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 was een bewogen jaar en de faculteit heeft zich daar
niet voor afgesloten. Integendeel, we hebben de actualiteit
bewust naar binnen gehaald. Bij ingrijpende gebeurtenis-
sen organiseerden we speciale bijeenkomsten voor mede-
werkers en studenten: na de aanslag op Charlie Hebdo,
tijdens de Griekse euro-crisis, bij het aanzwellen van de
vluchtelingencrisis, na de aanslagen in Parijs – en ja, ook
in het heetst van de discussie over Zwarte Piet. Zo’n bij-
eenkomst heeft verschillende functies. Als leden van een
facultaire gemeenschap voelen we op bewogen momenten
eenvoudig de behoefte onze gedachten en gevoelens te
delen. Maar we blijven juristen en criminologen, dus
reflecteren we op de betekenis van deze gebeurtenissen
voor het recht en zijn we geïnteresseerd in de visie van
collega’s. Wikken en wegen, in een bewogen tijd.

We laten de actualiteit dus graag binnen in de faculteit,
maar omgekeerd proberen we ook een stempel te drukken
op die actualiteit. Met een advies over de internationaal-
rechtelijke kaders voor het toezicht op het inlichtingen-
werk leverden we een concrete bijdrage aan de discussie
over de herziening van de Wet op de Inlichtingen- en
Veiligheidsdiensten. We legden heel gedetailleerd vast hoe
het rechtsproces in de praktijk werkt: geven rechters de
verdachte met een niet-blanke etnische achtergrond net
zo veel spreektijd als zijn blanke medeverdachte? Hoe
praten rechters met kinderen als ze zich moeten
uitspreken over uithuisplaatsing en hoelang duurt zo’n
gesprek precies? Met dit soort onderzoek houden we
rechters een spiegel voor. Trots ben ik ook op onze
betrokkenheid bij de Constitutional Drafting Assembly,
die een nieuwe grondwet voor Libië voorbereidt. Terwijl
hun land nu nog verscheurd wordt door geweld, kwamen
juristen en politici uit alle hoeken van de Libische
diaspora naar de Leidse Sterrewacht. Daar werkten ze
gezamenlijk aan een grondwet, al doende een vertrou-
wensbasis smedend voor een hopelijk democratische

toekomst. Tegelijkertijd haalde Leids promotieonderzoek
over sharia-tribunalen in het Verenigd Koninkrijk de
voorpagina’s van de Britse pers. 

Maar misschien oefenen we nog wel de meeste invloed uit
via het onderwijs. Meer dan ooit komen onze studenten
uit alle windstreken. In  hadden we meer dan
 buitenlandse studenten binnen de muren! Als alumni
belanden ze meer dan eens in de spotlights. Zoals Ard van
der Steur, ooit student, later Moot Court-trainer en in
maart  benoemd tot minister van Veiligheid en
Justitie. Maar ook vanuit minder in het oog springende
posities drukken Leidse alumni hun stempel op de
samenleving: als rechter of als advocaat, als ambtenaar, bij
bedrijven en NGO’s. Vaak komen ze gedurende hun loop-
baan bij ons terug voor een opfristraining. Wij zijn blij
met onze alumni en we willen de band met hen, tussen
hen en tussen hen en nieuwe generaties juristen hechter
maken. Daar hebben we in  weer nieuwe stappen voor
gezet, bijvoorbeeld met ons mentor-programma. 

En we gaan met onze tijd mee. In  waren we de eerste
faculteit in Nederland die met een massive open online
course (MOOC) aan de weg timmerde. In  lanceerden
we de online cursus Internationaal Belastingrecht.
Daarmee bereikten we ruim . studenten. Op dit
moment hebben we een pakket van maar liefst drie
nieuwe MOOCs in voorbereiding over de internationale
tribunalen in Den Haag. 

Zo brengt de Leidse Rechtenfaculteit het recht naar de
wereld en haalt ze de wereld binnen in het recht. Dat
zullen we ook in  blijven doen, samen met onze
studenten en samen met onze alumni.

Rick Lawson
Decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid
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Wikken en wegen in een bewogen wereld
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Eredoctoraat voor 
Lilian Gonçalves-Ho Kang You

De Universiteit Leiden verleende op  februari 

drie eredoctoraten. Een van de eredoctoraten is voor
voormalig rechtenstudent Lilian Gonçalves-Ho Kang
You. Zij kenmerkt zich door haar sterke maatschappe-
lijke betrokkenheid, haar inzet voor de mensenrechten
en in het bijzonder voor de rechten van vrouwen.
Gonçalves, geboren in Paramaribo, studeerde Rechten
in Leiden. Als advocaat en adviseur is zij onder meer
betrokken bij fusies en overnames. Ze is momenteel
staatsraad bij de Raad van State.

