SteR nieuwsbrief najaar 2017
Graag houdt het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR) u op de hoogte van de actuele stand
van zaken. U ontvangt twee keer per jaar een nieuwsbrief, met daarin informatie over benoemingen,
oraties, promoties, publicaties, lopend onderzoek en aankomende SteR-evenementen.
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Uitgelicht
Iris Sportel ontvangt Veni-beurs NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan 154 pas
gepromoveerde onderzoekers een Veni-beurs toegekend. Ook onderzoekster Iris Sportel van het
Centrum voor Migratierecht (CMR) ontving een NWO-subsidie voor haar onderzoek. Het
onderzoeksproject van Iris Sportel richt zich op representaties van religie, cultuur en etniciteit in
procedures over kinderen, en onderzoekt welke rol claims van ouders en aannames van
professionals daarbij spelen. Lees meer.
Madeline Garlick wint eerste prijs Max van der Stoel Human Rights Award
Op vrijdag 1 december ontving Madeline Garlick, onderzoeker bij het Centrum voor
Migratierecht, de Max van der Stoel Human Rights Award voor haar ‘cum laude’ proefschrift
‘Solidarity under Strain’. Ook oud-student Sam Mosallai ontving een prijs. Hij werd tweede in de
categorie masterscripties. Tilburg University reikt sinds 1995 deze award uit aan onderzoekers die
een wetenschappelijke bijdrage hebben geleverd op het gebied van mensenrechten. Lees meer.
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Eric Boot wint dissertatieprijs Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht
De dissertatieprijs van de Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht (VWR) 2017 is uitgereikt aan
Eric Boot voor zijn proefschrift ‘Human Duties and the Limits of Human Rights Discourse’ (promotor
prof. dr. T. Mertens). De VWR-dissertatieprijs wordt eens in de twee jaar toegekend aan het beste
proefschrift op het terrein van de rechtstheorie in Nederland en België. Eerder dit jaar won Eric
Boot ook de dissertatieprijs van de Stichting Praemium Erasmianum. Lees meer.
Onderzoekers SteR schrijven rapporten over voorstellen voor zorgmaatregelen
In opdracht van VGZ en het Zilveren Kruis hebben onderzoekers Lize Glas, Johan van de Gronden en Anne Looijestijn
van het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht twee rapporten over uiteenlopende voorstellen voor
zorgmaatregelen geschreven. Het eerste rapport gaat specifiek in op het initiatiefwetsvoorstel tot een verbod op
winstuitkering voor zorgverzekeraars. Het tweede rapport van de SteR-onderzoekers gaat in op een veelheid aan
voorstellen: van de invoering van een nationaal zorgfonds tot voorschriften voor reclame. Lees meer.
Feestelijke opening Graduate School of the Faculty of Law
Op woensdag 27 september is de Graduate School of the Faculty of Law (GSL) feestelijk geopend
door decaan Steven Bartels en het bestuur van de Graduate School: Piet Hein van Kempen, vicedecaan onderzoek, Roel Schutgens, voorzitter SteR en Ben Schuijling, directeur OO&R. Met de
Graduate School biedt de faculteit een inspirerende omgeving voor toekomstige onderzoekers en
helpt zij hen zich verder voor te bereiden op een academische carrière of op een loopbaan elders.
Om de onderzoeks-, academische en algemene vaardigheden verder te ontwikkelen ontvangen de
promovendi een opleidingsprogramma op maat. De GSL coördineert trainingsactiviteiten,
verzamelt en verspreidt informatie, organiseert bijeenkomsten en activiteiten en bevordert de
communicatie tussen de onderzoekscentra, de promovendi, de begeleiders en het bestuur van de faculteit.

