SteR nieuwsbrief 2018-1
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
Subsidie voor onderzoeksproject ‘De wetenschappelijke beoefening van het staatsrecht’
De KNAW heeft vanwege het Staatsman Thorbecke-fonds aan hoogleraar Rechtsgeschiedenis en
Burgerlijk recht Corjo Jansen (OO&R) en universitair hoofddocent Staatsrecht Joost Sillen (SteR)
een subsidie toegekend voor het onderzoeksproject ‘De wetenschappelijke beoefening van het
staatsrecht in de 19e en 20e eeuw’. Het onderzoek sluit aan bij de onder Nederlandse juristen
woedende discussie over de wetenschappelijkheid van de eigen discipline. Het onderzoeksproject
heeft tot doel te onderzoeken welke methoden door Nederlandse staatsrechtbeoefenaren werden
gebruikt en wat hun voor- en nadelen zijn. Lees meer.
Vidi-subsidie voor Nadia Sonneveld
Nadia Sonneveld ontvangt een Vidi uit de Vernieuwingsimpuls van de NWO voor haar onderzoek
Living on the Other Side: Migration and Family Law in Morocco. Ze ontvangt maximaal 800.000
euro om een vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep te
bouwen. Vidi is gericht op excellente onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren
succesvol onderzoek hebben verricht. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig
procent van hun vakgebied.
1

Dorian Schaap promoveert cum laude: Politie geniet groter vertrouwen dan andere instituties in Europa
In Europese landen is het vertrouwen in de politie relatief hoog ten opzichte van andere instituties
als het parlement, de rechterlijke macht en de ambtenarij. Lage corruptie en een integer
handelende politie zijn belangrijker voor dat vertrouwen dan de criminaliteitscijfers. Dat blijkt uit
onderzoek van criminoloog Dorian Schaap. Schaap promoveerde cum laude en vergeleek in zijn
proefschrift het vertrouwen van burgers in de politie in verschillende landen in de Europese Unie.
Ook onderzocht hij strategieën van de politie om dat vertrouwen te vergroten. Lees meer.

Burgemeester Echten-Susteren Jos Hessels: 'Veel gemeenten lappen wet aan hun laars'
Veel gemeenten houden zich niet aan de regels. Dat concludeert burgemeester Jos Hessels van
Echt-Susteren in zijn proefschrift. De burgervader promoveert, naast zijn drukke baan, op 22 mei
aan de Radboud Universiteit. Een nieuw fenomeen bij de invoering van het dualisme bij gemeenten
was het recht op fractieondersteuning. Hiermee zou de informatieachterstand van met name
oppositiefracties worden verkleind. Het blijkt echter dat veel gemeenten deze ondersteuning in de
loop der jaren hebben afgeschaft, terwijl dat volgens de Gemeentewet verplicht is. Lees meer.

