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Planning najaar 2022 

College 1 2 november 2022: Inleiding, beleids- en wetgevingsagenda Docent 

10.30-11.30 uur 
 

▪ Inleiding & introductie juridisch kader 
▪ Kennismaking deelnemers  
▪ Opzet en structuur van de cursus 

Marjolein Dieperink  (VU/AKD) 

12.00-14.00 uur 
 

▪ Europees en Nationaal beleidskader 
▪ Coalitieakkoord, EU Fit-for-55 en Klimaatakkoord 
▪ Beleid voor energiesector, de industrie en de bouw- en 

vastgoedsector 
▪ Introductie beleid voor mobiliteit, scheepvaart en luchtvaart & 

landbouw en landgebruik; deze beleidsterreinen komen verder 
niet aan de orde 

▪ Overige thema’s: energiearmoede en omgaan met 
generatieverschillen 

n.t.b. 

14.15-15.45 uur 
 

▪ Mededingingsrecht 
  

Wolf Sauter (VU/ACM) 

16.00-17.30 uur 
 

▪ Algemene inleiding op het sectorspecifieke staatssteunrecht Maarten de Wit (AKD) 

   

College 2 9 november 2022: Regulering elektriciteits- en gassector   

13.15 – 15.15 
 

▪ Beleidskader en wetgevingsagenda  
▪ Inleiding Elektriciteitswet 1998 en Gaswet: netbeheerders en 

netaansluitingen   
▪ Garanties van Oorsprong (GvO’s)  
▪ Private netten (GDS) 
▪ Opslag 
▪ Congestie 

Léone Klapwijk (Van Doorne) 

15.30 – 17.30 
 

▪ Clean Energy Package  
▪ Energiewet 
▪ Bredere context (opbouw wetsvoorstel, link naar CEP, nationale 

keuzes) 
▪ Meten en data 
▪ Nieuw actoren: Aggregator, Energiegemeenschappen  
▪ Wijziging consumentenbescherming  
▪ Rolverdeling EZK – ACM  
▪ Groen gas 

Lars Meindert (EZK) 

   

Deadline 
paperopzet 

10 november 2022 
Inleveren via Canvas 

 

College 3 16 november 2022: hernieuwbare elektriciteit: zon- en windprojecten   

13.15 – 15.15  
 
 
 

▪ Inleiding in het omgevingsrecht; ruimtelijke toestemming en 
benodigde vergunningen en ontheffingen, zowel onder huidig recht 
als onder de Omgevingswet. 
▪ Voorbeeld casus windpark op land 
▪ Hoe werkt het bij Wind op zee  
▪ (Steeds meer) maatschappelijke tenders 
▪ Participatie 
▪ Actuele jurisprudentie; bedrijfswoningen, Nevele, Varkens in 

nood etc. 
▪ Stikstof; zit Nederland op slot 

Renske van Ekdom (Vattenfall) 
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15.30 - 17.30 ▪ Privaatrechtelijk kader:  
▪ Goederenrecht, (project)financiering  
▪ Praktijkcasus  

Soufjan El Baroudi (Mobius 
Advocaten) 

College 4 23 november 2022: CO2-beprijzing en waterstof   

13.15 – 15.15  
 

▪ CO2-beprijzing  
▪ Beleidskader en wetgevingsagenda 
▪ EU ETS  
▪ CBAM 
▪ Overige CO2-beprijzing  
▪ Carbon Capture (Usage and) Storage (CCS / CCUS)  

Jochem Spaans (VU/A&O) 

15.30 – 17.30  
 

▪ Waterstof Maarten de Wit (AKD) 

   

College 5 30 november 2022: Financiële regulering en ESG-reporting  

13.15 – 15.15  
 

▪ Financiële regulering 
▪ Non-financial ESG disclosures door financiële ondernemingen 

en de inkadering in de EU Taxonomy Verordening 
▪ Sustainability Index en de nieuwe kaders in de Benchmark 

