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CURRICULUM VITAE 

De schrijver van dit proefschrift werd op 3 september 1952 te Djakarta (In
donesië) geboren. Na het behalen van zijn diploma gymnasium alpha aan 
het Gymnasium Haganum te 's Gravenhage (1970) heeft hij rechten gestu
deerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Tijdens zijn studie was hij assistent 
van Prof. Mr T.J. Dorhout Mees. Het einddoctoraal Nederlands recht pri
vaatrechtelijke afstudeerrichting, met Europeesrechtelijke aantekening, be
haalde hij in april 1976 met een afstudeerscriptie over effectenclearing en 
effectenbewaring. Vanaf 1977 is hij werkzaam bij het Ministerie van Volks
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. In verschillende func
ties heeft hij bijgedragen aan wetgeving (Wet geluidhinder, (gewijzigde) 
Luchtvaartwet, implementatie van de Post Seveso-richtlijn, deregulering 
wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen), aan beleid (geluidszonering en ge
luidssanering rond industrieterreinen, integrale zonering rond DSM, voorlo
pige systematiek integrale milieuzonering, risicobeleid rond emplacemen
ten), aan handhaving (handhavingsprogramma wetgeving chemisch afval, 
Milieuactieplan DSM, bedrijfsinterne milieuzorgsystemen) en aan onder
zoek (VROM-bestuurskunde, het intensiveren van het kennisnetwerk van 
VROM bij universiteiten en grote technologische instellingen). Van 1988 
tot 1993 was hij hoofd van de afdeling Industrielawaai en Milieuzonering 
van de directie Geluid en Omgeving van het Directoraat-Generaal Milieube
heer. In die functie vervulde hij van 1989 tot 1991 het projectleiderschap 
van het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving. Momenteel is hij als se
nior-adviseur werkzaam bij de directie Financiën, Strategie en Control van 
het Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting. 

De schrijver van dit proefschrift is gehuwd en heeft drie kinderen. 
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