Samen SteR(ker)
Strategische visie en plan van aanpak SteR 2021
Concept (5 januari 2021)
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1. Inleiding
In het najaar van 2020 heeft de op 1 september 2020 aangetreden onderzoeksdirecteur, Jasper
Krommendijk, een rondgang binnen SteR gemaakt. Hij heeft gesproken met 27 onderzoekers van alle
secties, van promovendus tot en met hoogleraar.1 Het idee van deze gesprekken was om na te gaan wat
er onder onderzoekers leeft en welke ideeën er zijn voor verbetering, mede ook in het licht van thema’s
die in het nieuwe Standaard Evaluatie Protocol (SEP) centraal staan, te weten (naast missie & strategie):
1) open academia; 2) academische cultuur; 3) promovendibeleid; 4) HR beleid. Een ander thema is
(verdere) internationalisering van SteR wat een taak van de nieuwe onderzoeksdirecteur vormt.
Een eerste versie is vervolgens besproken met de leden van het SteR-bestuur. Vervolgens is deze notitie
verspreid binnen SteR en is iedereen de mogelijkheid gegeven om input te geven. In januari 2021 zal
deze notitie met het curatorium worden besproken.
De hieronder te bespreken acht thematische onderdelen beginnen met een korte inleiding aanhakend bij
de gehouden gesprekken. Op basis daarvan worden een aantal concrete punten en maatregelen ter
verbetering voorgesteld.
Vooraf moet worden aangetekend dat er al veel goed gaat en er sinds de vorige visitatie over de periode
2009-2015 veel verbeterd is. Zo stelde de Mid-Term commissie in december 2019: ‘Het
Onderzoekscentrum SteR biedt een vruchtbaar onderzoeksklimaat en een duidelijk inspirerende
onderzoeksomgeving voor zowel beginnende als verder gevorderde wetenschappers. De gemaakte
programmatische keuzes vormen de basis voor een vorm van rechtswetenschap waaraan sterke behoefte
bestaat in de samenleving en die zowel op de korte als de lange termijn een waardevolle bijdrage zal
leveren aan de rechtsontwikkeling. Dat is te danken aan de nadruk die wordt gelegd op rechtsdogmatisch
onderzoek (grondslagen en beginselen, conceptualisering en theorievorming) en op een bewust gekozen
dialoog met de rechtspraktijk. In de geledingen van de samenleving waar het publiekrecht tot gelding
komt heeft het Nijmeegse onderzoek een reputatie van duurzame traditie, weldoordachte kritiek en
wetenschappelijk goede tot uitmuntende kwaliteit.’
Recente voorbeelden van praktijkgericht juridisch-dogmatisch onderzoek zijn:
 Zwaan, K.M., Terlouw, A.B., Strik, M.H.A., Oosterom-Staples, H., Minderhoud, P.E., Lange,
T. de, Grütters, C.A.F.M., Geertsema, K.E. & Fernhout, R. (2020). Nederlands
Migratierecht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
 Schlössels, R.J.N., Schutgens, R.J.B. & Zijlstra, S.E. (2019). Bestuursrecht in de sociale
rechtsstaat. Deel 2: Rechtsbescherming, overheidsaansprakelijkheid
 Bovend'Eert, P.P.T. (2019). Inleiding constitutioneel recht. Deventer: Wolter Kluwer
 Fedorova, M.I. & Kempen, P.H.P.H.M.C. van (2019). International Law and Cannabis. Part I
(Regulation of Cannabis cultivation for Recreational Use under the UN Narcotic Drugs
Conventions and the EU Legal Instruments) & Part II (Regulation of Cannabis Cultivation and
Trade for Recreational Use. Positive Human Rights Obligations versus UN Narcotic Drugs
Conventions) Cambridge: Intersentia
Een van de krachtige punten van SteR is vanouds / van oudsher / sinds tijden de sterke maatschappelijke
inbedding van zijn onderzoek en onderzoekers. Te wijzen valt op relevante nevenfuncties van
onderzoekers in de rechterlijke macht, hoge adviescolleges zoals de Raad van State,
bestuurslidmaatschappen van maatschappelijke organisaties, lidmaatschappen en voorzitterschappen
van toezichts- en adviescommissies, etc. Te denken valt aan het lidmaatschap van
regeringsadviescommissie over het inkomen van de Koning (Bovend’Eert), van de Commissie
herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen (Commissie-Fokkens,
Schutgens), de Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering (Van Kempen) en de Commissie
Meijers (Terlouw, vz.). De rechtspraktijk weet de expertise van de onderzoekers van SteR te vinden en
aan te spreken.
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Beijen, Böcker, Broeksteeg, Doeleman, Dubelaar, Eggen, Geertsema, Van Gennip, Glas, Grüters, De Jong, Krabbe, Lestrade,
Mantu, Van Meeteren, Minderhoud, Nab, Nijmeijer, van de Pas, Peperkamp, Rusu, Salet, Schuite, Sillen, Timmermans,
Tinnevelt, Veenbrink, Zwaan.
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Ook is er een grote betrokkenheid bij talrijke rechtswetenschappelijke tijdschriften, toonaangevende
jurisprudentietijdschriften en commentaren op wetgeving. SteR-leden waren tenslotte betrokken bij
uiteenlopende vormen van postacademische scholing voor praktijkjuristen (bijv. de Grotius Opleiding,
Beroepsopleiding Advocatuur, Cursusinstituut voor de Rechterlijke Macht SSR, cursussen
georganiseerd door de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen).
Mede in het licht van deze positieve ontwikkelingen is er op dit moment geen reden tot (grote)
inhoudelijke koerswijzigingen. Dat laat onverlet dat voor de versterking van het onderzoekcentrum het
beleid nog kan worden doorontwikkeld op een achttal hieronder beschreven punten.
2. Missie en visie
Uit de gesprekken komt een breed gedragen gevoel naar voren dat de missie en visie verwoordt wat
SteR doet. Er is weinig behoefte aan inhoudelijke verandering op onderstaande punten ter
verduidelijking.
Punten voor verbetering/verduidelijking:
-

-

-

Duidelijker benoemen wat ‘geselecteerde’ terreinen zijn voor internationalisering, nl.
migratierecht, institutioneel EU-recht, mensenrechten, mededingingsrecht, rechtsfilosofie,
criminologie. Er is de nodige flexibiliteit qua terreinen. In de toekomst kunnen nieuwe terreinen
worden geselecteerd.
Tot uitdrukking brengen dat de rol van empirisch onderzoek niet louter ondersteunend is. Dit
kan door het woord ‘tevens’ in te voegen: ‘Een eigen plaats voor metajuridisch en empirisch
onderzoek, dat tevens het rechtsdogmatische onderzoek ondersteunt, versterkt en de ‘vertaling’
van de onderzoeksresultaten naar de praktijk verbetert’. De achtergrond van deze
accentverschuiving is de stevigere positie van empirisch onderzoek, mede naar aanleiding van
de aanbeveling van de Mid term review van 2019. De sinds 1 juli 2020 aangetreden nieuwe
hoogleraar Empirical Legal Studies (Ter Voert) heeft een belangrijke rol in het versterken van
en verder uitdragen van empirisch onderzoek. Voorgaande doet niets af aan de sterke positie
van het rechtsdogmatische onderzoek waarin SteR excelleert en vereist ook geen
koersverlegging van onderzoekers die geen affiniteit hebben met empirisch onderzoek.
Zichtbaarder maken wat de specialistische expertise is ten aanzien van bepaalde terreinen,
vooral aan de hand van de clusters (zie bijlage). Het typisch Nijmeegse benadrukken/ waar SteR
zich onderscheidt van andere instituten in den lande (zie verder onder 4; ‘zichtbaarheid’).

