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Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR)
SteR in tijden van corona
Het coronavirus en de daartegen genomen maatregelen raken natuurlijk ook
het SteR. Vrijwel alle SteR-evenementen van de afgelopen weken zijn
geannuleerd of verplaatst. Ook in de nabije toekomst worden de meeste
promoties, oraties en afscheidsredes tot nader order uitgesteld. Toch zitten we
niet stil.
Op gepaste afstand gaat ons onderzoek gewoon door. In deze nieuwsbrief
praten we u bij over de actuele ontwikkelingen. Ook binnen SteR gebeurt er het
nodige zoals hieronder nader zal worden toegelicht. Ashley Terlouw heeft het
voorzitterschap van SteR van Roel Schutgens overgenomen. Wouter van der
Spek heeft het secretariaat van SteR neergelegd. Rowin Jansen is zijn
opvolger. In deze nieuwsbrief praten we u bij over deze en andere actuele
ontwikkelingen.

Uitgelicht
Ashley Terlouw nieuwe voorzitter SteR
Ashley Terlouw is benoemd tot voorzitter van het
Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR). Terlouw
volgde Roel Schutgens op, die per 1 mei 2020 vicedecaan
Onderwijs is geworden.
Hoogleraar Rechtssociologie Ashley Terlouw is sinds 2001
werkzaam bij de Nijmeegse rechtenfaculteit. Daarvoor was zij
onder meer werkzaam bij Amnesty International en het
stafbureau Vreemdelingenzaken van de Haagse Rechtbank. Terlouw
promoveerde in 2003 op een rechtssociologisch onderzoek naar de
samenwerking tussen vreemdelingenrechters. Lees meer.
Paul Bovend'Eert ontvangt koninklijke onderscheiding
Hoogleraar Staatsrecht Paul Bovend'Eert is geridderd tot
Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bovend'Eert ontving op
vrijdag 24 april een telefoontje van de burgemeester van
Nijmegen, Hubert Bruls, met de mededeling dat hij een
koninklijke onderscheiding ontving vanwege zijn uitzonderlijke
wetenschappelijke en maatschappelijke verdiensten. De
onderscheiding wordt op een nader te bepalen moment
uitgereikt. Lees meer.

Tineke Strik benoemd tot hoogleraar Burgerschap en
migratierecht
Tineke Strik is met ingang van 1 mei 2020 benoemd tot hoogleraar
Burgerschap en Migratierecht aan de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid. Zij zal gedurende één dag per week
onderzoek verrichten bij het Centrum voor Migratierecht naar de
externe dimensie van het Europees asiel- en migratiebeleid en
naar de rechtspositie van Unieburgers en derdelanders in de Europese
Unie. Lees meer.
Sonja Meijer benoemd tot hoogleraar Penitentiair recht
Sonja Meijer is benoemd tot hoogleraar Penitentiair recht aan de
Radboud Universiteit met ingang van 1 maart 2020. Ze zal haar
hoogleraarschap van één dag per week vervullen naast haar
werkzaamheden als universitair docent straf(proces)recht bij de
afdeling strafrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam. Lees
meer.
Masja van Meeteren benoemd tot hoogleraar Criminologie
Masja van Meeteren is benoemd tot hoogleraar Criminologie
aan de Radboud Universiteit met ingang van 1 maart 2020.
Van Meeteren was tot haar benoeming universitair
hoofddocent Criminologie aan de Universiteit Leiden en
promovendidecaan voor de Graduate School van de Leidse
rechtenfaculteit. Lees meer.
Marijke ter Voert wordt hoogleraar Empirical Legal Studies
Per 1 juli 2020 wordt Marijke ter voert benoemd tot hoogleraar
Empirical Legal Studies. Vervoert is thans werkzaam is als senior
wetenschappelijk medewerker bij het WODC. Met de komst van
Ter Voert wordt invulling gegeven aan een belangrijke positie
binnen het sectorplan. SteR verheugt zich op haar komst en deze
verrijking van de onderzoeksgroep. Lees meer.
Lize Glas projectcoördinator Conflictoplossende instituties
Universitair docent Internationaal en Europees recht Lize Glas
wordt projectcoördinator van het sectorplan Conflictoplossende
instituties (COI) voor de rechtenfaculteiten van de Universiteit
Leiden, Universiteit Utrecht en de Radboud Universiteit.

Henri de Waele adviseert Eerste Kamer over CETA
Op dinsdag 19 mei werd Henri de Waele,
hoogleraar Internationaal en Europees recht, gehoord door de
commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en
Ontwikkelingssamenwerking van de Eerste Kamer. Deze
commissie had hem en enkele andere experts gevraagd om te
adviseren over CETA, het controversiële handelsverdrag van
de Europese Unie met Canada, waar ook het Nederlandse parlement mee
moet instemmen. Lees meer.
Dorian Schaap wint Willem Nagel Prijs 2019
Op 30 januari heeft onderzoeker Strafrecht & Criminologie Dorian
Schaap de Willem Nagel Prijs 2019 gewonnen voor zijn
proefschrift The Police, the Public, and the Pursuit of Trust. Deze
tweejaarlijkse prijs gaat uit naar het beste proefschrift op het
terrein van de criminologie in Nederland.

