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STRATEGIE
De statutaire doelstelling van de Stichting Mercatura Honesta is: het bevorderen van de
handelsrechtelijke wetenschapsbeoefening door voordrachten, onderzoek en publicaties, alsmede
het stimuleren van promotieonderzoek op het terrein van het handelsrecht en het onderhouden van
contacten tussen onderzoekers.
Geen winstoogmerk: De stichting heeft geen winstoogmerk in die zin dat de bestuurders de winst
van de Stichting zonder tegenprestatie op enig moment (ten dele) verdelen. De bestuurders zijn in
het begin zelfs de financiers van de Stichting gebleken. Zij verrichten (aan de stichting) betaalde
werkzaamheden voor de stichting en ontvangen daarvoor geen tegenprestatie. Deze betaalde
werkzaamheden (voordrachten en publiceren) passen nauwkeurig binnen de doelstelling van de
Stichting.
Het saldo zal uitsluitend ter beschikking staan van de statutaire doelstelling, nader uitgewerkt in de
hierna beschreven projecten welke het beleid van de Stichting weergeven.
MISSIE
De Missie van de Stichting Mercatura Honesta is: Het spelen van een aanjagende rol met betrekking
tot onderzoek en publicaties op het gebied van het Handelsrecht.
BELEIDSDOELEN
De Stichting HM heeft met betrekking tot het realiseren van de doelen in de statuten de volgende
beleidsdoelen voor ogen:
PROJECTEN
‐ Jaarlijkse organisatie van KpppR bijeenkomst in Oktober
Sinds 2011 Organiseert MH de bijeenkomst van de Kring van Promovendi, Promotie en Promotores
Rechtswetenschappen. Met dit evenement worden rechtswetenschappers bij elkaar gebracht
teneinde elkaar te inspireren. De gastsprekers geven een belangrijke impuls voor aspirant
promovendi om onderwerpen de selecteren. Er hebben nu twee succesvolle bijeenkomsten
plaatsgevonden. Mercatura wil van deze bijeenkomsten een traditie maken.
Eerste KpppR Bijeenkomst: 27‐10‐11 Utrecht
Tweede KpppR bijeenkomst: 18‐10‐12 Utrecht
Derde KpppR bijeenkomst 17 of 24 oktober 2013
‐ Instellen van een wisselleerstoel
Mercatura Honesta ambieert het instellen van een Wisselleerstoel (privaatrechtelijk) aan de Open
Universiteit. Daartoe is een plan en een structuurrapport opgesteld. Plan en structuurrapport gelden
als bijlage van dit (bijgestelde) beleidsplan.
‐ Publiceren over privaatrechtelijke thema’s
De bestuursleden van Mercatura Honesta alsmede enkele personen die Mercatura ondersteunen
publiceren regelmatig over rechtswetenschappelijke vraagstukken in de literatuur.
In 2013 is onderstaande lijst opgeleverd. Mercatura Honesta wil het publiceren over actuele
privaatrechtelijke thema’s blijven stimuleren.
Meer in het bijzonder is Mercatura Honesta van zins in 2014‐2015 een eigen publicatiereeks te
ontwikken n.a.v. inhoudelijke bijeenkomsten.
‐ Cursussen voor de praktijk

Rechtswetenschap en praktijk sluiten niet altijd op elkaar aan en daarom is Mercatura Honesta van
zins om Cursussen voor NOVA punten te gaan ontwikkelen. Dit is een nieuw project van Mercatura
Honesta dat in 2014 zal worden gestart.
‐ Programma bedrijfsjuristen
De wetenschappelijke opleiding voorzien nauwelijks in een specialisatie voor bedrijfsjuristen.
Mercatura Honesta wil een dergelijk programma ontwikkelen dat in 2014 zou moeten starten.
EVALUATIE VAN HET BELEID
Het bestuur evalueert het beleid (de projecten) jaarlijks en legt haar bevindingen vast in de notulen
van de vergadering tijdens welke het beleid wordt besproken. In dezelfde vergadering wordt het
nieuwe beleid aangepast en vastgesteld.
BESTUUR
De bestuurssamenstelling is al sinds de oprichting als volgt:
Prof. mr. A.L.H. Ernes
Voorzitter
Mr. dr. A.H. Lamers
Secretaris/Penningmeester
Prof. mr. J.G.J. Rinkes
Lid
ADMINISTRATIE
De administratie bestaat uit een bankboek met bijbehorende debiteuren en crediteurenboeken.
Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld bestaande uit een overzicht van alle mutaties, een winst
en verliesrekening en een balans.

Wijzigingen en aanvullingen voor 2014, vastgesteld
bestuursvergadering 16 januari 2014
De Wisselleerstoel
Het plan voor het instellen van een wisselleerstoel Mercatura Honesta op de OU is niet vruchtbaar
gebleken in 2013. Het bestuur wil het plan niet laten varen maar wil het bij zich houden. Wellicht
verandert in de toekomst de situatie waardoor het plan alsnog op de OU kan worden gerealiseerd en
wellicht is een andere universiteit geïnteresseerd.
KpppR ‐ Studiekring
De KpppR is zeer succesvol gebleken maar het bestuur is op zoek naar activiteiten met een nog
grotere spin‐off.
Mercatura gaat in 2014 een studiekring oprichten . De Kring zal bestaan uit geselecteerde
rechtswetenschappers welke beurtelings een voordracht zullen houden. Naar aanleiding van deze
voordracht zal worden gediscussieerd en van de voordrager zal worden verwacht dat hij een boekje
(monografie) schrijft voor een serie. Mercatura zal het boekje met een eventueel verslag van de
bijeenkomst publiceren. Hat is ook mogelijk dat de studiekring gastwetenschappers uitnodigt om en
voordracht te verzorgen of een debat te leiden.
Cursussen voor de rechtspraktijk
Mercatura wil haar inkomsten ook vergroten door het ontwikkelen van cursussen voor
beroepsbeoefenaren in de rechtspraktijk . Deze cursussen gaan een nieuwe vorm krijgen waarin de
moderne interactieve media worden gecombineerd een debat met de deelnemers. De cursus zal
worden gedragen door twee inleiders die voor‐ en tegen‐ stellingen zullen verdedigen.
In 2014 zal deze nieuwe vorm nader worden uitgewerkt.

Doel van het vermogen
Mercatura wil haar vermogen inzetten voor de ontwikkeling van het handelsrecht in de brede zin van
het woord. Zo zal Mercatura publicaties gaan uitgeven naar aanleiding van een landelijke studiekring
of samen met een uitgever een serie ontwikkelen. Het instellen van een wisselleerstoel is nog steeds
een doel.

