SteR nieuwsbrief voorjaar 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
Visitatiecommissie is lovend over SteR
SteR is goed uit de bus gekomen tijdens een visitatie over de periode 2009-2015. De commissie roemde het
dynamische en open karakter van SteR en was zeer enthousiast over de onderzoeksfocus. De commissie achtte de
publicaties van hoge kwaliteit en was zeer te spreken over de duidelijke ambitie om sterke banden te onderhouden
met de rechtspraktijk. Beide onderzoeksprogramma’s, Migratie en Grondslagen, kregen voor onderzoekskwaliteit en
relevantie de score ‘very good’. Grondslagen scoorde eveneens ‘very good’ op toekomstbestendigheid en Migratie
‘good’. De commissie kwam ook nog met enkele aanbevelingen die het mogelijk maken voor SteR om haar het
onderzoek de komende jaar verder te versterken. De visitatiecommissie bestaande uit prof. Foqué, prof. Floblets, prof.
Stroink, prof. Mevis en dr. De Groof bezocht SteR in oktober 2016 en publiceerde in maart 2017 zijn bevindingen. Lees
het rapport.
Betty de Hart ontvangt ERC Consolidator Grant
Betty de Hart, universitair hoofddocent Migratierecht, heeft een van de drie ERC Consolidator Grants
ontvangen. Deze subsidie bedraagt twee miljoen euro en is bedoeld om onderzoekers te ondersteunen
in de fase waarin ze een eigen onafhankelijk onderzoeksteam en onderzoeksprogramma willen
opzetten. Betty de Hart verricht rechtssociologisch en interdisciplinair onderzoek op het gebied van
familierecht, migratierecht en nationaliteitsrecht. De relatie tussen recht enerzijds en identiteit, gender,
transnationaliteit en gemengde relaties anderzijds staat centraal in haar werk.
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New Book: Elspeth Guild on Brexit
On the occasion of her inaugural lecture at Queen Mary University in London, prof. Elspeth Guild spoke
about Brexit. An elaborated version of this lecture is published with Brill. This book examines the result
of the 23 June 2016 UK referendum on leaving the EU where 51.9% of the eligible voters who voted
chose to leave. Politicians and media have stressed not only that leave means leave, but also that much
of the British voting public was motivated to vote leave by issues of immigration and border control.
Guild investigates how the issue of EU citizenship became transformed into a discussion about
immigration through four themes: the negotiations between the UK and the EU before the
referendum; the nature of and difference between British and EU citizenship; the issue of third country national family
members and the fears incited by the referendum in light of the rejection of expertise.
The Hanneken Steenbergen prize and new book for Amélie Poméon
The Hanneke Steenbergen prize winning thesis of Amélie Poméon (now PhD with CMR) is published
by Wolf Legal Publishers. This book discusses the question to what extent Frontex (and, to a more limited
degree, its successor, the European Border and Coast Guard Agency) can be held accountable for
breaches of EU law acting both inside and outside EU territory. The issues covered include a detailed
discussion of Frontex’ tasks and competences, the legal position and status of EU agencies, agency
accountability and the distinction between the notions of accountability and responsibility as well as the
extraterritorial applicability of EU law. It also addresses the question whether an individual complaint
mechanism can and should be introduced within the Agency’s setup.
Hoogleraren Bovend’Eert en Van Baalen in onderzoeksteam inkomen koning
Hoogleraar Staatsrecht Paul Bovend’Eert en hoogleraar Parlementaire Geschiedenis Carla van Baalen
gaan samen met bestuurskundige Mark van Twist (EUR) historisch onderzoek doen naar het inkomen
van de koning. Dat heeft premier Mark Rutte 14 december 2016 aan de Tweede Kamer laten weten.
Het onafhankelijke onderzoeksteam gaat archieven doorspitten en zal mensen spreken die in de
periode 1963 – 1973 betrokken zijn geweest bij de vaststelling van het inkomen van het koningshuis.
Het onderzoek zal vier tot zes maanden duren.
New Book: Piet Hein van Kempen & Maartje Krabbe on Women in Prison
Women are a rapidly growing minority in prisons. Prison systems, however, have always been determined
by the behaviour of men. The 2010 UN Bangkok Rules form a body of rules that is specifically aimed at
the needs of women in prison. Being the first international instrument on this subject, the Bangkok Rules
can be considered a milestone. Thus, this volume focuses on the topic of women in prison in general, and
on the Bangkok Rules in particular. The volume comprises an introductory chapter, seven thematic
chapters, and 23 chapters dedicated to individual countries around the world. Themes discussed in these
chapters include, among others, the (international) human rights framework applicable to women
in prison, statistics and criminological factors relevant to women in prison, and the actual conditions of
women in prison worldwide. An extensive collection of expert knowledge, this volume intends to highlight both good
practice in the context of women in prison and the many challenges that lie ahead
Suzanne Poppelaars ontvangt een Christine Mohrmannstipendium
Tien vrouwelijke promovendi ontvingen op dinsdag 13 december 2016 een Christine
Mohrmannstipendium. Doel van het stipendium is de onderzoeksters aan te moedigen hun
wetenschappelijke loopbaan na de voltooiing van hun proefschrift voort te zetten. Vanuit de
rechtenfaculteit mocht Suzanne Poppelaars, promovenda bij de vaksectie Staatsrecht, een van de
stipendia in ontvangst nemen. Suzanne Poppelaars schrijft een proefschrift over het nationale
budgetrecht van het parlement
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Lize Glas wint eerste prijs Max van der Stoel Human Rights Award
Op donderdag 8 december ontving universitair docente Lize Glas de Max van der Stoel Human Rights
Award voor haar proefschrift ‘The Theory, Potential and Practice of Procedural Dialogue in the European
Convention on Human rights System’. Tilburg University reikt sinds 1995 deze award uit aan mensen die
een wetenschappelijke bijdrage hebben geleverd op het gebied van mensenrechten. Lize Glas heeft voor
haar proefschrift onderzoek gedaan naar de intuïtie dat dialoog goed is voor het system van het Europees
Verdrag voor de Rechten van Mens (EVRM), waarin de Verdragstaten, het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens en anderen zoals de Mensenrechten Commissaris van de Raad van Europa met elkaar
communiceren.