Nora Dörrenbächer obtained her PhD cum laude: Europe at the frontline of Migration Law
On Wednesday 11 April, Nora Dörrenbächer successfully defended her dissertation “Europe at the
frontline of Migration Law: Legal discretion, bureaucratic context and individual attitudes”. She
obtained her PhD cum laude. Dörrenbächer’s dissertation deals with a largely unexplored aspect in
migration law: the use and support of EU law by street-level bureaucrats in the everyday practices
and decisions on the visa or residence permits of individual migrants. The dissertation comes to the
following conclusion: if the law is ambiguous, it appears that EU law will support the migration
caseworkers in clarifying the situation to various degrees. Read more.
Roel Schutgens bij expertmeeting wetsvoorstel intrekking Wet raadgevend referendum
De commissie voor Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer hield 27 maart een expertmeeting
over het wetsvoorstel om de Wet raadgevend referendum in te trekken. De commissie had zeven
deskundigen uitgenodigd, onder wie hoogleraar Algemene rechtswetenschap en voorzitter SteR
Roel Schutgens. De meeting behandelde de juridische aspecten, alternatieven en gevolgen van de
intrekking. Lees meer.
Suzanne Poppelaars publiceert factsheet over constitutionele aspecten EMU-voorstellen
Op 6 december 2017 presenteerde de Europese Commissie verschillende voorstellen voor
verdergaande Europese economische en monetaire integratie. De Tweede Kamercommissie voor
Financiën heeft daarop universitair docent Staatsrecht Suzanne Poppelaars gevraagd hoe de EMUvoorstellen van de Europese Commissie zich verhouden tot het Nederlandse constitutionele stelsel,
in het bijzonder het parlementaire budgetrecht. De wetenschappelijke factsheet die Poppelaars
hierover schreef werd begin april gepubliceerd. Lees meer.
Joeri Bemelmans cum laude gepromoveerd: ‘Onschuldig totdat het tegendeel is bewezen?’.
Dat men in strafzaken voor onschuldig moet worden gehouden totdat het tegendeel is bewezen, is
een algemeen aanvaard rechtsprincipe. Toch bestaan rondom deze onschuldpresumptie vele
vragen. Wat betekent het nu eigenlijk iemand voor onschuldig te houden? Heeft de verdachte ook
dat recht als het bewijs tegen hem overweldigend is? En wanneer is het tegendeel afdoende
bewezen? Zomaar wat vragen die de onschuldpresumptie oproept en die Joeri Bemelmans
onderzocht. Vanuit vier perspectieven (historisch, theoretisch, verdragsrechtelijk, en Nederlands
strafprocesrechtelijk) ging hij na wat de precieze inhoud van en grenzen aan het rechtsbeginsel zijn
en of het in het Nederlandse strafproces goed functioneert. Lees meer.
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Opinies
In hoeverre kunnen én moeten nationale rechters de rechtsstatelijkheid in andere lidstaten beschermen?
Kan een verdachte nog langer aan Polen worden overgeleverd terwijl de rechtstaat daar onder druk staat en een eerlijk
proces mogelijk niet gegarandeerd is? Deze vragen zijn onlangs door een Ierse rechter gesteld en liggen nu in
Luxemburg ter beantwoording. Jasper Krommendijk neemt alvast een voorschot op het antwoord wat nog voor de
zomer te verwachten valt. Lees meer.
VOX-interview Sven Brinkhoff over de Sleepwet
Op 31 januari gingen universitair docent Strafrecht Sven Brinkhoff en filosoof Frank van Caspel voor Radboud Reflects
met elkaar in gesprek over de Sleepwet. Sven Brinkhoff: “Dat er een referendum wordt gehouden, vind ik heel goed.
In de politiek is de wet er te snel doorheen gekomen”. Brinkhoff vindt echter ook dat mensen niet genoeg weten om
te stemmen, en dat de berichtgeving eenzijdig was. Lees meer.
Carolus Grütters in VOX: ‘Studenten weigeren vanwege nationaliteit is discriminatie’
Het hoofd International Office van de Radboud Universiteit liet weten het onwenselijk te vinden dat Nederlanders
straks wellicht in de minderheid zijn bij een bepaalde opleiding. Carolus Grütters reageert verbaasd op deze
uitspraak: “Er is geen enkele juridische basis waarop een universiteit studenten kan selecteren op nationaliteit.
Iedereen met een nationaliteit van een van de lidstaten mag in principe studeren waar hij of zij wil in de EU, zo lang
de student maar de juiste vooropleiding heeft”. Lees meer.

Nieuwe medewerkers
Joost Groenhuijsen
Joost Groenhuijsen is sinds 1 februari 2018 in deeltijd als promovendus verbonden aan de vaksectie
Straf(proces)recht en Criminologie. In die hoedanigheid verricht hij één dag per week onderzoek naar de
functie en plaats van klachtdelicten in het Nederlandse strafrechtelijke bestel. Naast dit
promotieonderzoek is Joost vier dagen per week werkzaam als strafrechtadvocaat bij het kantoor FZKC
Advocaten in Amsterdam. Prof. mr. Piet Hein van Kempen treedt op als promotor bij het onderzoek naar
klachtdelicten.
Melvin Kremers
Per 15 januari 2018 is Melvin Kremers (terug) in dienst getreden. Ditmaal als junior docent en
promovendus straf(proces)recht bij de vaksectie Straf(proces)recht en Criminologie. Hiervoor volgde hij
de master Nederlands Strafrecht aan de Universiteit Utrecht en werkte hij voor het Openbaar Ministerie,
de Radboud Universiteit (junior docent) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zijn huidige
onderzoek, onder begeleiding van prof. mr. Piet Hein van Kempen en mr. dr. Sven Brinkhoff, richt zich
op de uitleg van het ‘vervolgingsbegrip’ in het Nederlandse straf(proces)recht.
Lenny Roelofs
Sinds 1 maart is Lenny Roelofs op basis van een detachering vanuit het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
voor de duur van twee jaar in dienst gekomen. Zij is begonnen met het geven van onderwijs bij de
vaksectie Straf(proces)recht en Criminologie en vanaf september zal ze als junior-docent aantreden bij
de vaksectie Algemene rechtswetenschappen. Daarnaast begeleidt Lenny scripties en essays. Ze is
afgestuurd aan de Universiteit van Tilburg en heeft gewerkt bij het arrondissementsparket Rotterdam,
het ressortsparket in Den Haag en is inmiddels stafjurist bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waar
ze ruim tien jaar werkzaam is.

