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Uitgelicht

Lonneke Peperkamp ontvangt Niels Stensen Fellowship
Universitair docente Rechtsfilosofie Lonneke Peperkamp heeft onlangs de Niels Stensen Fellowship
toegekend gekregen voor haar onderzoeksproject rondom mensenrechten en armoede. Deze
Fellowship wordt jaarlijks uitgereikt aan jonge, getalenteerde onderzoekers om hen in staat te
stellen onderzoekservaring op te doen aan een topuniversiteit of -instituut in het buitenland. Lees
meer.
Piet Hein van Kempen benoemd tot lid van de Commissie modernisering Wetboek van
Strafvordering
Prof. mr. Piet Hein van Kempen, hoogleraar straf-en strafprocesrecht en tevens decaan van de
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, is door de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor
Rechtsbescherming met terugwerkende kracht per 1 mei 2018 benoemd tot lid van de Commissie
modernisering Wetboek van Strafvordering. Lees meer.
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Inspiratie van drie Nijmeegse juristen in aanloop naar de Europese verkiezingen
In de opmaat naar de verkiezingen van het Europees Parlement op 23 mei jl. verscheen bij uitgeverij
Boom de essaybundel ‘Europa, Europa’. Het boek bevat een uitgebreide kritische analyse van hoe
de EU er momenteel voorstaat, en een bonte serie gedachten en suggesties voor de verdere
ontwikkeling van de Unie. Drie van de opgenomen bijdragen zijn geschreven door juristen
verbonden aan de Nijmeegse rechtenfaculteit. Hoogleraar Internationaal en Europees recht Henri
de Waele schrijft over de legitimiteit van het Parlement, en de mogelijkheden voor versterking van
de supranationale democratie. Universitair docent Staatsrecht Suzanne Poppelaars laat haar licht
schijnen over de financiële afdrachten aan de EU, het budgetrecht en de juridische ruimte voor de
invoering van Europese belastingen. Tineke Strik, universitair hoofddocent Migratierecht, werpt een blik op onder
meer het Europees asielbeleid, de niet-gerealiseerde ambities op dat vlak, en onderstreept de nood aan zowel grotere
coherentie, meer verantwoordelijkheid als een betere bescherming van mensenrechten. Lees meer.
Unieke Nijmeegse winst in de eindronde van de European Law Moot Court Competition
In de eindronde van de European Law Moot Court Competition heeft het Nijmeegse team voor de
eerste keer een hoofdprijs weten binnen te slepen. Demi van den Berg, studente European Law,
zette een schitterende pleitprestatie neer, en werd door de jury bekroond als de allerbeste
Commissievertegenwoordiger. Lees meer.
New newsletter CMR: NEFIS
The Centre for Migration Law (CMR) has launched NEFIS: a new quarterly Newsletter on the issue of free movement
of EU citizens and their family members. NEFIS is complementary to NEMIS (Newsletter on European Migration Issues)
and NEAIS (Newsletter on European Asylum Issues) and together they offer a comprehensive overview of
developments in EU migration and asylum legislation and case law. NEFIS is designed for judges and others who need
to keep up to date with EU developments on EU citizenship and free movement, and contains EU legislation and case
law in relation to: (1) exit and entry, (2) residence, (3) equal treatment, (4) loss of rights, (5) family members, and (6)
procedural rights. Check the website of the CMR for further info or send an email to c.grutters@jur.ru.nl to subscribe.
Rapport over de situatie van asielzoekers in Griekenland
CMR-promovenda Giota Theodoropoulou heeft in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland, onder begeleiding van
Karin Zwaan en Ashley Terlouw een rapport over de situatie van asielzoekers in Griekenland geschreven, onder de titel
‘Games of responsibility. The main challenges that asylum seekers face in Greece.’ VluchtelingenWerk zal in het najaar
een seminar rondom dit rapport organiseren.
Adviesrapport over vergoeding vruchtbaarheidsbehandeling alleenstaande en lesbische vrouwen
Ashley Terlouw schreef voor de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), COC Nederland en
Stichting Meer dan Gewenst het advies: ‘De vergoeding van een vruchtbaarheidsbehandeling voor alleenstaande en
lesbische vrouwen vanuit juridisch perspectief’. Promovenda Nikky van Triet heeft waardevolle inbreng voor dat advies
geleverd over de vraag in hoeverre sprake is van gerechtvaardigde opgewekte verwachtingen. Het advies is 10 mei
2019 openbaar geworden. Eind juni zal de Tweede Kamer plenair debatteren over het voornemen van minister Bruins
om geen vergoeding voor een KID-behandeling meer te verlenen aan alleenstaande en lesbische vrouwen.
Oratie Masha Fedorova: 'Legitimiteit tussen nationaal en transnationaal strafrecht'
Op 23 mei 2019 hield Masha Fedorova, hoogleraar Straf(proces)recht, haar oratie. In haar rede stelde Fedorova de
wijze centraal waarop allerlei internationale verplichtingen het Nederlandse strafrecht direct beïnvloeden. Ook
behandelde zij hoe deze verplichtingen de ruimte voor eigen inschatting over het bereik van het strafrecht begrenzen.
Lees meer.

