
  

Het curriculum vitae van de sprekers 
 
 
Prof. mr. A.J. (Arno) Akkermans  

Arno Akkermans is hoogleraar Privaatrecht aan de juridische faculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Samen met collega's van de psychologische faculteit en het VU medisch centrum doet hij onderzoek naar de 

impact van recht en juridische procedures op het welzijn en de gezondheid van de betrokkenen, en naar 

medische en psychologische inzichten als mededeterminant van het (wenselijke) recht. Een andere 

onderzoekslijn is het functioneren van (medische) deskundigen in juridische procedures. Hij is oprichter en 

voorzitter van de Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen (IWMD) en medeoprichter van het 

Interfacultair samenwerkingsverband Gezondheid en Recht (IGER) van VU en VU medisch centrum.  

 

Prof. dr. F.R. (Frank) Ankersmit 

Frank Ankersmit studeerde aanvankelijk wiskunde en natuurkunde in Leiden en ging vervolgens in militaire 

dienst. Daarna studeerde hij in Groningen af in zowel geschiedenis als filosofie en promoveerde hij in de 

laatste discipline. Hij is sinds 1974 in verschillende hoedanigheden verbonden gebleven aan de Safdeling 

Geschiedenis van de RUG. Sinds 1986 is hij lid van de KNAW en sinds 1992 is hij hoogleraar theoretische en 

intellectuele geschiedenis. Het onderzoek van Ankersmit betreft vooral de esthetica, de geschiedfilosofie en de 

politieke filosofie. Zijn werk is vertaald in vele talen, waaronder het Duits, Russisch en Chinees. In 2007 stond 

hij aan de basis van het tijschrift Journal of the Philosophy of History. Verder is Ankersmit redactielid van 

een zestal andere tijdschriften en van een boekenreeks, was hij lid van de commissie die het Liberaal Manifest 

schreef, van de Nationale Conventie en van de Telders Stichting.  

 

Prof. mr. M.V. (Masha) Antokolskaia  

Masha Antokolskaia is afgestudeerd in de rechtswetenschap aan de Moskou Staatsacademie voor Recht en de 

Universiteit van Amsterdam. Zij is gepromoveerd aan de eerstgenoemde instelling op het proefschrift 

Onderhoudsverplichtingen (1988) om vervolgens (1989-1998) UD en later UHD rechtsgeleerdheid te zijn aan 

dezelfde academie. Zij maakte deel uit van de ontwerpcommissie voor het Nieuwe Russische familiewetboek. 

Eenmaal naar Nederland verhuisd, was zij van 1998 tot 2005 KNAW-Academieonderzoeker aan het 

Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht. Sinds 2005 is zij als hoogleraar 

privaatrecht, in het bijzonder personen- en familierecht, aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is 

zij lid van de Commission on European Family Law en bestuurslid van de International Society of Family 

Law. Zij schreef diverse monografieën en artikelen in het Nederlands, Engels en Russisch en maakt deel uit 

van de Nederlandse adviesraad van de redactie van TPR. Haar voornaamste onderzoeksterreinen zijn het 

Europees en vergelijkend familierecht, relatie- en echtscheidingsrecht.  

 

Prof. mr. dr. J.G. (Jan) Brouwer  

Jan G. Brouwer is sinds 2004 hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de Rechtenfaculteit van de RUG 

met een bijzondere belangstelling voor het Openbare-orderecht. Hij studeerde Rechten en Geschiedenis in 

Groningen en Science Politique aan de Sorbonne (Paris II). In 1992 promoveerde hij op het proefschrift 

Verdragsrecht in Nederland, Een studie naar de verhouding tussen nationaal en internationaal recht in een 

historisch perspectief. Hij is rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Assen en lid van de Awb bezwaarschrif-

tencommissies van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

Prof. mr. M.E. (Marc) Chavannes 

Marc Chavannes is schrijver van de dagelijkse politieke column Opklaringen in NRC Handelsblad en van het 

gelijknamige weblog (nrc.nl/opklaringen). De onderwerpen op dit blog hebben meer dan eens te maken met 

de media en met hoe landen zichzelf besturen, vooral in de landen waar hij heeft gewerkt voor de krant: 

Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten. Ook is hij auteur van het zeer recentelijk 

verschenen boek Niemand regeert. De Privatisering van de Nederlandse Politiek. Hierin constateert hij dat 

Nederland zich heeft bekeerd tot een ingrijpend marktdenken, zónder helder idee over wat we van de 

overheid blijven verwachten. Hij verbaast zich daarbij onder andere over de eindeloze besluitvaardigheid 

rond rekeningrijden, de verloren beroepseer en de provinciale dans om de energiemiljarden. Chavannes 

kreeg in 1988 de Prijs voor de Dagbladjournalistiek en in 2004 de Anne Vondelingprijs uitgereikt voor zijn 

politieke journalistiek. Tevens is hij hoogleraar journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

 

 



  

Mr. B.J. (Berend Jan) Drijber 

Na een langjarige ervaring in Brussel als lid van Juridische Dienst van de Europese Commissie (1988-1998) 

en als juridisch adviseur van de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie nam, 

Berend Jan Drijber in 2002 zijn oude vak, de advocatuur, weer op bij Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn 

advocaten en notarissen. Zijn praktijk bestrijkt een groot aantal Europese rechtsgebieden, waaronder 

institutionele vraagstukken, de verkeersvrijheden en staatssteun. Hij heeft een groot aantal publicaties op het 

gebied van het Europese recht op zijn naam staan en is onder andere betrokken bij een viertal tijdschriften, te 

weten het Tijdschrift Ondernemingsrecht (redactielid), het Tijdschrift Markt & Mededinging (redactielid), het 

Tijdschrift SEW (vaste annotator) en het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht (vaste medewerker).  

 

Prof. dr. W. (Walter) van Gerven 

Walter van Gerven wordt in 1967, slechts zes jaar na zijn eerste aanstelling als lector, benoemd tot hoogleraar 

aan de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens zijn carrière heeft hij gedoceerd aan een keur van ’s werelds 

beste universiteiten, waaronder King’s College, University College London en Harvard. In België is hij een van 

de eersten die het dan nog zeer jonge rechtsgebied Europees recht ontsluit. Zijn interesse voor het Europese 

zal ook uit zijn latere functies blijken. Zo is hij onder andere Advocaat-Generaal bij het Europese Hof van 

Justitie (1988-1994), lid van de onafhankelijke commissie van experts die de handelswijze van Europese 

Commissie in 1999 onderzoekt en auteur van talloze publicaties, waarvan vele op dat rechtsgebied. Verder is 

hij lid geweest van een groot aantal wetenschappelijke instituties en redacties, waaronder Koninklijke 

Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) en zijn Nederlandse evenknie, de 

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Momenteel is Van Gerven emeritus 

hoogleraar aan de Universiteit van Leuven en lid van de Raad van Advies van het NILG. 

 

Dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin 

Ernst Hirsch Ballin studeerde rechten en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn promotie 

was hij juridisch medewerker bij het Ministerie van Justitie. In 1981 werd hij benoemd tot hoogleraar staats- 

en bestuursrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant (KUB). In het Derde Kabinet Lubbers was Hirsch 

Ballin minister van Justitie en minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken. Daarna was hij lid 

van de Tweede Kamer en deeltijdhoogleraar wetgevingsvraagstukken aan de KUB. Vanaf 1995 was hij 

hoogleraar internationaal recht aan dezelfde universiteit en lid van de Eerste Kamer. In 2000 werd hij 

benoemd tot lid van de Raad van State, om drie jaar later voorzitter te worden van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van deze Raad in 2003. In 2005 werd hij gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse 

Academie van Wetenschappen. Sinds 2007 is hij opnieuw minister van Justitie.  

