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Introductie
Voor u ligt het onderzoeksjaarverslag van de faculteit Rechtswetenschappen van de Open Universiteit
Nederland voor het jaar 2009. 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 van 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.
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
mr. A.H.E.C. Jordaans

Het stemt tot tevredenheid dat het verslag de duurzaamheid van het facultaire onderzoek laat zien.
Het voorgenomen beleid wordt daadwerkelijk in daden omgezet. In mei 2010 zal de faculteit een
midterm review uitvoeren met behulp van een commissie van externe deskundigen om het beleid en
de resultaten kritisch tegen het licht te houden. De onderzoekbijeenkomsten in de cyclus Work in
progress mogen hierbij niet ongenoemd blijven. Het doel is immers om te komen tot een inspirerende
werkgemeenschap waarin onderwijs en onderzoek in de onderwezen vakgebieden hand in hand gaan
en een bijdrage geleverd wordt aan de academische ontwikkeling van ervaren en – in toenemende
mate – minder ervaren onderzoekers. Zo krijgt de derde cyclus van het wetenschappelijk leren (na de
bachelor en de master) meer en meer gestalte in de faculteit.
prof. mr. Evert F. Stamhuis, decaan
april 2010

Resultaten
In 2009 continueerde de faculteit Rechtswetenschappen haar vakgebiedoverstijgende
onderzoeksprogramma ‘Kennis en verantwoordelijkheid in het recht.’ De formatieve investering in het
onderzoek is in dit jaar niet noemenswaardig vergroot. De groei kwam vooral voort uit de wervende
kracht voor buitenpromovendi, waarvan er ook in 2009 weer enkele bijgekomen zijn.
Gezien het aantal wetenschappelijke publicaties, annotaties, vakpublicaties, congresbijdragen,
voordrachten en dergelijke is de wetenschappelijke productie uitstekend te noemen. De dissertatie
van Zonnenberg over het verrekeningsbeding verdient daarbij afzonderlijke vermelding, evenals de
productiviteit van de onderzoekers op het gebied van het bestuursrecht (Teunissen, Albers) en het
handels- en ondernemingsrecht (Rinkes, Hendrikse).
Albers publiceerde over bestuursrechtelijke handhaving en Teunissen schreef kritisch over
fundamentele ontwikkelingen van de regulering in het openbaar bestuur. Rinkes en Hendrikse zetten
hun productieve arbeid op het gebied van het verzekeringsrecht voort, mede in het kader van
publicaties rondom het ACIS congres ‘Juridische en economische aspecten van verzekeringsfraude’,
waarin ook andere OUoonderzoekers deelnamen.
Onderzoekskengetallen
inaugurele redes (intern): dissertaties (intern): 1
dissertaties (extern): wetenschappelijke publicaties: 42
vakpublicaties (incl. annotaties): 110
congresbijdragen/overig: 24
Publicaties 2009
Zie publicatielijst.

