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I

De masteropleiding omvat 60 studiepunten, 1 studiejaar.
De masteropleiding bestaat uit twee verschillende afstudeerrichtingen, Ondernemingsrecht en Law, Markets and
Behavior (Engels). De afstudeerrichtingen kunnen niet worden gecombineerd.
Zittende studenten kunnen voor het jaarschema, meer informatie over het eisenpakket voor afstuderen, de
overgangsregelingen, doelstelling en eindtermen van de opleiding gaan naar VUnet en zoeken op ‘jaarschema’ of
‘Onderwijs- en Examenregeling’.
Ben je aankomend student ga dan voor meer informatie over deze opleiding naar: www.vu.nl &gt; Onderwijs &gt;
Masteropleidingen.
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Master Ondernemingsrecht
Opleidingsdelen:
- Master Ondernemingsrecht, afstudeerrichting Law, Markets & Behavior
- Master Ondernemingsrecht, afstudeerrichting Ondernemingsrecht aan de Zuidas

Master Ondernemingsrecht, afstudeerrichting Law, Markets & Behavior
Vakken:

Naam

Periode

Credits

Code

Anatomy of Corporate Law

Periode 1

6.0

R_AoCL

Contract Law, Dispute
Resolution and Psychology

Periode 1

6.0

R_CLDRP

Financial Law: Market
Regulation & Behavior

Periode 4

6.0

R_FMMRB

Insolvency Law & Corporate Periode 3
Finance

6.0

R_ILCF

Law and Behavioral
Economics

Periode 2

6.0

R_LBE

Law, Behavior and the
Functioning of Markets

Periode 2

6.0

R_LBFM

Lawyers’ Ethics:
Professional Ethics vs
Ethics of the Market Place

Periode 5

6.0

R_LEEMP

Scriptie Master
Ondernemingsrecht

Ac. Jaar (september)

12.0

R_ScripOnd

Tort Law, Competition Law
& Law and Economics

Periode 4

6.0

R_TLCLLE

Master Ondernemingsrecht, afstudeerrichting Ondernemingsrecht aan de Zuidas
Vakken:

Naam

Periode

Credits

Code

American Company Law

Periode 6

6.0

R_ACLaw

Corporate finance en
effectenrecht

Periode 3+4

6.0

R_Corp.finan

Goederen- en
contractenrecht voor
ondernemingen

Periode 1+2

9.0

R_GoedCon9

Internationaal
ondernemingsrecht

Periode 3+4

6.0

R_Int.ondern
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Masterclass
ondernemingsrecht

Periode 1+2

9.0

R_MCond9

Privatissimum

Periode 3+4

6.0

R_Privatissi

Scriptie Master
Ondernemingsrecht

Ac. Jaar (september)

12.0

R_ScripOnd

Stage ondernemingsrecht

Periode 5

6.0

R_Stage.Ond

American Company Law
Vakcode

R_ACLaw ()

Periode

Periode 6

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Examinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Docent(en)

mr. J.L. Smeehuijzen

Lesmethode(n)

Hoorcollege

Niveau

400

Doel vak
How will this objective be achieved? How does this course contribute to
the objectives of the Degree Programme? These course objectives can be
found in the Academic and Examination Regulations of the Study Programme
(s) – to be found online
http://www.rechten.vu.nl/en/students/regulations/index.asp
The purpose of this course is twofold. First, it aims to acquaint the
student with the company law of a jurisdiction that is highly relevant
for Dutch practicioners. Secondly, it fosters the students ability to
write and discuss in English.
The following course objectives are only available in Dutch:
De afgestudeerde master beschikt over de volgende vaardigheden en
attituden:
- de vaardigheid literatuur en juridische bronnen op het gebied van het
ondernemingsrecht diepgaand te analyseren en interpreteren en daarover
kritische vragen te stellen
- de vaardigheid om kennis van het ondernemingsrecht toe te passen in
complexe casus
- de vaardigheid om creatieve oplossingen aan te dragen voor complexe
problemen
- de vaardigheid zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek van
enige omvang voor te bereiden en uit te voeren (probleemstelling
formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens,
conclusies trekken)
- de vaardigheid een wetenschappelijk juridische betoog schriftelijk en
mondeling te presenteren
- een kritische houding aannemen ten aanzien van onderzoek op het gebied
van het Ondernemingsrecht
Inhoud vak
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The anatomy of American corporate law will be discussed.
Toetsvorm
Written exam and paper
Literatuur
Yet to be determined.