Innovatief onderwijs bij het vak 
‘Entrepeneurship and Innovation’

In het vak ‘Entrepeneurship and Innovation’ streden
 studententeams om projectfinanciering via crowd-
funding. Met het binnenhalen van geld passen
studenten hun theoretische kennis over ondernemer-
schap en innovatie toe. Met crowdfunding wordt op
ondernemende wijze de link tussen financiering en
maatschappij gelegd.
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Faculteit bereidt studenten voor op 
loopbaan

De veranderende arbeidsmarkt zorgt ervoor dat
studenten zich meer dan ooit dienen voor te bereiden
en te oriënteren op hun toekomstige werkzame leven.
De faculteit maakt daarom steeds meer werk van loop-
baanbegeleiding en voorbereiding van studenten op de
arbeidsmarkt. Zo wordt er een coach café georgani-
seerd, waarbij studenten met coaches uit de praktijk
kunnen sparren over hun carriéreplannen. Daarnaast
is er een online mentorprogramma waarbij studenten
gekoppeld worden aan alumni die hen van waardevolle
adviezen voorzien. Ruim  alumni hebben zich
beschikbaar gesteld om kennis, levenservaring en prak-
tische tips met hen te delen. In het beste geval ontstaat
er een verbintenis die voor beiden nog lang nuttig en
plezierig is.
Online platform: media.leidenuniv.nl/legacy/
dwillo-nl-alumni.pdf

www.media.leidenuniv.nl/legacy/dwillo-nl-alumni.pdf
www.media.leidenuniv.nl/legacy/dwillo-nl-alumni.pdf
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MOOC: ‘Rethinking International Tax 
Law’ – interactief & actueel

In de MOOC (online cursus) ‘Rethinking Interna-
tional Taks Law’, gaan hoogleraar prof.mr. Sjoerd
Douma en zijn collega’s in op de praktijk van het
internationale belastingrecht. Een interessant onder-
werp aangezien deze wereld in de afgelopen jaren
steeds fellere reacties in de media oproept. Eerder
verzorgde de faculteit al een MOOC getiteld ‘The Law
of the European Union: An Introduction’ onder
leiding van prof.mr. Stefaan van den Bogaert. Deze
werd door meer dan . studenten gevolgd. Deel-
name aan deze MOOC’s is gratis.

Universiteit Leiden wint prijs 
voor beste geschreven pleidooi bij de 
European Law Moot Court
Het team heeft de prijs ontvangen voor de hoogste
score voor hun geschreven pleidooi na een procedure
waarbij hun stukken tweemaal werden nagekeken door
een panel van  experts in Europees recht. De ELMC
is de meest prestigieuze moot court op het gebied van
Europees recht.
universiteitleiden.nl/nieuws///universiteit-
leiden-wint-prijs-voor-beste-geschreven-pleidooi-bij-de-
european-law-moot-court

Nieuwe advanced master International 
Children’s Rights

In september is de faculteit gestart met een nieuw en
volledig geaccrediteerd programma dat een Engelstalig
curriculum biedt dat gericht is op een selecte groep
getalenteerde studenten en (juridische) professionals
die zich willen specialiseren op het gebied van interna-
tionale kinderrechten. Dit is een van de negen
advanced masters die de faculteit aanbiedt. Meer infor-
matie zie:
mastersinleiden.nl/programmes/about/law-and-
public-administration/law-for-international-students-
and-professionals

Job Cohen benoemd tot bijzonder 
hoogleraar op de Thorbecke-leerstoel

Job Cohen houdt zich bezig met gemeenterecht/
gemeentekunde, in het bijzonder met de nieuwe taken
die sinds de decentralisatie aan de Nederlandse
gemeenten zijn opgedragen. Tijdens zijn oratie ‘De
vierde D’, op  januari  pleitte Cohen voor een ver-
kleining van de afstand tussen burger en bestuur door
meer democratie op lokaal en provinciaal niveau.

