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Onderzoekcentrum voor Staat & Recht (SteR)

Graag houdt het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR) je op de
hoogte van de actuele stand van zaken. Je ontvangt twee keer per jaar een
nieuwsbrief, met daarin informatie over benoemingen, oraties, promoties,
publicaties, lopend onderzoek en aankomende SteR-evenementen.

Mis je nog een recente ontwikkeling in deze nieuwsbrief? Laat het ons weten.
Dan nemen we die ontwikkeling mee in de nieuwsbrief die ook extern de deur
uit gaat en in het archief komt. Ook kunnen we bezien of dit bericht via
LinkedIn kan worden gedeeld. 

Uitgelicht
Goedbezochte SteR-middag 'Is and Ought in de rechtswetenschap' 
Op vrijdag 13 november vond de (digitale) SteR-middag over 'Is and Ought in
de rechtswetenschap' plaats. Centraal stonden vragen zoals: wat is (goed)
rechtswetenschappelijk onderzoek en welke rol spelen is en ought daarin?
Hoe kunnen juristen hun voordeel doen met de resultaten van empirisch
onderzoek? Wat is het ‘toetsingskader’ bij juridisch onderzoek met een
normatieve component? Is het maken van onderscheid tussen is en ought in
de juridische wetenschap net zo belangrijk als in andere wetenschappen?

Jan Smits (hoogleraar Europees Privaatrecht en decaan van de Universiteit
Maastricht, tevens auteur van ‘Omstreden rechtswetenschap’) luidde de
middag in en uit. Daarnaast kwamen de Nijmeegse onderzoekers Pieter
Wolters (universitair hoofddocent Burgerlijk recht), Marijke ter Voert
(hoogleraar Empirical Legal Studies) en Ronald Tinnevelt (universitair
hoofddocent Rechtsfilosofie) aan het woord. In drie break-out rooms is
vervolgens doorgesproken over diverse onderwerpen.

Aan het begin en einde van de middag werden vijf stellingen voorgelegd. De
poll aan het einde liet zien dat de bijdragen en discussie de deelnemers heeft
doen beseffen dat empirisch onderzoek in een normatief kader geplaatst dient
te worden om van meerwaarde te zijn. Uit de poll bleek ook dat de SteR-
middag een deel van de scepsis over het doen van empirisch onderzoek heeft
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weggenomen, terwijl (meer) SteR-onderzoekers ook het belang van
beschrijvend juridisch-doctrinair onderzoek onderschreven. Kortom, genoeg
ruimte voor discussie in de toekomst over en binnen de rechtswetenschap!

Eerste SteR-samenwerkingsprijs uitgereikt  
Op de (digitale) SteR-middag werd voor het eerst de SteR-
samenwerkingsprijs uitgereikt. SteR-voorzitter Ashley Terlouw
reikte dit jaar de prijs uit aan Henri de Waele, Jasper
Krommendijk en Karin Zwaan voor hun redactiewerk bij de
bundel Tien jaar EU-Grondrechtenhandvest in NL.

De tweede prijs ging naar Tesseltje de Lange en Simon Tans, die
een beurs van de Europese Commissie ontvingen. Op de derde
plaats stonden Hansko Broeksteeg en Ronald Tinnevelt, die een KNAW-beurs
ontvingen uit het Staatsman Thorbecke Fonds. Lees meer.

Jasper Krommendijk sinds 1 september directeur SteR 
Jasper Krommendijk is per 1 september 2020 benoemd tot
directeur van het Onderzoekcentrum voor Staat & Recht (SteR).
Het betreft hier een volledig nieuwe functie binnen het SteR.
Krommendijk is al langere tijd betrokken bij het
onderzoekcentrum als bestuurssecretaris en onderzoeker. Lees
meer.

SteR-avond voor promovendi 
Op 13 oktober 2020 vond, nog net op de valreep voor de nieuwe
coronamaatregelen, een informele fysieke samenkomst van SteR-promovendi
plaats. In een leuke en corona-proof setting hebben werd er een kleine dertig
man gesproken over het promotietraject, promoveren op artikelen en
(tussentijds) publiceren. 

Twee onderzoeksprogramma's SteR gehonoreerd voor ZonMW COVID-19
Programma 
In het kader van het ZonMW COVID-19-Programma zijn twee grote
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projectaanvragen gehonoreerd. SteR-onderzoekers Ashley Terlouw, Marieke
Dubelaar en Lize Glas participeren in het project ‘De impact van de
coronacrisis op de rechtspraak en de positie van kwetsbare rechtszoekenden’,
tezamen met collega’s van de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht.
Anita Bocker, Sandra Mantu en Tesseltje de Lange nemen deel aan ‘Migranten
in de frontlinie. De effecten van COVID-19-maatregelen op arbeidsmigranten
werkzaam in cruciale sectoren’, een initiatief van het RUNOMI. Lees meer.  

