
 
 

 

 

SteR-nieuwsbrief 2021-1 
 

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. 

Uitgelicht 
Geslaagde SteR-middag over digitalisering en dataficatie  
Op donderdagmiddag 17 juni vond de jaarlijkse SteR-middag plaats. Ditmaal 
stond de bijeenkomst in het teken van de publiekrechtelijke implicaties van 
digitalisering en dataficatie. Het SteR heeft in zijn strategiedocumenten 
namelijk de ambitie uitgesproken om de komende jaren juridisch onderzoek 
naar deze fenomenen te initiëren en verder uit te bouwen. Lees meer. 

SteR-internationaliseringsprijs Rieter en Zwaan voor 
‘Urgency and human rights’ en de ‘Nijmegen Principles’ 
De eerste SteR-internationaliseringsprijs is op donderdag 17 
juni 2021 uitgereikt aan Eva Rieter (universitair docent 
Internationaal publiekrecht en Rechten van de mens) en Karin 
Zwaan (universitair hoofddocent Migratierecht) voor hun boek 
Urgency and Human Rights. Lees meer. 

Oratie Tesseltje de Lange: 'Welcoming Talent. European 
Migration Law has a part to play' 
Op vrijdag 2 juli  hield Tesseltje de Lange haar oratie 
'Welcoming Talent. European Migration Law has a part to play' 
ter aanvaarding van haar ambt als hoogleraar Europees 
migratierecht. Lees meer.  

https://www2.ru.nl/mailings/link.php?M=1801771&N=8525&L=24373&F=H
https://www2.ru.nl/mailings/link.php?M=1801771&N=8525&L=24318&F=H
https://www2.ru.nl/mailings/link.php?M=1801771&N=8525&L=24320&F=H


Ricky van Oers benoemd tot 0.2 professor of Immigrant 
integration and law 
Per 1 april 2021 is SteR research fellow Ricky van Oers voor de 
periode van twee jaar als 20% professor of Immigrant integration 
and law verbonden aan de Western Norway University of 
Applied Sciences. Zij is onderdeel van het onderzoeksteam van 
het IMPECT-project over de gevolgen van taal- en integratietoetsen voor 
immigranten die weinig onderwijs hebben genoten en/of laaggeletterd zijn. 

Paul Bovend’Eert wint Radboud Science Award 
Op maandag 21 juni werden de prijzen voor de twaalfde editie 
van de Radboud Science Awards uitgereikt. Deze awards 
worden uitgereikt aan drie vooraanstaande, actuele en 
vernieuwende onderzoeken van de Radboud Universiteit. 
Hoogleraar Staatsrecht Paul Bovend’Eert ontvangt een Radboud 
Science Award voor zijn onderzoek naar de moderne monarchie. 
Lees meer. 

Piet Hein van Kempen treedt toe tot de Scientific Advisory 
Council van het ICCJ 
Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht Piet Hein van Kempen is 
begin mei door de Executive Board of the European Public Law 
Organization (EPLO) benoemd als permanent lid van de 
Scientific Advisory Council van The Institute on Crime & Criminal 
Justice (ICCJ). Lees meer.  

Ashley Terlouw onderzoekscoördinator parlementaire 
onderzoekscommissie effectiviteit 
antidiscriminatiewetgeving 
De Eerste Kamer heeft op 23 maart 2021 de parlementaire 
onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving 
(POC) ingesteld. Hoogleraar Rechtssociologie en SteR-
voorzitter Ashley Terlouw gaat deze commissie als onderzoekscoördinator 
ondersteunen. Lees meer. 

