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Docentenoverzicht 2022  
De colleges van de leergang worden verzorgd door gespecialiseerde docenten uit de wetenschap en de praktijk. De 

volgende docenten zijn betrokken bij deze leergang: 

 
Mr. Soufjan El Baroudi 

Mr. Soufjan El Baroudi is advocaat bij en oprichter van Mobius Advocaten. Soufjan is 
gespecialiseerd in projectfinancieringen en betrokken geweest bij een groot aantal 
hernieuwbare energieprojecten in Nederland. Soufjan specialiseert zich verder in 
het goederen- en verbintenissenrecht en in het bijzonder hoe een combinatie van 
deze rechtsgebieden ingezet kan worden om de energietransitie te stimuleren. 

 
Mr. Joris van de Bunt 
MRE 

Mr. Joris van de Bunt MRE is partner bij Q.G.M in Amsterdam. Hij richt zich met 
name op energiegerelateerde projecten en transacties. Daarbij gaat het onder meer 
over nieuwe energie toepassingen, opslag, distributie, off-grid en shared-grid. Een 
ander belangrijk onderdeel van zijn praktijk bestaat uit vastgoed 
projectontwikkeling. 
Joris is lid van de juridische werkgroep van branche vereniging Holland Solar en lid 
van de juridische werkgroep van de Nederlandse Vereniging van Banken. Vanuit die 
rol heeft hij de model opstalakten ontwikkeld voor zon op dak die de 
financierbaarheid van zonneprojecten in Nederland aanzienlijk hebben verbeterd. 

 
Prof. mr. dr. Marjolein 
Dieperink   

Prof. mr. dr. Marjolein Dieperink is bijzonder hoogleraar ‘Klimaatverandering en 
Energietransitie’ aan de rechtenfaculteit van de Vrije Universiteit Amsterdam 
en partner en advocaat bij AKD Benelux Lawyers. In haar onderzoek en onderwijs 
staat het juridisch kader voor projecten die nodig zijn voor een CO2-neutrale 
samenleving centraal. Daarnaast is zij werkzaam in de praktijk, waar zij zich vooral 
bezig houdt met zon-, wind- en warmteprojecten en energieinfrastructuur, het 
verduurzamen van de bouw- en vastgoedsector, en adviseert en procedeert op het 
grensvlak van het energierecht met andere rechtsgebieden (zoals het 
ondernemingsrecht en het aansprakelijkheidsrecht).  

Mr. Renske van Ekdom 

Mr. Renske van Ekdom is advocaat/senior Legal counsel bij Vattenfall, waar zij al 12 
jaar werkzaam is in het juridische team. Binnen die functie is zij verantwoordelijk 
voor alle omgevingsrechtelijke dossiers in Nederland; wind op zee, wind op land, 
zon, warmtenetten veelal projectontwikkeling, maar ook uitbreiding of wijziging van 
bestaande assets, herontwikkeling van (gas)centrale-terreinen etc. Verder is Renske 
betrokken bij en adviseert zij over diverse nieuwe, grote wetgevingstrajecten. Zoals 
de Omgevingswet, Energiewet, Warmtewet2.0., Wet windenergie op zee en het 
stikstofdossier. Tenslotte, houdt zij zich bezig met de juridische aspecten van 
duurzaamheid, is zij mede-initiatiefnemer van Jurist doet WAT en voorzitter van de 
sectie omgevingsrecht & sustainability van het NGB. 
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Mr. Bas Husken 

Mr. Bas Husken is werkzaam bij de Directie Juridische Zaken, Gemeente 
Amsterdam. 
Bas adviseert voornamelijk het gebied van ondernemingsrecht, verzelfstandigingen 
en privatiseringen (Havenbedrijf Amsterdam, GVB, Afvalenergiebedrijf Amsterdam), 
het opzetten van publiek-private samenwerkingen (PPS) en governance-
vraagstukken. Daarnaast is Bas intensief betrokken bij projecten en 
kennisontwikkeling op het gebied van de energietransitie in Amsterdam. In dat 
kader was hij ook betrokken bij de totstandkoming van en consultatie over de Wet 
Collectieve Warmtevoorziening en Energiewet.  

 
Mr. drs. Veii Jacobs 

Mr. drs. Veii Jacobs is advocaat (senior associate) bij Stek Advocaten. Veii adviseert 
en procedeert voornamelijk op het gebied van het energierecht en het 
omgevingsrecht. Zij vertegenwoordigt cliënten in procedures tegenover 
bestuursorganen en toezichthouders en adviseert over de regulatoire aspecten van 
(duurzame) energieprojecten (zon, wind, geothermie, CCS/CCSU en waterstof). 