Anatomy of Corporate Law
Vakcode

R_AoCL ()

Periode

Periode 1

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Examinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Lesmethode(n)

Hoorcollege

Niveau

500

Doel vak
This course aims to highlight the economic logic of corporate law.
Business corporations, in any jurisdiction, share five basic legal
characteristics: legal personality, limited liability, transferable
shares, delegated management under a board structure and investor
ownership. Corporate law everywhere must provide for them. In this
course, we explore the role of corporate law in minimizing agency
problems – and thus, making the corporate form practible – in the most
important categories of corporate actions. We address seven categories
of transactions and decisions that involve the corporation, its owners,
its managers and the other parties with whom it deals. We will thus
cover all of the important problems in corporate law.
Inhoud vak
More particularly, we will be discussing: (i) The interests of
shareholders as a class, (ii) Minority Shareholders and Non-Shareholders
constituencies, (iii) Transactions with creditors, (iv) Related-Party
transactions, (v) Fundamental changes, (vi) Control Transactions and
(vii) Issuers and Investor Protection.
Onderwijsvorm
Lectures
Toetsvorm
Written exam
Literatuur
Reinier Kraakman and others, The Anatomy of Corporate Law, Oxford, 2009

Contract Law, Dispute Resolution and Psychology
Vakcode

R_CLDRP ()

Periode

Periode 1

Credits

6.0
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Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Examinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Docent(en)

mr. J.L. Smeehuijzen

Lesmethode(n)

Hoorcollege

Niveau

500

Doel vak
This course addresses the principles of contract law and the
psychological dimensions of contract negotiations. It is a course in
which the legal perspective and the behavioral perspective are
intertwined.
The course does not deal with the specifics of national laws of
contract; instead it focuses on the universal themes of contract law.
This more abstract approach provides a broader understanding and
prepares the student for a future in which he has to exchange thoughts
with colleagues from other jurisdictions.
Inhoud vak
The topics analyzed in the contractual part of the course include but
are not limited to: a) the notion of contract; b) Formation of contract;
c) validity of contracts;
d) interpretation and contents; e) supervening events in the life of
contract; f) Remedies for non-performance; g) Third party consequences.
The part on contract negotiations will provide you with an experiential,
simulation based introduction to the theory and practice of negotiation
and help you understand how your personal background, values, feelings
and personal style affect your performance as a negotiator.
The topics to be discussed in the behavioral classes on negotiations
will be: a) value
distribution in single-issue, two-party negotiations; b) value creation
in multi-issue, two-party negotiations; c) psychological factors in
dispute resolution; introduction to counseling: the lawyer-client
Relationships.
Onderwijsvorm
Lectures
Literatuur
• Mnookin, R.H., Peppet, S.R., & Tulumello, A.S. (2004). Beyond Winning:
Negotiating to Create Value in Deals and Disputes, Harvard Press.
• Robert A. Hillman, Principles of Contract Law, Thomson Reuters, 2009.
• Selected journal and practitioner articles will also be assigned for
individual sessions.

Corporate finance en effectenrecht
Vakcode

R_Corp.finan (201612)

Periode

Periode 3+4

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands
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Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. dr. R. Mellenbergh

Examinator

mr. dr. R. Mellenbergh

Docent(en)

prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers, mr. dr. R. Mellenbergh