3. Samenhang en samenwerking
Onder de gesproken onderzoekers leeft een breed gedragen gevoel dat de afgelopen jaren veel
vooruitgang is geboekt in termen van samenhang, groepsgevoel en onderlinge samenwerking. Vooral
genoemd zijn de bundelprojecten en de gezamenlijke promotieplaatsen als voorbeeld van de
meerwaarde van interdisciplinaire samenwerking tussen vaksecties.
Punten voor verbetering/ verduidelijking:
-

-

Duidelijker inzicht geven in de structuur van SteR en de samenhang tussen de vier nieuwe
deelprogramma’s: Dragende Beginselen (DB), Wisselwerking (WW), Conflictoplossing (COI)
en Migratie (CMR). Een “organogram” is ontwikkeld ten behoeve van de
introductiebijeenkomst voor nieuwe promovendi (zie bijlage, met daarbij ook een overzicht van
de taken van de trekkers van de vier deelprogramma’s). Dit organogram zal op de website
worden geplaatst en zal aan alle “zittende” Ster-onderzoekers worden gestuurd alsmede (in de
toekomst) aan nieuwe medewerkers in een welkomstmail.
In de tweede helft van 2021 zal worden bezien of veranderingen in de SteR-bestuursstructuur
nodig zijn. Te denken valt aan een bestuur bestaande uit de trekkers en co-trekkers van de vier
deelprogramma’s, aangevuld met de vaksectievoorzitter van de sectie die dan niet
vertegenwoordigd is. Een nadeel van deze opzet is dat daarmee niet van alle secties de
vaksectievoorzitter in het bestuur aanschuift. Dit laatste is belangrijk voor het draagvlak en
uitvoering van besluiten van het SteR-bestuur.
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-

-

-

-

-

Bij sommigen is er de behoefte aan meer “open” brainstorm-bijeenkomsten met ruimte voor
uitwisseling. In de praktijk sluiten nu mensen aan bij een SteR-lezing om te luisteren en
inhoudelijk van gedachten te wisselen. Vervolgens moeten zij vaak op tijd weer weg voor
onderwijs of andere afspraken. Gedacht kan worden aan (post-corona) SteR-borrels of lunches
in het verlengde van de FdR-medewerkerslunches. Ook kan gedacht worden aan peer review-/
work in progress-bijeenkomsten, vooral binnen de clusters (zie hieronder en onder 6;
Internationalisering)
De vanuit CMR georganiseerde theorie- en methodologiebijeenkomsten worden sinds kort
opengesteld voor alle SteR-onderzoekers. Dit leidt nog niet tot een grotere deelname van andere
secties ook al is er bij veel promovendi en senior onderzoekers behoefte aan uitwisseling op
deze thema’s. Openstelling is vooral ook goed voor de integratie van onderzoekers wiens
onderzoek minder past binnen een van de vier deelprogramma’s (bv. criminologie). Ter
vergroting van deelname en bekendheid worden de bijeenkomsten opgenomen in de SteRagenda. Het zou goed zijn als door ieder deelprogramma jaarlijks één methodologische
bijeenkomst wordt georganiseerd, al dan niet vanuit de reeds bestaande CMR bijeenkomsten of
parallel daaraan. Daarbij zou ook meer ruimte en aandacht voor rechtsvergelijking en
dogmatisch jurisprudentieonderzoek moeten worden geboden. De SteR-middag van 13
november 2020 vormt een mooie opmaat voor het versterken van aandacht voor deze thema’s.
SteR kan samenwerking in clusters (zie bijlage) aanmoedigen. Clusters lenen zich daarvoor,
meer nog dan de deelprogramma’s. De vier brede deelprogramma’s worden door veel
onderzoekers als abstract en op zichzelf weinig aanlokkelijk gezien. Clusters met veel
promotieonderzoek (zoals digitalisering) lenen zich ook voor intervisie/klankbord/het genereren
van kritische massa ten behoeve van bespreking en beoordeling publicaties en
onderzoeksvoorstellen/ peer review van promovendi (zie ook hieronder onder 8). De clusters
maken het ook mogelijk om naar buiten toe een duidelijkere profiel neer te zetten (zie onder 2
en 4). Clusters zijn deelprogramma-overstijgend. Desalniettemin is er voor gekozen om clusters
onder bepaalde deelprogramma’s te hangen op basis van het zwaartepunt in die clusters om zo
ook aansturing door de trekkers van de deelprogramma’s mogelijk te maken. Clusters zijn ook
van meer tijdelijke aard dan de deelprogramma’s die vanwege hun algemene aard het onderzoek
op meer lange termijn sturen.
o De onderzoeksdirecteur zal in de eerste helft van 2021 met de trekkers en co-trekkers
bezien hoe de cluster kunnen worden ‘aangejaagd’. Vooral voor DB is dit een uitdaging
omdat daar veel clusters onder vallen. Niet alle clusters hoeven even actief te zijn op
ieder moment.
o Tijdens de SteR-middag in juni 2021 wordt er ruimte in het programma gebouwd om
in de clusters te brainstormen over concrete samenwerking. Mocht dit digitaal zijn dan
kan dat via break-out rooms.
Voor de invulling van toekomstige promotieplaatsen (inclusief de invulling van de
promotieverplichting voor judo’s en de invulling van de jaarlijkse promotieplek gekoppeld aan
de onderzoeksmaster) zou meer gedacht moeten worden vanuit clusters, zoals ook meermaals
door het SteR-bestuur is onderstreept. Door het kenbaar maken van clusters kunnen judo’s en
begeleiders bij het schrijven van onderzoeksvoorfstellen daar ook rekening mee houden.
Daarnaast zou ook vaker meer strategisch vanuit het SteR-bouwwerk gedacht kunnen en moeten
worden: Welk deelprogramma of cluster behoeft versterking en/of welk thema/ cluster mist?
Om samenhang te borgen zal de invulling van de promotieverplichting voor judo’s tijdens
vergaderingen van het SteR-bestuur worden besproken. Ook ligt hier een verantwoordelijkheid
voor de onderzoeksdirecteur en voorzitter.
Op dit moment lopen er vier bundelprojecten in twee van de vier deelprogramma’s, namelijk:
de weerbare rechtsstaat (DB); Omgevingswet (DB); toetsingsintensiteit (COI) en een nulmeting
(COI). Dit wordt door velen als een waardevolle manier van samenwerking gezien. In de
toekomst zal vaker (vaksectieoverstijgend) samengewerkt kunnen worden op andere
manieren, zoals bijvoorbeeld een themanummer/special issue in een (inter)nationaal tijdschrift
of een gezamenlijk artikel of een gezamenlijk onderzoeksvoorstel. Vanuit SteR zullen
dergelijke initiatieven zichtbaarder worden gemaakt, al dan niet via LinkedIn. In 2021 zal er in
het NJB een special issue verschijnen over vrouwen in de rechtspraak.
5

-

Om het belang van samenwerking te onderstrepen en onderzoekers aan te moedigen zal er in
2020 een samenwerkingsprijs worden uitgereikt.2 Deze prijs wisselt af met de
internationaliseringsprijs.

4. Interne en externe zichtbaarheid
Veel SteR-onderzoekers merken op dat SteR de laatste jaren zichtbaarder is geworden, onder meer door
het maandelijks delen van publicaties, regelmatige berichtgeving via LinkedIn en via periodieke
nieuwsoverzichten (naast de halfjaarlijkse nieuwsbrieven). Sinds juni 2020 komen er maandelijks
gemiddeld dertig volgers van het LinkedIn account bij. Voor sommigen is SteR (nog steeds) een ver van
hun bed show. Ook weet men niet altijd wat over en weer de expertises zijn.
Punten voor verbetering/ verduidelijking:
-

-

-

Er is een overzicht gemaakt met alle onderzoeksclusters (zie bijlage). Deze clusters zullen op
de website gepresenteerd worden zonder al teveel in detail te treden (om te voorkomen dat deze
regelmatig moeten worden geüpdatet). Een uitgebreid overzicht van clusters met namen en
rugnummers zou regelmatig intern rondgestuurd kunnen worden ter informatie en ter
aanvulling (zodat ook het dagelijks bestuur van SteR op de hoogte is van nieuwe
ontwikkelingen).
Bijeenkomsten en wetenschappelijke output nadrukkelijker presenteren als SteR-product. Bij
publicaties affiliatie SteR bij voorkeur noemen: ‘xx is als promovendus/ U(H)D/hoogleraar
verbonden aan het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht (SteR), Radboud Universiteit’.
Aanmoedigen dat onderzoekers het PPT-sjabloon van SteR voor presentaties gebruiken. SteR
zou ook vaker moeten worden genoemd naast CMR.
In het voorjaar van 2021 zal worden bezien of een Engelstalige LinkedIn toegevoegde waarde
heeft om relevante output en activiteiten voor een breder niet-Nederlandstalig publiek onder de
aandacht te brengen (of dat dit via de primair Nederlandstalige LinkedIn kan).
Op de langere termijn wordt nader bekeken of een SteR-blog opportuun of haalbaar is,
aangezien eerdere initiatieven binnen CMR en IER (Relc) lastig bleken vol te houden. Een
realistische(re) optie zou zijn om met andere publiekrechtelijke instituten samen te werken (bijv.
herstart “Publiekrecht en politiek”). Ook zou dan kunnen worden bezien of een SteR research
paper series toegevoegde waarde heeft naast (of in plaats van) twee lopende series, namelijk
Sociology of Law en Migration Law.3 Deze (of een eventueel nieuwe overkoepelende) SteR
serie zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om laagdrempelig eerste versies van artikelen
te publiceren of pre-prints van reeds gepubliceerde artikelen.

