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Beleid & strategie 

De Stichting Hazelhoff Van Huet beheert het vermogen van de familie Hazelhoff Van 
Huet. Het vermogen wordt beheerd conform het voor de Stichting geschreven 
‘Beleggingsstatuut’. Het bestuur van de Stichting besluit over de aanwending van het 
vermogen van de Stichting. 

De Stichting Hazelhoff Van Huet heeft ten doel het bevorderen van onderwijs en 
onderzoek op het gebied van het Amerikaanse, Europese en internationale bank- en 
effectenrecht aan de Universiteit Leiden. De Stichting tracht dit doel te bereiken door: 
het (doen) instellen van een of meer leerstoelen; het bevorderen en financieren van 
proefschriften en andere wetenschappelijke publicaties; het bevorderen en financieren 
van onderwijs; het verstrekken van renteloze leningen aan studenten of pas 
afgestudeerde juristen, het ter beschikking stellen van geldprijzen voor bijzondere 
prestaties, alsmede het in incidentele gevallen verstrekken van een beurs aan de hier 
genoemde categorieën; het (doen) organiseren van lezingen, seminars, congressen 
enzovoorts; het financieel ondersteunen van het Hazelhoff Centre for Financial Law, 
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De doelstelling 
van de Stichting komt met name tot uitdrukking in de financiële ondersteuning van 
het Hazelhoff Centre for Financial Law. 

Het Hazelhoff Centre for Financial Law is de Afdeling Financieel recht van de 
Universiteit Leiden. Het Centre heeft ten doel het verzorgen van onderwijs en 
onderzoek op het terrein van financieel recht. Het Centre begrijpt financieel recht in 
brede zin en benadert dit rechtsgebied ook als zodanig. Deze benadering omvat onder 
meer de juridische aspecten van het toezicht op de financiële sector, de werking van 
de financiële markten, financieringstransacties, marktmisbruik, betalingsverkeer, 
bancaire zorgplichten, corporate governance, bancaire insolventie en 
aansprakelijkheid in de financiële sector. Daarnaast besteedt het Centre aandacht aan 
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de ethische aspecten en de internationale aspecten van financieel recht. In zowel het 
onderzoek als het onderwijs komt de internationale dimensie veel aan de orde. Niet 
alleen Europese, maar ook Anglo-Amerikaanse en supranationale ontwikkelingen op 
het terrein van financieel recht rekent het Hazelhoff Centre for Financial Law tot zijn 
werkterrein. 

Het Hazelhoff Centre for Financial Law verzorgt een breed palet aan (postacademisch) 
onderwijs. Het Centre organiseert de voltijds-masteropleiding Financieel Recht en de 
voltijds Advanced master Advanced Studies in Law & Finance. Daarnaast is het 
Hazelhoff Centre actief in de bacheloropleiding International Business Law. Het 
Hazelhoff Centre verricht daarnaast onderzoek binnen het onderzoeksprogramma 
Public and Private Regulation of Financial Markets. Het onderzoek van het Hazelhoff 
Centre for Financial Law vindt zijn weerslag in nationale en internationale publicaties. 
Op deze wijze en middels deelname aan (internationale) congressen en symposia 
neemt het Hazelhoff Centre for Financial Law op het hoogste niveau deel aan het 
wetenschappelijke debat. Bovendien organiseert het Hazelhoff Centre for Financial 
Law zelf congressen en symposia, die worden gekenmerkt door een multidisciplinair 
en internationaal publiek, en lezingen in de Hazelhoff Guest Lecture reeks. Het 
Hazelhoff Centre for Financial Law verricht, naast het onderzoek binnen het facultaire 
onderzoeksprogramma, onderzoek in opdracht en levert advies op maat aan onder 
meer overheden en ondernemingen. Op deze manier brengt het Hazelhoff Centre for 
Financial Law zijn (internationale) expertise in de praktijk 

Het Hazelhoff Centre zal de komende jaren onderwijs en onderzoek blijven verzorgen 
op het terrein van financieel recht. Het Hazelhoff Centre heeft de ambitie om verder te 
groeien en blijft alert op nieuwe ontwikkelingen binnen het financieel recht. 

 

Bestuursleden 

Voorzitter:     Mr. M. Das 

Secretaris/Penningmeester:  Mr. D.C. Baron van Wassenaer 

 Overige leden:    Mw. mr. drs. A.N. Krol 

Mw. prof. dr. J.P. van der Leun 

Mw. J.W. van Zadelhoff-Hortulanus 

Conform de statuten van de stichting ontvangen de leden van het bestuur geen 
beloning voor hun werkzaamheden. 

De dagelijkse leiding van de Stichting berust bij de voorzitter en de 
secretaris/penningmeester. De dagelijks leiding van het Hazelhoff Centre berust bij 
prof.mr.drs. M. Haentjens, prof.mr. W.A.K. Rank en prof.mr. R.P. Raas. 

 



Financiële gegevens 

Voor de financiële gegevens van de Stichting Hazelhoff Van Huet wordt verwezen 
naar het Financieel Jaarverslag zoals gepubliceerd op de website van het LUF 
(www.luf.nl/over-het-fonds/stichtingen/stichting-hazelhoff-van-huet). 
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