 
Prof. dr. Bart Joosen 

Prof. dr. Bart Joosen (LLM) is hoogleraar Financieel Toezichtrecht aan de VU 
Amsterdam en verbonden aan het Zuidas Instituut voor Financieel recht en 
Ondernemingsrecht (ZIFO). Hij is als fellow verbonden aan het European Banking 
Institute te Frankfurt en kerndocent bij de Florence School of Banking and Finance 
van de European University Institute, Italië. De expertise van Bart Joosen ligt op het 
terrein van het toezicht op de financiële sector met een focus op microprudentieel 
toezicht op banken, het Europees Systeem van Financieel Toezicht, de Bankenunie, 
toezicht op verzekeringsmaatschappijen, beleggingsondernemingen, betalings- en 
clearingdiensten en de European Markets Infrastructure Regulation, herstel- en 
afwikkelingsprocessen van banken en beleggingsondernemingen en transactie-
expertise m.b.t. risico-overdrachtsmechanismen, securitisatie en derivaten. 
 

 
Mr. drs. Lars Meindert 

Mr. drs. Lars Meindert is sinds 2019 werkzaam bij het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat. Gedurende deze periode is hij intensief betrokken bij de 
totstandkoming van het wetsvoorstel voor de Energiewet, namelijk als 
verantwoordelijke voor het onderdeel ‘meten en data governance’ en (sinds april 
2022) als algeheel projectcoördinator. Voor hij bij EZK aan de slag ging, werkte Lars 
12 jaar als econoom op het vlak van marktwerking, concurrentiekracht en 
sectorregulering bij het Rotterdamse onderzoeksbureau Ecorys. 

 
Mr. Léone Klapwijk 

Léone Klapwijk is partner, Europees- en Mededingingsrecht. Léone adviseert een 

breed spectrum aan cliënten zoals onder andere netbeheerders, leverings- en 

productiebedrijven in de gereguleerde sector en bedrijven in de chemische en 

industriële sector, maar ook overheden. Zij heeft brede ervaring met het oplossen 

van vraagstukken op het gebied van gereguleerde utilities (warmte, elektriciteit, gas 

en drinkwater) en niet-gereguleerde (CO2, brandstoffen) utilities. Haar 

expertisegebieden zijn: Energierecht, Duurzaamheid, Kartelverbod, 

Geschilbeslechting, Gerechtelijke procedures. Ze is werkzaam in de sectoren Energy, 

Industry & Renewables, Vastgoed & Bouw, Overheid & Onderwijs. 
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Prof. mr. dr. Wolf Sauter 

Prof. mr. dr. Wolf Sauter is hoogleraar Law markets and behavior in de vakgroep 

privaatrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast is hij werkzaam bij de 

Autoriteit Consument en Markt (ACM), onder andere in het Duurzaamheidsteam. 

Daar is hij betrokken bij de beoordeling van individuele zaken, coördinatie met de 

Europese Commissie en de herziening van de concept Leidraad 

Duurzaamheidsafspraken. 

 
Prof. dr. Lodewijk 
Smeehuijzen 

Prof. dr. Lodewijk Smeehuijzen is hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Arnhem.  
 
 

Mr. Jan-Willem van Rooij 

Mr. Jan-Willem van Rooij is partner bij Loyens & Loeff en leidt daar de Energy & 
Infrastructure praktijkgroep. Hij heeft een leidende rol bij energie en infrastructuur 
projecten en transacties (onder meer in het kader van zon, wind en hydrogen 
projecten) en adviseert in dit kader ook over corporate governance aspecten bij 
joint ventures, consortia en andere vormen van samenwerking. Hij adviseert zowel 
strategische als financiële partijen zoals infrastructuurfondsen, pensioen fondsen en 
private equity partijen. 

 
Mr. dr. Jochem Spaans 

Mr. dr. Jochem Spaans is advocaat en partner bij Allen & Overy te Amsterdam, 
alwaar hij het team Environment & Regulatory leidt. Jochem is gespecialiseerd in 
Industrie, Klimaatverandering en Energieprojecten. Hij adviseert en procedeert voor 
grote internationale ondernemingen over complexe vergunning- en 
handhavingszaken, EU ETS, IED/IPPC en Climate Litigation. Jochem heeft daarnaast 
ruime ervaring met de omgevingsrechtelijke aspecten van projectfinanciering, in het 
bijzonder van duurzame energieprojecten, en M&A transacties. Naast zijn werk als 
advocaat, is Jochem verbonden aan de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de 
Vrije Universiteit, en co-auteur van de uitgave Hoofdzaken van het Bestuursrecht, 
Kluwer (meest recente uitgave 2022). 

 
Mr. Maarten de Wit 

Mr. Maarten de Wit is advocaat bij AKD Benelux Lawyers. Hij is gespecialiseerd in 
onder andere Europees recht, mededingingsrecht, aanbestedingsrecht en 
(Europees) energierecht. Maarten heeft ervaring met projecten in windenergie, 
zonneparken en de aanleg en exploitatie van warmtenetten. 

 

Deze leergang staat onder leiding van prof. mr. dr. Marjolein Dieperink. 