Recente SteR-evenementen
Successful EUROPAL seminar on ‘Democratic Backsliding & Rule of Law Reforms in Europe’
On Wednesday 13 December 2017, EUROPAL organised a successful Expert Seminar on ‘Democratic Backsliding & Rule
of Law Reforms in Europe’. The main focus of the sessions lay on the implementation of rule of law reforms in EU
Member States. Many of the talks offered new insight into the causes of democratic backsliding in Europe, as well as
the instruments international organisations can use to counteract deterioration of democratic standards. Read more.
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Aankomende SteR-evenementen
SteR-middag 2018: Variëteit in de toetsingsintensiteit
De rechter wordt in de meest uiteenlopende geschillen betrokken. Het variëren van de toetsingsintensiteit is bij uitstek
het middel om het evenwicht te bewaren tussen gepaste terughoudendheid en krachtige rechtsbescherming. Variëren
van de toetsingsintensiteit is vooral bekend uit het bestuursrecht. In andere 'SteR-gebieden' komt het variëren van
toetsingsintensiteit echter ook voor; maar hoe precies? En hoe ver toetst een internationale rechter nationale
maatregelen, mede ook gelet op het beginsel van subsidiariteit en fel betwiste noties als nationale identiteit en
soevereiniteit? Over deze en aanverwante vragen gaat de SteR-middag 2018 op 14 juni 2018, waaraan zeven
interessante in- en externe sprekers deelnemen. Meer informatie.
Seminar: EU Citizenship @25
On Thursday 28 June and Friday 29 June, the Centre for Migration Law organizes a seminar on EU citizenship called
‘Main achievements and future challenges’. The first day consists of a reflection on 25 years of EU citizenship, and of
three panels discussing international aspects of EU citizenship, EU citizens and their family members, and their
residence rights. On 29 June, the subjects expulsion, homeless EU citizens and finally the future for EU citizenship will
be covered. The panels consist of a varied group of representatives, with delegates from many European universities
such as Radboud University, University of Helsinky, and University of Leicester. More information.

Recente publicaties
Hieronder volgt een selectie van enkele publicaties, met name boeken. Bekijk het volledige overzicht.
‘In het nu… over toekomstig bestuursrecht’ door Barbara Beijen en Annette Bots
Het bestuursrecht is geen rustig bezit. Grote ontwikkelingen als ontstatelijking, digitalisering en
Europeanisering trekken hun sporen. Ze zetten de maatschappij – en daarmee dit rechtsgebied –
flink onder druk. Kan de hedendaagse bestuursrecht wel grip houden op een digitaliserende
maatschappij, waarin de invloed van de overheid lijkt af te nemen? In 25 bijdragen gaan auteurs van
binnen en buiten de Radboud Universiteit in op deze ontwikkelingen. Deze bundel werpt een
inspirerende blik op de toekomst van dit rechtsgebied. Meer informatie.
'Migration and Religious Freedom' by Carolus Grütters & Dario Dzananovic
On 9 and 10 February 2017, experts from various backgrounds joined in a seminar organized by the
Centre for Migration Law, Jean Monnet Centre of Excellence at Radboud University, Nijmegen in the
Netherlands. The seminar focused on issues culminating at the intersection of migration, law and
religion. In this book, the key contributions to the seminar are included, thematically organized
around four topics: (1) Religious Social Thought; (2) Application of religious freedom; (3)
Comparative analysis of religious freedom laws; and (4) Practitioners’ views. The writers aim to drive
further discussion on the important issues resulting from the interplay of migration, law and
religion. More information.
'Veilig Land van Herkomst?' door Karin Zwaan
Vanaf maart 2016 worden vrijwel alle asielaanvragen van mensen afkomstig uit een zogenaamd
veilig land versneld afgewezen. VluchtelingenWerk Nederland wilde weten of de manier waarop dit
concept van veilige landen wordt toegepast, voldoende recht doet aan de positie van asielzoekers
uit ‘veilige’ landen die mogelijk wél recht hebben op bescherming en vroeg het Centrum voor
Migratierecht (CMR) hier onderzoek naar te doen. In dit rapport concludeert onderzoeker Karin
Zwaan van het CMR dat de Nederlandse toepassing van het concept ‘veilig land van herkomst’ op
een paar aspecten op gespannen voet staat met het internationaal, Europees en nationaal recht.
Meer informatie.
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‘Het verhaal van de rechter’ door Leny Groot- van Leeuwen, Raymond Schlössels, Roel Schutgens e.a.
Uitgebracht ter gelegenheid van het afscheid van Hans den Tonkelaar als rechter en bijzonder
hoogleraar rechtspraak. De rol van de rechter is een onderbelicht onderwerp in de juridische
literatuur. Het afscheid van Hans den Tonkelaar bood daarom een passende gelegenheid om dit
onderwerp dieper te verkennen. Het verhaal van de rechter stelt vragen omtrent de rechterlijke
functie aan de haak, dat aansluit bij de groeiende maatschappelijke discussie over de rol van de
rechter en de wijze van rechtspreken. Meer informatie.