Nieuwe medewerkers
Dragende beginselen & fundamentele rechten

Joris Gijsenbergh - postdoc Staatsrecht: Politieke partijen tussen vrijheid
en gebondenheid
Claire Seijsener - docent Bestuursrecht
Dagmar Gerards - junior docent Algemene Rechtswetenschap:
Competentieverdeling tussen bestuursrechter en civiele rechter m.b.t.
schadevergoeding
Wiebe van de Rijt - gastdocent Bestuursrecht

Wisselwerking tussen nationaal en internationaal recht

Annick Pijnenburg - universitair docent Internationaal & Europees recht:
International human rights law, refugee law and the law of State
responsibility
Gijs Bronzwaer - promovendus Strafrecht: Harmonisatie van de
Europese preventieve witwasbestrijding
Michelle Knobbout - junior docent Internationaal & Europees recht

Conflictoplossende instituties

Laura van den Berg - promovendus Rechtsfilosofie: De legitimiteit van de
rechter
Enguerrand Marique - universitair docent Digitale conflictoplossing
(Internationaal & Europees recht)
Hannah Hübner - promovendus Strafrecht: Rechters en tijdsdruk in straf-
en vreemdelingenzaken
Yasemin Glasgow - junior onderzoeker: De impact van de coronacrisis op
de rechtspraak en de positie van kwetsbare rechtszoekenden
Marlies van Eck - gastdocent Belastingrecht

Migratie en burgerschap

Natalia Skowronek - promovendus Rechtssociologie & Migratierecht: The
effects of COVID-19 measures on labour migrants working in key sectors
Amy Azhar - junior onderzoeker Rechtssociologie & Migratierecht: De
implementatie van migratierechtelijke mobiliteitsbepalingen in EU-
handelsovereenkomsten

Agenda

Nota Bene: De aankomende SteR-evenementen zijn onder voorbehoud van
eventuele wijzigingen door de coronamaatregelen.

Vrijdag 4 december 2020 - Schengen webinar
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Dinsdag 8 december 2020 - Lezing Aun Fresnoza-Flot
Woensdag 9 december 2020 - SteR-lunchlezing Dirk Sanderink 

Uitgelicht (boek-)publicaties
 
Dragende beginselen en fundamentele rechten 
Mertens, T.J.M. (2020). A Philosophical Introduction to Human Rights
(Law in Context). Cambridge: Cambridge University Press.

Bekijk het volledige publicatieoverzicht van dit programma. 
 
Wisselwerking tussen nationaal en internationaal recht 
Rieter, E.R. & Zwaan, K.M. (eds), Urgency and Human Rights. The
Protective Potential and Legitimacy of Interim Measures. Den Haag:
Asser Press 2021. 
 
Bekijk het volledige publicatieoverzicht van dit programma. 

Conflictoplossende instituties 
Hulle, R. van der, Naar een Nederlandse political question-doctrine? Een
beschouwing over de rol van de rechter in politieke geschillen. Deventer:
Wolters Kluwer. 
 
Bekijk het volledige publicatieoverzicht van dit programma. 

Migratie en burgerschap 
Lange, T. de, Mantu, S.A. & Minderhoud, P.E., Into the Unknown: COVID-19
and the Global Mobility of Migrant Workers. Cambridge University Press. 
 
Bekijk het volledige publicatieoverzicht van dit programma.
 
Recent afgerond promotieonderzoek 

Hulle, R. van der, - Naar een Nederlandse political question-
doctrine? Een beschouwing over de rol van de rechter in
politieke geschillen (diss. Nijmegen), Deventer: Wolters Kluwer
(promotoren: prof. mr. R.J.B. Schutgens, mr. dr. J.J.J. Sillen)
(promotie op 30 oktober 2020)
Dzananovic, D. - The Plight of the Unauthorized Stayer (diss.
Nijmegen) (promotoren: prof. dr. E. Guild, prof. dr. P.E. Minderhoud, dr.
C.A.F.M. Grütters) (promotie op 5 november 2020).

Bekijk het volledige overzicht van ons afgeronde promotieonderzoek

Lopend promotieonderzoek
Lees meer over het lopende promotieonderzoek.

 

Bestuur  

Prof. mr. Ashley Terlouw (voorzitter)            

Prof. mr. Paul Bovend'Eert 

Prof. mr. Masha Fedorova 

Onderzoeksprogramma's 

1. Dragende beginselen & fundamentele rechten 

2. Wisselwerking tussen nationaal & internationaal recht 

3. Conflictoplossende instituties 

4. Migratie & burgerschap
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Prof. mr. Tesseltje de Lange 

Prof. dr. Thomas Mertens 

Prof. mr. Raymond Schlössels 

Prof. mr. Roel Schutgens 

Prof. mr. Henri de Waele

 

Directeur 

Dr. Jasper Krommendijk 

T 024 361 61 45 

E j.krommendijk@jur.ru.nl 

Secretaris 

Mr. drs. Rowin Jansen 

T 024 361 24 91 

E rowin.jansen@jur.ru.nl 

Aan- en afmelden nieuwsbrief 

kan per mail bij rowin.jansen@jur.ru.nl 

 

Links 
www.ru.nl/rechten/ster 

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