Prikkelende opinies
Prof. mr. Roel Schutgens: ‘Brabantse spaghetti’
Een aanhanger van de kerk van het Vliegend Spaghettimonster mag niet met een vergiet op het hoofd op
de foto voor zijn rijbewijs. Dat roept interessante vragen op, vindt Roel Schutgens. 'Enkele van mijn
facultaire collega’s verkneukelen zich reeds over dit gouden materiaal voor de oefenrechtbank.' Lees
meer.

Blog Ashley Terlouw: ‘Feitenvrije politiek en normvrije wetenschap’
Niemand is echter helemaal objectief, ook de wetenschapper niet, en dus spelen ook subjectieve
elementen een rol bij de keuze van onderzoeksvragen of de methoden. Maar de kritiek op de wetenschap
is doorgeschoten, vindt Ashley Terlouw. Lees meer.
Prof. mr. Paul Bovend’Eert: ‘Politici staan niet boven de wet, en dat is terecht’
De Nederlandse grondwetgever heeft bewust gekozen voor een beperkte vorm van parlementaire
immuniteit. Volgens Paul Bovend’Eert is er veel voor te zeggen om niet af te wijken van de bestaande
regeling. Lees meer.

Nieuwe medewerkers
Jesse Claassen - The preliminary reference dance between the Court of Justice of the European Union and national
courts.
Per 1 februari 2017 is Jesse Claassen in dienst getreden als promovendus bij de vaksectie Internationaal
en Europees Recht. Claassen heeft de master Internationaal en Europees Recht afgerond aan de Radboud
Universiteit. In zijn masterscriptie heeft hij gekeken naar de mogelijkheden voor een EU-rechtelijke
motiveringsplicht voor nationale rechters wanneer zij besluiten geen prejudiciële vragen te stellen aan
het Hof van Justitie. Zijn onderzoek zal zich nu richten op de motieven van nationale rechters om al dan
niet prejudiciële vragen te stellen en op de wijze waarop het verzochte arrest van het Hof van Justitie
vervolgens door hen wordt toegepast. Dit onderzoek sluit aan bij het VENI-project van dr. Jasper Krommendijk. Prof.
mr. Johan van de Gronden is zijn promotor. Daarnaast zal Claassen onder andere betrokken zijn bij de vakken Moot
Court European Law en Institutional Law of the EU.
Mary Dickson - The legitimation and feasibility of extraterritorial processing of asylum claims
My name is Mary Dickson. I am Scottish and started working as a PhD candidate at Radboud University
in September 2016. Prior to this I worked at as a Legal Trainee at the European Ombudsman in
Strasbourg 2015-2016. My studies in Scotland were in History, Politics and Law. I completed an LL.M. in
European Law with a focus on Human Rights and Migration at Radboud 2014-2015. My current research
focuses on plans to externalise asylum procedures in the EU. My main focus will be on the legitimacy
and legality of these plans via a comparative approach with the US and Australia.
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Naida Dzino
Per 1 februari 2017 is Naida Dzino in dienst getreden als promovenda en docent bij de vaksectie
Internationaal en Europees recht. Zij zal onderzoek doen naar handhaving van de artikelen 101 en 102
VWEU. Haar promotor is prof. mr. Johan van de Gronden. In juli 2015 rondde Dzino haar master European
law af aan de Universiteit Maastricht. Een jaar later rondde zij tevens de master privaatrecht af.

