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Balans per 31-12-2016 

          

Vaste activa, inventaris  €              -      Passiva  €              -    

Vlottende activa, Bank  €   12.217,42    Crediteuren  €              -    

Vlottende activa, Debiteuren  €              -      Eigen vermogen  €  12.217,42  

 €   12.217,42   €  12.217,42  

 

Winst en verliesrekening 2016 

Baten   Lasten 

 €              3.015,00     €                          4.217,29  

Resultaat    €                          1.202,29- 

Baten 2016 
Bestaan uit de opbrengsten uit voordrachten en 
publicaties 

Lasten 2016 Investeringen  €            -    

Bankkosten  €      108,00  

R&V&V (reis, verblijf,vacatie)  €   1.133,40  

Literatuur  €            -    

Website / Domein  €      500,00  

financiering onderzoek CR  €            -    

studiekring/congres  €   2.475,89  

diversen (variabel)  €            -    

 €   4.217,29  

 

 

 

Het jaar 2016, was wederom een succesvol jaar voor Mercatura Honesta. 

 

Studiekring te Utrecht 

Op 27 mei 2016 heeft de jaarlijkse studiekring plaatsgevonden, dit keer te Utrecht in de Academische club 

Thema was dit jaar “Rechtsvergelijking”. De onderzoekers hebben een presentatie gegeven de stand van hun 

onderzoek betreffende en zijn vervolgens met de zaal in discussie gegaan. 

De inleiders waren: 

• Dr. Viola Heutger, rechtsgeschiedenis en rechtsvergelijking 

• Prof. mr. Jac Rinkes, Res cogitans: enige opmerkingen over privaatrecht in rechtsvergelijkende en theoretische 

context 

• Mr. dr. Jeroen Ermers, rechtsvergelijking met Engels recht 

• Mr. dr. Igor van Loo, waarom rechtsvergelijking? 

Het was een goed bezochte studiekring, maar liefst zevenentwintig onderzoekers namen deel. 

 

Nieuwe website 

In oktober is een geheel vernieuwde website online gegaan. Op deze nieuwe en meer dynamische website kunnen 

nu ook blogs worden geplaatst.  

 

Leerstoel verzekeringsrecht 

Sinds 1 januari 2016 steunt de Stichting Mercatura Honesta de bijzondere leerstoel verzekeringsrecht prof. dr. 

W.M.A. Kalkman aan de Universiteit van Amsterdam. 

Namens de stichting zit mr. dr. A.H. Lamers in het curatorium van deze leerstoel 

Op 28 november 2016 is het curatorium van de leerstoel bestaande uit prof. dr. M.Y.A. Zieck vz. (UvA), Prof. mr. A. 

Salomons (UvA) en mr. dr. A.H. Lamers (OU) bijeen geweest. Het jaarverslag van prof. dr. W.M.A. Kalkman over de 

periode september 2015 / augustus 2016 is tijdens die bijeenkomst goedgekeurd. 

 

 



Suriname 

Van 5 tot 12 november is mr. dr. Ton Lamers in het kader van het opzetten van gezamenlijk (promotie-) onderzoek 

naar Paramaribo geweest 

 

Publicaties 

Er is in 2016 ook weer goed gepubliceerd binnen en rondom Mercatura Honesta. De meeste van deze publicaties zijn 

(met toestemming van de rechthebbende) doorgepubliceerd op de website van Mercatura Honesta. 

 

De in het beleidsplan geformuleerde doelen worden jaarlijks ruim gehaald. 


