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Onderzoekcentrum Staat & Recht (SteR) 

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. 

Uitgelicht 

Mid-term reviewcommissie lovend over SteR 

Het SteR is goed uit de bus gekomen tijdens de mid-term review, de 

tussentijdse evaluatie van het onderzoeksprogramma. De commissie komt tot 

het oordeel dat het onderzoekscentrum zeer goed functioneert. Het biedt een 

vruchtbaar onderzoeksklimaat en een duidelijk inspirerende 

onderzoeksomgeving voor zowel beginnende als verder gevorderde 

wetenschappers. 

De gemaakte programmatische keuzes vormen de basis voor de uitgevoerde 

rechtswetenschap. Aan deze vorm van rechtswetenschap bestaat sterke 

behoefte in de samenleving. Het onderzoek zal dan ook zowel op de korte als 

de lange termijn een waardevolle bijdrage leveren aan de rechtsontwikkeling. 

De beleidsvoornemens voor de jaren 2019-2021 zetten deze goede lijn, die ook 

al door de visitatiecommissie in 2017 positief werd beoordeeld, voort. De 

commissie kwam ook nog met enkele aanbevelingen om het onderzoek van 

SteR de komende jaren verder te versterken. De visitatiecommissie bestond uit 

prof. dr. Elaine Mak, prof. dr. Ben Schueler en prof. dr. Steven Bartels. 

Download het rapport op de SteR-pagina. 

Nieuwe indeling SteR: vier deelprogramma’s met trekkers 

Sinds 1 september 2019 kent SteR een nieuwe programma-indeling. Besloten 

is om al het onderzoek onder te brengen in één breed basisprogramma getiteld 

'Grondslagen van het publiekrecht'. Dat basisprogramma valt uiteen in vier 

deelprogramma’s. Alle SteR-onderzoekers zitten in een (en in sommige 

gevallen twee of meer) van deze deelprogramma’s, aangezien er geen 

waterdichte schotten tussen de programma’s zitten. 

I. Dragende beginselen & fundamentele rechten (trekkers: prof. mr. Raymond 

Schlössels en dr. Joost Sillen) 

Dit deelprogramma richt zich op de rol en betekenis van algemene 

rechtsbeginselen en fundamentele rechten in het publiekrecht. 

II. Wisselwerking tussen nationaal & internationaal recht (trekkers: prof. mr. 

Masha Fedorova en dr. Jasper Krommendijk) 

Centraal staat de wisselwerking tussen de internationale en Europese 

rechtsorde en de Nederlandse rechtsorde. 
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III. Conflictoplossende instituties (trekkers: prof. mr. Ashley Terlouw en dr. 

Marieke Dubelaar) 

In het kader van het sectorplan rechtsgeleerdheid is er een nieuwe 

onderzoeksgroep opgestart gericht op uitdagingen voor het rechterlijk domein 

van conflictoplossing. 

IV. Migratie & burgerschap (trekkers: prof. mr. Tesseltje de Lange en prof.mr. 

Paul Minderhoud) 

Het programma Migratie & burgerschap presenteert zich naar buiten toe als 

‘Centrum voor Migratierecht’ – mede vanwege de Jean Monnet erkenning dat 

dit centrum te beurt viel. Lees meer. 

Tesseltje de Lange benoemd tot hoogleraar Europees 

Migratierecht 

Tesseltje de Lange is benoemd tot hoogleraar Europees 

Migratierecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 

Radboud Universiteit met ingang van 1 september 2019. Lees 

meer. 

Dorian Schaap ontvangt de Van Poeljeprijs 2018 

De Van Poeljeprijs is de jaarlijkse prijs van de Vereniging voor 

Bestuurskunde voor het beste bestuurskundige proefschrift 

dat aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit is verdedigd. 

Uit 21 dissertaties werd de dissertatie van Dorian Schaap, 

getiteld ‘The police, the public and the pursuit of trust: A 

cross-national, dynamic study of trust in the police and police 

trust-building strategies’, unaniem gekozen als winnaar. Lees 

meer. 

Elco Nab wint prof. mr. Tijn Kortmannprijs 2019 

Op 30 oktober 2019 werd voor de tweede keer de prof. mr. Tijn 

Kortmannprijs voor publicaties uitgereikt. De prijs is tweeledig 

en wordt jaarlijks uitgereikt voor publicaties liggend op het 

onderzoeksterrein van het OO&R en SteR. Vanuit het SteR 

ontving promovendus Strafrecht & Criminologie Elco Nab de 

prijs voor zijn essay ‘De ratio achter vrijwillige terugtred buiten 

poging’. Lees meer. 