Stephanie Hötte - 'Make-or-buy' decisions and European public procurement law
Per 1 september 2016 is Stephanie Hötte in dienst getreden als promovenda. In september 2016 rondde
Hötte haar master International & European Law af aan de Radboud universiteit. Haar promotieonderwerp is ‘make-or-buy decision’ in het aanbestedingsrecht. Haar promotoren zijn Henri de Waele
en Pieter Kuypers.
Ella Lerk
Per 1 februari 2017 is Ella Lerk in dienst getreden als promovenda bij de vaksectie Staatsrecht. Lerk doet
onderzoek naar de ambtelijke integriteit van de rechter. Haar promotor en copromotor zijn prof. mr.
P.P.T. (Paul) Bovend'Eert en mr. drs. J.J.J. (Joost) Sillen. Lerk behaalde zowel haar bachelor- als
masterdiploma Juridische Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Amélie Poméon - Externalisation of Migration Control
My name is Amélie Poméon. I am German and French and started working as a PhD candidate at
Radboud University in October 2016. Before that, I did an LL.B. in German and French Law as well as a
Maîtrise en Droits at the universities of Cologne, Germany and Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France as
well as an LL.M. in International and European Law with a focus on Human Rights and Migration at
Radboud University. My research focuses on irregular migration and, more precisely, on the readmission
practices between the European Union and its Member States and Turkey and Morocco. I am especially
interested in researching where responsibility lies for the protection of the rights of those migrants
returned or held back under said readmission cooperation.
Mariëlle Rog
Mariëlle is sinds 30 augustus 2016 als docent werkzaam bij de vaksectie bestuursrecht. Daarvoor was zij als
onderzoeker verbonden aan de vaksectie staats- en bestuursrecht van Tilburg University, waar zij ook de
gelijknamige master heeft gevolgd. Rog verzorgt onderwijs in het eerstejaarsvak 'Staats- en Bestuursrecht'
en in het tweedejaarsvak 'Bestuurs(proces)recht'. Voorts begeleidt zij, samen met mw. Hillegers en dhr.
Peters, het VAR-pleitteam (Vereniging voor bestuursrecht – de VAR –) ten behoeve van de VARpleitwedstrijd voor studenten.
Pol van de Wiel - Juridische en filosofische aspecten van het hedendaagse debat over het huwelijk
Per 1 oktober 2016 is Pol van de Wiel in dienst getreden als promovendus bij de vaksectie Rechtsfilosofie.
Van de Wiel studeerde Nederlands recht in Leiden (BA) en voltooide de master ‘Études politiques’ aan de
Parijse École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Hij doet onderzoek naar de juridische en
filosofische aspecten van het hedendaagse debat over het huwelijk. Zijn promotores zijn prof. dr. Thomas
Mertens en prof. mr. Bas Kortmann.

