SteR-nieuwsbrief 2021-2
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
Hermesdorfprijzen 2021 Centrum voor Migratierecht en
Marlies van Eck
De Radboud Universiteit reikt jaarlijks de Hermesdorfprijs en
Hermesdorf Talentprijs uit aan onderzoekers die hun nek
hebben uitgestoken. Dit jaar gaan de prijzen maar liefst twee
keer naar de rechtenfaculteit: naar het Centrum voor Migratierecht en Marlies
van Eck. Beide winnaars pleiten voor voldoende oog voor de menselijke maat,
respectievelijk in het vreemdelingenrecht en in de inzet van algoritmes door de
overheid. Lees meer.
25 jaar Centrum voor Migratierecht
Het Centrum voor Migratierecht bestaat 25 jaar. Dit jubileum werd op vrijdag
17 januari gevierd met een webinar. Tevens verschijnt komend voorjaar het
boek 'Verhalen. Essays ter gelegenheid van 25 jaar CMR'. Lees meer.
Marieke Dubelaar benoemd tot hoogleraar
Straf(proces)recht
Per 1 januari 2022 wordt Marieke Dubelaar benoemd tot
hoogleraar Straf(proces)recht, met een bijzondere focus op
conflictoplossing. Dubelaar is sinds 2019 werkzaam aan de
Nijmeegse rechtenfaculteit als universitair hoofddocent
Straf(proces)recht. Op zowel onderzoek- als onderwijsgebied heeft zij zich
onderscheiden als zeer waardevolle kracht. Lees meer.

Roel Schutgens nieuwe decaan Faculteit der
Rechtsgeleerdheid
Roel Schutgens wordt de nieuwe decaan van de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid. Per 1 januari 2022 volgt hij Piet Hein van
Kempen op, die zich vanaf die datum weer volledig gaat wijden
aan onderzoek en onderwijs. Schutgens was tot op heden al aan het
faculteitsbestuur verbonden als vicedecaan onderwijs en van 2015 tot 2020
voorzitter van SteR. Lees meer.
Sjarai Lestrade publiceert rapport in opdracht van WODC
Universitair hoofddocent Straf(proces)recht en SteRonderzoeker Sjarai Lestrade publiceerde onlangs een rapport
over de rol en positie van het OM als justitiële autoriteit in het
Europees strafrecht. Lestrade verrichtte dit onderzoek samen
met Leidse collega’s Jannemieke Ouwerkerk, Kelly Pitcher, Jan
Crijns en Jeroen ten Voorde in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum (WODC). Lees meer.
Paul Bovend'Eert in adviescommissie over toezicht en
toetsing op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft
in november 2021 een commissie de opdracht gegeven om in
aansluiting op de evaluatie van de Wet op de Inlichtingen- en
veiligheidsdiensten 2017 advies uit te brengen over een duurzaam stelsel van
toezicht en toetsing op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, mede in het licht
van de recente jurisprudentie van het EHRM. De commissie bestaat uit Rick
Lawson (hoogleraar Europees recht Universiteit leiden) en Heinrich Winter
(hoogleraar Bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen) en wordt voorgezeten
door Paul Bovend’Eert (hoogleraar Staatsrecht).
Emilia Steendam Visser wint prof. mr. Tijn
Kortmannprijs 2021
Op woensdag 13 oktober werd tijdens de Van der
Grintenlezing voor de vierde keer de prof. mr. Tijn
Kortmannprijs voor publicaties uitgereikt. Docent
Algemene rechtswetenschap Emilia Steendam Visser viel dit jaar in de prijzen
met haar essay De Nederlandse luchtaanval in Hawija: enkele handvatten ter
beoordeling van de onrechtmatigheid. Lees meer.

Spanning tussen jeugdrecht en vreemdelingenrecht bij uitgeprocedeerde
jongeren en gezinnen
In opdracht van het WODC hebben het Centrum voor Migratierecht en het
Instituut voor Rechtssociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen
onderzoek gedaan naar de spanningen tussen het Jeugd(beschermings)recht
en vreemdelingenrecht en mogelijke oplossingsrichtingen verkend. Lees meer.
Jacques Sluysmans ontvangt koninklijke onderscheiding
Bijzonder hoogleraar Onteigeningsrecht Jacques Sluysmans is
op 16 september 2021 benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje-Nassau. Tijdens de lustrumviering van de door
Sluysmans opgerichte Vereniging voor Onteigeningsrecht
ontving hij de koninklijke onderscheiding vanwege zijn
uitzonderlijke maatschappelijke verdiensten. Lees meer.
Tonny Nijmeijer wordt staatsraad advocaat-generaal
Tonny Nijmeijer, hoogleraar Bestuursrecht aan de Radboud
Universiteit, is per 1 oktober 2021 benoemd tot staatsraad
advocaat-generaal in de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Lees meer.
Nieuwe medewerkers
Dragende beginselen & fundamentele rechten
•
•
•
•

Eva van Keeken - promovendus Staatsrecht De staatsrechtelijke positie

van de Gouverneur
Sandra Arntz – docent Algemene Rechtswetenschap
Jesper Geubels – docent Bestuursrecht
Carinne Elion-Valter – universitair docent Algemene Rechtswetenschap

Wisselwerking tussen nationaal en internationaal recht
•

Tom Binder – promovendus Internationaal en Europees Recht Lokale

•

steun en het staatssteunverbod
Daniek Straten – docent Internationaal en Europees Recht
Nariné Ghazaryan - universitair docent Internationaal en Europees Recht

•

Migratie & burgerschap
•

Mariana Gkliati – universitair docent Internationaal en Europees Recht

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

Donderdag 20 januari - SteR-promovendipresentatie Ruben te Molder
Dinsdag 8 februari - Mariana Gkliati: Wine and Discussion meeting
Dinsdag 8 maart - Danni Reches: Wine and Discussion meeting
Vrijdag 18 maart - SteR-promovendipresentatie Anna Oldeman
Donderdag 14 april - SteR-promovendipresentatie Nard Beurskens

Uitgelichte (boek-)publicaties
Dragende beginselen en fundamentele rechten
•

J.L.W, Broeksteeg (2021) Gemeenterecht (Handboek Staats- en
Bestuursrecht). Deventer: Wolters Kluwer

Bekijk het volledige publicatieoverzicht van dit programma.
Wisselwerking tussen nationaal en internationaal recht
•

J. Krommendijk (2021), National Courts and Preliminary
References to the Court of Justice. Edward Elgar.

Conflictoplossende instituties

•

M.J. Dubelaar, L.R. Glas, A.B. Terlouw, M.J. ter Voert (red.)
(2021), Conflictoplossing. Het domein van rechters? Een vergelijkende
studie naar rechterlijke en alternatieve conflictoplossing. Deventer:
Wolters Kluwer

•

H.C.F.J.A. de Waele (2021), Wherefore by their fruits ye shall know them. Reappraising success and failure in the life of the European Court of Justice,
Cambridge Yearbook of European Legal Studies 2021, p 85-104.

Bekijk het volledige publicatieoverzicht van dit programma.

Migratie en burgerschap
T. de Lange, W. Maas, A.A.M. Schrauwen, Money Matters in
Migration. Policy, Participation, and Citizenship. Cambridge University Press.

Bekijk het volledige publicatieoverzicht van dit programma.
Recent afgerond promotieonderzoek
•

•

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
november 2021)

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
kan per mail bij secretaris.ster@jur.ru.nl

Links
www.ru.nl/rechten/ster
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