Paul Minderhoud hoogleraar Regulier Migratierecht aan 

Universiteit Utrecht 

Per 1 september is Paul Minderhoud benoemd tot hoogleraar 

Regulier Migratierecht aan de Universiteit Utrecht. Naast deze 

aanstelling blijft Minderhoud werkzaam als universitair 

hoofddocent in Nijmegen. “Het is een mooie opdracht om een 

dynamisch vak als migratierecht in Utrecht in de juridische 

opleiding te verankeren. En een prachtige gelegenheid om 

mijn expertise met Utrechtse collega’s te delen en uit te 
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breiden”, aldus Minderhoud. Lees het gehele bericht op de website van 

Universiteit Utrecht. 

'Te gek voor de rechter' van Ashley Terlouw 

Een blauwdruk voor rechtspraak bestaat niet en dat geldt in 

het bijzonder voor rechtszaken waarin mensen een beetje 

afwijken van de norm. Rechtssocioloog Ashley Terlouw 

schreef er een boek over, dat ze zelf illustreerde. "Ik wil meer 

begrip voor mensen die anders zijn of denken dan wijzelf." 

Lees het volledige interview met Ashley Terlouw over haar 

nieuwe boek 'Te gek voor de rechter' op Voxweb.nl. 

Zes miljoen euro extra per jaar voor juridisch onderzoek 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 

kent maar liefst zes miljoen euro extra per jaar toe aan de 

juridische faculteiten ter versterking van het wetenschappelijk 

onderzoek. Deze investering wordt toegekend op basis van 

het landelijk sectorplan Rechtsgeleerdheid, aan de hand 

waarvan de faculteiten eigen onderzoeksplannen konden 

opstellen. Decaan Piet Hein van Kempen: "Deze middelen 

willen wij inzetten voor onderzoek op het gebied van Digital Legal Studies en 

digitale conflictoplossing in het bijzonder." Lees meer. 
 
Nieuwe medewerkers 

• Belle Beems (promovenda) 

• Manon Hermans (docent Bestuursrecht) 

• Ruben te Molder (promovendus) 

• Kris van der Pas (promovenda Internationaal & Europees recht en 

Rechtssociologie & Migratierecht) 

• Sam Schuite (promovendus Bestuursrecht) 

• Lukas op de Beke (promovendus Rechtsfilosofie) 

• Tesseltje de Lange (hoogleraar Europees migratierecht) 

• Najib Zamani (promovendus Europees en internationaal economisch 

recht) 

• Karen Geertsema (universitair docent Rechtssociologie & Migratierecht) 

• Richard van Elst (onderzoeker Strafrecht & Criminologie) 

• Jonne Hoek (docent Rechtsfilosofie) 

• Gamze Ovacik (buitenpromovenda) 

Recente SteR-evenementen uitgelicht 
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Symposium: Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in 

Nederland 

Op 6 december 2019 werd de bundel 'Tien jaar EU-

Grondrechtenhandvest in Nederland – Een impact assessment' 

(Kluwer, Deventer) feestelijk gepresenteerd tijdens een 

symposium aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Deze 

bundel is een vervolg op de bundel Vijf jaar bindend EU-

Grondrechtenhandvest, die in 2015 verscheen. De redactie 

werd ditmaal gevoerd door hoogleraar Internationaal en Europees recht Henri 

de Waele, universitair hoofddocent Rechtssociologie en migratierecht Karin 

Zwaan en universitair hoofddocent Internationaal en Europees recht Jasper 

Krommendijk. Lees meer. 

One-day symposium 'The Morality of War' 

Op maandag 18 november vond het eendaagse symposium ‘The Morality of 

War’ plaats. Dit symposium, dat werd georganiseerd door docenten 

Rechtsfilosofie Lonneke Peperkamp en Ronald Tinnevelt, bracht verschillende 

ethische en juridische experts op het gebied van oorlog samen. Zo’n 30 

belangstellenden waren aanwezig bij dit evenement, bestaande uit studenten, 

juristen, ethici en medewerkers van Defensie. Lees meer. 

Seminar Centrum voor Migratierecht: Onderzoekers- & Studentenrichtlijn 

2016/801 

Het Centrum voor Migratierecht organiseerde op vrijdag 15 november in 

Nijmegen een Engelstalig seminar, getiteld Researchers, student, trainees, 

exchange students & au pairs Directive 2016/801: Central themes, problem 

issues and implementation in selected Member States. Lees meer. 

Afscheid Elspeth Guild 

Op vrijdag 6 september sprak hoogleraar Migratierecht Elspeth Guild haar 

afscheidsrede uit getiteld: 'Interrogating Europe’s Borders: Reflections from an 

Academic Career'. Lees hier de afscheidsrede. 

Colloquium ter ere van afscheid Bas van Stokkom: 'Grenzen aan de 

emancipatie van het slachtoffer?' 