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkcollege

Niveau

500

Doel vak
Het vak Corporate Finance & Effectenrecht draagt bij aan de volgende
eindtermen van de opleiding VU Master Ondernemingsrecht aan de Zuidas:
De afgestudeerde master student beschikt over de volgende kennis en
inzichten:
- Kennis van en inzicht in het financiële recht (de Wet op het
financieel toezicht en aanverwante wetgeving), corporate governance en
bedrijfsovernames. De nadruk ligt op banken en beursvennootschappen
- Inzicht in de samenhang tussen de hoofdgebieden van het financiële
(toezicht)recht
- Inzicht in het functioneren van, en de interactie tussen, de actoren
binnen het financiële (toezicht)recht en het ondernemingsrecht
De afgestudeerde master student beschikt over de volgende vaardigheden
en
attituden:
- De vaardigheid om literatuur en juridische bronnen op het gebied van
het
financiële recht en het ondernemingsrecht diepgaand te analyseren en
interpreteren, en daarover kritische vragen te stellen
- De vaardigheid om kennis van het financiële recht en het
ondernemingsrecht toe te passen op een casus
- De vaardigheid om creatieve oplossingen aan te dragen voor complexe
problemen
- De vaardigheid om zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek van
enige omvang voor te bereiden en uit te voeren (probleemstelling
formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens,
conclusies trekken); dit mede in het kader van het schrijven van een
paper
- De vaardigheid om een wetenschappelijk juridische betoog schriftelijk
te presenteren (paper)
- Een kritische houding aannemen ten aanzien van onderzoek op het gebied
van het financiële (toezicht)recht
- De vaardigheid te reflecteren op het eigen leerproces en het eigen
leerproces te sturen en te plannen
Inhoud vak
- Inleiding: De opbouw van de Wet op het financieel toezicht en
verschillende
soorten financiële instrumenten
- Toezicht en sancties
- Regulering van banken
- Corporate governance voor banken en beursvennootschappen
- Capital Markets I (primaire markt)
- Capital Markets II (secundaire markt)
- Transparantie en marktmisbruik
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- Openbare biedingen
Onderwijsvorm
- Hoorcolleges (8), zowel bij de deelnemende advocatenkantoren als op de
VU: docenten prof. dr. Geert Raaijmakers, dr. Rik Mellenbergh en
gastdocenten
- Werkgroepen (6): docent dr. Rik Mellenbergh
Toetsvorm
- Geroosterd schriftelijk tentamen (80%)
- Paper met betrekking tot het onderdeel Corporate governance (20%)
Literatuur
- L.J. Silverentand (red.), Hoofdlijnen Wft, Recht en Praktijk
Financieel Recht, FR6, Deventer: Kluwer, tweede druk, 2013
- Artikelen & jurisprudentie per onderwerp - nader bekend te maken via
Blackboard
- De power point presentaties van de (gast)docenten zoals (na de
desbetreffende hoorcolleges) gepubliceerd op Blackboard
Aanbevolen voorkennis
Tot aanbeveling strekt voorkennis van het ondernemingsrecht (Dit vak
wordt verzorgd binnen de VU Master Ondernemingsrecht aan de Zuidas).
Doelgroep
Exclusief voor de studenten van de VU Master Ondernemingsrecht aan de
Zuidas master
Overige informatie
Het vak Corporate Finance & Effectenrecht omvat 6 EC, en is exclusief
bedoeld voor studenten van de VU Master Ondernemingsrecht aan de Zuidas

Financial Law: Market Regulation & Behavior
Vakcode

R_FMMRB ()

Periode

Periode 4

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Examinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

500

Doel vak
The course aims to provide students with a thorough understanding of the
interlocking fields of private law and financial regulation from a
European perspective. Having followed the course, students can navigate
the complex area of financial regulation. They are able to analyse and
evaluate the application of contractual and other private-law techniques
to problems arising in finance, taking account of the interaction
between private and regulatory law.
Inhoud vak
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The course is organised around the following four clusters of financial
phenomena:
• Funding: acquiring finance, indirectly through intermediation by
commercial banks or directly by issuing securities on primary markets
(eg ‘going public’ through an IPO, an initial public offering of
shares);
• Investment: the provision of funding by institutional and other
investors (eg pension funds investing in alternative assets, such as
private equity funds, which themselves invest directly in companies);
• Infrastructures and Services: the institutions and activities
supporting financial transactions and positions (eg stock exchanges,
derivatives exchanges, and central clearing of transactions effected on
such exchanges);
• Risk Transfer: risk and risk management, in particular through
derivatives, financial collateral and synthetic finance (eg the use of
credit default swaps to ‘insure’ against default).
Financial Law takes an integrated approach to financial phenomena,
combining the study of relevant EU regulatory regimes with the analysis
of private-law techniques. The latter have often evolved into market
practice (‘de facto harmonisation’, or even a lex mercatoria), as
exemplified by the extensive use of standard documentation by financial
market participants. Where useful, attention will be paid to the ongoing
European harmonisation of private law.
Onderwijsvorm
Lectures
Toetsvorm
Written exam
Literatuur
Detailed information about reading materials and the topics to be dealt
with in class will be available on Blackboard.

Goederen- en contractenrecht voor ondernemingen
Vakcode

R_GoedCon9 ()

Periode

Periode 1+2

Credits

9.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Examinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Docent(en)