Alumnus Ard van der Steur minister van 
Veiligheid en Justitie

Alumnus en voormalig docent Moot Court Ard van
der Steur is de nieuwe minister van Veiligheid en
Justitie. Hij studeerde van  tot  in Leiden. Hij
begint zijn loopbaan als advocaat bij advocatenkantoor
NautaDutilh in Rotterdam, waar hij later partner
wordt (-). Tot zijn lidmaatschap van de
Tweede Kamer in  is hij eigenaar van een trai-
ningsopleiding op juridisch gebied en parttime docent
burgerlijk recht bij onze afdeling Moot Court (-
).
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www.mastersinleiden.nl/programmes/about/law-and-public-administration/law-for-international-students-and-professionals
www.mastersinleiden.nl/programmes/about/law-and-public-administration/law-for-international-students-and-professionals
www.mastersinleiden.nl/programmes/about/law-and-public-administration/law-for-international-students-and-professionals
www.universiteitleiden.nl/nieuws/2015/05/universiteit-leiden-wint-prijs-voor-beste-geschreven-pleidooi-bij-de-european-law-moot-court
www.universiteitleiden.nl/nieuws/2015/05/universiteit-leiden-wint-prijs-voor-beste-geschreven-pleidooi-bij-de-european-law-moot-court
www.universiteitleiden.nl/nieuws/2015/05/universiteit-leiden-wint-prijs-voor-beste-geschreven-pleidooi-bij-de-european-law-moot-court
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Advies over toezicht op 
inlichtingenwerk

Als een inlichtingendienst heimelijk informatie verzamelt,
is toestemming vooraf van een onafhankelijke, gespeciali-
seerde toezichthouder gewenst. Dit is een van de aanbeve-
lingen uit een invloedrijk advies dat de faculteit in 

uitbracht. Inlichtingen- en veiligheidsdiensten krijgen
steeds ruimere bevoegdheden, wat nodig wordt geacht
om burgers effectief te kunnen beschermen. Strikter
toezicht op het werk van de diensten moet deze trend in
balans houden. De Commissie van Toezicht op de Inlich-
tingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) vroeg Leidse
bestuursjuristen te onderzoeken aan welke eisen dit
toezicht moet voldoen. Zij keken naar jurisprudentie van
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar
ook naar oordelen van mensenrechtenorganisaties in en
buiten Europa. Hun advies werkte direct door in de voor-
bereiding van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten. Lees het adviesrapport op:
ctivd.nl/documenten/publicaties////rapport-
universiteit-leiden

Rechter praat slechts acht en halve 
minuut met kind bij
uithuisplaatsingsbeslissing
Als een rechter beslist om een kind uit huis te plaatsen is
dat zeer ingrijpend. Kinderen hebben daarom het recht
om gehoord te worden in dit soort zaken. Maar zo’n
gesprek tussen kind en rechter duurt bij de rechtbank
gemiddeld slechts acht en halve minuut. Bij het
gerechtshof dertien minuten. Dit blijkt uit onderzoek van
twee jeugdrechtjuristen aan de Universiteit Leiden.
Maria de Jong-de Kruijf en Kartica van der Zon onder-
zochten in twee jaar tijd  uithuisplaatsingszaken,
waarbij de rechter het verzoek krijgt om kinderen bij hun
ouders weg te halen en in een pleeggezin of instelling
onder te brengen. Het ging om  zaken bij tien (van de
elf) rechtbanken en  zaken in hoger beroep bij vier (van
de vijf) gerechtshoven. Lees het hele artikel op
media.leidenuniv.nl/legacy/trema----de-jong-de-
kruijf-en-van-der-zon.pdf
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Plaats 23 in QS World University 
Rankings van Law

De Leidse rechtenfaculteit is trots met plek  in de QS
World University Rankings van Law. Daarmee staat de
faculteit het hoogst genoteerd van alle juridische facul-
teiten van Nederland, en zelfs van het Europese vasteland.
De ranking is gebaseerd op academische reputatie, de
reputatie van de werkgever en de invloed van het onder-
zoek.