Opinies
Prof. mr. Roel Schutgens: ‘Drie transplantaties’
Vorig jaar loodste het Kamerlid Pia Dijkstra met een nipte meerderheid haar wetsvoorstel voor orgaandonatie door
de Tweede Kamer. Dit voorstel roept bij de jurist verwondering op, zegt Roel Schutgens. Hij geeft drie
transplantatiegerelateerde rechtsoverwegingen. Lees meer.
Prof. dr. Thomas Mertens: ‘Wellust’
Thomas Mertens heeft een reeks colums geschreven over de zeven ondeugden. Uit zijn column ‘Wellust’: “Seksuele
relaties worden tegenwoordig niet meer beoordeeld vanuit het perspectief van de wellust, maar vanuit de
individuele keuzevrijheid”. Lees meer.
Carolus Grütters in NRC en NOS journaal over het Kinderpardon
Onderzoeker Carolus Grütters van het Centrum voor Migratierecht heeft een opiniestuk geschreven in het NRC,
waarin hij betoogt dat het ontbreken van een wettelijke regeling leidt tot inconsistente regels die niet getoetst zijn
aan onder andere het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Aanleiding voor het artikel was de zaak waarbij de
Armeense moeder zonder haar kinderen is uitgezet naar Armenië. De broer en zus dreigden ook te worden uitgezet
naar Armenië, omdat hun Kinderpardon is afgewezen. Waar zij op dit moment verblijven is echter niet bekend.
Grütters was hier ook eerder over geïnterviewd door het NOS journaal.

Nieuwe medewerkers
Bjorn Eggen
Per 15 augustus 2017 is Bjorn Eggen in dienst getreden als junior-docent bij de vaksectie
Straf(proces)recht en Criminologie. Daarnaast verricht hij promotieonderzoek naar de van
bestuurlijke normering afhankelijke strafbaarstellingen. Promotores zijn prof. mr. Henny
Sackers en prof. mr. Piet-Hein van Kempen. Bjorn heeft zijn masters Strafrecht en Staats- en
bestuursrecht in Nijmegen afgerond met de scriptie “Strafrechtelijke handhaving van
gebiedsontzeggingen naar aanleiding van openbare-ordeverstoringen”.
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Elco Nab
Sinds 1 september 2017 is Elco Nab werkzaam als promovendus bij de vaksectie Strafrecht en
strafprocesrecht. Hij heeft hiervoor de Onderzoeksmaster Publiekrecht gedaan. Voor deze
master volgde hij zijn eerste jaar aan de Radboud Universiteit en zijn tweede jaar aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Zijn scriptie schreef hij over de toepasselijkheid van de vrijwillige
terugtred buiten de algemene pogingsleer. Hij doet nu onderzoek naar het conflict tussen de
klassieke strafrechtelijke beginselen en de steeds vroeger intredende strafbaarheid van gedragingen die op zichzelf
nog niet schadelijk zijn, maar die zich wel in het voortraject van een mogelijk toekomstig misdrijf bevinden. Zijn
promotor is Piet Hein van Kempen.
Sophie Mommers
Sinds 15 augustus is Sophie Mommers in dienst bij de vaksectie straf- en strafprocesrecht als
juniordocent en promovenda. Sophie heeft haar masters Criminologie en Strafrecht afgerond
aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is daar na haar studie als docent aan de afdeling
Rechtstheorie verbonden geweest. Onder begeleiding van prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen
en dr. mr. Fedorova gaat Sophie onderzoek doen naar de huidige positie van de strafrechter
bezien vanuit de grondbeginselen van het strafprocesrecht. Daarbij geeft ze werkgroepen
straf(proces)recht in de B1 en B2, is ze (deel)coördinator van de Rota Criminalis en begeleidt ze scripties en essays.
Max Theunisse
Sinds 1 mei 2017 werkt Max Theunisse als promovendus bij de vaksectie Bestuursrecht. Zijn
onderzoek richt zich op de juridische normen voor bestuurlijke integriteit. Raymond Schlössels
en Paul Bovend’Eert begeleiden het onderzoek. Max heeft gestudeerd in Nijmegen en in
Oxford.