prof. mr. R.P.J.L. Tjittes, mr. B. Breederveld, mr. J.L.
Smeehuijzen

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

500

Doel vak
De vergaande vormen van specialisatie die we binnen het
ondernemingsrecht tegenkomen, doen er niet aan af dat het in de kern
steeds draait om de basisleerstukken van het vermogensrecht. In dit vak
worden die basisleerstukken, in het bijzonder die op het terrein van het
goederenrecht en het contractenrecht, binnen de ondernemingsrechtelijke
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context besproken.
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
De afgestudeerde master beschikt over de volgende kennis en inzichten:
-diepgaande kennis van en inzicht in de hoofdgebieden van het
commerciële ondernemingsrecht, het financiële recht en het fusie- en
overnamerecht
-inzicht in de samenhang tussen de hoofdgebieden van het
ondernemingsrecht
-inzicht in het functioneren van en de interactie tussen de actoren
binnen het ondernemingsrecht
De afgestudeerde master beschikt over de volgende vaardigheden en
attituden:
-de vaardigheid literatuur en juridische bronnen op het gebied van het
ondernemingsrecht diepgaand te analyseren en interpreteren en daarover
kritische vragen te stellen
-de vaardigheid om kennis van het ondernemingsrecht toe te passen in
complexe casus
-de vaardigheid om creatieve oplossingen aan te dragen voor complexe
problemen
-de vaardigheid zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek van
enige omvang voor te bereiden en uit te voeren (probleemstelling
formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens,
conclusies trekken)
-de vaardigheid een wetenschappelijk juridische betoog schriftelijk en
mondeling te presenteren
-een kritische houding aannemen ten aanzien van onderzoek op het gebied
van het Ondernemingsrecht
Inhoud vak
Op contractenrechtelijk terrein worden onder andere besproken de
verhouding van het contractenrecht tot de andere terreinen van het
vermogensrecht, de centrale rol van de redelijkheid en billijkheid in
het recht, contractvrijheid, de belangrijkste contractenrechtelijke
remedies, de overeenkomst tot koop van een onderneming (SPA).
Op goederenrechtelijk terrein gaat het om insolventierecht als
lakmoesproef, rangorde en overeenkomst en faillissement, pauliana,
verrekening en misbruik van verrekening, onrechtmatige daad en
financiering van de vennootschap.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen en een take home tentamen
Literatuur
De literatuur wordt voor het verbintenisrechtelijke deel per onderwerp
beschikbaar gesteld. Voor het goederenrechtelijk deel is voorgeschreven
het handboek Insolventierecht van Polak-Pannevis. Daarnaast is er een
syllabus.

Insolvency Law & Corporate Finance
Vakcode

R_ILCF ()

Periode

Periode 3

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
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Coördinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Examinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Docent(en)

mr. J.L. Smeehuijzen

Lesmethode(n)

Hoorcollege

Niveau

500

Doel vak
• After completing the course, students will have developed the
following capacities:
• Students understand the working of a balance sheet and its relation to
a profit and loss account.
• Students can perform basic company valuation.
• Students will have gained an understanding and working knowledge of
basic corporate finance concepts, such as debt vs equity, tax benefits
related to debt, leverage ratio’s, basic risk allocation and net present
value tests.
• Students can apply private law rules from different jurisdictions as
to the ranking of creditors (unsecured, secured and preferred) to
different corporate finance cases.
• Students understand and can reflect upon the different methods of debt
finance.
• Students can evaluate different rules on shareholder finance and the
liberty of stake holders to determine the capital structure of a firm
themselves. Students can also evaluate current finance practices against
the background of basic corporate law principles of limited liability.
• Students can assess the implications of different capital structure on
the risk profile of the company and how this creates different
incentives for management and shareholders.
Inhoud vak
Lawyers increasingly have to deal with financial information. Without
understanding financial information, they can often still do their job,
but don’t really understand what the larger project they are involved in
means for their clients and third parties. So they end up only executing
instructions from clients, without properly advising their clients.
This course starts with basic corporate finance. It starts with the
working of a balance sheet and the profit and loss account of company
and how they interrelate. It also includes company valuation methods,
such as Discounted Cash Flow.
The second party of the course provides a working knowledge of the
interrelation of basic corporate finance and law; for example how the
concepts of equity and debt translate into legal concepts of
shareholders and creditors and what the litmus test of Insolvency has to
say about these concepts. An understanding will be provided of how
corporate finance concepts such as solvency ratio’s, liquidity and
leverage relate to legal rules on directors’ liability. Also a critical
analysis will be provided of the assumptions underlying the traditional
debtor-creditor relationship, and whether these assumptions still hold
in the light of the great variety of creditors, ranging from
professional hedge funds to unsecured trade creditors and tort victims.
Also more sophisticated ways of finance will be discussed, such as a
Leveraged Buy-Outs. These will be discussed in the light of law’s
struggle to provide a suitable framework for leveraged forms of finance.
Furthermore, different forms of shareholder finance will be discussed,
among which financing by way of secured loans and guarantees, instead of
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equity.
Onderwijsvorm
Lectures
Toetsvorm
Written in class exam.
Literatuur
Detailed information about reading materials and the topics to be dealt
with in class will be available on blackboard.