Elsevier: Criminologie en Notarieel recht 
in Leiden de beste

De Leidse bacheloropleidingen Criminologie en Notarieel
recht zijn door de studenten als beste van Nederland
beoordeeld. De bachelor Rechten is volgens collega-hoog-
leraren en universitaire docenten de beste opleiding van
Nederland. De gegevens komen uit de Nationale Studen-
tenenquête (NSE).R
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www.media.leidenuniv.nl/legacy/trema-15-09-07-de-jong-de-kruijf-en-van-der-zon.pdf
www.media.leidenuniv.nl/legacy/trema-15-09-07-de-jong-de-kruijf-en-van-der-zon.pdf
www.ctivd.nl/documenten/publicaties/2015/08/26/rapport-universiteit-leiden
www.ctivd.nl/documenten/publicaties/2015/08/26/rapport-universiteit-leiden
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Vijf actualiteitencolleges
In  werden we geconfronteerd met impactvolle
gebeurtenissen die om reflectie vroegen. Reflectie en
debat vonden plaats over:
• Charlie Hebdo – januari 

• De eurocrisis – juni 

• De vluchtelingencrisis – september 

• Aanslagen Parijs – november 

• Zwarte Piet – december 

Interaction between Legal Systems –
Room for reflection
Van  tot  januari  stond de faculteit in het teken
van de internationale conferentie Interaction between
Legal Systems. Zo’n  juristen uit allerlei rechtsge-
bieden kwamen bijeen om te reflecteren op de invloed die
verschillende rechtssystemen op elkaar uitoefenen en over
de mogelijkheden en noodzaak van onderzoek op dit
thema. In  plenaire bijeenkomsten,  workshops en
 fringe meetings werd gebrainstormd over hiërarchie en
autonomie, bescherming en vertrouwen, en handhaving
en dialoog. Lezingen van Michael Dougan (Liverpool),
Bénédicte Fauvarque-Cosson (Paris II), Heikki Pihlama-
jäki (Helsinki), Egbert Koops (Leiden) en Jean-Bernard
Auby (Paris, SciencesPo) schetsten verschillende perspec-
tieven van waaruit de wisselwerking van rechtssystemen
kan worden benaderd. 

Symposium 65 jaar Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens

Op  november  was het  jaar geleden dat in
Rome het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens (EVRM) werd getekend. De faculteit organi-
seerde een minisymposium over wat het verdrag heeft
opgeleverd en wat op dit moment de belangrijkste
uitdagingen zijn. Sprekers waren onder anderen
Maarten Feteris, president van de Hoge Raad, Egbert
Myjer, oud-Rechter bij het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens, Roeland Böcker, vertegenwoor-
diger van de Nederlandse regering bij het Europees
Hof en Joost Taverne, lid van de Tweede Kamer. Alle
sprekers onderschreven de grote verdiensten van het
 jaar ouder verdrag, dat de basis heeft gelegd voor
een Europese rechtsruimte. Maar het gezag van het
EVRM spreekt niet vanzelf. Het Europees Hof zal
visie, toewijding en hard werk van velen nodig hebben
om de standaarden van het EVRM ook in de
toekomst te kunnen uitdragen.
Lees een verslag van het minisymposium op 
law.leidenuniv.nl/nieuws/-jaar-europees-verdrag-
voor-de-rechten-van-de-mens.html

Tweehonderd jaar 
Rijksbelastingen

Op vrijdag  november  bood de afdeling Belas-
tingrecht het eerste exemplaar van het boek ‘Twee-
honderd jaar Rijksbelastingen’ aan de Staatssecretaris
van Financiën aan, Eric Wiebes. Het boek evalueert de
trends in de belastingwetgeving in de e en e eeuw,
in Nederland én in de koloniën, het geeft een beeld
van de ontwikkeling in de rechtsbescherming, en in
het denken over fiscale rechtvaardigheid. Bijzondere
aandacht is er voor de ‘founding fathers’ van ons
belastingstelsel, Alexander Gogel en Nicolaas Pierson,
maar ook voor de ingrijpende gevolgen van de beide
Wereldoorlogen voor de belastingwetgeving.
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www.law.leidenuniv.nl/nieuws/65-jaar-europees-verdrag-voor-de-rechten-van-de-mens.html
www.law.leidenuniv.nl/nieuws/65-jaar-europees-verdrag-voor-de-rechten-van-de-mens.html
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President Porosjenko houdt 
Europalezing Europa Instituut

Porosjenko hield op  november  de Europalezing
op verzoek van het Europa Instituut van Universiteit
Leiden. De Europalezing van Porosjenko, getiteld
Oekraïne-Nederland: Europese stabiliteit via Europese
waarden, stond in het teken van de Russisch-Oekraï-
ense oorlog en het aankomende Nederlandse refe-
rendum over het associatieverdrag. Porosjenko bena-
drukte het belang van het verdrag: ‘Het gaat ons niet
om het EU-lidmaatschap. Door samenwerking met de
EU zal Oekraïne hervormingen doorvoeren en een
betere natie worden. Dan is er zelfs geen militair
ingrijpen nodig om de Krim te ontzetten; de Krim zal
zien dat Oekraïne een succesvol land is van vrijheid en
democratie. Laat niet Moskou, maar het volk zelf
kiezen wie hen vertegenwoordigt.’