Verordening 
▪ ESG-factoren bij de compliance en het risicomanagement door 

financiële ondernemingen 
▪ ESG-voorkeuren bij beleggingen door particuliere en 

institutionele beleggers 

Bart Joosen (VU) 

15.30 – 17.30  
 

▪ Impact op het duurzaam ondernemingsrecht   
▪ ESG-reporting en corporate governance  
▪ Aandeelhoudersactivisme 

Jan-Willem van Rooij (Loyens & 
Loeff) 

   

College 6 7 december 2022: Verduurzaming van bouw & vastgoed en 
mijnbouwprojecten 

 

13.15 – 15.15 
 

▪ Civielrechtelijke aspecten van (i) circulair bouwen en (ii) nieuwe 
energietoepassingen voor bestaand vastgoed 

▪ Praktijk en instrumentarium (opstalrechten, erfpachten, 
erfdienstbaarheden, netregistratie, opstalrechtloos financieren) 

Joris van de Bunt (QGM Law) 

15.30 – 17.30 uur 
 

▪ Inleiding Mijnbouwwet (inleiding, systematiek en actualiteiten) 
▪ Een nieuw vergunningsstelsel voor geothermie (achtergrond, 

systematiek, complexiteit en samenloop met de Omgevingswet) 

Veii Jacobs (Stek Advocaten)  

   

College 7 14 december 2022: Warmtetransitie, duurzame warmtenetten en 
aansprakelijkheid voor klimaatschade  

 

13.15 – 15.15 
 
 
 
 

▪ Beleidskader en wetgevingsagenda  
▪ Warmtenetten en alternatieven  
▪ Warmtewet  
▪ Marktordening warmtenetten (wetsvoorstel Wet collectieve 

warmtevoorziening) 
▪ Duurzame warmtebronnen  
▪ Praktijkcasus  

Bas Husken (gemeente 
Amsterdam) 

15.30 – 17.30 
 

▪ Aansprakelijkheid klimaatschade 
▪ Internationale ontwikkelingen en de rol van mensenrechten 
▪ Wat is de rol van de civiele rechter? Toets aan algemene 

zorgvuldigheidsnorm en/of toets aan mensenrechten? 
▪ Urgenda-arrest 

▪ Shell/Milieudefensie 

Lodewijk Smeehuijzen (VU) 

   

Deadline paper  1 februari 2023 
Inleveren via Canvas 
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Deadline 
paperherkansing 

1 maart 2023 
Inleveren via Canvas 

 

College 8 8 maart 2023: Paperpresentaties  

10.30 - 17:30 uur 
 

Paperpresentatie/Panel/stellingen 
Aansluitend diploma-uitreiking 

 

  

Programma college 1 & 8 
10.00 – 10.30 uur: ontvangst 
10.30 – 11.30 uur: aanvang programma  
11.30 – 12.00 uur: lunch 
12.00 – 14.00 uur: vervolg programma  
14.00 – 14.15 uur: pauze 
14.15 – 15.15 uur: vervolg programma  
15.15 – 15.30 uur: pauze 
15.30 – 17.30 uur: vervolg programma  

Programma colleges 2, 3, 4, 5, 6 en 7: 
12.45 – 13.15 uur: ontvangst 
13.15 – 15.15 uur: aanvang programma 
15.15 – 15.30 uur: pauze 
15.30 – 17.30 uur: vervolg programma  

 

 

Algemene informatie 
De colleges vinden plaats op woensdagochtend-middag op de Vrije Universiteit. Netto cursustijd college 1 & 8: 6 uur, 
netto collegetijd colleges 2 t/m 7: 4 uur. Eventuele wijzigingen in de planning voorbehouden. 
 
U ontvangt het diploma van de leergang als u tenminste zes van de acht colleges heeft bijgewoond, uw paper heeft 
gemaakt, deze heeft gepresenteerd op de laatste bijeenkomst en deze met een voldoende beoordeeld is. 
 
Het aantal door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) toegekende punten op juridisch gebied bedraagt voor 
2022 dertig punten (30) en voor 2023 zes (6) punten. 

 


