ALV 18 juni 2018 – Voorstel benoeming nieuw erelid

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) draagt mevrouw Tanja MassonZwaan, LLM voor aan de Algemene Ledenvergadering om te benoemen tot erelid van de vereniging.
Tanja Masson-Zwaan is aan de Universiteit Leiden bij de faculteit Rechten opgeleid en heeft
sindsdien een indrukwekkende loopbaan opgebouwd in het (inter-) nationale ruimterecht.
Een overzicht van haar activiteiten (bron: bio):
Tanja Masson-Zwaan is Assistant Professor and Deputy Director of the International Institute of Air and Space
Law at Leiden University, The Netherlands.
In 2016 she was elected President Emerita of the International Institute of Space Law (IISL), after having served
on the Board for 25 years, the last nine years as President. Tanja advises various bodies on space law issues,
teaches and supervises students at Bachelors, Masters and PhD level, carries out research and publishes on a
broad range of space law topics. Since 2008 she is part of a team of experts advising the Dutch government on
the implementation of the Netherlands Space Activities Act, including decisions on licenses and periodical
reviews of the law and its associated regulations.
She lectures at many universities worldwide, set up courses in air and space law at the National University of
Singapore and worked as a consultant for a space insurance broker in France and in her own company in the
Netherlands. She attends the annual sessions of the Legal Subcommittee of the UN Committee on the Peaceful
Uses of Outer Space as an observer since 2003. She is co-founder and member of the Hague Space Resources
Governance Working Group, established in 2015 to assess the need for a framework for space resource
activities and lay the groundwork for the definition of such a framework. The Dutch Government appointed
Tanja as an arbitrator for space related disputes at the Permanent Court of Arbitration in 2012, and as a
member of the Space Learning Group of ICAO in 2014.
Tanja is an elected member of various professional associations such as the International Academy of
Astronautics (IAA, Full Member), the Académie de l’Air et de l’Espace (AAE, Membre Titulaire) the International
Law Association (ILA, including its Space Law Committee and the Netherlands' Branch NVIR), and the European
Centre for Space Law (ECSL), of which she was a Founding Board Member from 1989-1996.
She serves as advisor to various organizations, including Secure World Foundation (SWF), Mars One, and the
China Institute of Space Law (CISL), and is an Honorary Board Member of Space Generation Advisory Council
(SGAC). She is a member of the Board of Editors of the journal Air and Space Law published by Kluwer and coeditor of its book series Aerospace Law and Policy. She served as Board Member and Vice Chairman of the
Netherlands Space Society (2010-2016), and was a Member of the Founding Board of Women in AerospaceEurope (2009-2012). Tanja is one of the initiators and member of the Local Organising Committee of the first
ISU Space Studies Program to be held in the Netherlands in summer 2018.
Tanja is a recipient of the Distinguished Service Award of the IISL (2001), the Social Sciences Award of the
International Academy of Astronautics, IAA (2008) and the IAF Distinguished Service Award (2015).
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Overeenkomstig artikel 6 lid 1 van de Statuten geldt:
‘Erelid is hij die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en die op voordracht van het bestuur als
zodanig door de algemene ledenvergadering is benoemd wegens zeer bijzondere verdiensten jegens
de vereniging of de ruimtevaart in het algemeen. Een erelid heeft toegang tot de algemene
vergadering met stemrecht.’
Het bestuur heeft drie hoofdoverwegingen:
- Tanja Masson- Zwaan speelt vanuit haar specialisme en vanuit Nederland al vele jaren een
toonaangevende, wereldwijde rol bij het profileren en implementeren van Ruimterecht in de
overwegend technische ruimtevaartwereld. Ze adviseert al tien jaar de NL overheid omtrent
de Nederlandse Wet ruimtevaartactiviteiten. Ze was expert op het gebied van juridische en
verzekeringstechnische aspecten voor alle vergunningstrajecten tot nu toe, samen met
technische en financiële experts van NLR en PwC, en de adviezen omtrent kleine satellieten
hebben geleid tot de AMvB van 2015 die de Nederlandse wet mede toepasselijk maakt op
ongeleide satellieten, die tot dan toe uitgesloten waren van een vergunningsplicht.
- Tanja Masson - Zwaan heeft zich in de afgelopen jaren zeer ingezet om de institutionele en
persoonlijke relaties tussen haar universitaire groep bij de Universiteit Leiden en andere
organisaties in Nederland, die op het gebied van de ruimtevaart actief zijn, verder uit te
bouwen. Daarbij besteedt zij veel aandacht aan het intensiveren van de contacten tussen
haar internationale studenten en organisaties en bedrijven in de Nederlandse
ruimtevaartsector, waaronder de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart. Zij stimuleert
nadrukkelijk een verdere ‘gender diversity’ in de aerospace sector.
- Tanja Masson- Zwaan heeft zich voor de NVR in de periode van 2010 t/m 2016 gedurende
twee bestuurstermijnen ingezet, eerst als bestuurslid en vanaf 2013 als vicevoorzitter. Zij
heeft een stimulerende rol gespeeld bij het weer revitaliseren van de NVR tot aan de
vereniging die we nu kennen, en ook om daarbij meer vrouwen en jonge professionals
binnen de NVR actief te krijgen. Daarnaast speelde ze een belangrijke rol bij het afsluiten
van MoU’s met andere (internationale) verenigingen en bij het succesvol uitrollen van het
social mediabeleid.
Hiermee heeft Tanja Masson- Zwaan zeer bijzondere verdiensten jegens de vereniging en de
ruimtevaart in het algemeen, waardoor het bestuur heeft besloten om haar voor te dragen tot erelid
van de vereniging. De huidige ereleden hebben eveneens positief geadviseerd over deze
voorgenomen benoeming.
Het NVR bestuur verzoekt de Algemene Ledenvergadering akkoord te gaan met dit voornemen. Bij
positieve besluitvorming zal in het najaar 2018/voorjaar 2019 een speciaal evenement worden
georganiseerd om deze benoeming te effectueren.
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