Internationaal ondernemingsrecht
Vakcode

R_Int.ondern (201613)

Periode

Periode 3+4

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. M. Zilinsky

Examinator

mr. M. Zilinsky

Docent(en)

mr. M. Zilinsky

Lesmethode(n)

Hoorcollege

Niveau

500

Doel vak
Het overkoepelende doel van het vak is het leren oplossen van
internationale problemen van privaatrechtelijke aard, waarbij meerdere
rechtstelsels voor toepassing in aanmerking komen, in het bijzonder
problemen waarbij ondernemingen zijn betrokken. De student wordt in het
kader van de oplossing van de internationale problemen met drie
hoofdvragen geconfronteerd. Ten eerste, de vraag naar de bevoegdheid van
de rechter (welke rechter is bevoegd om van een internationaal
privaatrechtelijk geschil kennis te nemen?). Ten tweede, de vraag naar
het toepasselijke recht (welk recht is op een internationale
privaatrechtelijke rechtsverhouding van toepassing?). Tot slot, de vraag
naar de erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlandse rechterlijke
beslissing in Nederland dan wel andersom.
De student verwerft kennis en inzicht teneinde de aan hem (of haar)
voorgelegde casus te analyseren en op basis van deze analyse de juiste
juridische kwalificatie toe te passen. Dit betekent dat hij (of zij) de
uit de casus voortvloeiende vraag onder een van de hoofdvragen kan
onderbrengen en de bijbehorende regel kan toepassen. De toepassing van
deze regel leidt tot een oplossing die de student op zijn merites kan
beoordelen. Het analyseren draagt zowel aan de praktische als aan de
wetenschappelijke ontwikkeling van de student bij. Het verrichten van
een analyse en het zoeken van een oplossing bij een vraag/dilemma
vereist uiteenzetting met de bekende theorieën (wetenschappelijke
ontwikkelingen). Een analyse dient vervolgens in het kader van dit vak
ook tot beantwoording van de gestelde vraag (praktische ontwikkeling).
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
De afgestudeerde master beschikt over de volgende kennis en inzichten:
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-inzicht in de samenhang tussen de hoofdgebieden van het
ondernemingsrecht
-inzicht in het functioneren van en de interactie tussen de actoren
binnen het ondernemingsrecht
De afgestudeerde master beschikt over de volgende vaardigheden en
attituden:
-de vaardigheid literatuur en juridische bronnen op het gebied van het
ondernemingsrecht diepgaand te analyseren en interpreteren en daarover
kritische vragen te stellen
-de vaardigheid om kennis van het ondernemingsrecht toe te passen in
complexe casus
-de vaardigheid om creatieve oplossingen aan te dragen voor complexe
problemen
-de vaardigheid zelfstandig een rechtswetenschappelijk onderzoek van
enige omvang voor te bereiden en uit te voeren (probleemstelling
formuleren, verzamelen van informatie, interpreteren van gegevens,
conclusies trekken)
-de vaardigheid een wetenschappelijk juridische betoog schriftelijk en
mondeling te presenteren
-een kritische houding aannemen ten aanzien van onderzoek op het gebied
van het Ondernemingsrecht
-de vaardigheid te reflecteren op het eigen leerproces en het eigen
leerproces te sturen en te plannen
Inhoud vak
De leerdoelen van het vak hebben betrekking op drie niveaus: kennis,
inzicht en toepassing. Hierbij worden de studenten niet alleen vertrouwd
gemaakt met de wetenschappelijke concepten, maar tevens de praktische
toepassing daarvan en de gevolgen van deze toepassing.
In het kader van het vak Internationaal Ondernemingsrecht verkrijgen
studenten gespecialiseerde kennis die nodig is om eventueel bij een der
bij de master betrokken advocatenkantoren werkzaam te kunnen zijn. Het
vertrouwd zijn met het internationaal ondernemingsrecht is een der
hoofdtaken van een advocaat die bij een ‘Zuidas’-kantoor werkzaam is.
Deze advocatenkantoren zijn voornamelijk, zo niet alleen, op het terrein
van ondernemingsrecht werkzaam. De internationale dimensie van hun
praktijk wordt door hun clientèle (internationaal georiënteerde
ondernemingen en organisaties resp. organisaties uit buitenland die
betrokken raken bij geschillen in Nederland) gegeven.
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Literatuur
-P. Vlas, Rechtspersonen, Praktijkreeks IPR, deel 9,Apeldoorn-Antwerpen:
Maklu 2009;
-L. Strikwerda, Inleiding tot het Nederlands Internationaal
Privaatrecht, 11e druk, Deventer: Kluwer 2015;
-Internationaal Privaatrecht, Verordeningen, Verdragen en Wetten,
uitgave T.M.C. Asser Instituut/Stichting Ars Aequi;
-Internationaal Privaatrecht, Rechtspraak, uitgave T.M.C. Asser
Instituut.
-Teksten en documenten beschikbaar via Blackboard