Opinies

Een allerlaatste kinderpardon? | Actualiteitencollege met Carolus Grütters
Het kabinet leek bijna te struikelen over wat het aller-aller-allerlaatste kinderpardon moet worden,
maar nu ligt er dan toch een akkoord. Een groep van 700 kinderen wordt opnieuw beoordeeld. De
bevoegdheid om te pardonneren verschuift van de staatssecretaris naar het hoofd van de Immigratie
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en Naturalisatiedienst. Is het probleem daarmee opgelost? Onderzoeker Carolus Grütters gaf tekst en uitleg tijdens
een actualiteitencollege van Radboud Reflects. Lees meer.

Nieuwe medewerkers

Maartje Kouwenberg
Sinds 15 maart is Maartje Kouwenberg als juniordocent en promovenda werkzaam bij de
vaksectie Strafrecht en Criminologie. Maartje heeft gedragseconomie en strafrecht
gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Haar juridische afstudeerscripties schreef
zij over overschrijding van de redelijke termijn in het jeugdstrafrecht en over beoordeling van
het besluit tot ongewenstverklaring door de strafrechter in art. 197 Sr-zaken. Na haar
afstuderen is Maartje werkzaam geweest als docent strafrecht aan dezelfde universiteit.
Maartje doet onderzoek naar strafbaarstellingen op het gebied van computercriminaliteit,
bezien vanuit strafrechtbeginselen en internationale verplichtingen, onder begeleiding van
prof. mr. Masha Fedorova en mr. dr. Sjarai Lestrade.
Kris van der Pas
Per 15 januari 2019 is Kris van der Pas in dienst getreden bij de sectie internationaal en Europees recht als docent. In
november 2018 heeft zij de master European Law afgerond, en momenteel is ze nog bezig
met de afronding van haar tweede master Staats- en bestuursrecht (beiden aan de Radboud
Universiteit). Kris geeft colleges in de vakken Fundamental Rights in Europe, Various Branches
of International Law, de moot court European Law en ze begeleidt verschillende scripties.
Haar eigen scripties betroffen de relatie tussen de EU en de VN, en de invloed van Unierecht
bij het EHRM.
Leon Trapman
Per 1 februari 2019 is Leon Trapman in dienst getreden als junior-docent en promovendus bij
de vaksectie Staatsrecht. Leon volgde de tweejarige researchmaster Information Law aan de
Universiteit van Amsterdam, welke hij in november 2018 afrondde. Zijn scriptie ging over de
bescherming van journalisten tegen digitale surveillance door overheden en private partijen.
Leon gaat onderzoek doen naar de reikwijdte van het recht op vrije en eerlijke verkiezingen
in het licht van microtargeting door politieke partijen. Daarnaast zal hij met ingang van
september 2019 onderwijs verzorgen voor het vak Staatsrecht (B2).