Aankomende SteR-evenementen
EUROPAL expert seminar on ‘Democratic Backsliding & Rule of Law Reforms in Europe’
This expert seminar combines contributions from scholars working in different disciplines (e.g., law, political science,
international relations and public administration) on the implementation of rule of law reforms in both current and
aspiring EU member states. Common elements of rule of law include the adherence to fundamental rights and
freedoms (media freedom, anti-discrimination, etc.), fight against corruption, and an effective and independent
judiciary. The seminar will take place on Wednesday December 13. More information.
Symposium naar aanleiding van de boekpresentatie Europese rechters in gesprek; verhalende annotaties
Dr. Jasper Krommendijk organiseert (in samenwerking met Marc Loth hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit
van Tilburg en oud-raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden) op 26 januari 2018 een symposium naar aanleiding
van de boekpresentatie ‘Europese rechters in gesprek; verhalende annotaties’ (zie hierboven). Tijdens dit
symposium zullen bijdrages worden geleverd door Sacha Prechal (HvJ EU), Hans Kijlstra (IRK), Vincent Glerum (IRK),
Dineke de Groot (HR), Ruud Winter (CBb), Corinna Wissels (ABRvs), Marc Fiertra (HR), Teun de Vries (CRvB) en Rob
van Gestel (UvT) onder voorzitterschap van Carla Sieburgh (HR). Meer informatie.
Upgrading Trade and Services in EU and International Economic Law
This 3rd Radboud Economic Law Conference aims to provide a forum where judges, academics, practitioners, etc.
exchange ideas on how to upgrade trade and services in the EU and via free trade agreements. The first part of this
conference will focus on the internal dimension of the EU policy on service provision. Many questions will be
addressed during this session. For example: what uncertainties still surround the Services Directive? Is the EU ready
for the challenges that trade in online services will raise? How will the Services Package boost the internal market
for services? What are the novelties that the updated regime for posted workers will bring to the table? The second
part of this conference will focus on the external dimension of the EU policy towards trade in services. Numerous
questions are raised by trade agreements dealing with services liberalisation. What options exist for a trade
agreement with the UK post-Brexit? To what extent does the liberalisation of trade in services, and its consequential
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service mobility, impact national migration law? How do the various free trade agreements to which the EU is a
party (for example CETA, EU – Singapore, EU – CARIFORUM etc.) deal with services trade liberalisation? How do
these FTAs fit within the WTO framework? Is the move from multilateralism towards a spaghetti-bowl of free trade
agreements temporary or is this the new norm in international trade? For the call for papers and more information.
Read more.

Recente publicaties
Hieronder volgt een selectie van enkele publicaties, met name boeken. Voor een volledig overzicht.
‘Orde in de openbare orde’ door Hansko Broeksteeg, Rian de Jong e.a.
In juli 2017 verscheen het boek ‘Orde in de openbare orde’ van onder meer universitair
hoofddocenten Staatsrecht Rian de Jong en Hansko Broeksteeg. Het boek vormt het 33e deel van de
Serie Staat en Recht en is een bewerking van het in januari verschenen WODC-onderzoek. Lees meer.