Nieuwe medewerkers
Nard Beurskens
Per 1 mei 2020 is Nard Beurskens in dienst getreden als
promovendus bij de vaksectie Bestuursrecht. Nard heeft de
tweejarige onderzoeksmaster Publiekrecht gevolgd aan de
Radboud Universiteit en de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn
scriptie had betrekking op de verstatelijking van zelfregulering.
Zijn promotieonderzoek borduurt hierop voort en gaat over de
rechtsstatelijke inbedding van private normen in het
bestuursrecht. Het onderzoek wordt begeleid door prof. mr.
Raymond Schlössels en mr. dr. Hans Peters. Verder zal Nard onderwijs gaan
verzorgen voor de bestuursrechtelijke vakken in het eerste en tweede jaar.
Emilia Steendam Visser
Per 1 juni 2020 is Emilia Steendam Visser in dienst getreden als
junior docent en promovenda bij de vaksectie Algemene
rechtswetenschap. Na haar bachelor Rechtsgeleerdheid aan
Tilburg University, heeft zij in 2018 de master Nederlands recht
(specialisatie Burgerlijk recht) afgerond aan de Radboud
Universiteit. Na haar afstuderen is zij bijna twee jaar werkzaam
geweest als docent Privaatrecht aan de Universiteit Utrecht. Emilia doet
onderzoek naar de aansprakelijkheid voor de inzet van de krijgsmacht, onder
begeleiding van prof. mr. Roel Schutgens. In het nieuwe academische jaar zal
zij werkgroeponderwijs verzorgen voor de vakken Inleiding tot de
rechtswetenschap en Academische vaardigheden.

Anna Oldeman
Per 1 juni 2020 is Anna Oldeman in dienst getreden als junior
docente en promovenda bij de vaksectie Staatsrecht. In januari
2020 heeft zij de master Nederlands recht (specialisatie Staats- &
Bestuursrecht) afgerond aan de Radboud Universiteit. Haar
scriptie schreef ze over de civielrechtelijke en strafrechtelijke
immuniteit van de Amerikaanse president. Tijdens de master en
na het afstuderen was ze werkzaam als gemeentejurist. Anna zal met ingang
van september 2020 onderwijs verzorgen voor het B2-vak Staatsrecht.
Anna Pivaty
Anna Pivaty treedt per 1 augustus 2020 in dienst als
universitair docent bij de vaksectie Strafrecht & Criminologie.
Anna doet juridisch en empirisch onderzoek naar (culturele
aspecten van) strafprocesrecht en procedurele rechten. Zij
studeerde Rechten in Rusland (Tomsk State University) en in
Boedapest (Central European University). In 2019
promoveerde Anna op haar proefschrift 'Criminal Defence at Police Stations: a
Comparative and Empirical Study' aan de Universiteit Maastricht. Anna maakt
deel uit van de onderzoeksgroep Conflictoplossende Instituties. Haar
onderzoeksfocus ligt op de buitengerechtelijke conflictoplossing in het
strafrecht.

Agenda
Nota Bene: De aankomende SteR-evenementen zijn onder voorbehoud van
eventuele wijzigingen door de coronamaatregelen.
•
Dinsdag 30 juni 2020 - Carolus Grütters: DiCTA a Digital Case Tool on
Asylum
• Vrijdag 18 september 2020 - Promovendi-uitwisseling met KU Leuven
2020
• Vrijdag 2 oktober 2020 - Oratie Tesseltje de Lange
• Vrijdag 13 november 2020 - SteR-middag 2020
• Vrijdag 15 januari 2021 - Oratie Frederik Zuiderveen Borgesius

Recente (boek)publicaties
Serie Staat & Recht
• Baas, R., De meerwaarde van meervoud (dissertatie)
• Kort, J., Politiemensen, officieren en rechters over strafrecht
Overige boekpublicaties
• Mantu, S.A., Minderhoud, P.E., Guild, E., EU Citizenship and Free
Movement Rights
• Jansen, C.J.H., Lokin, J.H.A. & Zwalve, W.J., Hoofdstukken uit de
Europese codificatiegeschiedenis

•
•

•

Veenbrink, J.M., Criminal Law Principles and The Enforcement of EU
and National Competition Law. A Silent Takeover?
Böcker, A.G.M., Minderhoud, P.E. (Eds.), Reguleren en procederen.
Bijdragen aan het seminar ter gelegenheid van de pensionering van
Tetty Havinga
Kempen, P.H.P.H.M.C. van, Krabbe, M.J.M., Brinkhoff, S. (Eds.), The
Criminal Justice System of the Netherlands

Recent afgerond promotieonderzoek
Conflictoplossende instituties
• Baas, R., De meerwaarde van meervoud (diss. Nijmegen), Deventer:
Wolters Kluwer (promotoren: prof. dr. L.E. de Groot-van Leeuwen, prof.
mr. J.D.A. den Tonkelaar, prof. mr. M.T.A.B. Laemers) (promotie op 24
januari 2020)
Bekijk het volledige overzicht van ons afgeronde promotieonderzoek
Lopend promotieonderzoek
Lees meer over het lopende promotieonderzoek.
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Onderzoeksprogramma's
1. Dragende beginselen & fundamentele rechten
2. Wisselwerking tussen nationaal & internationaal recht
3. Conflictoplossende instituties
4. Migratie & burgerschap

Aan- en afmelden nieuwsbrief
Voor belangstellenden is het mogelijk om nieuwsbrieven direct te ontvangen. Aan- en
afmelden kan per mail bij Rowin Jansen (rowin.jansen@jur.ru.nl).

Links
www.ru.nl/rechten/ster

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