Recente SteR-evenementen

Conference ‘New directions in competition law enforcement’
This conference on 24 May focused on the new Directive on the empowerment of NCAs. This Directive intends to solve
some problems which NCAs might encounter under domestic law when enforcing the EU competition law rules. Yet,
to make competition law enforcement in the EU ‘future-proof’, more consistent effort seems to be required, not only
at EU level, but also throughout the domestic jurisdictions. More information.
Presentatie Onderzoeksproject Estranca
Anita Böcker en María Bruquetas organiseerden op 22 maart een seminar over hun onderzoek naar de inzet van
inwonende buitenlandse zorgverleners in de langdurige zorg voor ouderen. Het seminar was goed bezocht, met
deelnemers vanuit de wetenschap, betrokken bedrijven en instanties en maatschappelijke organisaties, die tijdens
de afsluitende paneldiscussie met elkaar in discussie gingen. Het lijkt erop dat het seminar tot meer kennisbenutting
gaat leiden: enkele van de deelnemers hebben de eerste stappen gezet om tot een gedragscode voor aanbieders van
deze vorm van zorg te komen.
Promovendi-uitwisseling met KU Leuven
Op 10 mei 2019 namen promovendi van zowel SteR als OO&R deel aan een ‘doctorandi-uitwisseling’ met de KU
Leuven. Een delegatie van een kleine 20 Nijmegenaren, onder wie zeven SteR-promovendi, werd gastvrij onthaald in
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de fraaie rechtenfaculteit in de historische binnenstad van Leuven. Na een gezellige lunch werd er een middag hard
gewerkt: in twee parallelle sessies (‘privaatrecht’ en ‘publiekrecht’) gaven de Nijmeegse en Leuvense promovendi elk
een korte presentatie van hun onderzoek, waarna discussie volgde. Anders dan het cliché wellicht wil, bleken onze
Vlaamse gastheren geen bedeesde, maar juist geduchte debattanten. De gedachtenwisselingen voeren er wel bij. SteR
verheugt zich erop, de Leuvense promovendi op 8 mei 2020 in het Grotiusgebouw te kunnen ontvangen, waarmee
hopelijk een jaarlijkse traditie gevestigd zal worden.
Congres '25 jaar Algemene wet bestuursrecht (Awb), verschillende generaties over een jarige wet'
Op vrijdag 8 februari 2019 vond op de Haagse Campus het congres '25 jaar Algemene wet bestuursrecht (Awb),
verschillende generaties over een jarige wet' plaats. Meer dan 500 bezoekers kwamen naar Den Haag om te luisteren
naar bijdragen van bestuursrechtdeskundigen van verschillende generaties en met verschillende achtergronden.
Onder de bezoekers was minister Dekker, die aan het einde van zijn speech bekend maakte dat regeringscommissaris
voor bestuursrecht en grondlegger van de Awb, Michiel Scheltema, die dag eervol ontslag verleend was. Nadat de
minister de belangrijke en zeer gewaardeerde werkzaamheden van de regeringscommissaris had beschreven, volgde
een overdonderend applaus uit de zaal voor Scheltema, dat minutenlang aanhield. Als cadeau kreeg hij een
lezingencyclus aangeboden. De dag werd mede georganiseerd door Raymond Schlössels en Hans Peters.

Aankomende SteR-evenementen

Conference 'It takes two to tango. The preliminary reference dance between the court of justice of the European
Union and national courts'
This conference on Thursday 13 and Friday 14 June forms part of the research project 'It takes two to tango. The
preliminary reference dance between the Court of Justice of the European Union and national courts' (2017-2021)
funded with a VENI-grant by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). More information.