Afgerond promotieonderzoek 2016/2017
Grondslagen/ Principles
D.A.G. (Dave) van Toor, Het schuldige geheugen? Een onderzoek naar het gebruik van hersenonderzoek als
opsporingsmethode in het licht van eisen van instrumentaliteit en rechtsbescherming (diss. Nijmegen), Deventer:
Wolters Kluwer, 2017, xvIII + 565 (promotor: prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen)
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Marion Kors, Pleitbaar standpunt in het fiscale boete- en strafrecht (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer,
2017, xxvi + 348 pp. (promotoren prof. mr. R. Niessen & prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen) (promotie op: 23
februari 2017).
Beijer, M.P. (2017, Februari 01). The Limits Of Fundamental Rights Protection By The EU. The Scope for the
Development of Positive Obligations. Radboud University (LVI, 341 pag.) (Cambridge: Intersentia). Prom./coprom.:
prof. mr. J.H. Gerards.
Diepenmaat, F. (2016, Januari 07). De Nederlandse strafbaarstelling van witwassen. Een onderzoek naar de reikwijdte
en de toepassing van artikel 420bis St. Radboud Universiteit Nijmegen (XII, 300 pag.) (Deventer: Wolters Kluwer).
Prom./coprom.: prof. dr. mr. P.J.P. Tak.
Frins, R.H.W. (2016, Juli 06). Mitigatie, compensatie en saldering in het omgevingsrecht. RU Radboud Universiteit (XXII,
504 pag.) (Den Haag: Stichting Instituut voor Bouwrecht). Prom./coprom.: prof. mr. A.G.A. Nijmeijer.
Glas, L.R. (2016, Januari 25). The theory, potential and practice of procedural dialogue in the European Convention on
human rights system. Radboud Universiteit Nijmegen (XX, 639 pag.) (Mortsel: Intersentia). Prom./coprom.: prof. mr.
J.H. Gerards.
Kam, B. de (2016, Mei 23). De intrekking van beschikkingen, mede in Europees en rechtsvergelijkend perspectief. RU
Radboud Universiteit (XXI, 499 pag.) (Deventer: Wolters Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. R.J.N. Schlössels & mr. dr.
J.A.F. Peters.
Kraniotis, T. (2016, December 22). Het vertrouwensbeginsel bij de interstatelijke samenwerking in strafzaken. Radboud
University (486 pag.) (Deventer: Wolters Kluwer). Prom./coprom.: prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen.
Nauta, D.R.D. (2016, December 21). International Responsibility of NATO and its Personnel during Military Operations.
Radboud University (241 pag.) (Oisterwijk: Wolf Legal Publishers). Prom./coprom.: prof. mr. Y. Buruma, prof. mr.
P.H.P.H.M.C. van Kempen & dr. S. Trifunovska.
Peperkamp, L. (2017, maart 16). Jus Post Bellum and the nature of peace. Radboud University (285 pag.) (Oisterwijk: Wolf
Legal Publishers) Prom./coprom.: prof. dr. T.J.M. Mertens.

CMR
Fridriksdottir, B. (2016, November 21). What Happened to Equality? The Construction of the Right to Equal Treatment
of Third-Country Nationals in European Union Law on Labour Migration. Radboud University (400 pag.) (s.l.: s.n.).
Prom./coprom.: prof. dr. E. Guild & mr. dr. P.E. Minderhoud.
Garlick, M.V. (2016, September 19). Solidarity Under Strain. Solidarity and Fair Sharing of the Responsibility for the
International Protection of Refugees in the European Unio. Radboud University (505 pag.) (s.l.: s.n.). Prom./coprom.:
prof. dr. E. Guild & prof. R. Fernhout.

Lopende promotieonderzoeken
Marie-Anna Bullens
Joeri Bemelmans
Tamara Butter
Jesse Claassen
Marija Davidovic
Mary Dickson
Janine van Dinther

Totdat het tegendeel is bewezen De onschuldpresumptie in rechtshistorisch,
theoretisch, internationaalrechtelijk en Nederlands strafprocesrechtelijk perspectief
Legal aid in asylum procedures
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
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Dario Dzananovic
Naida Dzino
Anoeshka Gehring
Toni van Gennip
Jos Hoevenaars
Stephanie Hötte
Bünyamin Kaya
Roel Klaar
Jelle Kort
Mirjam Krommendijk
Ella Lerk
Sjarai Lestrade
Rosa Möhrlein
Ellen Nissen
Aniel Pahladsingh
Geert Pesselse
Amélie Poméon
Suzanne Poppelaars
Stefan van de Sande
Dorian Schaap
Ralph Severijns
Gracia Sieben
Martine van der Staak
Ted Thurlings
Eveline Thoonen

Marc Veenbrink
Manunggal Wardaya

Pol van de Wiel

The Conflict Between State Law and Religious Obligation
Pensioners on the move
De grondwetsherzieningsprocedure
Pushing for Luxembourg? A closer look at the preliminary reference procedure
'Make-or-buy' decisions and European public procurement law
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 strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in het licht van internationale
mensenrechten en de grondslagen van het strafrecht.
Judicial review in international law, especially judicial review by the International
Court of Justice.
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
Toegang tot beroep in strafzaken. Over verlofstelsels en andere vormen van
toegangsbeoordeling in hoger beroep en cassatie.
Externalisation of Migration Control
De gevolgen van de toegenomen Europese integratie voor het budgetrecht.
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
De verwerking van persoonsgegevens in de strafrechtspleging
European emission trading and the Dutch formal and practical implementation
thereof
End of life in State custody. Obligations to prevent premature death of detainees and
to investigate deaths of detainees pursuant to the European Convention on Human
Rights
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
Juridische en filosofische aspecten van het hedendaagse debat over het huwelijk