Nieuwe medewerkers 
Dragende beginselen & fundamentele rechten 

• Ralph Frins – universitair docent Bestuursrecht 
• Jelle Cnossen – docent Straf(proces)recht 
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• Peggy ter Vrugt – docent Straf(proces)recht 
• Noud Lentjes – promovendus Straf(proces)recht: De betekenis en functie 

van bewijscriteria in het Nederlandse strafproces 
• Sophia de Vries - docent Rechtsfilosofie 
• Ruben Aksay - docent Straf(proces-)recht 

Wisselwerking tussen nationaal en internationaal recht 

• Guus de Vries - docent Internationaal en Europees recht 

Conflictoplossende instituties 

• Simone Hooijer - promovendus Staatsrecht: De burgemeester als 
conflictoplosser 

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

• Woensdag 25 augustus - SteR-promovendipresentatie Emilia Steendam Visser 
• Dinsdag 7 september - SteR-avond voor promovendi 
• Dinsdag 14 september - Lezing: Youth Protection and Immigration law  
• Vrijdag 8 oktober - Radboud Economic Law Conference 'The Rise of Public Security 

Interests in Corporate Mergers and Acquisitions' 
• Vrijdag 8 oktober - Promotie Toni van Gennip 
• Dinsdag 12 oktober - Lezing Marleen van der Haar 
• Maandag 18 oktober - SteR-lunchlezing Annick Pijnenburg 
• Dinsdag 19 oktober - SteR-promovendipresentatie Rowin Jansen 
• Vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober: PhD training Netherlands Network of 

Human Rights Research 'Getting heard, getting hired'  
• Dinsdag 9 november - Promotie Philip Fruytier  

Uitgelichte (boek-)publicaties 
Dragende beginselen en fundamentele rechten 
Hillegers, S., Lam, T.E.P.A. & Nijmeijer, A.G.A. Vertrouwen in de 
Omgevingswet. Wolters Kluwer 

Bekijk het volledige publicatieoverzicht van dit programma. 
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Wisselwerking tussen nationaal en internationaal recht 
Gronden, J.W. van de & Rusu, C.S. Competition Law in the EU. 
Principles, Substance, Enforcement. Edward Elgar Publishing 
 
Bekijk het volledige publicatieoverzicht van dit programma. 
 

Conflictoplossende instituties 
Hermans, M.C.A. Amicus curiae en kruisbenoemingen bij de hoogste 
bestuursrechters. Nederlands Juristenblad, 96 (12), 894-901. 
 
Bekijk het volledige publicatieoverzicht van dit programma. 
 

Migratie en burgerschap 
 
Geertsema, K.E., Groenendijk, C.A., Grütters, C.A.F.M., Minderhoud, P.E., 
Nissen, E.J.W., Strik, M.H.A., Terlouw, A.B. & Zwaan, K.M. (2021). Ongezien 
onrecht in het vreemdelingenrecht. Nederlands Juristenblad, 96 (14), 1046-
1053.  
 
Bekijk het volledige publicatieoverzicht van dit programma. 
 
Aanstaande promoties en recent afgerond promotieonderzoek 

• Bol. C.A. - Het wettelijk tuchtrecht voor de gezondheidszorg (diss. 
Nijmegen) (promotor: prof. mr. J.C.J. Dute) (promotie op 23 april 2021) 

• Wardaya, M.K. Dealing with the dark past: the prospect of the 
settlement of the 1965 events in Indonesia (diss. Nijmegen) (promotor: 
prof. mr. P.H.P.H.M.C. van Kempen) (promotie op 23 juni 2021) 

• Van Gennip, T.E.J.H. - De grondwetsherzieningsprocedure  (diss. 
Nijmegen) (promotor: prof. mr. P.P.T. Bovend'Eert) (promotie op 8 
oktober 2021) 

• Fruytier, P.A. - De civielrechtelijke inbedding van het 
besluitenaansprakelijkheidsrecht. Onrechtmatigheid, causaliteit, 
redelijke toerekening en relativiteit in het 
besluitenaansprakelijkheidsrecht (diss. Nijmegen) (promotoren: prof. mr. 
R.J.B. Schutgens & prof. mr. C.J.M. Klaassen) (promotie op 9 
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november 2021) 
 

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 
Prof. mr. Tesseltje de Lange 
Prof. dr. Thomas Mertens 
Prof. mr. Raymond Schlössels 
Prof. mr. Roel Schutgens 
Prof. mr. Henri de Waele 

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

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 secretaris.ster@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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