Law and Behavioral Economics
Vakcode

R_LBE ()
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Periode

Periode 2

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Examinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Docent(en)

mr. J.L. Smeehuijzen

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkcollege

Niveau

500

Doel vak
After completing the course, students will have developed the following
capacities:
• Students will have an understanding of economic decision theory, and
are able to define the components of rationality and Bayesian updating.
• Students are able to formulate the main tenets and implications of the
economic theory of deterrence.
• Students know how different biases affect decision making under
uncertainty and in bargaining and are able to elucidate the main
behavioral theories of decision making under risk.
• Students understand the basic concepts of game theory, such as the
Nash equilibrium, and are able to use these concepts to analyse social
dilemma problems.
Inhoud vak
Over the last decades, behavioral economics has become one of the main
new research areas in economics. By testing predictions of traditional
economics and merging them with insights from psychology, behavioural
economics yields more accurate models of human decision-making. Insights
from this vibrant new field are relevant for policy makers in many
fields of inquiry, including the formation and implementation of legal
rules.
This course provides an introduction to behavioral economics, and shows
the relevance of an appropriate model of human decision making for the
analysis of legal rules. To provide an appropriate benchmark, the course
first introduces the basic building blocks of economic decision theory.
We discuss the tenets of rationality underlying the theory of utility
maximization under uncertainty and rational information processing. We
discuss applications to the economics of crime and bargaining.
We then discuss deviations from rationality, including such phenomena as
the endowment effect and loss aversion, and discuss improved models of
decision making such as prospect theory. We analyse the importance of
such models for the design of regulation, with specific attention to the
effectiveness of deterrence and the possibilities of `benevolent
paternalism’ or ‘nudging’.
The last part of the course deals with strategic interactions between
individuals, and provides an introduction to game theory and the
analysis of social dilemmas. We use simple games to investigate the
origins of social order and the interactions between formal law
enforcement mechanisms and informal social norms. We explore how such
norms can strengthen or weaken legal enforcement depending on the social
context.
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Onderwijsvorm
Lectures
Toetsvorm
On the basis of a written exam and in-class exercises.
Literatuur
Detailed information about reading materials and the topics to be dealt
with in class will be available on blackboard.

Law, Behavior and the Functioning of Markets
Vakcode

R_LBFM ()

Periode

Periode 2

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

prof. dr. G.T. Davies

Examinator

prof. dr. G.T. Davies

Docent(en)

mr. J.L. Smeehuijzen

Lesmethode(n)

Hoorcollege

Niveau

500

Doel vak
The aim of this course is to examine the relevance of human behavior to
the regulation of markets. Our underlying norms, susceptibility to herd
behavior, desire to be accepted, and instinctive reactions to risk and
to change - to name a few examples - may lead to individuals behaving
in ways that undermine regulatory approaches premised on the simple,
calculating,''rational'' actor. Starting from classic literature on the
psychological aspects of market regulation students will learn how to
understand, criticize and improve traditional approaches to regulation
in the light of behavioral insights. They will also learn about new
approaches being taken in the light of those insights. The course will
thus involve mastering theoretical insights from different disciplines,
understanding their relationship to different kinds of market
regulation, and presenting this in written and oral form.
Inhoud vak
Some of the topics we will consider are:
-How do we understand markets:as a phenomenon apart from social and
ethical constraints, or as embedded in social relationships and norms?
-How do we understand market actors, their motivations, and their
responses to each other and to incentives? How is the idea of a
'rational actor' used?
-What kinds of “market failures” have traditional economic theories used
to justify regulation?
Are these the only failures that could be or should be used to justify
regulation?
-What regulatory theories and approaches have been used to address the
problems of the global financial crisis to date? What role do these give
to behavioral insights?
-How could more comprehensive thinking about social norms, about human
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psychology,
about how to produce cultural change within organizations, and about the
social embedded nature of markets improve regulation and outcomes in
global markets?
Different kinds of markets will be considered - financial, goods, and
services - and different kinds of regulatory mechanisms - deregulation,
self-regulation, regulation by public/private partnerships, domestic
regulation by state actors, and cross-border
cooperation within transnational regulatory networks.
Onderwijsvorm
Lectures
Toetsvorm
Written assignments (80%) and presentation (20%)
Literatuur
Reading material will announced and where appropriate made available via
blackboard.