Presentatie NJV Pre-advies Ashley Terlouw en Tineke Strik
Tineke Strik en Ashley Terlouw schreven een preadvies voor de Nederlandse Juristen- Vereniging, getiteld:
‘Territorialiteit en vluchtelingenrecht: verantwoordelijkheid nemen, afschuiven of delen?’ Het preadvies is een van
drie preadviezen over territorialiteit en soevereiniteit die tijdens het jaarcongres van de NJV op vrijdag 14 juni 2019 in
Musis Sacrum Arnhem worden besproken. Het thema van het jaarcongres is ‘De grenzen voorbij. De actualiteit van
territorialiteit en jurisdictie’.
SteR-middag 2019: het domein van de rechter
Conflicten verzuren de maatschappij als zij niet adequaat en fair worden opgelost. Die oplossing komt steeds minder
vaak van de rechter. Steeds vaker wordt gekozen voor alternatieve conflictoplossers, zoals mediators. Toch neemt de
druk op de rechter toe; van hem wordt een actievere rol verwacht in de procedure, terwijl bezuinigingen, tijdsdruk en
complexiteit van zaken aan de orde van de dag zijn. Digitalisering zou hierin enerzijds een uitkomst kunnen bieden,
maar de techniek kan ook een nieuwe concurrent worden. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor het rechterlijk
domein? Belandt de rechtspraak in een soort ‘maatschappelijke recessie’ of zal deze binnen het geheel aan
conflictoplossende instituties in staat blijken de burger voor elk conflict een zo passend mogelijke oplossing te bieden?
Over deze en aanverwante vragen gaat de SteR-middag 2019, waaraan vijf interessante in- en externe sprekers
deelnemen. Deze SteR-middag staat in het teken van een van de speerpunten van het Sectorplan in het kader waarvan
een onderzoeksgroep Conflictoplossing is opgericht binnen de faculteit, met onderzoekers van zowel SteR als OO&R.
We zijn verheugd dat Ymre Schuurmans, werkzaam bij de rechtenfaculteit te Leiden waarmee we in het kader van het
sectorplan veel zullen samenwerken, heeft toegezegd om als keynote spreker op te treden.
De SteR-middag 2019 vindt plaats van 14.00 tot 17.00 uur in de CPO-zaal van het Grotiusgebouw.
Seminar ’Reguleren en procederen’ / Afscheid Tetty Havinga
Ter gelegenheid van het afscheid van Tetty Havinga, universitair hoofddocent Rechtssociologie, wordt op
vrijdagmiddag 28 juni van 13.30-17.00 uur het seminar ’Reguleren en procederen’ gehouden. Tetty heeft zich in de 36
jaar dat ze bij de faculteit werkzaam was met vele onderwerpen bezig gehouden, van de regulering van collectief
ontslag tot de ervaringen van grote bedrijven met gespecialiseerde rechtspraak en van de sociale werking van de
gelijkebehandelingswetgeving tot de regulering van voedselveiligheid. Daarom is voor dit afscheidsseminar voor het
brede thema ‘reguleren en procederen’ gekozen. De bijdragen bestrijken verschillende terreinen, van voedsel en
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water tot zorg, en richten de aandacht op verschillende actoren, van gebruikers tot toepassers en makers van
regelgeving. Meer informatie.
Boeksymposium 10 jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland
Op 6 december zal de bundel ‘10 jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland’ tijdens een boeksymposium worden
gepresenteerd. Deze bundel is een vervolg op de bundel ‘Vijf jaar bindend EU-Grondrechtenhandvest’. De redactie
van de nieuwe bundel wordt gevoerd door Henri de Waele, Karin Zwaan en Jasper Krommendijk. De bundel bevat
bijdragen van verschillende Nijmeegse SteR en OO&R onderzoekers alsmede externe auteurs. Een selectie van de
belangrijke uitspraken van het Hof van Justitie over het EU-Grondrechtenhandvest staan centraal. Elk hoofdstuk gaat
in op de doorwerking van een dergelijk oordeel in Nederland, en de gerealiseerde (of nog te verwachten) invloed op
de Nederlandse rechtspraak, maar ook wetgeving en beleid. Tijdens het symposium zullen er bijdragen worden
gegeven door onder meer Mielle Bulterman (Ministerie van Buitenlandse zaken), Janneke Gerards (Universiteit
Utrecht), Vincent Glerum (Internationale Rechtshulpkamer) en René Niessen (Hoge Raad).