‘International Marriages and Marital Citizenship’ by Asuncion Fresnoza-Flot
Asuncion Fresnoza-Flot, researcher at the Centre for Migration Law, co-edited a new book
‘International Marriages and Marital Citizenship’. This book sheds light on the way many countries in
Southeast Asia and beyond have redefined marriage and national belonging through their regime of
‘marital citizenship’ (that is, a legal status granted by a state to a migrant by virtue of his/her marriage
to one of its citizens).
‘Mededingingsrecht in de EU en Nederland’ door Johan van de Gronden
Op 8 augustus 2017 verscheen het boek ‘Mededingingsrecht in de EU en Nederland’ van hoogleraar
Europees recht Johan van de Gronden. Het mededingingsrecht behoort tot de kern van het beleid
van de Europese Unie. Europese integratie is voor een groot gedeelte marktintegratie. Rivaliteit
tussen onderneming in de Europese arena moet leiden tot meer consumentenwelvaart op de
interne markt van de EU. De toepassing en handhaving van het EU-mededingingsrecht zijn krachtig
ter hand genomen door de Europese Commissie in de loop van de jaren. Toch staan de Europese
regels voor de concurrentie niet op zichzelf. Ook de lidstaten hebben mededingingswetgeving
aangenomen. Nationale mededingingsautoriteiten hebben aansluiting gevonden bij de kopgroep
van de Commissie. In Nederland geldt de Mededingingswet, die naar Europees model is vormgegeven en door de
ACM wordt gehandhaafd. Het Europees en Nederlands mededingingsrecht is sterk vervlochten met elkaar. Dit recht
kan alleen beoefend worden door zowel kennis te nemen van de Europese als nationale dimensie ervan. In dit boek
worden daarom beide dimensies belicht en onderworpen aan een analyse. Belangrijke concepten, begrippen en
regels worden uitgelegd en verdiept. Meer informatie.
‘Migration on the Move’ door Carolus Grütters, Sandra Mantu & Paul Minderhoud
On the occasion of its 20th anniversary, the Centre for Migration Law (CMR) held a conference in
Nijmegen. The papers submitted to this conference have been edited in a new volume in the
"Immigration and Asylum Law and Policy" series published by Brill. Migration on the Move examines
the dynamics of migration and asylum law over the past two decades and highlights profound
changes that have taken place in these fields as a result of growing EU competences to deal with
migration and asylum questions. The book maps the transformation of the migration field by
focusing on three interrelated issues: the effects of Europeanization and the shifting power relations
that it implies; placing Europe’s laws and policies in a global migration context, and critically
examining to whom ‘project’ Europe belongs. The contributors offer a multidisciplinary analysis of key aspects of
the migration and refugee crisis and their implications for policies, principles of law, and the treatment of people in
Europe today. More information.
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‘Human Rights of migrants in the 21st Century’ by Elspeth Guild and Kees Groenendijk
This book offers an accessible examination of the human rights of migrants in the context of the UN’s
negotiations in 2018. This volume has two main contributions. Firstly, it is designed to inform the
negotiations on the UN’s Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration announced by the
New York Declaration of the UN General Assembly on 19 September 2016. Second, it intends to assist
officials, lawyers and academics to ensure that the human rights of migrants are fully respected by
state authorities and international organisations and safeguarded by national and supranational
courts across the globe. The overall objective of this book is to clarify problem areas which migrants
encounter as non-citizens of the state where they are and how international human rights
obligations of those states provide solutions. It defines the existing international human rights of migrants and
provides the source of States’ obligations. In order to provide a clear and useful guide to the existing human rights
of migrants, the volume examines these rights from the perspective of the migrant: what situations do people
encounter as their status changes from citizen (in their own country) to migrant (in a foreign state), and how do
human rights provide legal entitlements regarding their treatment by a foreign state? More information.
‘Europese rechters in gesprek; verhalende annotaties’ door Jasper Krommendijk en Marc Loth
Waarom stellen nationale rechters prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de EU (HvJ)? Van
wat voor antwoorden voorziet het HvJ deze vragen? En wat doet de verwijzende rechter met deze
antwoorden? In dit boekje worden deze vragen in drie hoofdstukken onderzocht, waarbij telkens
zaken vanuit dit perspectief worden geannoteerd. Het resultaat is een caleidoscopisch beeld van de
interactie tussen de Europese rechters dat telkens andere patronen van interactie demonstreert.
Wat de motieven voor verwijzing betreft zien wij een scala aan verwijzende rechters langskomen:
precieze rechters, pragmatische rechters, activistische rechters, erkenning zoekende rechters,
dominante rechters en soevereine rechters. Ook het HvJ vertoont meer gezichten dan misschien werd verwacht.
Naast het geven van bruikbare antwoorden kan het Hof ontwijkend, rigide, onvermurwbaar, slordig en te directief
zijn. De reacties van de verwijzende rechters ten slotte, lopen uiteen van tevreden volgzaamheid, frustratie,
ongeloof, tandenknarsende navolging en voortzetting van het gesprek door een nieuwe verwijzing, tot regelrechte
rebellie. Meer informatie.
‘Women and Social Change in North Africa’ by Nadia Sonneveld e.a.
Women's voices are brought to the fore in this comprehensive analysis of women and social change
in North Africa. Focusing on grass-roots perspectives, readers will gain a rare glimpse into how both
the intentional and unintentional actions of men and women contribute to societal transformation.
Most chapters are based on extensive field work that illuminates the real-life experiences, advocacy,
and agency of women in the region. The book considers frequently less studied issues including
migration, legal changes, oral and written law, Islamic feminism, and grass-roots activism. It also
looks at the effectiveness of shelters for abused women and the changes that occurred in the wake
of the 2011 Arab uprisings, as well as challenging conventional notions of feminist agency by
examining Salafi women's life choices. More information.
‘Women Judges in the Muslim World' by Nadia Sonneveld et al.
Women Judges in the Muslim World: A Comparative Study of Discourse and Practice fills a gap in
academic scholarship by examining public debates and judicial practices surrounding the performance
of women as judges in eight Muslim-majority countries (Indonesia, Malaysia, Pakistan, Syria, Egypt,
Libya, Tunisia and Morocco). Gender, class, and ethnic biases are inscribed in laws, particularly in the
domain of shariʿa-derived family law.
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´Service Provision and Migration. EU and WTO Service Trade Liberalization and Their Impact on Dutch and UK
Immigration Rules´ by Simon Tans
This book investigates how liberalization of service provision related to movement of natural persons
takes shape within EU and WTO law. It provides an overview and analysis of the implementation of
the identified obligations derived from EU law and the GATS in the Dutch legal order and that of the
United Kingdom. A thorough investigation of the chosen strategies in each legal order is provided,
including a comparison of the differences and similarities between these strategies. The resulting
overview leads to insight into the tension that exists between the international obligations related
to service mobility of the two investigated states on the one hand, and their migration law and access
to the labour market legislation on the other. More information.
‘Legal Dynamics of EU External Relations’ by Henri de Waele
In September 2017, the new edition appeared of Henri de Waele’s textbook on the law of EU
external relations. It provides a systematic overview of the relevant rules and competences in the
field, reflecting on the legal developments in their political and societal context. In addition to upto-date analyses of, inter alia, the Common Foreign and Security Policy, the Common Security and
Defence Policy and the Common Commercial Policy, it highlights the EU's external powers with
regard to the environment, fundamental rights and development cooperation. It moreover
includes dedicated chapters exploring the relations with neighbouring countries, and explaining
the complex interplay between rules of domestic, European and international provenance. More information.