Lawyers’ Ethics: Professional Ethics vs Ethics of the Market Place
Vakcode

R_LEEMP ()

Periode

Periode 5

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Examinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

500

Doel vak
This course provides an introduction to professional ethics for lawyers
in the corporate sector.
Inhoud vak
In the last decade, the financial crisis and the wide range of corporate
frauds (Enron, World.com, Volkswagen) have spurred the debate in legal
ethics about the professional responsibility of corporate lawyers. More
recently, the leaked ‘Panama Papers’ led to public critique on the
apparently limited sense of responsibility of the lawyers involved.
This course focuses on the topic of lawyers' ethics in a corporate
context. It is based on the idea that lawyers' (mis)conduct cannot be
explained exclusively by the choices of individual lawyers. Instead, a
full explanation needs to take into account the influence of the social,
organizational and political context on the functioning of lawyers.
Hence, this course takes up an interdisciplinary and contextual approach
by combining insights from law, legal ethics, social psychology,
sociology, economy, moral-, social- and political philosophy.
The following three interrelated parts constitute the core elements of
the course:
a) a general introduction to professional ethics;
b) an interdisciplinary analysis of lawyers' ethics in a corporate
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context;
c) an examination of the relation between personal and professional
integrity in corporate lawyering.

Masterclass ondernemingsrecht
Vakcode

R_MCond9 ()

Periode

Periode 1+2

Credits

9.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

prof. mr. W.J.M. van Veen

Examinator

prof. mr. W.J.M. van Veen

Docent(en)

prof. mr. W.J.M. van Veen, prof. mr. J.B. Huizink

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkcollege

Niveau

500

Doel vak
Met de studenten worden de hoofdthema's op het gebied van het
ondernemingsrecht diepgaand doorgewerkt.
Het vak draagt bij aan de volgende eindtermen van de opleiding:
De afgestudeerde master beschikt over de volgende kennis en inzichten:
-diepgaande kennis van en inzicht in de hoofdgebieden van het
commerciële
ondernemingsrecht, het financiële recht en het fusie- en overnamerecht
-inzicht in de samenhang tussen de hoofdgebieden van het
ondernemingsrecht
-inzicht in het functioneren van en de interactie tussen de actoren
binnen het ondernemingsrecht
De afgestudeerde master beschikt over de volgende vaardigheden en
attituden:
-de vaardigheid literatuur en juridische bronnen op het gebied van het
ondernemingsrecht diepgaand te analyseren en interpreteren en daarover
kritische vragen te stellen
-de vaardigheid om kennis van het ondernemingsrecht toe te passen in
complexe casus
-de vaardigheid om creatieve oplossingen aan te dragen voor complexe
problemen
-de vaardigheid te reflecteren op het eigen leerproces en het eigen
leerproces te sturen en te plannen
Inhoud vak
-Rechtsvormen en hun kenmerken
-Stem, stemrecht, besluit
-Vertegenwoordiging, onrechtmatige daad, toerekening
-Bestuur en Toezicht
-Aansprakelijkheid van bestuurders/commissarissen
-Concernrecht
-Jaarrekeningenrecht
-Aandelen en kapitaal
-Aandeelhouderschap
-Enquêterecht
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-Overname, fusie en splitsing
-Europees Ondernemingsrecht
-Personenvennootschappen
Toetsvorm
Geroosterd schriftelijk tentamen
Halverwege de cursus wordt een deeltoets aangeboden. Deelname is
facultatief. Studenten kunnen hiermee een half bonuspunt behalen indien
zij 80 van de 100 punten scoren. Dit 0,5 bonuspunt wordt opgeteld bij
het resultaat van het tentamen, met dien verstande dat het behaalde
eindresultaat niet hoger kan zijn dan een 10. Het 0,5 bonuspunt (indien
behaald) vervalt na de eerste tentamengelegenheid en telt derhalve niet
mee indien de student aan een latere tentamenmogelijkheid deelneemt (ook
niet indien dit voor de desbetreffende student de eerste keer zou zijn
dat hij/zij het tentamen aflegt.
Literatuur
Voorgeschreven literatuur en jurisprudentie wordt vermeld op BB en
(deels) via BB beschikbaar gesteld

Privatissimum
Vakcode

R_Privatissi (201566)

Periode

Periode 3+4

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

prof. mr. A.F. Verdam

Examinator

prof. mr. A.F. Verdam

Docent(en)

prof. mr. A.F. Verdam

Lesmethode(n)