5. Tweede en derde geldstroom
Op dit moment wordt er (nog) niet op structurele wijze beleid vanuit SteR gevoerd ten aanzien van het
genereren van tweede en derde geldstroomonderzoek. Doel is om dit op termijn wél te gaan doen.
Daarbij moet wel worden aangetekend dat teveel tijd investeren in onderzoeksaanvragen ook nadelen
heeft en kan leiden tot demotivatie. Er zou dus alleen een aanvraag moeten worden gedaan als het echt
kansrijk is en past binnen de onderzoekslijn.
Punten voor verbetering/ verduidelijking:
-

Beter anticiperen op mogelijkheden die een lange adem en veel samenwerking vereisen met
externe (maatschappelijke) partners en andere disciplines, zoals NWA en Horizon Europe.
o Actief deelnemen aan interfacultaire en interdisciplinaire samenwerking met andere
disciplines in Nijmegen, zoals RUNOMI, EUROPAL, Healthy Landscape, Healthy
Brain, Gender & diversity, Cybersecurity/iHub en het Democratisch laboratorium (zie
ook de bijlage met clusters voor een overzicht met aansluiting op clusters).

2

Wat: ieder wetenschappelijk project in welke vorm dan ook: de organisatie van een seminar; een gezamenlijk artikel of
gezamenlijke annotatie; een bundel. Het moet daarbij gaan om samenwerking tussen minimaal twee onderzoekers uit ten
minste twee verschillende vaksecties. Qua tijdsperiode houden wij een jaar aan: dus publicatie of plaatsvinden van een
bijeenkomst tussen 1 januari 2019 en 20 april 2020. Hoe: voordracht door een ander dan diegenen die genomineerd worden.
3 https://www.ru.nl/law/cmr/research/working-papers-series/migration-law-working-papers/
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o

-

Onderzoeksdirecteur onderhoudt nauw contact met Radboud Innovation (Pieter Jan
Boon).
o Mogelijkheden via regionale Legal Valley (met o.m. rechtspraak, advocatuur, VNG en
provincies) beter benutten en inzetten.
Het beter (onder)houden van overzicht van lopende initiatieven/ mogelijkheden en betrokken
onderzoekers:
o

-

-

De beleidsmedewerker onderzoek stuurt alle calls (als CC) aan de onderzoeksdirecteur.
Zowel de beleidsmedewerker als onderzoeksdirecteur zorgen voor eventuele verdere
verspreiding, helpen bij het maken van een goede afweging en ondersteunen/ stimuleren
in geval een eventuele aanvraag kansrijk is.
Het beter faciliteren en begeleiden van het doen van aanvragen:
o Onderzoekers met veel ervaring (met bijv. WODC4, DG Justice5) kunnen actiever als
klankbord worden ingezet. De onderzoeksdirecteur heeft een taak om onderzoekers in
contact te brengen met elkaar
o Lezing/ lunchbijeenkomsten organiseren tbv presenteren onderzoeksvoorstellen voor
indiening; kan binnen clusters of eventueel een aparte groep waarin onderzoekers met
veel ervaring zitten
In de tweede helft van 2021 zal worden bezien of er de mogelijkheden van bevordering moeten
worden vergroot op basis van binnenhalen beurs als er weinig/ geen doorgroeimogelijkheden
zijn binnen de bestaande formatie. Gedacht kan worden aan open ‘rondes’ voor UHDonderzoeksplekken op regelmatige basis (bv. iedere twee jaar).

6. Internationalisering
De visie en methode van SteR ten aanzien van internationalisering wordt als volgt omschreven: een
‘balans tussen nationaal en internationaal onderzoek, waarbij steeds dat ‘publicatieforum’ wordt
gekozen waar de onderzoeker wetenschappelijk én maatschappelijk de grootste impact genereert.’ De
meeste SteR-onderzoekers zijn van mening dat deze genuanceerde benadering nog steeds leidend is.
Internationalisering zou geen doel op zich moeten zijn. De inhoud is bepalend en internationalisering
moet duidelijk meerwaarde hebben. De indruk moet vooral niet worden gewekt dat onderzoek naar het
Nederlands recht op het tweede plan komt en voorkomen moet worden dat een grote groep internationale
onderzoekers met weinig inbedding in de Nederlandse rechtspraktijk volledig los komt van de rest van
SteR. Juist met goed juridisch-dogmatisch onderzoek naar het Nederlands recht onderscheidt SteR zich
namelijk van andere onderzoekscentra, zoals ook de afgelopen jaren steeds uit visitaties is gebleken.
Desalniettemin is er een besef dat internationalisering op geselecteerde terreinen verder kan gaan dan
nu. SteR zou dit kunnen faciliteren, maar moet dit zeker niet forceren. Om na te denken over de
vormgeving van het beleid van SteR ten aanzien van internationalisering is er, mede naar aanleiding van
de Mid Term in 2019, een subcommissie internationalisering ingesteld.6
Punten voor verbetering/ verduidelijking:.
-

-

Duidelijker benoemen in de missie (op de website) wat geselecteerde terreinen zijn voor
internationalisering, nl. migratierecht, institutioneel EU-recht, mensenrechten,
mededingingsrecht, rechtsfilosofie, criminologie.
Voor veel SteR-onderzoekers is een logische manier voor internationalisering het doen van
rechtsvergelijkend onderzoek. Binnen de eerder genoemde theorie en methodologie
bijeenkomsten zou er ruimte in worden kunnen gebouwd voor uitwisseling op dit punt van
rechtsvergelijking.
Een ander logische benadering voor internationalisering is een analyse van de doorwerking van
internationaal en Europees recht in de Nederlandse rechtsorde. Het onderzoeksprogramma
Wisselwerking is een illustratie van deze SteR-benadering. Tijdens een kick-off bijeenkomst

4

Ter Voert, van Meeteren.
CMR-onderzoekers, Pivaty; van Kempen
6 Krommendijk (vz), De Lange, Fedorova, De Waele
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-

-

-

-

-

begin november is gesproken over samenwerking binnen dit programma en is de ambitie
uitgesproken om in te zetten op gezamenlijke international peer reviewed artikelen.
Nadrukkelijker uitdragen van “taalbeleid” om onbegrip en verwarring te voorkomen (zie de
brief van SteR-voorzitter aan het FB van januari 2020 in de bijlage). Er zal contact worden
opgenomen voor een gesprek met alle in 2020 gestarte buitenlandse onderzoekers om
verwachtingen over en weer uit te spreken.
SteR kan uitwisseling stimuleren. Te denken daarbij valt aan:
o Een buitenlandverblijf van promovendi. Daar wordt nu nog weinig gebruik van
gemaakt. SteR (en/of de GLS) kan hier een grotere informatieve functie vervullen door
inzicht te bieden in financieringsmogelijkheden en wellicht ook het meedenken met de
verenigbaarheid van een buitenlandverblijf met onderwijsverplichtingen. In de tweede
helft van 2021 kan worden bezien of nadere stappen nodig zijn.
o Het naar hier halen van buitenlandse onderzoekers voor een bepaalde periode (via
REI, Erasmus Plus etc)7 of voor een symposium/ presentatie. Deze buitenlandse
onderzoekers kunnen een stimulans vormen en interesse wekken voor
rechtsvergelijkend en internationaliserend onderzoek
o Informeren over en stimuleren van gebruik internationaliseringsfonds tijdens en na
promotietrajecten: o.a. Humboldt/ Marie Curie/ Niels Stensen
Radboud Excellence Initiative: strategischer werven van kandidaten op post-doc/ hlg. niveau
op thema’s waar ook mogelijkheden zitten voor het aanboren van tweede en derde
geldstroomonderzoek (bv. duurzaamheid, digitalisering).
SteR-wisselleerstoel: deze wisselleerstoel kan een belangrijke aanjager en stimulans vormen
voor internationalisering. In de eerste helft van 2021 zal over de invulling van deze leerstoel
met de decaan worden gesproken door het SteR-bestuur en zal een profielschets worden
opgesteld.
Jean Monnet Chair (en Centre of excellence). Nu Elspeth Guild met emeritaat is ontstaat een
nieuwe mogelijkheid voor een Jean Monnet Chair. Dit kan iemand zijn van CMR of een andere
sectie (bijv. IER) die voldoende onderwijs geeft op het terrein van de EU. Het moet gaan om
iemand op minimaal Uhd niveau.8
In het voorjaar van 2021 zal worden bezien of een Engelstalige LinkedIn toegevoegde waarde
heeft om relevante output en activiteiten voor een breder niet-Nederlandstalig publiek onder de
aandacht te brengen (of dat dit via de primair Nederlandstalige LinkedIn kan).
In de loop van 2021 wordt bezien of het wenselijk is dat SteR op meer institutioneel niveau
gaat samenwerken met een of meerdere buitenlandse universiteiten. Mocht dit zo zijn dan ligt
gerichte samenwerking met 2 of 3 universiteiten in landen in de nabijheid voor de hand. Het
(deels) samen optrekken met OO&R ligt voor de hand.
o Een logische kandidaat is de KU Leuven. Sinds 2019 vindt er een jaarlijkse
promovendi-uitwisseling plaats. Ook zijn er de nodige individuele banden.9
o Münster: (van oudsher) goede contacten en tot een aantal jaren geleden ook een
colloquium-uitwisseling, ook nu vanuit OO&R (via André Janssen)
o Glasgow: RU-brede strategische partner; lid van The Guild; er vindt al samenwerking
plaats, onder meer op basis van het Radboud-Glasgow Collaboration Fund, en in een
breder Erasmus Mundus-consortium; vraag is wel wat Brexit betekent voor deze
samenwerking; Schotse onafhankelijkheid biedt anderzijds mogelijk extra kansen.10