Afgerond promotieonderzoek
T.J. Thurlings (Ted), Verhandelbare emissierechten in broeikasgassen. De Nederlandse implementatie van het
Europees emissiehandelsysteem in de periode 2013-2020 (inclusief luchtvaart) (promoter(en): prof. dr. A.G.A.
Nijmeijer) (promotie op: 27 november 2017).
E.C.M. (Eveline) Thoonen, Death in State custody. Obligations to prevent premature death of detainees and to
investigate deaths of detainees pursuant to the European Convention on Human Rights (promoter(en): prof. mr.
P.H.P.H.M.C. van Kempen) (promotie op: 23 oktober 2017).
P.M.J. (Peter) de Haan, De preventieve en de repressieve toetsing aan bouwtechnische voorschriftpubliekbouwrecht.
Constructieve veiligheid nader beschouwd (diss. Nijmegen), Den Haag: Instituut voor Bouwrecht, 2017, 379 pp.
(promoter: prof. dr. A.G.A. Nijmeijer) (promotie op: 2 oktober 2017).
T. (Teun) Eikenaar, Municipal disorder policing. Dealing with annoyances in public places (promotor: prof. dr. ir. J.B.
Terpstra, copromotor: dr. B.A.M. van Stokkom) (promotie op: 6 september 2017).

Verwachte promoties
Donderdag 18 januari 2018 - Joeri Bemelmans, Totdat het tegendeel is bewezen. De onschuldpresumptie in
rechtshistorisch theoretisch, internationaalrechtelijk en Nederlands strafprocesrechtelijke perspectief.
Vrijdag 19 januari 2018 - Tamara Butter, Asylum legal aid lawyers’professional Ethics in practice: A study into the
professional decision making of asylum legal aid lawyers in the Netherlands and England.
Vrijdag 9 februari 2018 – Suzanne Poppelaars, Het nationale budgetrecht en Europese integratie. De juridische
consequenties van Europese integratie voor het Nederlandse en het Duitse budgetrecht.
Vrijdag 16 februari 2018 - Geert Pesselse, Toegang tot beroep in strafzaken. Over verlofstelsels en andere vormen
van toegangsbeoordeling in hoger beroep en cassatie.
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Donderdag 8 maart 2018 – Sjarai Lestrade, De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in het licht van internationale
mensenrechten en de grondslagen van het strafrecht.
Vrijdag 16 maart 2018 - Floor Bakker, Billijkheidsuitzonderingen, Het wegens bijzondere omstandigheden buiten
toepassing laten van wettelijke voorschriften in individuele gevallen.
Maandag 19 maart 2018 - Jos Hoevenaars, A People’s Court? A Bottom-Up Approach to Litigation Before the Court
of Justice of the European Union.

