
           
 
 
 

Amsterdam, oktober 2020 

Betreft: initiatief ‘JURIST DOET WAT.’ 
 

Beste jurist, 
 
Met deze brief willen wij het initiatief ‘JURIST DOET WAT.’ van het Nederlands Genootschap van 
Bedrijfsjuristen (NGB) en het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit 
Nijmegen (OO&R) onder uw aandacht brengen. Doel van dit unieke initiatief is om met de juridische 
sector in Nederland een actieve bijdrage te leveren aan de transitie naar een duurzame economie. 
Wij roepen u en uw organisatie op mee te doen door juridische kennis en praktijkervaring met 
betrekking tot verduurzaming te delen. Hierna lichten wij toe wat we voor ogen hebben. 
 
Publiekscampagne ‘IEDEREEN DOET WAT.’ 
Aanleiding voor het initiatief is de publiekscampagne ‘IEDEREEN DOET WAT.’ die de overheid het 
afgelopen najaar heeft gelanceerd (www.iedereendoetwat.nl). Deze campagne laat zien dat 
iedereen wat kan doen voor het klimaat en geeft informatie en concrete tips over hoe eenieder zijn 
of haar persoonlijke leven duurzamer kan maken. Uitgangspunt is dat alle partijen (overheid, 
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en consumenten) daarbij een rol spelen. 
 
Initiatief ‘JURIST DOET WAT.’ 
Het NGB en het OO&R willen de handschoen van ‘IEDEREEN DOET WAT.’ ook met de juristen in 
Nederland oppakken. Dit doen we onder de noemer ‘JURIST DOET WAT.’ Het NGB en het OO&R 
roepen alle juristen in Nederland op met suggesties te komen wat de jurist op zijn of haar 
expertisegebied kan doen voor de verduurzaming van de economie.  

U kunt als jurist bijvoorbeeld duidelijk maken op welke punten de huidige wet- en regelgeving aan 
verduurzaming in de weg staat en/of aangepast kan worden. U kunt ‘best practices’, 
modelcontracten of contractuele clausules met betrekking tot verduurzaming ontwikkelen. Ook het 
signaleren van juridische vragen kan waardevol zijn, omdat het vinden van een oplossing daarmee 
begint. De oproep is dus om dergelijke kennis, ervaringen, knelpunten, modelcontracten, voorstellen 
en casuïstiek met elkaar te delen.  
 
Er zijn wel vaker initiatieven van juristen met als doel om de verduurzaming te bevorderen, maar dit 
initiatief is echt uniek omdat het zich richt op de gehele juridische sector in Nederland. Het NGB en 
het OO&R richten deze oproep namelijk niet alleen aan de eigen leden van het NGB of de 
onderzoekers en partners van het OO&R, maar aan alle juristen in Nederland: advocaten, notarissen, 
bedrijfs- en overheidsjuristen, fiscalisten en rechtswetenschappers.  
 
Website ‘JURIST DOET WAT.’ 
Iedere jurist kan dus bijdragen en vervolgens weer leren van anderen.  Het is de bedoeling om 
bijdragen met elkaar te delen door publicatie op de website ‘JURIST DOET WAT.’ (www.ngb.nl/jurist-
doet-wat). Iedere juridisch inhoudelijke inbreng die kan bijdragen aan de verduurzaming is welkom!  
Voor juridisch-wetenschappelijke artikelen geldt dat zij naast de plaatsing op de website ook in een 
vaktijdschrift gepubliceerd kunnen worden. Als u een artikel al in een vaktijdschrift heeft 
gepubliceerd, dan is meestal wel toestemming van de uitgever vereist om het tevens op de website 



           
 
 
 

te kunnen plaatsen. De ervaring leert dat uitgevers daar meestal wel toestemming voor geven, dit 
levert immers extra aandacht op. 
 