Succesvolle Crowdfunding voor een 
rechtszaal: 183%

Om rechtenstudenten nog beter voor te bereiden op
het houden van een pleidooi in de rechtszaal is het
belangrijk dat zij tijdens hun opleiding in een zo echt
mogelijke setting kunnen oefenen. Daarom is in het
najaar van  de faculteit gestart met de crowdfun-
dingsactie ‘Een rechtszaal voor Moot Court!’.
 Donateurs maken de bouw in  mogelijk. 

B.R. Rijpkema –  december 

‘Weerbare democratie: de grenzen van democratische
tolerantie’
Promotor: prof.dr. P.B. Cliteur

Y Li –  december 

‘Inter-creditor Equity in Sovereign Debt Restructuring’
Promotor: prof.mr. B. Wessels

M.E. Zee –  december 

‘Choosing Sharia? Multiculturalism, Islamic Fundamen-
talism en British Sharia Councils’
Promotor: prof.dr. P.B. Cliteur

Dr. E.E. Kuijt –  november 

‘Humanitarian Assistance and State Sovereignty in Inter-
national Law’
Promotores: prof.mr. N.J. Schrijver, dr. R.W. Heinsch

N.R. Koffeman –  november 

‘Morally Sensitive Issues and Cross-Border Movement in
the EU’
Promotores: prof.dr. R.A. Lawson, prof. J.H. Gerards

M.A.K. Klaassen –  november 

‘The Right to Family Unification: Between Migration
Control and Human Rights’
Promotor: prof.dr. P.R. Rodrigues

A. Marrone –  oktober 

‘The Governance of Complementary Global Regimes and
the Pursuit of Human Security. The interaction between
the United Nations and the International Criminal Court’
Promotor: prof.dr. N.J. Schrijver

G.G.B. Boelens –  september 

‘Het legaat, de wisselwerking tussen civiel en fiscaal recht’
Promotores: prof.mr. W.G. Huijgen, prof.dr. F. Sonneveldt
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S.H. Thewissen –  september 

‘Growing Apart: The Comparative Political Economy of
Income Inequality and social Policy Development in
Affluent Countries’
Promotores: prof.dr. C.L.J. Caminada, prof.dr. K.P.
Goudswaard

E.B. Eskens –  september 

‘Een beestachtige geschiedenis van de filosofie: De veran-
derde verhouding tussen mens en dier in het psychologi-
sche, politieke, juridische en wijsgerige denken’
Promotor: prof.dr. P.B. Cliteur

T.E. Madern –  september 

‘Op weg naar een schuldenvrij leven’
Promotores: prof.dr. J.G. Kuijl, dr. N. Jungmann

S.C. van Huis –  september 

‘Islamic Courts and Women’s Divorce in Indonesia. A
socio-legal study on history, role and performance of the
Islamic courts of Cianjur and Bulukumba’
Promotor: prof.dr. J.M. Otto

H. Hamzei –  september 

‘The Child in ICC Proceedings’
Promotores: prof.dr. L.J. v.d. Herik, prof. L. Zegveld

Mr.drs. A.E.M. Leijten –  september 

‘Core Rights and the Protection of Socio-Economic Inte-
rests by the European Court of Human Rights’
Promotor: prof.dr. J.H. Gerards

O. Lewis –  juli 

‘Legal capacity. A fundamental human right’
Promotor: prof.dr. A.C. Hendriks

B.J. Engberts –  juni 

‘Voorlopige voorzieningen en dwangregeling in het
schuldsaneringsrecht’
Promotor: prof.mr. B. Wessels

N.F. Idriz –  mei 

‘Legal Constraints on EU Member States as Primary Law
Makers’
Promotores: prof.dr. C.A.P. Hillion, prof.dr. S.C.G. Van
den Bogaert

B.N. Patel –  mei 

‘India and the Development of International Law.
Selected Areas’
Promotor: prof.dr. N.J. Schrijver

J. Been –  april 

‘Pensions, Retirement, and the Financial Position of the
Elderly’
Promotores: prof.dr. K.P. Goudswaard, prof.dr. C.L.J.
Caminada