 

Prof. mr. C.E.C. (Chris) Jansen 

Chris Jansen voltooide zijn rechtenstudie aan de Universiteit van Tilburg en was vervolgens aan diezelfde 

universiteit achtereenvolgens werkzaam als assistent in opleiding en post-doc bij het Centrum voor 

Aansprakelijkheidsrecht van het Schoordijk Instituut en universitair hoofddocent bij de vakgroep 

privaatrecht. Hij combineerde dat met een aanstelling als parttime bedrijfsjurist bij Volker Wessels te 

Rotterdam. In 2004 werd hij benoemd tot hoogleraar privaatrecht (leerstoel contractenrecht) aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam. In 2006 werd hij benoemd tot rechter-plaatsvervanger in de rechtbank ’s-

Hertogenbosch. Vanaf 2007 geeft hij samen met Frank van Ommeren aan de VU leiding aan het 

onderzoeksprogramma Publieke en private belangen in balans. Zijn onderzoeksexpertise ligt op het terrein 

van het bouw- en dienstencontractenrecht en het aanbestedingsrecht. Hij schreef in 2009 bijvoorbeeld de 

Leidraad Aanbesteden Bouwopdrachten in opdracht van de Regieraad Bouw. 

 

Prof. mr. W.D. (Wilbert) Kolkman 

Wilbert Kolkman is hoogleraar Notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek en 

onderwijs richten zich met name op het familievermogensrecht en het registergoederenrecht. Hij is 

hoofdredacteur van diverse tijdschriften en van de Praktijkhandboeken Notariaat (Familievermogensrecht, 

Registergoederenrecht, Boedelafwikkeling en Ondernemingsrecht). Voorts is hij werkzaam bij Elan 

Notarissen te Steenwijk/Sneek/Oldemarkt en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem. 

 

 

 

 

 



  

Prof. dr. T. (Theo) Mulder 

Mulder heeft (neuro)psychologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit en is aldaar in 1985 gepromoveerd. 

Van 1985 tot 1999 was hij hoofd van de Sint Maartenskliniek Research. In 1994 werd hij benoemd tot 

hoogleraar Revalidatie Onderzoek in Nijmegen. Hij maakte deel uit van de Nijmeegse onderzoekschool NICI. 

In 1999 volgde zijn benoeming in Groningen. Zijn onderzoeksgebied in Groningen was menselijke motoriek 

op het snijpunt van hersenen en gedrag. Hij maakte deel uit van de Groninger onderzoekschool Behavioral 

and Cognitive Neurosciences. Mulder heeft tevens een brede belangstelling voor wetenschap en cultuur. Zo is 

hij lid van de redactieraad van VPRO's Noorderlicht, van de redactie van de Academische Boekengids en heeft 

hij een plaats in het bestuur van Studium Generale in Groningen. Momenteel is Mulder Directeur Onderzoek 

en Instituten van de KNAW en hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de RUG. 

 

Dr. A.R. (Richard) Neerhof 

Richard Neerhof is UHD Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij publiceert op 

het gebied van het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht en is lid van het dagelijks bestuur van het 

onderzoeksprogramma Publieke en private belangen in balans. Hij studeerde in 1989 af in de juridische 

bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij in 1995 promoveerde op het proefschrift 

Het geschil voorbij. Een studie naar de bruikbaarheid van bestuursrechtelijke jurisprudentie als kenbron 

van recht. Hij was na zijn promotie werkzaam aan de universiteiten van Utrecht, Maastricht en Groningen. 

Hij specialiseerde zich ook in het omgevingsrecht. Van 2004 tot 2006 was hij werkzaam als senioradviseur bij 

Tonnaer Adviseurs te Maastricht en Eindhoven. Van 2006 tot 2008 verrichte hij aan de Universiteit 

Maastricht in opdracht van het ministerie van VROM wetsevaluerend onderzoek op het gebied van het 

milieurecht. 