Op vrijdag 27 september organiseerde de vaksectie Strafrecht een colloquium 

ter ere van het afscheid van Bas van Stokkum, senior onderzoeker van de 

sectie Strafrecht & Criminologie. Dit colloquium stond in het teken van de vraag 

of de aandacht voor slachtoffers in een aantal opzichten is doorgeschoten en in 

welke opzichten dat mogelijk nadelige effecten met zich mee heeft gebracht, 

ook voor slachtoffers zelf. Lees meer. 

Agenda 

• Vrijdag 13 december - Lezing en prijsuitreiking Hanneke Steenbergen 

Scriptieprijs 
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• Vrijdag 24 januari 2020 - Promotie Reyer Baas 

• Vrijdag 20 maart - Actualiteitenlezing: mr. Van Lokven 

• Vrijdag 2 oktober 2020 - Oratie Tesseltje de Lange 

Recente (boek)publicaties 

Serie Staat & Recht 

• J. Krommendijk, H.C.F.J.A. de Waele en K.M. Zwaan 

(red.), Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in Nederland 

• R.W.J. Severijns, Zoeken naar zekerheid (dissertatie)  

Overige boekpublicaties 

• P.H.P.H.M.C. van Kempen, M.J.M. Krabbe en S. Brinkhoff (red.), The 

criminal justice system of the Netherlands: Organization, substantive 

criminal law, criminal procedure and sanctions 

• P.E. Minderdhoud, S.A. Mantu en K.M. Zwaan (red.), Caught in between 

borders: Citizens, migrants and humans (liber amicorum ter ere van 

Elspeth Guild) 

• K.M. Zwaan, S.G. Kok en E.R. Brouwer (red.), Rechtspraak 

Vreemdelingenrecht 1950-2019 

• S. Carrera, J. Santos Vara en M.H.A. Strik (red), Constitutionalising the 

External Dimensions of EU Migration Policies in Times of Crisis 

Legality, Rule of Law and Fundamental Rights Reconsidered 

Recent afgerond promotieonderzoek 

Grondslagen/ Principles 

• Uden, A. van, Jeugdgroepen en 'goed' politiewerk'. Een empirisch 

onderzoek naar de aanpak in Nederland (diss. Nijmegen), Den Haag: 

Boom Juridisch (promotoren: prof. dr. ir. J.B. Terpstra, prof. dr. O.M.J. 

Adang) (promotie op 27 juni 2019) 

• Veenbrink, J.M., The impact of Criminal Law Concepts on the 

Enforcement of National and European Competition Law. A Silent Take-

Over? (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer (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) 

CMR 

• Severijns, R.W.J., Zoeken naar zekerheid. Een onderzoek naar de 

vaststelling van feiten door hoor- en beslismedewerkers van de 

Immigratie- en Naturalisatiedienst in de Nederlandse asielprocedure 
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(diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer (promotoren: prof. dr. A.B. 

Terlouw, prof. mr. R.J.N. Schlössels, mr. K.M. Zwaan) (promotie op 9 

oktober 2019) 

Bekijk het volledige overzicht van ons afgeronde promotieonderzoek 

Lopend promotieonderzoek 

Lees meer over het lopende promotieonderzoek. 

Bestuur 
Prof. mr. Roel Schutgens 
(voorzitter)            
Prof. mr. Paul Bovend'Eert 
Prof. mr. Henri de Waele 
Prof. mr. Masha Fedorova 
Prof. dr. Thomas Mertens 
Prof. mr. Raymond Schlössels 
Prof. mr. Ashley Terlouw 
Prof. mr. Tesseltje de Lange 

Onderzoeksprogramma's 
1. Dragende beginselen & fundamentele rechten 
2. Wisselwerking tussen nationaal & internationaal recht 
3. Conflictoplossende instituties 
4. Migratie & burgerschap 
 

Secretarissen 
Dr. Jasper Krommendijk 
T 024 361 61 45 
E j.krommendijk@jur.ru.nl 
 
Mr. drs. Wouter van der Spek 
T 024 361 17 21 
E w.vanderspek@jur.ru.nl 

Aan- en afmelden 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). 
 

 

 

Links 
www.ru.nl/rechten/ster 

 

Contact 
Onderzoekcentrum Staat & 
Recht 
Montessorilaan 10 
6525 HR Nijmegen 
(024) 361 61 45 

 

 

https://www2.ru.nl/mailings/link.php?M=1420868&N=4831&L=14290&F=H
https://www2.ru.nl/mailings/link.php?M=1420868&N=4831&L=14291&F=H
https://www2.ru.nl/mailings/link.php?M=1420868&N=4831&L=14293&F=H
https://www2.ru.nl/mailings/link.php?M=1420868&N=4831&L=14299&F=H