H. Stolz (Cum Laude) –  maart 

‘De voorwaarde in het vermogensrecht’
Promotor: prof.dr. W.G. Huijgen

C. Wang –  februari 

‘Essays on trends in income distribution and redistribu-
tion in affluent countries and China’
Promotores: prof.dr. K.P. Goudswaard, prof.dr. C.L.J.
Caminada

A. Drahmann –  februari 

‘Transparante en eerlijke verdeling van schaarse besluiten;
een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een trans-
parantieverplichting bij de verdeling van schaarse
besluiten in het Nederlands bestuursrecht.’
Promotores: prof.mr. W. den Ouden, prof.mr. T. Bark-
huysen.
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Prof.mr. J.M. Cohen –  januari
Inaugurele rede: ‘De vierde D’
Bijzondere Leerstoel voor gemeenterecht

Prof.dr. J.J.M. Uijlenbroek –  februari
Inaugurele rede: ‘Arbeidsverhoudingen aan het werk.
Grootschaligheid en kleinschaligheid verbinden’
Arbeidsrecht

Prof.mr. E. Koops –  februari
Inaugurele rede: ‘Proces en financiering’
Rechtsgeschiedenis

Prof.dr. D.F.M.M. Zaman –  maart
Inaugurele rede: ‘What is the impact of corporate law
on the economy?’
Notarieel ondernemingsrecht

Prof.dr. W.B. van Boom –  mei
Inaugurele rede: ‘Door meten tot weten’
Civiel recht

Prof.dr. Y.E. Schuurmans –  november
Inaugurele rede: ‘Van bestuursrechtelijke detailhandel
naar maakindustrie’
Bestuursrecht

Prof.mr. Aart Hendriks
Aart Hendriks is door de minister van OCW benoemd tot
lid van de Raad van Toezicht van het Erasmus MC. Hij is
daarmee de opvolger van mr. F.W.H. (Erik) van den
Emster, die in verband met het verstrijken van zijn tweede
termijn per  december  afscheid heeft genomen van
de Raad van Toezicht van het Erasmus MC.

Prof.mr. Paul van der Heijden
Prof.mr. Paul F. van der Heijden is per  maart  aange-
treden als voorzitter van het algemeen bestuur van het
instituut Clingendael. Paul van der Heijden () is
hoogleraar internationaal arbeidsrecht aan de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid. Daarnaast was hij van  tot
 rector magnificus en voorzitter van het College van
Bestuur van de Universiteit Leiden.

Prof.mr. Tineke Cleiren
In mei  heeft de ministerraad er, op voorstel van
minister Koenders van Buitenlandse Zaken, mee inge-
stemd om Tineke Cleiren, Hoogleraar Straf- en Strafpro-
cesrecht bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie,
voor te dragen voor benoeming tot lid van de Adviesraad
Internationale Vraagstukken (AIV).

Dr.ir. Rex Arendsen
Per  juni is dr.ir. Rex Arendsen benoemd als bijzonder
hoogleraar aan de Universiteit Leiden bij de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid. Hij bekleedt de leerstoel ‘Maatschap-
pelijke en historische context van het belastingrecht’ die is
ingesteld door het Belasting & Douane Museum.

Dr. Luuk van Middelaar
Luuk van Middelaar is per  juli  benoemd als Hoog-
leraar Grondslagen en praktijk van de Europese Unie en
haar instellingen. Luuk van Middelaar zal deze nieuw
gecreëerde leerstoel aan de Faculteit der Rechtsgeleerd-
heid invullen voor één dag per week, initieel voor een
periode van vier jaar.
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Dr. Bibi van den Berg
Bibi van den Berg is benoemd tot lid van de Cyber Secu-
rity Raad. Deze Raad adviseert het kabinet over het
vergroten van de cybersecurity in Nederland. In de Raad
werken drie partijen nauw samen: de overheid, het
bedrijfsleven en de wetenschap.

Prof.mr. Pauline Schuyt
Hoe bestraffen we ongewenst gedrag en hoe gaan we om
met diegenen die we bestraffen? Pauline Schuyt is per 
augustus benoemd tot hoogleraar en gaat zich met name
richten op het laatste deel van de strafrechtsketen.

Prof.mr.drs. Matthias Haentjens
Matthias Haentjens, hoogleraar financieel recht, is voor
het academisch jaar - benoemd op de TPR
Wisselleerstoel. Hij zal deze stoel bekleden aan de Facul-
teit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent.