 

Prof. mr. F.J. (Frank) van Ommeren  

Frank van Ommeren is hoogleraar Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder inzake publiek- private 

rechtsbetrekkingen, aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is co-programmaleider van het 

onderzoeksprogramma Publieke en Private Belangen in Balans van het VU University Amsterdam Centre 

for Law and Governance. Tot en met 2007 was hij werkzaam bij de Directie Wetgeving van het ministerie 

van Justitie en was hij deeltijdhoogleraar aan de VU. Van Ommeren is cum laude gepromoveerd op een 

proefschrift getiteld De verplichting verankerd. De reikwijdte van het legaliteitsbeginsel en het materiële 

wetsbegrip (1996). Zijn oratie had als titel Schaarse vergunningen. De verdeling van schaarse 

vergunningen als onderdeel van het algemene bestuursrecht (2004). Zijn dissertatie en overige publicaties 

werden door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen bekroond met de J.C. Ruigrok prijs (2000). 

Het onderzoek van Van Ommeren richt zich met name op vraagstukken van wetgeving en wetgevingsbeleid, 

privaatrechtelijk overheidshandelen en algemeen bestuursrecht.  

 

Prof. mr. A. (Anja) Oskamp 

Anja Oskamp studeerde rechten in Rotterdam en deed tijdens haar studie al onderzoek op het terrein 

informatica en recht. Zij werkte o.m. aan het JURICAS Straftoemetingsprogramma. Na eerst verbonden te 

zijn geweest aan Norwegian Research Center for Computers and Law en vervolgens de Databank Kamers van 

Koophandel, is zij sinds 1983 verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze richtte in 1984 

Computer/Law Institute mede op en promoveerde in 1990. Tussen 1997 en 2005 was ze bijzonder hoogleraar 

fiscale rechtsinformatica en fiscaal informaticarecht aan Radboud Universiteit Nijmegen en sinds 2001 is ze 

hoogleraar juridische kennisbeheer en IT bij het mede door haar opgerichte instituut. Sinds 2005 is Oskamp 

decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit. Daarnaast is ze onder meer 

redactielid van Artificial Intelligence and Law, voorzitter van het College voor Klacht en Beroep van de SIDN 

en lid van de examencommissie van de Nederlandse vereniging van gecertificeerde informaticadeskundigen. 

 

Mr. dr. M. (Marten) Oosting  

Marten Oosting is sinds 1 juni 2009 Staatsraad in buitengewone dienst. Sedert 2000 is hij lid van de Raad 

van State. Hij was de tweede Nationale ombudsman van 1987 tot 1999. In de twaalf jaar dat hij dat ambt 

bekleedde droeg hij sterk bij aan vestiging van het instituut Nationale ombudsman als gezaghebbend orgaan. 

Hij was de eerste decaan van de nieuwe faculteit bestuurskunde aan de Technische Hogeschool Twente en 

daarna hoogleraar bestuursrecht en bestuurskunde in Groningen. Marten Oosting zocht als ombudsman 

regelmatig de publiciteit, onder meer via een column in De Telegraaf, en bracht zo een breed publiek in 

aanraking met zijn werkzaamheden. Hij leidde het onderzoek naar de Vuurwerkramp in Enschede. Ook was 

hij voorzitter van de Commissie Geschillen Aandelenlease. 



  

Prof. mr. D.W.J.M. (Dorien) Pessers 

Dorien Pessers is lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en was 

(mede)oprichter van het Clara Wichmann Instituut. In 1999 promoveerde ze op het proefschrift Liefde, 

solidariteit en recht; een interdisciplinair onderzoek naar het wederkerigheidsbeginsel. Reeds enkele jaren 

later werd ze hoogleraar rechtstheorie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en universitair hoofddocent 

Algemene Rechtsleer aan de Universiteit van Amsterdam. In 2005 deed ze (verdere) bekendheid op met haar 

interview met koningin Beatrix ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de vorstin. Pessers houdt zich 

bezig met de theoretische grondslagen van de publieke en private sfeer en publiceert daarnaast over tal van 

maatschappelijke onderwerpen in de wetenschappelijke pers. Haar oratie wijdde ze aan het thema Big 

Mother. Over de personalisering van de publieke sfeer.  

