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Onderzoek doe je niet alleen. Gesprekken met andere juristen vormen de
gedachten en kunnen nieuwe inzichten bieden. Dit vereist in de eerste plaats
dat geïnteresseerden elkaar kennen en ontmoeten. De Vereniging voor
Burgerlijk Recht faciliteert met deze middag wederom de gedachtewisseling
tussen jonge en oudere goederenrechtelijke onderzoekers. Met een lezing
over de toekomst van zekerheidsrechten opent prof. Wibier het discours.
Daarna presenteren drie promovendi hun goederenrechtelijk georiënteerde
onderzoek. Steeds is aansluitend ruimte voor uitwisseling van ideeën. De
vereniging hoopt met gastheer prof. Verstijlen dat de middag velen inspiratie
biedt en de basis legt voor verdere ontmoetingen en samenwerking. Iedereen
met interesse in onderzoek en/of goederenrecht is van harte welkom.

Wanneer? Vrijdag 17 mei 2019 om 14:00 uur
Waar? Rijksuniversiteit Groningen,
Het Kasteel, Melkweg 1, 9718 EP Groningen
Aanmelden voor de vergadering (voor leden) en
het aanvragen van lidmaatschap kan via de
website www.verenigingvoorburgerlijkrecht.nl
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Ontvangst
Opening
Prof. mr. Reinout Wibier
Zekerheidsrechten, waartoe, waarheen
Discussie
Mr. Teun van der Linden
‘Betaling na mededeling van cessie of verpanding.’
Discussie
Thee en koffie
Mr. Anna Vera van Beusekom
‘De regulering van FinTech’
Discussie
Mr. Wouter Nieuwesteeg
‘25 jaar nieuw zekerhedenrecht en een oude belofte’
Discussie
Borrel

Teun van der Linden
‘Betaling na mededeling van cessie of verpanding.’
Teun van der Linden is sinds april 2018 werkzaam aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Eerst als docent en later – sinds begin 2019 – als universitair docent
goederenrecht. In dit kader doet hij onderzoek naar de hanteerbaarheid en de
aanvaardbaarheid van (de werking van) goederenrechtelijke regels. Tot augustus
2017 was hij werkzaam als promovendus aan de universiteit Leiden. Daar hoopt
hij op woensdag 26 juni 16.15 te promoveren op het proefschrift ‘Aanvullend
Verrijkingsrecht.
Anna Vera van Beusekom
‘De regulering van FinTech’
Anna Vera van Beusekom is sinds 1 maart 2019 als promovenda verbonden aan
het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht. Anna
Vera behaalde daar ook zowel haar bachelor (rechtsgeleerdheid) als master
(privaatrecht). Tot maart 2019 volgde Anna Vera aan de Universität zu Köln een
tweede master in het Duitse privaatrecht.
Haar onderzoek gaat over de regulering van grensoverschrijdende alternatieve
financiering aan het mkb, zoals crowdfunding en initial coin offerings. Deze
onderwerpen zijn actueel; ze hebben onder meer de aandacht gekregen van de
Europese wetgever in de vorm van een concept Crowdfunding Verordening. Het
onderzoek spitst zich met name toe op de privaatrechtelijke aspecten van
crowdfunding en initial coin offerings. In haar onderzoek betrekt Anna Vera
mede inzichten uit rechtsvergelijking en inzichten uit andere wetenschappen
(economie en bestuur- en organisatiewetenschappen). Het onderzoek wordt
begeleid door prof. mr. drs. Jan Biemans, prof. mr. Tomas Arons en mr. dr. Peter
Laaper.
Wouter Nieuwesteeg
‘25 jaar nieuw zekerhedenrecht en een oude belofte’
Wouter Nieuwesteeg is sinds augustus 2017 als promovendus zekerhedenrecht
verbonden aan het departement privaatrecht van Tilburg University. In zijn
onderzoek vergelijkt hij de onder het oud Burgerlijk Wetboek vigerende figuur
van zekerheidsoverdracht met de in 1992 ingevoerde regeling van stil pandrecht.
Deze vergelijking vindt plaats in het licht van de belofte die de wetgever de
financieringspraktijk in 1984 deed, te weten: met beide figuren kan men
gemakkelijk dezelfde resultaten bereiken zodat financieringspatronen
moeiteloos gecontinueerd kunnen worden. Vanzelfsprekend gaat de aandacht
ook uit naar het fiduciaverbod.