7. Internationaal publiceren
Een aanbeveling in de Mid Term evaluatie (oktober 2019) was om het SteR-onderzoek meer te
internationaliseren. De Mid Term commissie wees er op dat het aantal internationaal gerefereerde
publicaties (nog) niet erg hoog is en in 2018 zelfs afnam. Op aanraden van deze commissie heeft het
7

CMR heeft al sinds jaar en dag een succesvol guest researchers programme gecoördineerd door Karin Zwaan.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions/jean-monnet-activities/centres-ofexcellence
9 O.m. Tinnevelt, Jules Stuyck.
10 Böcker en De Waele hebben daar met succes aanvragen voor ingediend; https://www.ru.nl/io/internationaal/radboudglasgow-collaboration-fund/
8
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SteR-bestuur voor SteR het doel gesteld om minimaal 25 internationaal gerefereerde publicaties per jaar
te genereren, gelijk aan het aantal dat in 2017 werd bereikt. Deze doelstelling ligt 25% hoger dan het
gemiddelde van 20 internationaal gerefereerde publicaties per jaar (nl. 140 publicaties in de periode
2012-2018). Uit de gehouden gesprekken blijkt dat er bij sommigen een koudwatervrees bij
onderzoekers om in een andere taal dan hun moederstaal te schrijven.
Punten voor verbetering/ verduidelijking:
-

-

-

-

-

Het landschap van internationaal publiceren inzichtelijk maken voor (beginnende)
onderzoekers. Er is een lijst ontwikkeld met internationele peer reviewed tijdschriften die
mogelijkheden bieden voor het publiceren van artikelen op meer nationaalrechtelijk
georiënteerde rechtsgebieden zoals het staatsrecht, bestuursrecht en strafrecht en waarin door
SteR-onderzoekers ook al eerder is gepubliceerd (zie bijlage).
Aanmoedigen deelname aan en organisatie van internationale congressen/gezamenlijk
gaan/ het vormen van een panel. Inzicht bieden in financieringsmogelijkheden.11
Een logische insteek voor internationaal publiceren vormen rechtsvergelijkende analyses of
studies naar de doorwerking van internationaal en Europees recht in de Nederlandse rechtsorde.
Zelfs al is een analyse beperkt tot Nederland, dan nog zou de relevantie breder kunnen zijn.
Onderzoekers zouden ook relatief gemakkelijk twee vliegen in één klap kunnen slaan door een
Engelstalige spin-off te schrijven op basis van een of meerdere Nederlandstalige artikelen.
Gratis vertaalsoftware (deepl.com) kan daarbij nuttig zijn en een deel van het werk uit handen
nemen. Ook zou juist bij het schrijven van internationale publicaties gedacht kunnen worden
aan samenwerking. De trekkers van de deelprogramma’s en leden van het SteR-bestuur zullen
alert(er) zijn op mooie Nederlandstalige publicaties die wellicht zouden kunnen worden
“omgeschreven” naar een internationaal gerefereerde publicatie.
Het oprichten van een klankbord internationaal publiceren met daarin leden met ervaring op
het terrein van internationaal publiceren (Krommendijk, Pivaty, Fedorova, Mertens).
Onderzoekers kunnen dit klankbord gebruiken om hun artikel te bespreken en feedback te
ontvangen (peer review/work in progress/incubator).12
Inzichtelijk maken welke professionals in legal english gevraagd kunnen worden om een
taalcheck uit te voeren.13
Kosten voor het laten uitvoeren van een taalcheck mogen nooit een beletsel zijn. In principe
draagt de vaksectie de kosten voor het uitvoeren van een taalcheck. Let wel: eventuele kosten
voor het vertalen kunnen niet bij de vaksectie worden verhaald. De kosten gaan ook nooit af
van het budget van promovendi van 1000 euro. Mocht vergoeding door de sectie een probleem
zijn dan zou moeten worden bezien wat SteR hierin kan betekenen.
Om het belang van internationalisering/ internationaal publiceren te onderstrepen en
onderzoekers aan te moedigen zal er in 2021 een internationaliseringsprijs worden uitgereikt.
Deze prijs wisselt af met de samenwerkingsprijs.14

11

Zie bijv. via het Netherlands Network of Human Rights Research; https://www.asser.nl/nnhrr/research-workshops-onhuman-rights/. Het KNAW Early Career Partnership stelt onderzoekers in staat om in het Trippenhuis in Amsterdam een
internationale bijeenkomst te organiseren en daarvoor 10.000 euro subsidie te krijgen.
12 Binnen het CMR hebben er reeds twee keer (meer uitgebreide) ‘Work in progress’-bijeenkomsten plaatsgevonden.
13 Diana Tjebbes-Padt (de opvolger van Marja Slager); Carol Ní Ghiollarnáth (legalenglishservices@gmail.com)
14 Wat: ieder wetenschappelijk project in welke vorm dan ook met een duidelijk internationaal karakter. Te denken valt aan
bijvoorbeeld de organisatie van of deelname aan een internationaal congres; het publiceren van een wetenschappelijk artikel,
annotatie of bundel; het opzetten van een uitwisselingsinitiatief of internationaal onderzoeksconsortium of het opzetten en
uitvoeren van (rechtsvergelijkend) onderzoek. De publicatie of activiteit moet hebben plaatsgevonden tussen 1 januari 2020
en 1 april 2021. Hoe: iedereen binnen SteR mag een project van zichzelf of iemand anders voordragen. Deadline: 1 mei 2021.
Jury: De jury bestaat uit de leden uit het SteR-curatorium, eventueel aangevuld met SteR-bestuursleden die niet zelf
genomineerd zijn of een ander genomineerd hebben.
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-

Bezien of Legal English binnen Graduate Law School als keuzevak kan worden aangeboden.15
Dit vak wordt al in de OO&R onderzoeksmaster aangeboden en wellicht kunnen promovendi
bij dit vak aansluiten.16

8. Promovendibeleid
De gesproken promovendi wijzen er op dat het laatste jaar, pre-corona, de contacten tussen SteRpromovendi onderling zijn gegroeid, mede als gevolg van regelmatige borrels en zelfs de organisatie
van een gezamenlijk weekend weg, wat door corona helaas niet is doorgegaan. Er is behoefte aan
samenkomst, gedachtewisseling en peer review met promovendi van andere secties, vooral die werken
binnen hetzelfde cluster en/of in een vergelijkbare fase van het onderzoek zitten. De
promovendipresentaties worden als positief ervaren, vooral de meest recente opzet van voor de
coronacrisis (één presentatie tijdens de lunchpauze met lunch vanuit SteR). Dit blijkt ook uit een enquête
die in november 2020 onder de SteR-promovendi is gehouden.
Punten voor verbetering/ verduidelijking:
-

