Onderzoek Faculteit Rechtswetenschappen 2007
De Faculteit Rechtswetenschappen heeft in 2007 een begin gemaakt met de uitvoering van haar
vakgebiedoverstijgende onderzoeksprogramma ‘Kennis en verantwoordelijkheid in het recht’. Bij de
aanvang van het jaar lag daarin het voornemen besloten om geleidelijk aan steeds meer senior‐
onderzoek in de uitvoering van het programma in te zetten en ook het promotie‐onderzoek goed van
de grond te laten komen. Zo is de faculteit erop gericht om in een beleidsperiode van vijf jaren door
middel van publicaties en promoties te participeren in het juridisch‐academische debat, zowel
nationaal als internationaal. Tegelijkertijd wil zij op die manier het wetenschappelijk karakter van het
onderwijs bewaken en de samenhang tussen onderwijs en onderzoek in stand houden en laten
toenemen.
In de loop van het jaar heeft de facultaire onderzoekscommissie aan negen promotieprojecten haar fiat
gegeven. De projecten zijn vervolgens door de decaan in uitvoering gegeven en daadwerkelijk
begonnen. Daaronder bevinden zich het project van de eerste full time promovendus van de faculteit,
alsmede het eerste project dat voortvloeit uit de onderzoekssamenwerking met de Juridische
Hogeschool Avans‐Fontys. Het gaat om de volgende projecten die in 2007 formeel zijn gestart:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

De overtuiging van de strafrechter (onderzoeker: Astrid Jordaans)
Autonomie en interbestuurlijk toezicht (onderzoeker: Ine van Haaren)
Dynamiek in de verhouding tussen wetgever en strafrechter onder Europese invloed
(onderzoeker: Mandy de Bruijn)
De digitale verkeersveiligheid in het materiële strafrecht (onderzoeker: Arno Kentgens)
De positie van de hbo jurist in de wereld van de klassieke juridische beroepen (onderzoeker:
Suzanne de Rooij)
Leren herstellen als reactie op (ernstige) jeugdcriminaliteit (onderzoeker Annemieke
Wolthuis)
Zorgplicht en informatieplicht van verzekeringstussenpersonen (onderzoeker C.J. de Jong)
Schending van de mededelingsplicht door de verzekeringnemer in rechtsvergelijkend
perspectief (onderzoeker S.W. Margetson)
Schorsing van de verzekeringsdekking in rechtsvergelijkend perspectief (onderzoeker P.
Leerink)

Aan het einde van 2007, op 14 december, promoveerde H.P.A.J. Martius op het proefschrift
Elektronisch handelsrecht. en verhandeling over de juridische aspecten van elektronische communicatie inhet
handelsrecht met bijzondere aandacht voor het verzekerings‐ en vervoersrecht. Als promotor trad op prof. mr.
J.G.J. Rinkes, als toegevoegd promotor mr. dr. M.L. Hendrikse. Het proefschrift behandelt de status
van het elektronisch document in het handelsverkeer vanuit juridisch perspectief. Op grond van zijn
studie bepleit de onderzoeker de opheffing van de ongelijkwaardigheid tussen het gebruik van
elektronische en schriftelijke communicatie. Wettelijk moet er een integrale gelijkstelling ingevoerd
worden. Voor de toepassing van bepaalde bestaande leerstukken op elektronische communicatie is
een verdergaande aanpassing van de wet nodig, waarbij met de aard van deze specifieke
communicatie rekening gehouden moet worden. Voor bijvoorbeeld de regeling van de
geldigheidsduur van een aanbod dient een aangepaste vorm met betrekking tot elektronische
communicatie ingevoegd te worden.
Van het senior‐onderzoek wordt in de lijst met publicaties verslag gedaan. Aandacht trekt daarbij
allereerst de oratie van de hoogleraar Teunissen. Daarin wordt een kritische analyse gegeven van de
gevolgen die het streven naar eigen verantwoordelijkheid en het verleggen van risico’s heeft gehad en
nog zal hebben op de regulering in het openbaar bestuur. Verder valt de productiviteit op van de
onderzoekers die op het gebied van de regulering van de financiële dienstverlening actief zijn
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(Rinkes/Hendrikse). Zij nemen nationaal en internationaal deel in het discours rondom regulering van
het gedrag van verzekeraars banken etc. en de afhandeling van klachten door specialistische
klachtencommissies.
Participatie in landelijke onderzoeksnetwerken werd gestimuleerd. A.L.H. Ernes en J.G.J. Rinkes
nemen deel in de onderzoeksschool Ius Commune en E.F. Stamhuis participeert in het stafrechtelijk
programma van de Rijksuniversiteit Groningen. A. Kentgens neemt deel aan de activiteiten van het
Tilburg Institute for Law, Technology and Society.
Het facultaire debat werd in 2007 in georganiseerde vorm gestimuleerd door de maandelijkse
onderzoeksbijeenkomsten. Tijdens deze goed bezochte sessies onder de vlag ‘Work‐in‐progress’ gaf
telkens een onderzoeker, junior zowel als senior, een korte presentatie van zijn of haar project, waarna
er veelal levendige gedachtewisselingen ontstonden. De afspraak is dat in ieder geval promotie‐
onderzoekers gedurende hun project twee maal een presentatie geven: eerst in het eerste kwartaal en
vervolgens vlak voor de afronding van het onderzoek. In 2007 zijn de volgende bijeenkomsten
gehouden.









januari, M. de Bruijn over Implementatie Europese kaderbesluiten
februari, E.F. Stamhuis over (a)Voorwaarden voor succesvol onderzoek doen; en (b)
Gedragingen en aansprakelijkheidsnormen
april, J. Ebbinga over Het overeenkomstbegrip in de netwerksamenleving
mei, A. Ernes over Privaatrecht: achterhaald?
juni, R. Neerhof over Aansprakelijkheid voor falend toezicht
september, L. Quanjel‐Scrhreurs over Cumulatie van auteurs‐ en merkenrecht
november, A. Kentgens over De digitale verkeersveiligheid in het materiële strafrecht
december, M. de Bruijn over Dynamiek in de verhouding tussen wetgever en rechter onder
Europese invloed.

Tenslotte zijn voor het verslagjaar inzake de verdere uitvoering van het onderzoeksbeleid nog de
volgende punten het vermelden waard. De faculteit heeft haar onderzoeksprogramma en andere
relevante informatie bekendgemaakt op de universitaire website. Verder heeft de decaan, mede in het
kader van een revisie van de hele facultaire organisatie, besloten het facultaire onderzoek vanaf 2008
onder te brengen in een onderzoeksinstituut, dat onder de werknaam Onderzoeksinstituut Kennis en
Recht (OKeR) van start zal gaan. Als wetenschappelijk directeur is aangewezen prof. mr. dr. Evert F.
Stamhuis, die ook het facultaire aanspreekpunt is voor onderzoeksaangelegenheden.
Samenstelling onderzoekscommissie Faculteit Rechtswetenschappen 2007
prof. mr. dr. J.G.J. Rinkes (voorzitter, tevens facultair vertegenwoordiger in de universitaire
wetenschapscommissie)
mr. dr. A.L.H. Ernes
prof. mr. dr. E.F. Stamhuis
prof. mr. dr. J.M.H.F. Teunissen
Publicaties 2007
zie publicatielijst.
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