Recente publicaties

Hieronder volgt een selectie van enkele publicaties, met name boeken. Bekijk het volledige overzicht.
Overuse in the criminal justice system
The criminal justice system encompasses the most severe instrument at the state’s disposal in times
of peace. For this and many other reasons, overuse of that system is a serious matter. Containing an
extensive collection of expert knowledge, this volume intends to expose legal possibilities, good
practices and the many challenges that lie ahead when attempting to prevent overuse in the criminal
justice system. More information.
Judging International Human Rights
This book attempts to establish how courts of general jurisdiction differ from specialized human
rights courts in their approach to the implementation and development of international human
rights. Why do courts of general jurisdiction face particular problems in relation to the application
of international human rights law and why, in other cases, are they better placed than specialized
human rights courts to act as guardians of international human rights?
At the international level, this volume focusses on the International Court of Justice and courts of
regional economic integration organizations in Europe, Latin America and Africa. With regard to the
judicial implementation of international human rights and human rights decisions at the domestic
level, the contributions analyze the requirements set by human rights treaties and offer a series of country studies on
the practice of domestic courts in Europe, the Americas, Africa and Asia. More information.
25 jaar Awb
De Algemene wet bestuursrecht vierde 1 januari 2019 haar zilveren jubileum. Dat verdiende
aandacht want de betekenis van de Awb op de ontwikkeling van het bestuursrecht in Nederland valt
moeilijk te overschatten. Maar liefst 87 auteurs afkomstig uit verschillende generaties en functionele
gebieden van het bestuursrecht schreven 75 waardevolle bijdragen over de toekomst van de Awb.
Meer informatie.
Language Analysis for the Determination of Origin
This book reports on current practices and use of Language Analysis for the Determination of Origin (LADO). Readers
will find chapters on how it is done, where it is used, how it is used, and learn about recent developments on the use
of LADO reports in judicial practice, and current controversies in the field. LADO is a highly
controversial topic, and a relatively new branch of forensic linguistics that is used by most European
and some non-European governments. When asylum seekers cannot submit documentary proof of
their origin, their language can be analysed in order to assess whether their linguistic profile is in
accordance with their stated origin. More information.
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Asylum Determination in Europe
Drawing on new research material from ten European countries, ‘Asylum Determination in Europe: Ethnographic
Perspectives’ brings together a range of detailed accounts of the legal and bureaucratic processes by which asylum
claims are decided. The book includes a legal overview of European asylum determination
procedures, followed by sections on the diverse actors involved, the means by which they
communicate, and the ways in which they make life and death decisions on a daily basis. It offers a
contextually rich account that moves beyond doctrinal law to uncover the gaps and variances
between formal policy and legislation, and law as actually practiced.
The contributors employ a variety of disciplinary perspectives – legal, sociological, anthropological,
geographical and linguistic. Through this lens, the book captures the confusion, improvisation,
inconsistency, complexity and emotional turmoil inherent to the process of claiming asylum in
Europe. More information.