-

-

-

Naast de activiteiten van de Graduate Law School is het goed als er vanuit SteR (vaker)
bijeenkomsten worden georganiseerd specifiek voor SteR-promovendi. De SteR-avond op 13
oktober 2020 en de sinterklaasbijeenkomst op 4 december 2020 zijn daar goede voorbeelden
van. Tijdens deze avond is meer informeel en interactief gesproken over de loop van het
promotietraject, promoveren op basis van artikelen en tussentijds en in het Engels publiceren.
De inzet zou moeten zijn om ten minste twee keer per jaar zo’n activiteit te organiseren. De
insteek van de SteR-avond laat zien dat er vanuit SteR meer kan worden gedaan aan
publicatiestrategieën en loopbaanbegeleiding.
Het stimuleren van intervisie en uitwisseling tussen promovendi. Bij meerdere promovendi
is een behoefte aan meer inhoudelijke gedachtewisseling over het proefschriftonderwerp, het
promotietraject en/ of concrete concept-publicaties of hoofdstukken. Bij sommige secties
gebeurt dat al, maar bij andere secties nog niet. Dergelijke “intervisie” of peer review werkt het
beste vanuit een gedeelde inhoudelijke basis, vanuit onderzoeksclusters met voldoende kritische
massa.17 Er is duidelijke meerwaarde om deze intervisie vaksectie-overstijgend in te richten.
Vanuit SteR wordt dergelijke onderlinge intervisie (financieel) aangemoedigd, al dan niet in
samenspraak met één promovendus per cluster die fungeert als aanjager. In nauwe samenspraak
met de Graduate Law School/ Kitty van Veelen en de promovendi zelf zal in het eerste kwartaal
van 2021 worden bezien hoe deze intervisie vorm kan worden gegeven.
Het aanmoedigen van tussentijds publiceren voor zover dat de voortgang van het
promotieonderzoek niet in de weg staat. Publiceren is belangrijk vanuit het perspectief van
publicatiestrategieën en loopbaanbegeleiding (nl. vergroten kansen op toekomst in de
wetenschap en beursaanvragen na promotie; geen one-size fits all; voor (buiten)promovendi die
de praktijk instromen minder van belang. Belangrijk is in ieder geval promovendi bewust te
maken van bepaalde keuzes). Hoogleraren en middenkader zouden promovendi hierin kunnen
meenemen en begeleiden door bijvoorbeeld samen een artikel te schrijven of aan te moedigen
dat promovendi onderling samenwerken aan een gezamenlijke publicatie. Ook zouden
promotores meer kunnen stimuleren dat promovendi zeker een keer gedurende hun
promotietraject hun onderzoek presenteren tijdens een congres (naast de reeds bestaande interne
promovendipresentaties). Een overzicht met lidmaatschap van tijdschriftredacties van SteRonderzoekers kan hierbij helpen.
Wat betreft de werving van nieuwe promovendi kan de onderzoeksmaster beter worden
geadverteerd/in de markt worden gezet. Gedacht kan worden aan het organiseren van specifieke
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https://www.ru.nl/rechten/graduateschool/opleidingsprogramma/voor-wie/
Tegelijkertijd is er op universitair niveau ook aanbod: https://www.ru.nl/phd/@1287142/flow-chart-writing-courses-grow/.
Een ander alternatief is de legal english course op Edelnet.eu.
17 I. Dragende beginselen & fundamentele rechten: Overheidsaansprakelijkheid; Integriteit binnen de drie staatsmachten;
Veiligheid - II. Wisselwerking tussen nationaal & internationaal recht: Rechtsstatelijke marktwerking: Doorwerking van
mensenrechten - III. Conflictoplossende instituties: Digitalisering en conflictoplossing; Plaats van de rechter in staatsbestel IV. Migratie & burgerschap: Externalisering & arbeidsmigratie.
16
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bijeenkomsten voor (aankomende) masterstudenten of het openstellen en adverteren van
bestaande bijeenkomsten onder studenten.
9. Open science
De komende jaren al het belang van open science verder toenemen. De universitaire strategie A
Significant Impact schrijft hierover: ‘Onderzoek dat met publieke middelen is gefinancierd, behoort bij
te dragen aan de samenleving en zo veel mogelijk publiek toegankelijk te zijn.’ Een recente universitaire
notitie schrijft verder:18 ‘Per 1 januari 2021 zal Plan S van kracht worden. Plan S bevat bepalingen over
open access die zullen gelden voor alle publicaties die voortkomen uit onderzoek dat gefinancierd is
door organisaties die bij cOAlition S zijn aangesloten. In Nederland betreft dit onder meer NWO en
ZonMw. Daarnaast is de pilot Taverne (“You share, we take care”) begin 2020 verlengd. Het
amendement-Taverne op de Nederlandse Auteurswet (2015) houdt in dat een auteur het recht heeft om
een kort wetenschappelijk werk, na een redelijke termijn na publicatie, vrij beschikbaar te stellen voor
het publiek. Daarmee biedt de auteurswet verregaande mogelijkheden om wetenschappelijke publicaties
zelf (als onderzoeker en als instelling) open access beschikbaar te maken. De pilot Taverne richt zich
op de implementatie van dit amendement, door wetenschappers te ondersteunen in het vrij beschikbaar
maken (in Nijmegen via de Radboud Repository) van hun publicaties. Op dit moment wordt nog op
relatief kleine schaal gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.’ In de afgelopen drie jaar (2017-2019) is
slechts een vijfde tot een kwart van alle refereed publicaties van de Faculteit Rechtsgeleerdheid OA
beschikbaar.19 Aangezien kwalitatief hoogwaardige vaktijdschriften belangrijk zijn voor de juridische
wetenschap, ook omdat deze veel van de redactionele ondersteuning voor hun rekening nemen, zal er
tijdens deze bijeenkomsten ook ruimte moeten zijn voor discussie. Het betreft hier uiteindelijk een thema
wat niet zozeer alleen binnen SteR, maar faculteitsbreed moet worden opgepakt in samenwerking met
alle andere juridische faculteiten in Nederland.
Punten voor verbetering/ verduidelijking:
-

-

Wat betreft Open Access beschikbaarheid van publicaties:
o Er worden een of meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd in 2021, al dan niet
op facultair niveau, waarbij het belang van OA wordt onderstreept en de implicaties van
ontwikkelingen zoals Plan S en de pilot Taverne worden geschetst. Gedacht kan ook
worden aan een bijeenkomst met onderzoekers die lid zijn van een tijdschriftredactie
om ook op meer macroniveau te bespreken wat er vanuit redacties richting uitgevers
gedaan kan worden op OA terrein.
o Het met terugwerkende kracht voor de periode tot en met 2016 uploaden van pdf-versie
van alle publicaties. Hiervoor kan een student-assistent worden ingezet al dan niet in
samenwerking met de bibliotheek rechtsgeleerdheid. Het doel zal moeten zijn om alle
publicaties die OA toegankelijk mogen worden gemaakt in ieder geval in de repository
komen te staan.
o Er komt een korte duidelijke instructie waarin de nodige stappen staan beschreven,
waaronder:
 SteR-onderzoekers aanmoedigen om -voordat zij gaan publiceren- contact op
te nemen met de uitgever/ het universitaire OA team en daar te vragen wat de
embargo-termijn is en wat er mogelijk is bij het tijdschrift aan Open Access en
hoe dat geregeld dient te worden.20
 SteR-onderzoekers aanmoedigen om –na publicatie- bij de registratie van hun
publicatie in RIS een pdf-versie te uploaden, al dan niet in samenspraak met het
universitaire OA team en/of de bibliotheek rechtsgeleerdheid.
Wat betreft Open Access beschikbaarheid van onderzoeksdata:

Zie verder de notitie van 19-11-2020 ‘Het versterken van Open Science aan de Radboud Universiteit’
Nl. Gold (DOAJ classified): 3% (2017), 2% (2018) en 1 % (2019) - Gold (not DOAJ classified OA hybrid): 4%, 6% en
10% - Green only OA: 14%, 12% en 15%.
20 Openaccess@ubn.ru.nl
18
19
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o

Begin 2021 zal er een bijeenkomst plaatsvinden georganiseerd door Kitty van Veelen
(onderzoeksmedewerkers FdR) en Anita Böcker (datasteward FdR) over het (belang
van het) opslaan van onderzoeksdata in de Radboud Repository.