Prof.mr. Willemien den Ouden
Per besluit van  september  is Willemien den
Ouden, hoogleraar staats- en bestuursrecht en Dean van
de Honours Academy van de Universiteit Leiden,
benoemd in de Referendumcommissie. Deze commissie is
in het leven geroepen om handen en voeten te geven aan
toekomstige raadgevende referenda in Nederland.

Prof.dr. Marc Kessler
Marc Kessler is per  oktober  benoemd tot hoog-
leraar Strafwetgeving aan het Instituut voor Strafrecht &
Criminologie van de Universiteit Leiden. Het betreft een
onbezoldigde leerstoel voor één dag per week, die mede
op initiatief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is
ingesteld.

Prof.mr. Bob Wessels
Prof. Bob Wessels, die vorig jaar tot hoogleraar internatio-
naal insolventierecht met emeritaat ging is benoemd als
External Scientific Fellow van het Max Planck Institute
Luxembourg for International, European and Regulatory
Procedural Law.

Prof.mr. Larissa van den Herik
Larissa van den Herik is de nieuwe general editor
Cambridge Studies in International and Comparative
Law. De Cambridge Studies in International and Compa-
rative Law is een leidende algemene boekenserie voor
monografieën in internationaal recht. De serie viert jaar
e verjaardag volgend jaar.

Dr. Bart Schermer
Bart Schermer is benoemd tot lid van de Commissie
Mensenrechten van de Adviesraad voor Internationale
Vraagstukken (AIV). De AIV is een onafhankelijk advies-
orgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert
over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrek-
king tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid,
ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.

Mr. Jaap van den Berge
Jaap van den Berge, verbonden aan de Universiteit Leiden
en voormalig vice-president van de Hoge Raad maakt
deel uit van de onderzoekscommissie over de ontne-
mingsschikking met Cees H.

Mr. Anthon Verweij
Tijdens de najaarsconferentie van INSOL Europe
Academic Forum in Berlijn is Anthon Verweij, promo-
vendus bij de afdeling Bedrijfswetenschappen, benoemd
tot secretaris van het INSOL Europe Academic Forum.
Anthon heeft daarbij de werkzaamheden overgenomen
van professor Paul Omar van Nottingham Trent Univer-
sity.
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Coen Vernooij wint facultaire scriptieprijs 2014
De prijzen voor de allerbeste masterscripties van de facul-
teit werden uitgereikt tijdens de internationale confe-
rentie Interaction between Legal Systems. De eerste prijs
ging naar Coen Vernooij voor zijn scriptie getiteld:
‘Levenslang en de strafrechter. Een onderzoek naar de
invloed van het Nederlandse gratiebeleid op de oplegging
van de levenslange gevangenisstraf door de strafrechter’.

Cleveringa’s protestrede uitgeroepen tot ‘Beste speech
van Nederland’
Het radioprogramma OVT heeft de protestrede die
professor Cleveringa tijdens de Tweede Wereldoorlog
hield, verkozen tot ‘Beste Nederlandse speech aller tijden’.
nieuws.leidenuniv.nl/dossiers/dossier-cleveringa.html

Onderwijsprijzen 2014-2015 voor Ton Liefaard en
Jerfi Uzman
Dit jaar is de beste hoorcollege docent prof.mr. Ton Lief-
aard. Hij ontving veel lof over zijn toegankelijkheid,
inspanningen en manier van college geven in de unieke
master Jeugdrecht. Mr.dr. Jerfi Uzman ontving de prijs
voor zijn gave de lesstof altijd levendig en met rijke taal
uit te leggen.

NWO kent VENI beurs toe aan criminologe Masja van
Meeteren
Criminologe dr. Masja van Meeteren van het Instituut
voor Strafrecht en Criminologie ontvangt een VENI beurs
van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) van . euro voor een vierjarig
onderzoeksproject getiteld ‘Het nieuwe gezicht van
mensenhandel: een beter begrip van arbeidsuitbuiting’.

Afshin Ellian wint eerste Pim Fortuyn Prijs
De Leidse hoogleraar Encyclopedie van de rechtsweten-
schap prof.dr. Afshin Ellian heeft de eerste Pim Fortuyn
Prijs gewonnen.

