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Voor het plaatsen van berichten 
in deze rubriek kunt u uw tips 
en informatie sturen naar  
njb@kluwer.nl.

Agenda

Personalia

Rector Magnificus 
De Raad van Toe-
zicht (RvT) VU-
VUmc heeft prof. dr. 
Frank van der Duyn 
Schouten benoemd 
als Rector Magnifi-

cus van de Vrije Universiteit Amster-
dam. Frank van der Duyn Schouten 
start 1 mei en richt zich in eerste 
instantie vooral op het onderwijs om 
de onderwijsagenda van de VU verder 
te implementeren, mede in aanloop 
naar de instellingstoets kwaliteitszorg. 
Frank van der Duyn Schouten (1949) 
studeerde Wiskunde, Natuurkunde en 
Sterrenkunde aan de VU en werd, 
nadat hij een aantal jaren bij de VU 
werkte als docent, hoogleraar Operati-
ons Research aan Tilburg University. 
Hij deed ervaring op als onder andere 
decaan van de Faculteit der Economi-
sche Wetenschappen en Rector Magni-
ficus van Tilburg University.  

Haagse Conferentie
Na bijna 35 jaar 
dienst bij de Haag-
se Conferentie voor 
Internationaal
Privaatrecht, waar-
van 17 jaar als

secretaris-generaal, treedt Hans van
Loon per 30 juni 2013 af. Van Loon
stuurde de organisatie - die dit jaar 
zijn 120-jarig bestaan viert - aan 

gedurende een periode van wereld-
wijde uitbreiding en transformatie. 
Met een mengeling van bescheiden 
vasthoudendheid en noeste diplo-
matie wist hij de coördinatie met de 
EU in goede banen te leiden en 
ruim een verdubbeling van het aan-
tal lidstaten te bewerkstelligen. Hij 
trad in 1978 toe tot het Permanente 
Bureau van de Haagse Conferentie, 
waar hij tot 1996 zijn internationale 
functies wist te combineren met die 
van uitvoerend secretaris van de 
Nederlandse staatscommissie voor 
Internationaal Privaatrecht. In die 
hoedanigheid was hij nauw betrok-
ken bij het organiseren van de 
wetenschappelijke werkzaamheden 
van de Staatscommissie met betrek-
king tot de codificatie van het inter-
nationaal privaatrecht in Nederland, 
wat uiteindelijk resulteerde in Boek 
10 BW. Tevens was hij van 1984 tot 
en met 1996 rechter-plaatsvervanger 
bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage. Zijn 
functie wordt per 1 juli 2013 overge-
nomen door Christophe Bernasconi, 
momenteel plaatsvervangend secre-
taris-generaal van de Haagse Confe-
rentie.  

Advocatuur
Simmons & Simmons heeft Rezah 
Stegeman per 1 mei 2013 benoemd 
tot partner in Amsterdam. Rezah is 
afkomstig van Clifford Chance en is 

gespecialiseerd in advisering op het 
gebied van financieel toezichtsrecht 
en derivatentransacties.  

Bird & Bird heeft Evelyn Tjon-En-Fa 
benoemd tot partner. Tjon-En-Fa pro-
cedeert in nationale en internationale 
conflicten met betrekking tot voedsel, 
bouw, transport, energie en chemie. 
Het kan daarbij onder meer gaan over 
verzekeringen en verschillende vor-
men van aansprakelijkheid.  

Dutch Independent Legal 
Award 

Op het jaarcongres 
voor zelfstandige 
juristen is de Dutch 
Independent Legal 
Award 2013 uitgereikt 
aan Janike Haakmees-

ter. In de toelichting op hun afweging 
noemde de jury Janikes grote inhou-
delijke kennis en liefde voor het vak 
in combinatie met een grote klantge-
richtheid en oriëntatie op samenwer-
king en verbinding.  

25 04 2013
Debat NJCM
Het Nederlands Juristen Comité voor 
de Mensenrechten organiseert een 
debat met als thema ‘Persbreidel in 
Nederland? Over de gespannen ver-
houding tussen overheid en media.’
Vrije nieuwsgaring is een groot goed, 
daarover lijkt iedereen in Nederland 
het wel eens. Het recht op informatie 
wordt beschermd door wet- en regel-
geving en gehandhaafd door de over-
heid. Tegelijkertijd kan diezelfde 
overheid de pers soms stevig dwars-
bomen wanneer het gaat om de toe-
gang tot staatsinformatie. Veel jour-
nalisten vinden dat de Nederlandse 
autoriteiten regentesk opereren en 
inbreuk maken op verworven princi-
pes. De Raad voor het openbaar 
bestuur sprak recent over de nood-
zaak van een ‘politieke cultuurveran-

dering naar meer openbaarheid’.   
Tijd: donderdag 25 april van 19.00 tot 21.00 uur

Plaats: Parlementszaal van het Huis voor democratie en 

rechtsstaat, Hofweg 1 te Den Haag.   

Inlichtingen en aanmelding: meer informatie of aanmel-

den kan via: www.NJCM.nl

08 05 2013
Sports Law Lunch & Learn 
Frans de Weger (legal counsel Federa-
tie van Betaald voetbal Organisaties 
(FBO) and author of ‘The Jurispru-
dence of the FIFA Dispute Resolution 
Chamber’ and DRC Database) will 
discuss the most recent and impor-
tant decisions of the Dispute Resolu-
tion Chamber (DRC) per subject. This 
committee was established to resolve 
disputes regarding the international 
status and transfer of players. For 
example, cases related to just causes 
to terminate contracts for clubs and 

players, but also just causes related 
to outstanding salaries. Further to 
this, breach of contract, compensati-
on issues, training compensation etc., 
will be brought to the attention.  
Tijd: woensdag 8 mei om 11.30 uur

Plaats: T.M.C. Asser Instituut, R.J. Schimmelpennincklaan 

20-22 te Den Haag 

Inlichtingen en aanmelding: please send an e-mail with 

your name and organisational affiliation to conferencema-

nager@asser.nl, subject line “Registration Lunch & Learn 

FIFA and DRC update.” Fee: regular € 25, student € 15. 

23 05 2013
Jaarcongres ZIFO
Het Zuidas Instituut voor Financieel 

872

871