10. Tijdpad
Onderwerpen

2020/ reeds
ingezet/
continue
aandacht

2. Missie en visie
3. Samenhang
en
samenwerking

- Samenwerking
in clusters
aanmoedigen
(o.m. bij
invulling
promotieplekken)
Samenwerkingsp
rijs

4. Interne en
externe
zichtbaarheid
5. Tweede en
derde
geldstroom

Verduidelijking
op website
- Organogram op
website/ intern
rond
- Bredere opzet
Theorie en
methodologie
bijeenkomsten
- Bespreking
aanjagen clusters
met trekker
- Clusters op
website/ intern
rond
- affiliatie/ PPT

- exploreren
mogelijkheden
interfacultaire en
interdisciplinaire
samenwerking
- contact RI

7. Internationaal
publiceren

- criteria
internationaliseri
ngsprijs

8.
Promovendibele
id

- opstart
intervisie

2de kwartaal
2021

3de kwartaal
2021

- (post-corona)
“open
bijeenkomsten”
(lunches en
borrels)
- cluster
brainstorm
tijdens SteRmiddag

- opzet SteRbestuursstructuur
evalueren

- Engelstalige
LinkedIn
(bezien)

- lijst van
tijdschriften
verspreiden
- Opstart workin-progress
bijeenkomsten en
klankbord
internationaal
publiceren
- SteR-avond
- overzicht
tijdschriftredactie
s
Informatiebijeenk
omst

- Invulling Jean
Monnet Chair
- REI fellow/ hgl.
(tbv indiening
november 2021)

- mogelijkheden
(verdieping)
institutionele
internationale
samenwerking
- mogelijkgheden
buitenlandbezoek

- SteR-avond

- uploaden PDFversies

Vanaf 4de
kwartaal:
verdere
beraadslaging
nodig

- heroverweging
SteR-blog/
podcast/ working
paper
doorgroeimogelij
kheden laureaten
beurzen

- contacten
verdiepen Legal
Valley

- uitdragen
taalbeleid
- invulling
Wisselleerstoel

6.
Internationalise
ring

9. Open science

1e kwartaal 2021

- Adverteren
onderzoeksmaste
r

Informatiebijeenk
omst

12

Bijlage: Vragen voorbereidende gesprekken met SteR, najaar 2020
-

Inleidende vraag: Wat betekent SteR nu voor jou? Wat gaat goed en wat zou beter kunnen? Waar zie
je SteR over 3 jaar?
Op welke punten en hoe behoeft de missie en visie van SteR (zie bijlage) aanpassing?

-

In hoeverre en hoe zou SteR meer kunnen doen aan het bevorderen van een gedeeld groepsgevoel en
een goed (onderzoeks)klimaat binnen ons onderzoekscentrum? (academic culture SEP)

-

Welke mogelijkheden zie je voor het versterken van de onderlinge samenhang van het onderzoek
binnen SteR? Welke mogelijkheden voor een nieuw onderzoekscluster zie je (zie bijlage)? Dit betreft
zowel de samenwerking binnen het deelprogramma, alsmede tussen de deelprogramma’s.

-

Welke mogelijkheden en kansen zie je voor SteR waar het gaat om het bevorderen van korte termijn
onderzoek aansluitend bij de rechtspraktijk alsmede tweede en derde geldstroomonderzoek?

-

Welke contacten met partners binnen Nederland (academisch en rechtspraktijk) zouden voor SteR
een mogelijkheid bieden tot het opbouwen van een meer geïnstitutionaliseerd netwerk?

-

Op welke punten en hoe zou SteR meer kunnen doen wat betreft promovendi en
het promovendibeleid (SEP)?

-

Op welke punten en hoe zou SteR meer kunnen doen ten aanzien van “open academia” (SEP; open
acces van publicaties en onderzoek data alsmede integriteitsbewaking)?

-

Welke mogelijkheden tot internationalisering van het onderzoek binnen SteR zie je? Welke
contacten heb je reeds en waar zie je nog mogelijkheden voor SteR? (dit heeft betrekking op zowel
internationalisering van het onderzoek van SteR-onderzoekers zelf alsmede internationalisering van het
netwerk met buitenlandse onderzoekscentra en internationale rechtspraktijk).
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Bijlage: Organogram SteR

Taken trekkers deelprogramma:








Een keer per jaar zal er –wellicht gekoppeld aan het opstellen van de jaarrapportage in januari- een
vergadering van het SteR-bestuur plaatsvinden aangevuld met de “secondanten” die niet in het SteR-bestuur
zitten. Het doel van deze bijeenkomst is om te kijken naar de voortgang binnen het deelprogramma in termen
van gerealiseerde output (publicaties en bijeenkomsten) alsmede mogelijke actiepunten of nieuwe thema’s en
activiteiten.
De (co)trekkers worden geconsulteerd in het kader van de te organiseren SteR-lunchlezingen en de SteR
middag. Dit moet leiden tot een zeker evenwicht tussen de deelprogramma’s. Ook bij de organisatie van de
jaarlijkse SteR-middag zal een beroep worden gedaan op de trekkers.
In het kader van de jaarrapportage zal primair aan de trekkers worden gevraagd de publicaties te classificeren
naar relevant deelprogramma. De verwachting is dat de trekkers ook in de gaten houden of hun
deelprogramma nog voldoende substantie heeft.
Op de website van SteR (onder https://www.ru.nl/rechten/ster/onderzoek/onderzoeksprogramma'/) en in de
nieuwsbrief (een aparte/ nieuwe sectie) zal er regelmatig worden gerapporteerd over kernpublicaties en
bijeenkomsten (NB: voor CMR wordt er doorgelinkt naar de CMR website, dus dit is voldoende). Het is aan
de trekkers om er zorg voor te dragen dat deze informatie actueel is.
De trekkers leveren input voor jaarverslagen, visitaties en nieuwsbrief.
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Bijlage: Missie en visie SteR

Missie
SteR verricht hoogwaardig rechtswetenschappelijk onderzoek met een grote maatschappelijke waarde.
Meer specifiek betekent dit dat SteR:







reflecteert op de dragende beginselen en grondslagen van het publiekrecht;
bijdraagt aan de conceptualisering en theorievorming op publiekrechtelijk terrein met het oog op
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
streeft naar toepassing van wetenschappelijke inzichten in de internationale en nationale rechtspraktijk,
beleid en wetgeving;
investeert in de opleiding en begeleiding van studenten, promovendi en jonge talentvolle onderzoekers
werkzaam binnen SteR om een nieuwe generatie praktijkjuristen én rechtswetenschappers tot volle
wasdom te laten komen;
bij zijn onderzoek tot de nationale top wil behoren en op geselecteerde terreinen tot de Europese top.
Visie en methode
Het SteR-onderzoek kenmerkt zich door:






duurzame aandacht voor het positieve recht en voor de betekenis en ontwikkeling van de
rechtsdogmatiek die dat positieve recht structureert;
aandacht voor rechtsvergelijkend onderzoek dat het begrip van de ontwikkelingen in het positieve recht
verdiept;
een eigen plaats voor metajuridisch en empirisch onderzoek, dat het rechtsdogmatische onderzoek
ondersteunt, versterkt en de ‘vertaling’ van de onderzoeksresultaten naar de praktijk verbetert;
balans tussen nationaal en internationaal onderzoek, waarbij steeds dat ‘publicatieforum’ wordt gekozen
waar de onderzoeker wetenschappelijk én maatschappelijk de grootste impact genereert.
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Bijlage: Internationale tijdschriften
Onderstaande tijdschriften bieden mogelijkheden voor het publiceren van artikelen in internationale
peer reviewed tijdschriften op meer nationaalrechtelijk georiënteerde rechtsgebieden zoals het
staatsrecht, bestuursrecht en strafrecht. In de voetnoten enkele SteR-onderzoekers die eerder in het
tijdschrift hebben gepubliceerd.
-

European Constitutional Law Review21
Common Market Law Review22
International Journal of Constitutional Law
European Public Law23
The Review of European Administrative Law (REALaw)24
Maastricht Journal of European and Comparative Law25
German Law Journal26
New Journal of European Criminal Law27
European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice28
European Journal of Criminology29
European Journal for Security Research30
European Journal of Legal Studies31
The American Journal of Jurisprudence32
The Netherlands Yearbook of International Law33
European Data Protection Law Review34
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations35

Voor een uitgebreider overzicht ook met tijdschriften met een duidelijkere focus op internationaal en
EU-recht, zie hier