Lopende promotieonderzoeken
Marie-Anna Bullens
Bram Braat
Jesse Claassen
Marija Davidovic
Mary Dickson
Janine van Dinther
Dario Dzananovic
Naida Dzino
Bjorn Eggen

Anoeshka Gehring
Toni van Gennip
Stephanie Hötte
Rob van der Hulle
Bünyamin Kaya
Roel Klaar
Jelle Kort
Mirjam Krommendijk
Ella Lerk
Sophie Mommers
Rosa Möhrlein
Elco Nab
Ellen Nissen
Aniel Pahladsingh
Amélie Poméon
Stefan van de Sande
Dorian Schaap
Ralph Severijns
Gracia Sieben

Gedoogplichtbeschikking
The Relation Between Leniency and Private Enforcement Towards an Optimum of
Overall Competition Law Enforcement?
The preliminary reference dance between the Court of Justice of the European Union
and national courts.
Registration of personal data in (semi)public sectors (education, health care and
policing) in the Netherlands and Germany
The legitimation and feasibility of extraterritorial processing of asylum claims
Constitutionele voorwaarden voor de inzet van de Nederlandse krijgsmacht buiten de
landsgrenzen
The Conflict Between State Law and Religious Obligation
De publiekrechtelijke handhaving van artikel 101 en 102 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie (VWEU)
Van het bestuursrecht afhankelijke strafbaarstellingen; over de wisselwerking tussen
straf- en bestuursrecht, fundamentele en dogmatische problemen daarbij en
mogelijke oplossingen daarvoor
Pensioners on the move
De grondwetsherzieningsprocedure
'Make-or-buy' decisions and European public procurement law
Naar een Nederlandse Political Question Doctrine?
Het beginsel van effectieve rechtsbescherming
Oordeelsvorming door de rechter bij het vaststellen van civiele en strafrechtelijke
aansprakelijkheid
Opvattingen van politiemensen, officieren van justitie en rechters over de uitkomsten
van de strafrechtpleging.
Een proactieve benadering bij opsporingsonderzoeken naar georganiseerde
criminaliteit?
De ambtelijke integriteit van de rechter
Naar een nieuw type strafrechter? De positie van de strafrechter bezien vanuit de
grondbeginselen van het strafrecht.
The Judicial Control and Legitimation Function: A Study from a Public International
Law Perspective
Strafbaarstellingen in de voorfase. Over de toepassing van klassieke, fundamentele
beginselen in een strafrecht dat van reactief naar preventief verschuift
Immigration Judges and Children’s Rights – How judges decide cases on residency
when children are involved
Crimmigration law in the European Union: the instruments of the Return Directive
Externalisation of Migration Control
Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste en onvolledige
inlichtingen
Het vertrouwen van burgers in de politie
The role of expert advice in the Dutch asylum procedure
Berechting van internationale misdrijven in een Nederlandse procedure
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Martine van der Staak
Max Theunisse
Nikky van Triet
Jos Vleugel
Marc Veenbrink
Manunggal Wardaya

Edsard van der Werf
Pol van de Wiel

De verwerking van persoonsgegevens in de strafrechtspleging
De juridische normen voor bestuurlijke integriteit
Schadevergoeding bij woordbreuk door de overheid
Het juridische begrip van godsdienst
The influence of criminal law concepts on the enforcement of national and European
competition law: a silent take-over?
Implementation of International Criminal Law into Indonesia’s domestic law with a
view of redressing gross human rights violations that have been committed in the
period of transition
De maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm in het publieke domein
Juridische en filosofische aspecten van het hedendaagse debat over het huwelijk

Afgerond onderzoek
Rapporten over voorstellen voor zorgmaatregelen
In opdracht van VGZ en het Zilveren Kruis hebben onderzoekers Lize Glas, Johan van de Gronden en Anne Looijestijn
van het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht twee rapporten over uiteenlopende voorstellen voor
zorgmaatregelen geschreven. Het eerste rapport gaat specifiek in op het initiatiefwetsvoorstel tot een verbod op
winstuitkering voor zorgverzekeraars. De auteurs analyseren dit wetsvoorstel in het licht van het EU-recht en het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Over datzelfde onderwerp verschijnt bovendien deze week
een artikel in het Nederlands Juristenblad (aflevering 34). Het tweede rapport van de SteR-onderzoekers gaat in op
een veelheid aan voorstellen: van de invoering van een nationaal zorgfonds tot voorschriften voor reclame. Deze
voorstellen werden eveneens geanalyseerd in het licht van het EU-recht en het EVRM. De rapporten, die eerder dit
jaar werden afgerond, zijn nu door de opdrachtgevers vrijgegeven voor publicatie.

