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OVER DE PROMOVENDUS

Jaap Barneveld is op 1 september 1982 geboren te Amstelveen.

Na afronding van het Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), stu-
deerde hij tussen 2001 en 2007 rechten aan de Vrije Universiteit en aan de
Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarnaast studeerde hij in 2003 aan Columbia
University te New York. In juli 2007 behaalde hij zijn doctoraalbul aan de UvA, met
als afstudeerrichting privaatrecht.

Vanaf september 2007 tot september 2013 was hij als Junior Docent en Onderzoeker
verbonden aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de UvA. In die hoedanigheid trad
hij op als docent in het universitaire ondernemingsrechtelijke onderwijs, en
verzorgde hij cursussen en lezingen aan advocaten en notarissen. In het kader van
zijn promotieonderzoek was hij in 2010 als visiting researcher verbonden aan de
Yale Law School te New Haven. Jaap Barneveld publiceert regelmatig op het gebied
van het ondernemingsrecht en het insolventierecht.

Na een wereldreis is Jaap Barneveld sinds 2014 advocaat bij De Brauw Blackstone
Westbroek te Amsterdam.
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