Sillen, J.J.J. (2019). The concept of ‘internal judicial independence’ in the case law of the European Court of Human
Rights. European Constitutional Law Review, 15 (1), 104-133
22 Waele, H.C.F.J.A. de, Broeksteeg H. (2012). The Semi-Permanent European Council Presidency: Some Reflections on the
Law and Early Practice. Common Market Law Review, 49 (4) 1039-1074.
23 Bovend'Eert, P.P.T. (2016). Judicial independence and separation of powers. A case study in modern court
management. European Public Law, 22 (2), 333-352.
24 Dzino, N. & Rusu, C.S. (2019). Public Enforcement of EU Competition Law. A Circle of Trust? Review of European
Administrative Law, 12 (1), 127-154.
25 Broeksteeg, H. & Knippenberg, E. (2006). The Role of the Senate in the Legislative Process, met: E. Knippenberg, Maastricht
Journal of European and Comparative Law 2006, p. 219-237, 19.
26 Krommendijk, J. (2017). Wide open and unguarded stand our gates. The CJEU and references for a preliminary ruling in
purely internal situations. German Law Journal, 18 (6), 1359-1394.
27 Kempen, P.H.P.H.M.C. van & Bemelmans, J.H.B. (2018). EU protection of the substantive criminal law principles of guilt
and ne bis in idem under the Charter of Fundamental Rights: Underdevelopment and overdevelopment in an incomplete
criminal justice framework. New Journal of European Criminal Law, 9 (2), 247-264.
28 Pivaty, A. (2018). The Right to Custodial Legal Assistance in Europe: In Search for the Rationales. European Journal of
Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 26(1), 62-98.
29
Salet, R. & Terpstra, J.B. (2020). Criminal justice as a production line. ASAP and the managerialization of criminal justice
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Bijlage: Onderzoeksclusters
Clusters zijn deelprogramma-overstijgend. Desalniettemin is er voor gekozen om clusters onder
bepaalde deelprogramma’s te hangen op basis van het zwaartepunt in die clusters om zo ook aansturing
door de trekkers van de deelprogramma’s mogelijk te maken. Clusters zijn ook van meer tijdelijke aard
dan de deelprogramma’s die vanwege hun algemene aard het onderzoek op meer lange termijn sturen.
In zwart: promotieonderzoek. In rood: senior onderzoekers.
Tussen [vierkante haken] relevante interfacultaire of natioinale samenwerkingsinitiatieven.
I. Dragende beginselen & fundamentele rechten
Overheidsaansprakelijkheid
 Nikky van Triet (Schadevergoeding bij woordbreuk door de overheid)
 Edsard van der Werf (De maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm in het publieke domein)
 Dagmar Gerards (Competentieverdeling tussen bestuursrechter en civiele rechter m.b.t.
schadevergoeding)
 Philip
Fruytier
(Causaliteit,
relativiteit
en
redelijke
toerekening
in
het
overheidsaansprakelijkheidsrecht)
 Sam Schuite (De (bijzondere) positie van deskundigen bij de begroting van schade wegens
rechtmatig overheidshandelen)
 Emilia Steendam Visser (Overheidsaansprakelijkheid voor de inzet van de krijgsmacht)
 Roel Versteeg (OO&R) (Kwalitatieve aansprakelijkheid voor opstallen, in het bijzonder bij het
beheer en bezit van opstallen door overheid en semipublieke instellingen in Nederland)
 Roel Schutgens
 Raymond Schlössels
 Jacques Sluysman
 Leon Timmermans
 Bruno van Ravels (OO&R)
 Carla Klaassen (OO&R)
Integriteit binnen de drie staatsmachten
 Ella Lerk (Ambtelijke integriteit van de rechter)
 Wouter Doeleman (Integriteit in het parlement)
 Max Theunisse (Integriteit van bestuursorganen)
 Raymond Schlössels
 Paul Bovend’Eert
 Leon Timmermans
Veiligheid








Duijneveldt, I.M. van (De maatschappelijke integratie van de politie)
Björn Eggen (Van het bestuursrecht afhankelijke strafbaarstellingen)
Elco Nab (Strafbaarstellingen in de voorfase. Over de toepassing van klassieke, fundamentele
beginselen in een strafrecht dat van reactief naar preventief verschuift)
Malou Geurts (Strafbaar geweld tussen personen)
Johri Maat (Uit vrees voor misbruik. De houding van de Nederlandse overheid ten opzichte van
legaal particulier vuurwapenbezit 1890-2018)
Rowin Jansen (Het (parlementair) toezicht op het staatsveiligheidsbeleid, i.h.b. de inlichtingenen veiligheidsdiensten)
Melvin Kremers (Het vervolgingsbegrip. Een onderzoek naar de betekenis, ratio en werking van
het vervolgingsbegrip in het Nederlandse Wetboek van Strafvordering)
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Anouk van Schaik (recherchecultuur)
Noud Lentjes (?)
Jan Terpstra (emeritus hoogleraar)
Bas van Stokkom (SteR-fellow)
Renze Salet
Masja van Meeteren
Dorian Schaap (bestuurskunde)
Piet Hein van Kempen
Masha Fedorova
Henny Sackers

Overheidsprivaatrecht






Manon Hermans (Het b-orgaanbegrip als systeembegrip)
Nard Beurskens (De rechtsstatelijke inbedding van private normen in het bestuursrecht)
Leon Timmermans
Hans Peters
Raymond Schlössels

Omgevingsrecht
&
duurzaamheid
[Healthy
Landscape:
https://www.ru.nl/onderzoek/over/vm/healthy-landscape/ ]
 Sam Schuite (De (bijzondere) positie van deskundigen bij de begroting van schade wegens
rechtmatig overheidshandelen.)
 2 nieuwe promovendi Tonny Nijmeijer 2021
 Tonny Nijmeijer
 Tycho Lam
 Saskia Hilligers
 Henri de Waele
 Ralph Frins (SteR-fellow)
 Dirk Sanderink (SteR-fellow)
 ? Ted Thurlings (SteR-fellow?)
 Steven Bartels (OO&R); Marieke Palstra (OO&R)
 Jeroen Rheinfeld (OO&R)
Decentralisatie, openbare orde & ondermijning








Bjorn Eggen (Van het bestuursrecht afhankelijke strafbaarstellingen)
Nieuwe promotieplek burgemeester
Rian de Jong
Hansko Broeksteeg
Raymond Schlössels
Henny Sackers
Renze Salet

Normering van politieke partijen [Democratisch Laboratorium: https://www.ru.nl/ftr/demos/ ]






Joris Gijsenbergh (KNAW project Politieke partijen tussen vrijheid en gebondenheid)
Hansko Broeksteeg
Ronald Tinnevelt
Roel Schutgens
Paul Bovend’Eert
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Krijgsmacht




Van Dinther
Emilia Steendam Visser (Overheidsaansprakelijkheid voor de inzet van de krijgsmacht)
Lonneke Peperkamp

Recht & religie






Hansko Broeksteeg
Ashley Terlouw
Iris Sportel
Sophie van Bijsterveld (religiewetenschappen)
Eerder: Jos Vleugel

Gender
&
diversiteit
[Radboud
Gender
&
diversity
https://www.ru.nl/genderanddiversity/gender-and-diversity-0/gender-diversity/ ]





studies:

Susan Andriessen (Combating discrimination, promoting diversity and protecting fundamental
rights within the European Union)
Rowin Jansen
Ashley Terlouw
Iris Sportel

Onderwijsrecht [NWA burgerschapsonderwijs; John Morijn]




Ben Vermeulen
Hansko Broeksteeg
Ronald Tinnevelt

Grondslagen (bestuurs)procesrecht




Mariëlle Rog (Plaats en functie van het beginsel van partijautonomie ten aanzien van de
feitenvaststelling en het bewijsrecht binnen het bestuursprocesrecht en burgerlijk procesrecht.)
Bob Assink (Recours objectif in de responsieve rechtsstaat)
Raymond Schlössels

II. Wisselwerking tussen nationaal & internationaal recht
Strategic litigation
 Kris van de Pas (Strategisch procederen met mensenrechten in Europa op het gebied van het
asielrecht)
 Jasper Krommendijk
 Dirk Sanderink
 Tineke Strik
 Eva Rieter
 Ashley Terlouw
 Annick Pijnenburg
 Dirk Sanderink (SteR-fellow)
 NB: evt. samenwerking met Omgevingsrecht & duurzaamheid [Healthy Landscape]
Rechtsstatelijke marktwerking



