
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Bedrijfsovername en milieurecht : een onderzoek naar juridische aspecten van
bedrijfsovername en milieu

Mellenbergh, R.

Publication date
2009

Link to publication

Citation for published version (APA):
Mellenbergh, R. (2009). Bedrijfsovername en milieurecht : een onderzoek naar juridische
aspecten van bedrijfsovername en milieu. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/bedrijfsovername-en-milieurecht--een-onderzoek-naar-juridische-aspecten-van-bedrijfsovername-en-milieu(1a2a72f2-8841-4031-8740-a414eabe39a1).html


Voorwoord

Dit proefschrift is het eindresultaat van ruim vier jaar onderzoek verricht bij het
Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam, en bij een drietal
Amerikaanse universiteiten. Ik heb gedurende deze jaren met veel plezier samen-
gewerkt met mijn twee promotoren, professor Niels Koeman en professor Harm
Jan de Kluiver, beiden verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, en met mijn
collega’s werkzaam bij het Centrum voor Milieurecht, onder leiding van directeur
professor Rosa Uylenburg. Ik dank mijn promotoren voor hun nuttig commentaar
op eerdere concepten van dit proefschrift en voor de plezierige bijeenkomsten,
afwisselend op de Universiteit van Amsterdam, ten kantore van Stibbe en ten kan-
tore van De Brauw Blackstone Westbroek, alwaar Niels Koeman respectievelijk
Harm Jan de Kluiver werkzaam zijn als advocaat. Tevens was hun steun voor mijn
studieverblijf in de Verenigde Staten van groot belang voor de nadere uitwerking
van mijn proefschriftonderzoek. 

Daarnaast bedank ik de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onder-
zoek (NWO) voor de toekenning van een reisbeurs, de Board of the Fulbright
Center, vanwege de toekenning van een Fulbright Grant, en de Universiteit van
Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, vanwege de financiële ondersteu-
ning van mijn studieverblijf in de Verenigde Staten. Het studieverblijf in de
Verenigde Staten is mogelijk gemaakt door de uitnodigingen van de hoogleraren
Richard Stewart (NYU, School of Law), Daniel Farber (Berkeley Law, University
of California) en Jason Johnston (University of Pennsylvania Law School). Het
contact met professor Richard Stewart is tot stand gekomen via professor Han
Somsen, het contact met professor Jason Johnston via Jurgen van der Heijden.
Mijn dank gaat uiteraard ook naar hen uit. De verblijven aan deze Amerikaanse
universiteiten waren nuttig voor mijn promotieonderzoek, en zijn tevens erg inte-
ressant en leuk geweest. 

De volgende personen dank ik voor het geven van nuttig commentaar op concep-
ten van mijn proefschrift: Willem-Jan Bijleveld, Raymond Boddenberg, Guido
den Dekker, Carolyn Fung Fen Chung, Marita Hoogeveen en Valérie van ’t Lam.

Bijzondere dank gaat uit naar mijn ouders voor hun niet aflatende belangstelling
voor mijn promotieonderzoek en de voortgang daarvan.

Ten slotte nog een korte toelichting op de inhoud. In dit boek komen meerdere
rechtsgebieden bijeen. Niet alleen aspecten van het milieu- en bestuursrecht, maar
ook aspecten van het aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht en faillissements-



VI Voorwoord

recht komen aan de orde. Het proefschrift omvat daardoor een breed scala aan
onderwerpen, welke alle evenwel gevat kunnen worden onder het centrale onder-
zoeksthema ‘bedrijfsovername en milieurecht’. Het boek is zodanig opgezet, dat
in de meeste hoofdstukken afzonderlijk een apart onderwerp wordt behandeld, en
de hoofdstukken ook gemakkelijk apart van de andere hoofdstukken kunnen wor-
den gelezen. Een uitzondering op deze systematiek vormen de hoofdstukken 4 en
5 met betrekking tot het onderzoek verricht in de Verenigde Staten, welke twee
hoofdstukken in onderlinge samenhang moeten worden gelezen. In elk hoofdstuk
worden tevens verwijzingen en handreikingen gegeven voor de rechtspraktijk, en
aanbevelingen voor de wetgever ten aanzien van mogelijke wetswijzigingen. De
tekst is afgesloten per 1 augustus 2008.

Rik Mellenbergh Amsterdam, 16 december 2008