Lopend onderzoek
J. Krommendijk - It Takes Two to Tango
Jasper Krommendijk is januari 2017 begonnen met een onderzoeksproject over de prejudiciële
procedure in het Unierecht gefinancierd middels een VENI subsidie van het NWO. Er zijn namelijk
steeds meer indicaties dat de dialoog tussen het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) en
nationale rechters in het kader van de prejudiciële procedure niet zo soepel verloopt als men zou
verwachten of zelfs hopen. Deze gebreken nopen tot onderzoek naar de kwaliteit van de dialoog
tussen het HvJ EU en nationale rechters. De komende vier jaar zal er daarom uitgebreid aandacht
worden geschonken aan de manier waarop de Nederlandse (en de Britse en Ierse) rechter om gaat
met deze procedure. Voor meer informatie, zie zijn artikel in Trema.
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Afgerond onderzoek
Verschuiving taken civiele rechter en bestuursrechter
In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid
en Justitie heeft een team van het SteR onderzoek gedaan naar de verschuiving van rechterlijke taken van zowel de
civiele rechter als de bestuursrechter. Uit het onderzoek, uitgevoerd door dr. Anita Böcker, prof. Leny de Groot-van
Leeuwen en prof. Miek Laemers, bleek onder meer dat om de rechterlijke macht te ontlasten en om kosten te
besparen uitgeweken werd naar bestuursorganen, maar ook naar geschillencommissies, mediators, gespecialiseerde
rechterlijke instanties en de wetgever. Lees meer.
Rechtsbescherming tegen algemene regels: tijd om de Awb te voltooien
Op vrijdag 19 mei 2017 wordt in Utrecht de VAR Jaarvergadering gehouden over het thema Algemene regels in het
bestuursrecht. Prof. mr. Roel Schutgens is een van de drie preadviseurs. In zijn preadvies ‘Rechtsbescherming tegen
algemene regels: tijd om de Awb te voltooien’ bepleit hij de invoering van bestuursrechtelijk beroep tegen algemene
regels. Hij bekijkt hoe zo’n beroep in het bestaande bestuursprocesrecht kan worden ingepast en ziet daarbij weinig
problemen. Sterker nog, de Awb is er al vrijwel volledig op toegeschreven en als artikel 8:3 Awb wordt geschrapt, is
dat een grote stap in de goede richting. Op enkele punten doet Schutgens voorstellen voor de verdere inrichting van
rechtstreeks beroep, onder andere op het gebied van de uitleg van het belanghebbendebegrip, bezwaar- en
beroepstermijnen, uitspraakbevoegdheden en het aansprakelijkheidsrecht. Het preadvies komt begin mei beschikbaar
in de VAR-reeks.
Renze Salet & Jan Terpstra, m.m.v. Paul Frielink, VVC onder de aandacht. Een onderzoek naar ZSM en de gevolgen
voor het politiewerk (serie Politie & Wetenschap)
Eind 2009 kwamen politie en OM met het initiatief om de vaak lange doorlooptijden van de afdoening van zaken van
veelvoorkomende criminaliteit aan te pakken. Dit resulteerde in de maatregel ‘ZSM’, waarmee een directe en snellere
strafrechtelijke reactie op veelvoorkomende criminaliteit werd beoogd. In 2011 werd gestart met de invoering van
deze maatregel. Hoewel de invoering van ZSM in brede kring tot positieve reacties heeft geleid, is er ook de nodige
kritiek en zorg geuit over onder meer mogelijke negatieve gevolgen voor fundamentele strafrechtelijke waarden.
Opvallend genoeg was er echter bij aanvang van deze studie onderzoeksmatig nauwelijks iets bekend over het feitelijk
functioneren van ZSM. Ook over de gevolgen van ZSM voor de politie en het politiewerk ontbrak empirisch onderzoek.
Met deze studie wordt een deel van deze lacune opgevuld. In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe de ZSMwerkwijze verloopt, welke gevolgen deze heeft voor het politiewerk en welke factoren en omstandigheden daarbij
een rol spelen.

Publicaties
Hieronder treft u de kernpublicaties over het jaar 2016:


Bovend'Eert, P.P.T. (2016). Judicial independence and separation of powers. A case study in modern court
management. European Public Law, 22 (2), 333-352.