Arthur Elias benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau
Arthur Elias, onderzoeker en ‘onderwijsman’ bij Rechts-
geleerdheid, heeft een koninklijke onderscheiding
ontvangen. Bij zijn afscheid op  juni werd hij benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Praemium Erasmianum Studieprijs voor Daniëlla Dam-de
Jong
De Stichting Praemium Erasmianum kent jaarlijks maxi-
maal vijf studieprijzen toe aan jonge onderzoekers die een
dissertatie van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd
aan een Nederlandse universiteit. Daniëlla Dam-De Jong
ontvangt de prijs voor haar proefschrift getiteld ‘Interna-
tional Law and Governance of Natural Resources in
Conflict and Post-Conflict Situations’.

Yvonne ten Kate wint derde Jaap Doek
Kinderrechtenscriptieprijs
Met haar scriptie ‘Oost west, thuis best? Een analyse van
de herijking van het beleid voor alleenstaande minderja-
rige vreemdelingen’ heeft Yvonne ten Kate de Jaap Doek
Kinderrechtenscriptieprijs  in de wacht gesleept.

Madeleine Merkx winnares eerste Stevensprijs
Mr.dr. Madeleine Merkx, btw-specialiste bij Deloitte en
universitair docent aan de Universiteit Leiden, heeft de
Stevensprijs  gewonnen.

JPAO-onderwijsprijzen 2015
De prijs voor de interne pao-docent ging naar prof.
Stegan Sagel voor zijn bijdrage aan de Specialisatieoplei-
ding Arbeidsrecht. 
De beste externe pao-docent was Mr. Willem van
Schendel voor zijn bijdrage aan de Conferentie Civiele
Cassatie.
De beste interne en de beste externe docent kregen van
deelnemers beiden unaniem het cijfer . 
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welDoeneRs
Deze organisaties en bedrijven steunen ons al jaren van
harte:
•    Alkema-Hilbrands Fonds
•    Betsy Brouwerfonds
•    Boekhandel Jongbloed
•    CAOP
•    Fonds Immigratierecht
•    Freshfields Bruckhaus Deringer
•    GarantiBank Int. N.V.
•    Gieskes Strijbisfonds
•    Kirchheiner Stichting
•    Leids Universiteits Fonds
•    Linklaters
•    Moddermanstichting
•    Rechtbank Den Haag
•    Sackler Foundation
•    Schermersfonds
•    Stichting Belastingmuseum
•    Stichting ECP.NL
•    Stichting Hazelhoff Van Huet
•    Stichting Maan
•    Stichting Metajuridicum
•    UNICEF Nederland
•    Van Eijck Stichting

in memoRiam
Prof.mr. Hans Nieuwenhuis –  juni 

Dr. Walter van Gerven –  juli 

Prof.mr. Tim Koopmans –  december 

FaculteitsbestuuR
•    Prof.dr. R.A. Lawson: decaan
•    Prof.dr. L.J. van den Herik: portefeuillehouder onder-
zoek, vice-decaan

•    Mr. P.C. van Es: portefeuillehouder onderwijs
•    D. Hoitink: portefeuillehouder bedrijfsvoering
•    T. van Lit: student-bestuurslid, september  tot
september 

•    B. Açiksöz: student-bestuurslid, vanaf september 

wetenschappelijk 
DiRecteuRen
•    Prof.mr. A.G. Castermans – Instituut voor Privaatrecht 
•    Prof.dr. W.J.M. Voermans – Instituut voor Publiekrecht 
•    Prof.dr. J.P. van der Leun – Instituut voor Strafrecht &
Criminologie 

•    Prof.dr. A. Ellian – Instituut voor Metajuridica 
•    Prof.dr. C.L.J. Caminada – Instituut voor Fiscale- en
Economische vakken 
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Wetenschappelijke staf 2015 
exclusief gastmedewerkers en buiten promovendi

hoogleraren

114
uhD-uD

115
promovendi

73
onderzoekers

18
staf internationaal

71 = 22%

18%
5%

3%

3%

53%

1%

13%

Totaal aantal studenten
nederlands

5.177 = 93%
internationaal

407 = 7%

Starters 2015-2016
bachelor

920
master

860
advanced master

244

Totaal aantal Leiden Law courses in 2015

180
Totaal aantal studenten summer courses in 2015 

196
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JPAO in 2015
aantal deelnemers jpao cursussen 

1966
aantal internationale deelnemers jpao 

150
totaal aantal trainingen jpao 

133

Totaal aantal diploma’s 2014-2015
bachelor

732
master

648
honours college

19

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 Ditigal technologies
• public international law

Aantal promoties 

22
Aantal wetenschappelijke publicaties 

492
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