‘Detentie van asielzoekers. Een onderzoek naar de toepassing van artikel 59b Vw’ door Wouter van der Spek, Evelien
Flikweert en Ashley Terlouw
Als een vreemdeling, in bewaring of tijdens ophouding, een asielaanvraag indient 'louter om
uitzetting te verijdelen', kan hij in bewaring worden gesteld op grond van artikel 59b
Vreemdelingenwet. In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de wijze waarop de
Nederlandse overheid deze bepaling toepast bij eerste aanvragers asiel en hoe het systeem van
rechtsbescherming functioneert. Om deze vragen te beantwoorden, zijn 26 interviews afgenomen
met betrokkenen en is een archiefonderzoek verricht naar 74 bewaringstrajecten van gedetineerde
asielzoekers. Daarnaast is het relevante internationale en nationale recht geanalyseerd en is
nagegaan of de praktijk hiermee in overeenstemming is. Meer informatie.
‘Politiebestel in ontwikkeling. Institutionele verandering en onderzoek (1989-2016)’ door Dorian Schaap, Jan
Terpstra en Bas van Stokkom
Het politiebestel in Nederland is geen rustig bezit, dat is de afgelopen jaren met de invoering van de Nationale Politie
opnieuw gebleken. De turbulentie rond het politiebestel en de wens tot vernieuwing daarvan zijn echter niet van
recente datum. Terugkijkend passen de invoering van de Nationale Politie en de problemen die bij de invoering
daarvan ontstonden, in een ontwikkeling die al veel langer gaande is. In dit boek wordt ingegaan op de ontwikkelingen
in het politiebestel vanaf eind jaren tachtig tot nu en op de vraag hoe dat bestel in verschillende periodes in de praktijk
heeft gefunctioneerd. Meer informatie.

Afgerond promotieonderzoek
J.H.B. (Joeri) Bemelmans, Totdat het tegendeel is bewezen. De onschuldpresumptie in rechtshistorisch theoretisch,
internationaalrechtelijk en Nederlands strafprocesrechtelijke perspectief (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters
Kluwer (promotor: prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen) (promotie op: 18 januari 2018).
T.T. (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 (diss. Nijmegen), Den Haag: Eleven
International Publishing (promotors: prof. mr. A.B. Terlouw, prof. mr. M. Westerveld) (promotie op: 19 januari
2018).
S.P. (Suzanne) Poppelaars, Het nationale budgetrecht en Europese integratie. De juridische consequenties van
Europese integratie voor het Nederlandse en het Duitse budgetrecht (promotor: prof. mr. P.P.T. Bovend’Eert)
(promotie op: 9 februari 2018).
G. (Geert) Pesselse, Verlofstelsels in strafzaken. De toelaatbaarheid van het bezwaarvereiste, het verlofstelsel in
hoger beroep en het selectiestelsel in cassatie onder de mensenrechten op beroep en een eerlijk proces (diss.
Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer (promotors: prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen, prof. mr. P.C. Vegter)
(promotie op: 16 februari 2018).
S.M.A. (Sjarai) Lestrade, De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting in Nederland. Een toetsing op basis van
internationale en Europese mensenrechten, anti-mensenhandelregelgeving en de grondslagen van het strafrecht
(diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer (promotor: prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen) (promotie op: 8 maart
2018).
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F.S. (Floor) Bakker, Billijkheidsuitzonderingen. Het wegens bijzondere omstandigheden buiten toepassing laten
van wettelijke voorschriften in individuele gevallen (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer (promotor: prof.
mr. R.J.B. Schutgens) (promotie op: 16 maart 2018).
J. (Jos) Hoevenaars, A People’s Court? A Bottom-Up Approach to Litigation Before the European Court of Justice
(diss. Nijmegen), Den Haag: Eleven Publishing (promotor: prof. dr. L.E. de Groot-van Leeuwen, prof. dr. mr. B. de
Hart en copromotor: dr. Ir. T. Havinga) (promotie op: 19 maart 2018).
N. (Nora) Dörrenbächer, Europe at the frontline of migration law: Legal discretion, bureaucratic context and
individual attitudes (diss. Nijmegen) (promotors: prof. dr. E. de Jong, prof. dr. E. Mastenbroek en copromotors:
dr. M.H.A. Strik, dr. B.M.R. van der Velde) (promotie op: 11 april 2018).
D.P. (Dorian) Schaap, The police, the public, and the pursuit of trust. A cross-national, dynamic study of trust in
the police and police trust-building strategies (diss. Nijmegen), Den Haag: Eleven International Publishing
(promotors: prof. dr. ir. J.B. Terpstra, prof. dr. P.L.H. Scheepers) (promotie op: 16 mei 2018).
J.W.M.M.J. (Jos) Hessels, Raad zonder raadgevers? Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning na invoering van
de Wet dualisering gemeentebestuur (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer (promotor: prof. mr. R.J.N.
Schlössels en copromotor: dr. mr. J.L.W. Broeksteeg) (promotie op: 22 mei 2018).