Afgerond promotieonderzoek

J.M. Veenbrink, The impact of Criminal Law Concepts on the Enforcement of National and European Competition
Law: A Silent Take-Over? (diss. Nijmegen) (promotoren: prof. mr. J.W. van de Gronden, prof. mr. P.H.P.H.M.C. van
Kempen, prof. mr. H.C.F.J.A. de Waele)
(promotie op 3 juli 2019)
Concurrentie tussen bedrijven is goed voor consumentenwelvaart in de Europese Unie. Om deze concurrentie te
waarborgen bestaan de mededingingsregels. Deze regels worden door nationale mededingingsautoriteiten en de
Europese Commissie gehandhaafd. De rechtswaarborgen staan in mededingingsrechtelijke procedures vaak ter
discussie. De rechters zijn door de (Unie)wetgever aan hun lot overgelaten, wanneer het gaat om het ontwikkelen van
de waarborgen in deze procedures. Veenbrink onderzocht of rechters inspiratie halen uit het strafrecht wanneer zij in
(administratieve) mededingingsrechtelijke procedures de rechtswaarborgen moeten ontwikkelen. Hij komt in zijn
onderzoek tot de conclusie dat de Unierechters en de rechters uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk bijna geen
inspiratie halen uit het strafrecht. De waarborgen in deze procedures zijn wel veelal vergelijkbaar met de waarborgen
die het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als ondergrens stelt in strafrechtelijke procedures. De wetgever
wordt in dit onderzoek opgeroepen om een meer coherent systeem van waarborgen te ontwikkelen.
A. van Uden, Jeugdgroepen en 'goed' politiewerk. Een empirisch onderzoek naar de aanpak in Nederland (diss.
Nijmegen), Den Haag: Boom criminologie (promotoren: prof. dr. ir. J.B. Terpstra, prof. dr. O.M.J. Adang (RUG))
(promotie op 27 juni 2019)
In het maatschappelijk en wetenschappelijk debat komt de vraag ‘wat is goed politiewerk?’ regelmatig terug.
Doorgaans wordt bij het beoordelen van wat goed politiewerk is, alleen effectiviteit als uitgangspunt genomen. Dat is
om een aantal redenen problematisch. In dit boek wordt de zoektocht beschreven naar een andere manier om goed
politiewerk te definiëren en vervolgens empirisch te onderzoeken. De politieaanpak van jeugdgroepen is daarbij als
uitgangspunt genomen, omdat deze weerbarstig en ingewikkeld blijkt. Anne van Uden bestudeerde intensief de
politieaanpak in drie Nederlandse steden. Zij observeerde gedurende enkele maanden de aanpak. Daarbij voerde ze
gesprekken met politiemensen, samenwerkingspartners en wijkbewoners. Ook werden documenten geanalyseerd.
Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat de politie in haar werk rekening moet houden met meerdere
waarden. Deze waarden en de verschillende manieren waarop de politie zich daar rekenschap van kan geven, vullen
elkaar aan, maar staan tegelijkertijd op gespannen voet met elkaar. In dit complexe samenspel speelt het tonen van
betrokkenheid door politiemensen een cruciale rol.
S.A.L. (Stefan) van de Sande, Overheidsaansprakelijkheid voor het verstrekken van onjuiste informatie (diss.
Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer (promotoren: prof. mr. R.J.M. Schlössels en prof. mr. B.P.M. van Ravels)
(promotie op 27 mei 2019)
De overheid is een belangrijke bron van informatie voor burgers. Veel informatie die de gemeentelijke overheid
verstrekt, gaat over de gebruiksmogelijkheden van percelen grond. Op basis van die informatie besluiten burgers om
die percelen (niet) te (ver)kopen of (ver)huren. Als later blijkt dat de gemeente verkeerde informatie heeft verstrekt,
is het soms mogelijk om de gemeente aansprakelijk te stellen voor de schade die daardoor is geleden. Een voorbeeld
is schade die ontstaat doordat de burger te veel heeft betaald voor een perceel, nadat de gemeente hem heeft
medegedeeld dat daarop meer mogelijk was dan feitelijk het geval was. Stefan van de Sande onderzocht wanneer de
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overheid aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste informatie, en tot welke
rechter de burger zich moet wenden om een schadevergoeding te krijgen. Hij concludeert onder meer dat de wet
moet worden gewijzigd, om ervoor te zorgen dat de burger zijn schade op laagdrempelige wijze kan verhalen in een
procedure voor de bestuursrechter. Voor zijn promotie ontving Van de Sande de 'facultaire premie', die wordt
toegekend voor snelle promoties (binnen vier jaar).
A.J. (Anoeska) Gehring, Pensioners on the move. A socio-legal study on retirement migration from the Netherlands
to Spain and Turkey (diss. Nijmegen) (promotoren: Guild, E., Böcker, A.G.M.)
(promotie op 11 februari 2019)
Een groeiend aantal gepensioneerden besluiten hun pensioen in een ander land door te brengen dan het land waar
ze hebben gewerkt. In het onderzoek van Anoeshka Gehring staan migranten centraal die na hun pensioen vanuit
Nederland permanent of tijdelijk naar Spanje of Turkije migreren. Twee groepen pensioenmigranten bewegen tussen
beide landen: Nederlanders die na hun pensioen naar Spanje of Turkije migreren en Spanjaarden en Turken die als
gastarbeider naar Nederland zijn gekomen en na hun pensioen besluiten terug te keren naar hun landen van herkomst.
Het doel van het onderzoek was inzicht geven in de besluitvormingsprocessen van pensioenmigranten. Hierbij heeft
Gehring specifiek aandacht besteed aan de invloed van nationale en supranationale regels op de keuze voor een
migratiepatroon. Uit de analyse blijkt dat met name sociale zekerheidswetgeving en migratiewetgeving van invloed is
op de keuzes van pensioenmigranten.

Lopend promotieonderzoek

Bekijk de volledige lijst met promotieonderzoeken.

Agenda
Datum

Evenement

SteR-leden

Donderdag 27 juni

Anne van Uden

Vrijdag 6 september
Vrijdag 27 september

Promotie 'Jeugdgroepen en 'goed' politiewerk. Een
empirisch onderzoek naar de aanpak in Nederland'
Seminar ‘Reguleren en procederen’
Promotie 'The impact of Criminal Law Concepts on the
Enforcement of National and European Competition
Law: A Silent Take-Over?'
Afscheidsrede
Colloquium

Vrijdag 1 november

Presentatie resultaten Mid-Term review SteR

Donderdag 20 juni

Vrijdag 28 juni
Woensdag 3 juli

SteR-middag 2019

Bekijk de agenda online.
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Afscheid Tetty Havinga
Marc Veenbrink
Elspeth Guild
i.m. afscheid Bas van Stokkom

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 Wouter van der Spek (W.vanderSpek@jur.ru.nl).
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