 

Dr. D. (David) Raic 

David Raic studeerde rechten aan de Universiteit Leiden en behaalde er zijn doctoraat cum laude (2002).  

Hij doceerde internationaal publiekrecht, eerst aan de Universiteit Leiden en vervolgens aan Universiteit  

van Amsterdam (UvA). In de periode waarin hij verbonden was aan de UvA, werkte hij tevens voor het 

Directoraat Juridische Zaken, sectie Internationaal Publiekrecht van het Ministerie van Defensie. Van 1995 

tot 2005 is hij gastdocent aan het Netherlands Institute of International Relations Clingendael. Daar 

doceerde hij over de juridische aspecten van vredesoperaties en over recht ten aanzien van diplomatieke 

relaties. Tegenwoordig is hij Deputy Director & Head of Research Programming van het Hague Institute for 

the Internationalisation of Law. 

 

Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 

Peter Rehwinkel studeerde in 1986 af in de juridische bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit 

Groningen en promoveert aan die universiteit in het staatsrecht in 1991. Daarna werd hij particulier  

secretaris van minister Ritzen en vervolgens stafmedewerker van de Wiarda Beckman Stichting. In 1995  

en in 2002 werd hij verkozen tot Tweede Kamerlid. Voordat hij in 2007 Eerste Kamerlid zou worden, was 

eerst hij directeur Nederlands Centrum voor Staatsrecht en Politiek. Van 2004 tot september dit jaar was  

hij burgemeester van Naarden, welk ambt hij momenteel in Groningen vervult. 

 

Prof. dr. J. (Ko) de Ridder  

Ko de Ridder is hoogleraar bestuurskunde aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit 

Groningen. Hij studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 1990 op  

een proefschrift over het bestuurlijk toezicht in de ruimtelijke ordening. Hij was rapporteur van de externe 

commissie inzake ministeriële verantwoordelijkheid van de commissie-Deetman (1992-1993) en hij was lid 

van interdepartementale Visitatiecommissie Juridische functie en Wetgeving (2005-2007). Hij doceerde  

aan universiteiten in Michigan (1991-1992) en Ontario (2002). Van 2003 tot 2008 bekleedde bij de VIDE-

leerstoel Toezicht (Vereniging voor Inspecteurs, Toezichthouders en Evaluatoren). In dat kader hield hij zich 

onder andere veel bezig met het functioneren van intern toezicht in maatschappelijke ondernemingen. Zie 

bijvoorbeeld zijn VIDE-oratie: Een goede raad voor toezicht (Den Haag 2004). 

 

Dr. M. (Michiel) Scheltema 

Michiel Scheltema heeft omvangrijke wetenschappelijke en bestuurlijke ervaring. Hij was onder andere 

wetgevingsjurist en plaatsvervangend hoofd van de stafafdeling Wetgeving van het Ministerie van Justitie, 

staatssecretaris van Justitie onder Van Agt, regeringscommissaris voor algemene regels van bestuursrecht en 

voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Verder was hij hoogleraar bestuursrecht 

aan de Rijksuniversiteit Groningen, ontving hij een eredoctoraat in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit 

Leiden en is hij lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW). Thans is bezet hij G.J. 

Wiardaleerstoel aan de Universiteit Utrecht, is hij voorzitter van voorzitter van de Programmatic Steering 

Board van het Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL) en is hij lid van de Raad van Advies 

van het NILG. 

 



  

Prof. mr. A.E. (Jon) Schilder 

Jon Schilder is sinds 1 mei 2008 hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Daarvoor was hij hoofd van de Afdeling Constitutionele Zaken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. Hij promoveerde in 1989 op het proefschrift Het recht tot vergadering en betoging, een 

vergelijking tussen het Nederlandse en Westduitse recht. Schilder is rechter-plaatsvervanger bij de 

Rechtbank Arnhem, lid/voorzitter van diverse bezwaarschriftcommissies, waaronder de bezwaarcommissie 

Veiligheidsonderzoeken AIVD. 