Recente SteR-evenementen
1st EXPULCIT seminar on expulsion and EU citizenship
On 16 June 2017 the Centre for Migration Law, Radboud University Nijmegen organized the first event of the
EXPULCIT project. The various speakers explored the legal practice of expelling EU citizens from another EU state in
light of EU citizenship and fundamental rights standards. Read more.
Judicial training on migration and asylum
On 12 June 2017 the Centre for Migration Law in cooperation with CPO organized a course on EU migration and
asylum migration and asylum law for EU judges. 22 judges from 5 EU Member States participated in this one-day
course, which is part of the CMR’s Jean Monnet Centre of Excellence programme.
Intra Corporate Transferee Directive
On 10 November 2017 the Centre for Migration Law, Radboud University Nijmegen organized a seminar on the
problem issues and implementation of Directive 2014/66 in selected member states. Read more.
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11 december 2017 - SteR-lunchlezing met Tonny Nijmeijer ‘Integratie en modernisering van wetgeving in het
omgevingsrecht. Enkele interdisciplinaire aspecten van de Omgevingswet nader belicht.’
12 december 2017 - Wine and Discussion meeting ‘To refer or not to refer; That's the question’ met Dan
Kelemen, Jasper Krommendijk en Jesse Claassen
13 december 2017 - EUROPAL expert seminar on ‘Democratic Backsliding & Rule of Law Reforms in Europe’
18 januari 2018 - Promotie Joeri Bemelmans: ‘Totdat het tegendeel is bewezen. De onschuldpresumptie in
rechtshistorisch theoretisch, internationaalrechtelijk en Nederlands strafprocesrechtelijke perspectief’
18 januari 2018 - SteR-lunchlezing met Mary Guy
19 januari 2018 - Promotie Tamara Butter: ‘Asylum legal aid lawyers’professional Ethics in practice: A study
into the professional decision making of asylum legal aid lawyers in the Netherlands and England’
19 januari 2018 - Wine and Discussion meeting
24 januari 2018 - Promovendipresentaties met Jesse Claassen en Rob van der Hulle
26 januari 2018 - Symposium naar aanleiding van de boekpresentatie ‘Europese rechters in gesprek;
verhalende annotaties’
2 februari – Symposium ‘Het verhaal van de rechter’ ter gelegenheid van het afscheid van prof. Hans den
Tonkelaar
9 februari 2018 - Promotie Suzanne Poppelaars: ‘Het nationale budgetrecht en Europese integratie. De
juridische consequenties van Europese integratie voor het Nederlandse en het Duitse budgetrecht’
16 februari 2018 - Promotie Geert Pesselse: ‘Toegang tot beroep in strafzaken. Over verlofstelsels en andere
vormen van toegangsbeoordeling in hoger beroep en cassatie’
27 februari 2018 - Wine and Discussion meeting met Mary Dickson
8 maart 2018 - Promotie Sjarai Lestrade: ‘De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in het licht van
internationale mensenrechten en de grondslagen van het strafrecht’
16 maart 2018 - Promotie Floor Bakker: ‘Billijkheidsuitzonderingen, Het wegens bijzondere omstandigheden
buiten toepassing laten van wettelijke voorschriften in individuele gevallen’
19 maart - Promotie Jos Hoevenaars: ‘A People’s Court? A Bottom-Up Approach to Litigation Before the Court
of Justice of the European Union’
22 maart 2018 - Wine and Discussion meeting
26 april 2018 - Wine and Discussion meeting met Han Entzinger
9 mei 2018 - Andrzej Bryk: ‘Polish constitutional crisis - its historical origins and consequences’
15 juni 2018 - Upgrading Trade and Services in EU and International Economic Law

Bekijk de agenda online.

Contact
Bezoekadres:
Montessorilaan 10
6525 HR Nijmegen

Postadres:
Postbus 9049
6500 KK Nijmegen

Telefoon
024 361 61 45
E: j.krommendijk@jur.ru.nl
W: www.ru.nl/rechten/ster

Aanmelden nieuwsbrief
Voor belangstellenden is het mogelijk om nieuwsbrieven direct te ontvangen. Aan- en afmelden kan
per mail bij Jasper Krommendijk (j.krommendijk@jur.ru.nl).
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