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Mr. Sjoerd Bakker 

Mr. Sjoerd Bakker is raadsheer bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en tevens 
universitair docent privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sjoerd is in 2012 
gepromoveerd op redelijkheid en billijkheid in het contractenrecht en, onder meer, 
hoofdredacteur van SDU Commentaar Vermogensrecht en redactielid van de Groene 
Serie Verbintenissenrecht. Sjoerd doceert en publiceert regelmatig op het gebied van 
het contracten- en aansprakelijkheidsrecht. 
 

 
Mr. Cyril Christiaans 

Mr. Cyril Christiaans is als Of Counsel verbonden aan de Technology/Commercial 
groep van Nauta Dutilh N.V.. Hij adviseert grote ondernemingen en financiële 
instellingen over complexe IT/commerciële contracten en over daarbij te vestigen 
zekerheidsrechten. Hij heeft belangstelling voor het internationaal privaatrecht, en 
schreef onder andere het Tekst & Commentaar op het Weens Koopverdrag en op het 
Haags Vertegenwoordigingsverdrag. 
 

 
Prof. mr. Jacobien 
Rutgers 

Prof. mr. Jacobien Rutgers is URC hoogleraar Europees privaatrecht. Zij heeft 
Nederlands recht gestudeerd aan de  Rijksuniversiteit Groningen. Nadat zij 
gepromoveerd is op ‘International Reservation of Title Clauses, A Study of Dutch, 
French and German Private International Law in the Light of European Law’ aan het 
Europees Universitair Instituut (EUI, Florence) in 1998, heeft zij vier jaar in de 
advocatuur gewerkt bij Houthoff Buruma. Vervolgens heeft zij aan de Universiteit van 
Amsterdam gewerkt als universitair hoofddocent (Europees en internationaal) 
privaatrecht. Zij is onder andere lid van het bestuur van de European Society for 
Contract Law (SECOLA) en lid van het comitato dei referee van het Osservatorio del 
diritto civile e commerciale. 

 
Prof. dr. Lodewijk 
Smeehuijzen 

Prof. dr. Lodewijk Smeehuijzen is hoogleraar aansprakelijkheidsrecht aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam en plaatsvervangend raadsheer in het Hof Arnhem-
Leeuwarden. Hij begon zijn carrière bij De Brauw Blackstone Westbroek en 
promoveerde in 2008 cum laude op een proefschrift over bevrijdende verjaring. Hij 
doceert regelmatig aan advocaten en rechters over contractenrecht en 
aansprakelijkheidsrecht. Hij is vaste NJ-annotator. 

 
Mr. Marek Zilinsky 

Mr. Marek Zilinsky is universitair docent internationaal privaatrecht aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam en adviseur bij Houthoff te Amsterdam. Hij doceert, 
publiceert en adviseert op het verschillende terrein van het internationaal 
privaatrecht. 

 