De website van ‘JURIST DOET WAT.’ biedt ruimte voor algemene bijdragen die niet specifiek op één 
rechtsgebied zijn gericht (bijvoorbeeld over duurzaamheid en mededingingsrecht). We zijn ook op 
zoek naar specialistische bijdragen, in het bijzonder op het gebied van de thema’s  van de 
‘klimaattafels’. Hiermee verwijzen we naar de sectoren, zoals die ook bij de totstandkoming van het 
klimaatakkoord zijn gehanteerd: (i) gebouwde omgeving; (ii) mobiliteit; (iii) industrie; (iv) 
elektriciteit; (v) landbouw & landgebruik en (vi) overkoepelende thema’s.  
 
Congres ‘JURIST DOET WAT.’ 
Naast de website organiseren het NGB en het OO&R op donderdag 30 september 2021 een congres 
waarin verschillende bijdragen gepresenteerd en besproken worden en waar de deelnemers kennis 
en ervaring kunnen uitwisselen. Doel is ook om een netwerk op te zetten van juristen die zich met 
duurzaamheid bezighouden. Het congres (en het toewerken naar het congres) bieden hiervoor veel 
gelegenheid. Noteer de datum van 30 september 2021 dus alvast in uw agenda! Tijdens het 
congres organiseren we naast plenaire presentaties met algemene onderwerpen, ook deelsessies 
rondom de verschillende thema’s van de klimaattafels. 
 
In aanloop naar het congres zijn op 25 september jl. 6 juridische “Klimaattafels” van start gegaan 
waaraan juristen uit verschillende sectoren zitten die proactief bij willen dragen aan de transitie naar 
een duurzame samenleving en aan de bewustwording, kennisdeling en netwerkgelegenheid m.b.t. 
verduurzaming onder alle juristen in Nederland binnen de sectoren. 
 
Bijdrage leveren door publicatie en/of presentatie op congres? 
Bent u enthousiast geworden en wilt u een bijdrage leveren door een publicatie op de website en/of 
het geven van een presentatie op het congres? Dan vragen wij u om dit kenbaar te maken via het 
volgende e-mailadres: juristdoetwat@ngb.nl. Als u een specialistische bijdrage aan één van de 
klimaattafels wilt leveren, dan dit graag expliciet vermelden. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact 
opnemen met de organiserende juristen. Alle contactgegevens en de namen van degenen die de 
coördinatie van iedere klimaattafel verzorgen, vindt u in de bijlage bij deze brief. 
Wij hopen op uw bijdragen en zijn benieuwd naar uw reactie! 
 
Met vriendelijke groet, 

Arnold Brakel      Ben Schuijling 
 
Voorzitter      Directeur 
Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen  Onderzoekcentrum Onderneming & Recht 
 
 
 

 

 



           
 
 
 

ORGANISATIE  ‘JURIST DOET WAT.’  

Algemeen: 

E-mail: juristdoetwat@ngb.nl   
Telefoon: 033-24 734 02 

 
Contactpersonen Klimaattafels: 
 

(i) Gebouwde omgeving 
Rik Aertsen (ING Real Estate Finance):  
 

 
rik.aertsen@ing.com 

(ii) Mobiliteit 
Marie-Thérèse Kievits (Bouwinvest): 
 

 
mtkievits@gmail.com  

(iii) Industrie 
Laura de Kuiper (Vattenfall): 
Raluca Radu (Fairphone):  
 

 
laura.dekuiper@vattenfall.com 
raluca@fairphone.com 

(iv) Elektriciteit 
Renske van Ekdom (Vattenfall):  
Jasper Langezaal (Siemens Nederland):  
 

 
renske.van.ekdom@vattenfall.com 
jasper.langezaal@siemens.com 

(v) Landbouw & landgebruik 
Flore Groen (Bouwteam P&O): 
  

 
flore@bouwteamp-o.nl 

(vi) Overkoepelende thema’s  
Shirley Justice (Nauta Dutilh):  

 
shirley.justice@nautadutilh.com 

 

Verder maken de volgende personen deel uit van de organisatie: 
 

Ben Schuijling (directeur OO&R): b.schuijling@jur.ru.nl 
Barbara Kröner (directeur NGB): kroner@ngb.nl  

 
 

 


