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Introductie
Voor u ligt het onderzoeksjaarverslag van de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit
Nederland voor het jaar 2008. Daarin geeft de faculteit inzage in de bereikte resultaten op haar
onderzoeksinspanningen in dat jaar. Het onderzoek valt nagenoeg geheel onder het
vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma ‘Kennis en verantwoordelijkheid in het recht’,
waarvan de looptijd is gesteld op 2007 tot 2012. De volledige tekst van het programma is te vinden op
de onderzoekssite van de faculteit.
Achtereenvolgens is in dit verslag te vinden:
 een kort overzicht van de resultaten, ook opgenomen in het universitaire jaarverslag
 het volledige overzicht van de wetenschappelijke productie
 een overzicht van de voortgang in het promotieonderzoek.
De facultaire onderzoekscommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg in zake het onderzoek.
Zij heeft dit verslag samengesteld en aan de decaan ter vaststelling voorgelegd. De leden van de
commissie zijn:





prof. mr. J.G.J. Rinkes (voorzitter)
prof. mr. J.M.H.F. Teunissen
mr. dr. A.L.H. Ernes
prof. mr. E.F. Stamhuis (onderzoeksdirecteur; tot 1 maart 2009)

Het is een genoegen aan het verslag te kunnen zien dat de onderzoeksactiviteiten van de faculteit
vruchtbaar zijn en een gestage groei laten zien. Het doel is immers om te komen tot een inspirerende
werkgemeenschap waarin onderwijs en onderzoek hand in hand gaan en een bijdrage geleverd wordt
aan de academische ontwikkeling van de onderwezen vakgebieden.
Prof. mr. Evert F. Stamhuis, decaan
maart 2009

Resultaten
De faculteit Rechtswetenschappen heeft de uitvoering van haar vakgebiedoverstijgende onderzoeks‐
programma ‘Kennis en verantwoordelijkheid in het recht’ in 2008 doorgezet en de formatieve
investering in het onderzoek in bescheiden mate verder vergroot. Er is niet een spectaculaire toename
van eerstegeldstroom onderzoeksformatie gerealiseerd, maar wel heeft de faculteit langs verschillende
wegen toch een groei kunnen bereiken. Ten eerste zijn inkomsten uit contracten met marktpartijen
ingezet om nieuwe onderzoeksprojecten te starten. Ten tweede voerde de faculteit een positief beleid
ten aanzien van de buitenpromovendi. Zo konden er wederom een aantal nieuwe promotietrajecten
uitgezet worden. De wetenschappelijke productie is tegelijk ook toegenomen, gezien het aantal
wetenschappelijke publicaties, annotaties, overige vakpublicaties, congresbijdragen en voordrachten.
Wat de behaalde resultaten betreft springt het volgende eruit. De activiteit en productiviteit van de
groep onderzoekers op het gebied van handelsrecht/verzekeringsrecht verdient de aandacht. Niet
alleen werden een substantieel aantal wetenschappelijke publicaties voortgebracht, ook werden in
samenwerking met het Amsterdam Centre for Insurance Studies en andere partners diverse symposia
gehouden:



ACIS‐symposium E‐commerce en verzekeringen, Amsterdam 25 januari 2008

NTHR‐symposium 2008 Aansprakelijkheid van hulp‐ en tussenpersonen in het handelsverkeer,
Amsterdam 11 april 2008
 TVR‐symposium 2008 Actualiteiten zeerecht, Rotterdam 13 juni 2008
 ACIS‐symposium Knelpunten in het verzekeringsrecht, Amsterdam 24 oktober 2008
 ACIS‐symposium Harmonisatie provisie tussenpersonen, Amsterdam 12 december

De in het onderzoeksprogramma gethematiseerde invulling van rechtsverhoudingen door middel van
zorgplichten laat zich in concreto goed zichtbaar maken bij de bestudering van de rechtsontwikkeling
op het gebied van dit bijzondere privaatrechtelijke deelgebied. Dit is te meer het geval omdat ten
aanzien van de financiële dienstverlening (verzekeringen daaronder begrepen) de regulering van
overheidswege van invloed is op de contractspraktijk.
Verder organiseerde de faculteit in 2008 de European Conference on DNA Data Exchange in Criminal
Justice, 5‐6 juni 2008 op de campus van de Open Universiteit in Heerlen. Daarin stonden theoretische
en praktische kanten centraal van de nieuwe instrumenten voor informatie‐uitwisseling tussen
Europese staten. Het Verdrag van Prüm introduceert een mechanisme voor grensoverschrijdende
online consultatie van DNA databanken. Uit het congres, bijgewoond door deelnemers uit tien
verschillende lidstaten, kwam naar voren dat er nog verschillende technische en juridische
belemmeringen bestaan om met behulp van een dergelijk mechanisme tot overdracht van bruikbaar
bewijs te komen. Deze uitwerking van het Europese beginsel van onbeperkte beschikbaarheid (online
beschikbaarheid) brengt in ieder geval nog niet mee, dat strafzaken met een grensoverschrijdende
component snel afgehandeld kunnen worden.
Onderzoekskengetallen 2008
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