Fedorova, M.I. & Kempen, P.H.P.H.M.C. van (2016). Internationaal recht en cannabis II. Regulering van
cannabisteelt en -handel voor recreatief gebruik. Positieve mensen-rechtenverplichtingen versus VNdrugsverdragen (Serie staat en recht). Deventer: Wolters Kluwer.



Fedorova, M.I. (2016). Disclosure of Information as an Instrument ensuring Equality of Arms in International
Criminal Proceedings. In M. Hiéramente & P. Schneider (Eds.), The Defence in International Criminal Trials.
Observations on the Role of the Defence at the ICTY, ICTR and ICC (pp. 115-148). Baden-Baden: Nomos.



Garlick, M.V. (2016, September 19). Solidarity Under Strain. Solidarity and Fair Sharing of the Responsibility
for the International Protection of Refugees in the European Union. Radboud University (XX, 505 pag.) (s.l.:
s.n.). Prom./coprom.: prof. dr. E. Guild & prof. mr. R. Fernhout.
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Krommendijk, J. (2016). Is there light on the horizon? The distinction between ‘Rewe-effectiveness’ and the
principle of effective judicial protection in Article 47 of the Charter after Orizzonte. Common Market Law
Review, 53 (5), 1395-1418.



Mantu, S.A. & Minderhoud, P.E. (2016). Exploring the limits of social solidarity. Welfare tourism and EU
citizenship. Unio. Eu Law Journal, 2 (2), 4-19.



Mertens, T.J.M. (2016). On Kant's Duty to Speak the Truth. Kantian Review, 21 (1), 27-51. doi:
10.1017/S1369415415000291



Minderhoud, P.E. (2016). Sufficient resources and residence rights under Directive 2004/38. In H.
Verschueren (Ed.), Residence, Employment and Social Rights of Mobile Persons. On How EU Law Defines
Where They Belong (Social Europe Series, 36) (pp. 47-73). Cambridge: Intersentia.



Terpstra, J.B. & Kort, J. (2016). Police officers’ trust in criminal justice. International Journal of Law, Crime
and Justice, 47, 12-20. doi: 10.1016/j.ijlcj.2014.03.003



Waele, H.C.F.J.A. de (2016). Entrenching the Area of Freedom, Security and Justice. Questions of institutional
governance and judicial control. In M. Fletcher, E. Herlin-Karnell & C. Matera (Eds.), The EU as an Area of
Freedom, Security and Justice (pp. 485-508). London: Routledge.

Congressen, symposia en andere evenementen
Recente SteR-evenementen
ESC-Conference
Prof. Terpstra co-organised and co-chaired (with prof. Fyfe; Dundee) a panel session on police reform in Western
Europe at the ESC-Conference, Muenster, Germany, 22-24 September.
Expert seminar on the dialogue between domestic courts and the European Court of Justice
In December, prof. De Waele and dr. Krommendijk organised a EUROPAL expert seminar on the dialogue between
national courts and the European Court of Justice (ECJ). The seminar built on an earlier gathering organized by
EUROPAL in December 2013 (Europeanization of the Legal Order I: Research Findings and Agenda). Keynote speakers
were Prof. Michal Bobek (Advocate General at the European Court of Justice), Dr. Juan Mayoral and Prof. Marlene
Wind (University of Copenhagen), as well as Prof. Takis Tridimas (King’s College London).
Toekomstige SteR-evenementen
International Conference: Transnational families and divorce: revisiting marital break-up in times of global
(im)mobilities
Prof De Hart en dr. Fresnoza-Flot are organizing an international conference on 30 April on transnational divorce. The
conference examines transnational divorce by taking into account the different socio-legal and cultural contexts within
which it occurs, notably how state policies influence the process of marital dissolution. For more information visit the
website.
International Conference: Defendants and detainees with psychiatric disturbances in the criminal process and in
the prison system
Prof. Van Kempen is organizing (in cooperation with Director General Mr. Celso Manata of Portugal) a 4-day
international conference on “Defendants and detainees with psychiatric disturbances in the criminal process and in
the prison system” (IPPF conference), Azores, Portugal (5-8 juni 2017).
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Agenda





SteR-middag: ‘De invloed van de wetenschap op de rechtspraak’, 15 juni
Seminar: Families and Migration Law (Congres), 30 juni
Jasper Krommendijk: Wine and Discussion meeting, 15 september
International Conference Transnational families and divorce, 27 september

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/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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