 

Mr. dr. J.J.M. (Jan-Koen) Sluijs 

Jan-Koen Sluijs is advocaat in Den Haag bij GMW Advocaten. Hij adviseert en procedeert voor diverse 

ondernemingen op het gebied van mededinging, marktordening en staatssteun. Sluijs begon zijn juridische 

carrière in de wetenschap in 1996 na zijn diensttijd. Hij werkte zes jaar als onderzoeker Europees recht aan 

het T.M.C. Asser Instituut in Den Haag. In deze periode heeft hij naast promotieonderzoek, diverse 

ministeries en decentrale overheden geadviseerd over de toepassing van het Europese recht (interne markt en 

mededinging). In 2003 werd hij seniorjurist bij de Juridische dienst van de Nederlandse 

Mededingingsautoriteit. Het concipiëren van beschikkingen op bezwaar, sanctiebesluiten en adviezen aan de 

Raad van Bestuur NMa behoorde tot zijn dagelijkse werkzaamheden. In 2004 promoveerde hij op het gebied 

van het mededingingsrecht en het Europese vrij verkeersrecht. 

 

Prof. mr. A. (Arend) Soeteman 

Arend Soeteman nam in juni 2009 afscheid als hoogleraar encyclopedie der rechtswetenschap en 

rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije 

Universiteit Amsterdam. Zijn afscheidrede draagt de titel Rechtsgeleerde waarheid. Hij schreef het 

standaardwerk Logic in Law, Remarks on Logic and Rationality in Normative Reasoning, Especially in 

Law. Soeteman is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en meer in het 

bijzonder voorzitter van de sectie Rechtswetenschappen alsmede van de subcommissie gedrags- en 

maatschappijwetenschappen van de Commissie tot Erkenning van Onderzoekscholen. Hij is tevens secretaris 

geestes- en maatschappijwetenschappen bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.  

Tevens is hij voorzitter van de Raad van Advies van het NILG. Hij promoveerde aan de Rijksuniversiteit 

Leiden en was onder meer werkzaam aan de Universiteit Utrecht.  

 

Prof. mr. E. (Elies) Steyger 

Elies Steyger is sinds 2001 hoogleraar Europees bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en sinds 

1999 advocaat bij Holla Poelman van Leeuwen advocaten. Voordien was zij senior wetgevingsjurist bij de 

ministeries van Volkgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken. Haar deskundigheid bevindt zich 

met name op de gebieden Europees recht, mededingingsrecht alsmede op ‘hybride organisaties’. Haar 

praktijk bestaat overwegend uit zaken betreffende staatssteun, aanbestedingen en de toepassing van 

Europees recht door bestuursorganen. Als hoogleraar houdt zij zich onder meer bezig met nog bestaande 

mogelijkheden om publieke belangen te waarborgen door middel van overheidsbijdragen (mogelijke 

staatssteun), de aanwending van de Awb als instrument voor het EG-verdrag, de daarop gebaseerde 

secundaire regelgeving en de interpretatie ervan door het Hof van Justitie. Haar aandacht gaat voorts uit  

naar de implementatie van de Dienstenrichtlijn en de stelselwijziging ziektekostenverzekering. 

 

Prof. mr. dr. H.D. (Helen) Stout  

Helen Stout is hoogleraar Recht en Infrastructuren aan de Technische Universiteit Delft alsmede Fellow van 

het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences. Zij is tevens 

wetenschappelijk directeur van het Centre for Law and Innovation, een samenwerkingsverband tussen de  

TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op het 

proefschrift De betekenissen van de wet. Theoretisch-kritische beschouwingen over het beginsel van 

wetmatigheid van bestuur en publiceert regelmatig over onderwerpen op het snijvlak van recht, techniek en 

samenleving. Haar onderzoek concentreert zich op infrastructuurgebonden sectoren. Hiernaast is zij onder 

meer redactielid van Bestuurswetenschappen, plaatsvervangend voorzitter van de 

bezwaarschriftencommissies van het ministerie van VWS en van het Fonds voor Cultuurparticipatie, lid van 

die van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten en columnist van Energie Nederland. 