Werkcollege

Niveau

500

Doel vak
Doel van het vak is beter inzicht te krijgen in diverse verspreide
onderdelen van het ondernemingsrecht en actuele ontwikkelingen daarin.
Het betreft vaak onderwerpen en ontwikkelingen die in de handboeken
slechts in beperkte mate worden behandeld of aangestipt, maar die in de
ondernemingspraktijk vandaag de dag met regelmaat aan de orde komen.
Ook kan het gaan om onderstromen in het ondernemingsrecht die van
materiele invloed zijn op de ontwikkelingstendensen daarvan. Bij de
onderwerpen wordt veel aandacht besteed aan de dynamiek van de praktijk
waarin deze naar voren komen, en de invloed daarvan op de toepassing van
de normen.
Inhoud vak
Actuele onderwerpen en ontwikkelingen in met name het ondernemingsrecht.
Onderwijsvorm
Werkgroepen - deelname aan de werkgroepen is verplicht.
Op interactieve wijze worden opdrachten en referaten van de studenten
besproken. Iedere student moet een presentatie houden over een
onderwerp, en een andere student treedt daarbij vervolgens als referent
op . Voorts wordt schriftelijk een opdracht gemaakt.
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Toetsvorm
De volgende onderdelen maken deel uit van de toetsing:
- Presentaties.
- Optreden als opponent/referent.
- Opdrachten.
- Verplichte deelname aan de werkgroepen.
Literatuur
Literatuur wordt per onderwerp opgegeven.

Scriptie Master Ondernemingsrecht
Vakcode

R_ScripOnd ()

Periode

Ac. Jaar (september)

Credits

12.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Niveau

600

Stage ondernemingsrecht
Vakcode

R_Stage.Ond (201614)

Periode

Periode 5

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Examinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Niveau

500

Doel vak
Tijdens de stage draait de student mee in de praktijk van een van de aan
de Master deelnemende advocatenkantoren op de Zuidas. Doordat hij daar
praktische juridische problemen moet oplossen (of tenminste suggesties
daartoe moet aandragen), stukken schrijft, presentaties houdt en met
collega's van gedachten wisselt, neemt zijn kennis van het relevante
rechtsgebied toe, verbeteren zijn schriftelijke en mondelinge
uitdrukkingsvaardigheid en raakt hij bekend met de maatschappelijke
context waarin het recht functioneert.
Inhoud vak
Het zal steeds zo zijn dat de student tijdens de stage te maken krijgt
met problemen uit de ondernemingsrechtelijke rechtspraktijk. De
Zuidaskantoren zijn langs de lijnen van verschillende rechtsgebieden
opgesplitst in praktijkgroepen. Met welk onderwerpen de student precies
te maken krijgt, is afhankelijk van de praktijkgroep waar hij wordt
geplaatst.
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Onderwijsvorm
N.v.t.
Literatuur
N.v.t.

Tort Law, Competition Law & Law and Economics
Vakcode

R_TLCLLE ()

Periode

Periode 4

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Coördinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Examinator

mr. J.L. Smeehuijzen

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

500

Doel vak
After completing the course, students will have developed the following
capacities:
• the general aspects of public and private enforcement models;
• the interplay between public and private enforcement models, both in
terms of how private enforcement can provide a positive contribution
towards enforcement of the law, and how it can having an 'undermining
effect';
• the inherent tension between the goals of law enforcement and the
fundamental principles of private law; and
• the specific application of these issues to competition law
enforcement.
Participants should have developed views on the key issues in this area
and should be able to express those views in English, both orally and in
writing.
Inhoud vak
In Europe, traditionally "law enforcement" is regarded as a public task.
The State’s monopoly on prosecution and punishment is part of the fabric
of our constitutional state. To ensure that public authorities charged
with law enforcement are independent and unbiased, their conduct is
subject to judicial review. By contrast, private law does not typically
charge citizens with the task of enforcing the law. Within the limits of
private law, citizens are entitled to enforce their own rights for their
own benefit, not for the benefit of the general public. Furthermore, the
remedies granted to private individuals are typically focused on
compensation and/or restitution, not punishment and/or deterrence.
However, in some areas of the law there appears to be a renewed interest
in the notion of "private enforcement". Rather than ask what needs to be
done to provide individual justice to the civil claimant, some prefer to
focus on what needs to be done to deter wrongful and/or illegal conduct,
even in the context of private law disputes. In this view, private law
remedies can contribute generally to the 'enforcement' of legal
standards. This raises important and interesting questions regarding the
coexistence of – and potential overlap between – public and private
enforcement models.
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This course will address these questions by examining existing public
and private enforcement models in their historical, political, economic
and legal context. The perspectives applied are those of public
enforcers and of private actors. After a general and historical
introduction of key aspects and assumptions underlying these enforcement
models, we will use competition law enforcement as a "test case" for the
synergies and potential frictions between the two models.
Onderwijsvorm
Lectures
Toetsvorm
Paper
Literatuur
Detailed information about reading materials and the topics to be dealt
with in class will be available on Blackboard.
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