine to use. 
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Op onze website www.coherentprivaatrecht.nl vindt u de meest recente lijst van onze medewerkers en (buiten)promovendi. 

In 2021 kwamen de volgende medewerkers in dienst om ons onderzoek te versterken:

• Jacky Nieuwboer trad aan als buitenpromovendus bij 

de afdeling Financieel recht.

• Sahana Ramesh trad aan als buitenpromovendus bij 

de afdeling Ondernemingsrecht.

• Desiree van Beelen trad aan als buitenpromovendus 

bij de afdeling Notarieel recht.

• Cathalijne van der Plas trad aan als hoogleraar bij de 

afdeling Civiel recht.

• Robrecht Timmermans trad aan als universitair 

docent bij de afdeling Notarieel recht.

• Rajneesh Phokeer trad aan als buitenpromovendus bij 

de afdeling Ondernemingsrecht.

• Renate Vink-Dijkstra trad aan als buitenpromovendus 

bij de afdeling Ondernemingsrecht.

• Hugo Boom trad aan als buitenpromovendus bij de 

afdeling Civiel recht.

• Julie Reynders trad aan als promovendus bij de 

afdeling Civiel recht.

• Rick Weijers trad aan als promovendus bij de afdeling 

Notarieel recht.

• Jan van Staalduinen trad aan als promovendus bij de 

afdeling Civiel recht.

• Michael Foxcroft trad aan als buitenpromovendus bij 

de afdeling Civiel recht.

• Hetty de Rooij trad aan als buitenpromovendus bij de 

afdeling Civiel recht.
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