 

 

 



  

Prof. mr. L.C.A. (Leon) Verstappen 

Leon Verstappen is sinds 1998 hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor was hij verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Waar hij  

in Nijmegen sectievoorzitter notarieel recht was, werd hij in Groningen vakgroepvoorzitter (2001) en 

vervolgens decaan (2006). Eén dag in de maand werkt hij daarnaast op een notariskantoor. Zijn expertise 

bevindt zich op het gebied van het verbeteren van curricula van universiteitsprogramma’s, op het gebied van 

zowel het praktische als het theoretische notariële recht en op het gebied van juridische kennissystemen. Zo 

heeft hij een nieuw kennissysteem ontwikkeld voor het notariaat, waaraan meer dan 80 auteurs hebben 

bijgedragen en dat inmiddels is geïmplementeerd bij bijna de helft van de Nederlands notariskantoren. 

Verder heeft meegewerkt aan meer dan 40 (hand)boeken, heeft hij meer dan 100 wetenschappelijke artikelen 

op zijn naam staan en is hij is hij lid (geweest) van vele commissies. 

 

Prof. dr. G.J. (Gijsbert) Vonk 

Gijsbert Vonk studeerde rechten in Amsterdam en Londen voordat hij aan de Universiteit van Tilburg zijn 

doctoraat ontving. Zijn specialisaties zijn (internationaal) socialezekerheidsrecht, Europees recht en 

bestuursrecht. Sinds 1990 is hij deeltijdhoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam. Tussen 1993 en 2006 was hij bovendien hoofd Juridische Zaken van de Sociale 

Verzekeringsbank in Amstelveen en sinds 2007 is hij hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de 

Rijksuniversiteit Groningen. Bij de oprichting van het Groningen Centre for Law and Governance in 

december 2008 werd hij daarvan wetenschappelijk directeur (ad interim). Vonk is onderzoeksleider van  

het programma Cross border welfare state  en een van de onderzoeksleiders van het programma Public 

governance of the welfare state. Verder is hij onder meer expert Europees recht voor de Raad van Europa en 

is hij redactielid van twee tijdschriften. 

 

Prof. mr. S.E. (Sjoerd) Zijlstra 

Sjoerd Zijlstra is sinds 2000 hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en 

thans programmaleider van het onderzoeksprogramma Overheid en Particulier Initiatief. Daarvoor was hij 

werkzaam bij de Stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken. Hij werkte mee aan de Nota Functioneel bestuur, waarom en hoe?, aan de ontwerp-aanwijzingen 

inzake zelfstandige bestuursorganen en was adjunct-secretaris van de commissie-Scheltema (Steekhoudend 

ministerschap, 1993). Van 1993 tot 1997 was hij UD staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam, om daar vervolgens te promoveren. Zijn dissertatie Zelfstandige bestuursorganen in een 

democratische rechtsstaat werd beloond met de VAR-prijs. Voorts was hij als onderzoeker verbonden aan de 

G.J. Wiarda Instituut (Universiteit Utrecht) en beleidscoördinator van de directie Constitutionele Zaken en 

Wetgeving. 

 

Prof. mr. W.A. (Wijnand) Zondag  

Wijnand Zondag is hoogleraar Arbeidsrecht gespecialiseerd in het arbeidsmarktbeleid en economische 

politiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is hij adviseur bij Barents Krans Advocaten & 

Notarissen te Den Haag, voorzitter van de Raad van Toezicht verpleeghuizen Het Baken te Elburg, lid van de 

raad van toezicht Home Base Support,  raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Leeuwarden, lid van de 

Commissie van Beroep VGS, DGA Zonnestein beheer BV en lid van het deputaatschap voor studerenden van 

de Gereformeerde Gemeenten. 

 