Verwachte promoties
Dinsdag 3 juli 2018 – Bram Braat, The Relation Between Leniency and Private Enforcement Towards an Optimum of
Overall Competition Law Enforcement?
Vrijdag 21 september 2018 – Jos Vleugel, Het juridische begrip van godsdienst.

Lopend promotieonderzoek
Bob Assink
Vassilis Avdis
Marie-Anna Bullens
Daan Bronkhorst
Jesse Claassen
Marija Davidovic
Mary Dickson
Janine van Dinther
Dario Dzananovic
Naida Dzino
Bjorn Eggen

Norma Fötsch
Anoeshka Gehring
Toni van Gennip
Joost Groenhuijsen
Stephanie Hötte
Rob van der Hulle
Bünyamin Kaya

Recours objectif in de responsieve rechtsstaat

Access to Asylum in Greece
Gedoogplichtbeschikking
Human Rights as a Vocation
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
Country of origin information
Pensioners on the move
De grondwetsherzieningsprocedure
Klachtdelicten: een onderzoek naar functie en plaats in het Nederlandse
strafrechtelijke bestel
'Make-or-buy' decisions and European public procurement law
Naar een Nederlandse Political Question Doctrine?
Het beginsel van effectieve rechtsbescherming
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Roel Klaar
Jelle Kort
Melvin Kremers
Mirjam Krommendijk
Ella Lerk
Sophie Mommers
Rosa Möhrlein
Elco Nab
Ellen Nissen
Aniel Pahladsingh
Amélie Poméon
Stefan van de Sande
Ralph Severijns
Gracia Sieben
Martine van der Staak
Shabnam Tautan
Max Theunisse
Nikky van Triet
Jos Vleugel
Marc Veenbrink
Manunggal Wardaya
Edsard van der Werf
Pol van de Wiel

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.
Het Nederlands straf(proces)rechtelijke vervolgingsbegrip
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
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
Judgments Jurisprudence of CJEU in Dutch asylum judgments
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 committed in the period of transition
De maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm in het publieke domein
Juridische en filosofische aspecten van het hedendaagse debat over het huwelijk

Agenda








Dinsdag 12 juni - Lunch presentation met Anita Böcker: Guidelines for research data management
Donderdag 14 juni - SteR-middag 2018: Variëteit in de toetsintensiteit
Vrijdag 15 juni - Upgrading Trade and Services in EU and International Economic Law
Donderdag 28 en vrijdag 29 juni - Seminar: EU citizenship @25
Dinsdag 3 juli - Promotie Bram Braat: ‘The Relation Between Leniency and Private Enforcement Towards an
Optimum of Overall Competition Law Enforcement?’
Dinsdag 4 september - Dragos Ciulinaru: Wine and discussion meeting
Vrijdag 21 september - Promotie Jos Vleugel: ‘Het juridische begrip van godsdienst’
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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