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De executoriale kracht van (procesverbaal)aktes
Kiezen of delen. De curator tussen de schuldeisers en de verhuurder; een onderzoek naar de
keuzevrijheid van de curator
Aansprakelijkheid van de onderaannemer jegens de opdrachtgever in bouwzaken
Beslag op vorderingen uit hoofde van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Bewijsbeslag in civiele zaken buiten het IE-recht zaken
Op welke wijze is het bewijsbeslag in Nederland vormgegeven en welke verbeterpunten
kunnen hierbij worden aangedragen?
Garanties in de bouw, in het bijzonder voor paragraaf 22 UAV
Is het wenselijk dat een ex artikel 611a Rv opgelegde dwangsom kan worden opgeheven,
opgeschort of verminderd, bovenop de mogelijkheid van artikel 611d Rv, indien handhaving
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is?
Wat zijn de gevolgen voor Nederland van de nieuwe EAPO-verordening voor het leggen
Europees bankbeslag
Staat het Nederlandse en Angelsaksische getuigenverhoor bloot aan suggestibiliteit en welke
van beide systemen heeft daar meer last van?
In hoeverre is het, met het oog op de rechtspraktijk, wenselijk dat de rechter die een
dwangsom ex artikel 611a Rv heeft opgelegd, deze matigt op grond van het feit dat
handhaving daarvan naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is?
Zorgt de nieuwe procesinleiding zonder verplichte betekening door een
gerechtsdeurwaarder, zoals gepland in Project KEI, ervoor dat de civiele procedure in eerste
aanleg eenvoudiger en sneller wordt voor zowel de eisende als gedaagde partij zonder
afbreuk te doen aan de beginsels hoor en wederhoor en de gelijkheid van de procespartijen
zoals neergelegd in art. 19 Rv?
Wet huurdoorstroming 2015
De relatie tussen Brussels I recast en het verdrag van New York uit 1958
Wat zijn de juridische consequenties van de Shell/Nigeria-zaak aangaande de internationale
bevoegdheid van de Nederlandse rechter en het toepasselijke recht bij samenhangende
vorderingen jegens een Nederlandse moedervennootschap en haar buitenlandse
dochtervennootschap?
In hoeverre is sprake van een (gerechtvaardigde) (veranderende) internationale bevoegdheid
van de Nederlandse rechter ter kennisneming van vorderingen voortvloeiend uit buiten
Nederland gelokaliseerde schade ingesteld tegen een in Nederland gevestigde multinational
en haar buitenlandse dochtervennootschap (met het oog op het tegengaan van
forumshopping)