Stephanie Hötte ('Make-or-buy' decisions and European public procurement law)
Naida Jasarevic (Dzino) (De publiekrechtelijke handhaving van artikel 101 en 102 VWEU)
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Belle Beems (Competition Law and Digital Legal Studies)
Tom Binder
Robert Jaspers
Ruud Druenen (samen met FdM) (Onderhandelingen tussen de EU en haar lidstaten over de
toepassing van staatsteunregels)
Michelle Knobbout (Europese mededingingsrecht)
Pieter Kuypers
Marc Veenbrink
Anne Looijestijn-Clearie
Johan van de Gronden
Catalin Rusu

Transnationale misdrijven en internationale veiligheid
 Gijs Bronzwaer (Harmonisatie van de Europese preventieve witwasbestrijding)
 Maartje Kouwenberg (Uitdagingen voor en grenzen aan strafbaarstelling van
computercriminaliteit)
 Masha Fedorova
 Piet Hein van Kempen
 Sjarai Lestrade
 Maartje Krabbe
 Masja van Meeteren
Doorwerking van mensenrechten [Netherlands Network of Human Rights Research]
 Kris van de Pas (Strategisch procederen met mensenrechten in Europa op het gebied van het
asielrecht)
 Pol van de Wiel (Juridische en filosofische aspecten van het hedendaagse debat over
het huwelijk)
 Toni van Gennip (De grondwetsherzieningsprocedure)
 Johri Maat (Uit vrees voor misbruik. De houding van de Nederlandse overheid ten opzichte van
legaal particulier vuurwapenbezit 1890-2018)
 Melvin Kremers (Het vervolgingsbegrip. Een onderzoek naar de betekenis, ratio en werking van
het vervolgingsbegrip in het Nederlandse Wetboek van Strafvordering)
 Hannah Hübner (Rechters en tijdsdruk in straf- en vreemdelingenzaken)


















Eva Rieter
Ashley Terlouw
Annick Pijnenburg
Karin Zwaan
Henri de Waele
Masha Fedorova
Tineke Strik
Rian de Jong
Paul Minderhoud
Jasper Krommendijk
Tineke Strik
Maria Bruquetas Callejo
Anita Böcker
Sandra Mantu
Stefanie Jansen-Wilhelm
Sjarai Lestrade
Marieke Dubelaar
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Anna Pivaty
Enguerrand Marique
Tesseltje de Lange
Maartje Krabbe
Piet Hein van Kempen
Lize Glas
Frederik Zuiderveen Borgesius
Sonja Meijer

III. Conflictoplossende instituties
Digitalisering [Digital security; https://www.ru.nl/dis/]














Leon Trapman (Regulering van mediagebruik in verkiezingstijd)
Ruben te Molder (Big data in de strafrechtspleging)
Maarten Peeters (Strafrechtelijke aansprakelijkheid en kunstmatige intelligentie)
Rowin Jansen (Het (parlementair) toezicht op het staatsveiligheidsbeleid, i.h.b. de inlichtingenen veiligheidsdiensten)
Belle Beems (Competition Law and Digital Legal Studies)
Maartje Kouwenberg (Uitdagingen voor en grenzen aan strafbaarstelling van
computercriminaliteit)
Frederik Zuiderveen Borgesius (iHub)
Diana van Hout
Marlies van Eck
Ybo Buruma
Marc Veenbrink
Masha Fedorova
Digital legal studies – OO&R (Pieter Wolters/ André Jansen)

Taakinvulling door de rechter / Plaats van de rechter in staatsbestel















Ellen Nissen (Immigration Judges and Children’s Rights – How judges decide cases on
residency when children are involved)
Sophie Mommers (Naar een nieuw type strafrechter? De positie van de strafrechter bezien
vanuit de grondbeginselen van het strafrecht)
Mariëlle Rog (Plaats en functie van het beginsel van partijautonomie ten aanzien van de
feitenvaststelling en het bewijsrecht binnen het bestuursprocesrecht en burgerlijk procesrecht.)
Hannah Hübner (Rechters en tijdsdruk in straf- en vreemdelingenzaken)
Laura van den Berg (De legitimiteit van de rechter in rechtsfilosofisch perspectief)
Gert van Rijssen
Joost Sillen
Marieke Dubelaar
Henri de Waele
Ybo Buruma
Ashley Terlouw
Leny de Groot-van Leeuwen (emeritus hoogleraar)
Hans den Tonkelaar (emeritus hoogleraar)
Rob van der Hulle (SteR-fellow)

IV. Migratie & burgerschap
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Externalisering van migratiebeleid
 Amélie Poméon (Externalisation of Migration Control)
 Mary Dickson (The legitimation and feasibility of extraterritorial processing of asylum claims)
 Giota Theodoropoulou (The EU cooperation with third countries on migration and the rights of
refugees)
 Gamze Ovacik (gastonderzoekster)
 Tineke Strik
 Karin Zwaan
 Ashley Terlouw
Arbeidsmigratie [Runomi; https://www.ru.nl/runomi/]
 Natalia Skowrokek (The effects of COVID-19 measures on labour migrants working in key
sectors)
 Tesseltje de Lange
 Anita Böcker
 Sandra Mantu
 Maria Bruquetas (SteR-fellow)
 Femke Laagland (OO&R)
Migratie en handelsverdragen
 Amy Azhar (tijdelijk onderzoeker: Migration and trade)
 Najib Zamani
 Tesseltje de Lange
 Simon Tans
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Bijlage: Taalbeleid
Brief verzonden aan het FB door Roel Schutgens op 17 januari 2020
Bij de voorbereidende gesprekken voor onze Mid Term Review stelde een internationale promovendus
het thema 'taalbeleid' aan de orde. In een van de exitgesprekken die ondergetekende voerde met een
(andere) vertrekkende promovendus gebeurde hetzelfde. Het thema keerde terug in de aanbevelingen
van de peer review commissie (zie overweging 2. 5 van het rapport van de commissie).
Naar aanleiding hiervan heeft het SteR-bestuur in zijn bestuursvergadering van 7januarijl. op deze
thematiek gereflecteerd. Hieronder volgt een korte beschrijving van de problematiek (voor zover die er
is) en een voorstel voor een soort 'taalnorm' die SteR voortaan expliciet wil uitdragen. Hopelijk kan uw
bestuur zich hierin vinden. Overigens, waarschijnlijk is wat wij voorstellen niets nieuws. Nieuw is
wellicht wet, dat wij dit altemaal onomwonden zouden gaan uitdragen, in ieder geval bij sollicitatie- en
functioneringsgesprekken, bij de informatie die over ons instituut beschikbaar is op de SteR-site en ook
informeel, als 'mos' dat geldt in onze sociale omgeving.
Probleem
In de genoemde gesprekken gaven twee niet-Nederlandstalige promovendi aan, dat het hun was
tegengevallen hoeveel moeite het kostte om in de overwegend Nederlandstalige omgeving van onze
faculteit te integreren. Beiden zeiden het begrijpelijk te vinden dat Nederlanders onderling hun
moedertaal gebruiken, in ieder geval zolang de overwegende meerderheid van de collega's Nederlander
is. Echter, in hun gesprekken voorafgaand aan hun aanstelling en in de (algemene?) informatie van onze
universiteit was de dominantie van de Nederlandse taal volgens hen niet aan de orde gesteld.
Integendeel: onze instelling wekt - opnieuw volgens hun zeggen - in haar werving de indruk een zeer
internationaal georiënteerde omgeving te bieden, waarin buitenlanders zich gemakkelijk kunnen
invoegen, ook als zij alleen Engelstalig zijn. Een van beiden merkte op het gevoel te krijgen, dat
Nederlanders het wat ongemakkelijk vinden om toe te geven dat zij onderling veelal Nederlands
spreken, soms zelfs het gevoel te hebben dat zij daarin te kort schieten - met hot gevolg dat zij dit
'sensitive topic' daarom liefst een beetje mijden. De betrokkene vond dat ongemak overigens niet terecht
en ondergetekende onderschrijft dat.
Voorstel
1. Zolang een substantieel gedeelte van de collega's Nederlander is, is het reëel en gerechtvaardigd dat
de voertaal binnen de faculteit en binnen SteR het Nederlands is. Nederlands zal doorgaans ook de
'wetenschappelijke voertaal' zijn, in ieder geval voor lezingen, symposia e.d. die een
Nederlandsrechtelijk onderwerp betreffen. Hier zal het gebruik van de Nederlandse taal zelfs positief
bijdragen aan het niveau van de discussie. Daarom willen wij tegenover aspirant-collegae van meet af
aan duidelijk(er) uitdragen dat het voor een succesvolle integratie in onze faculteit noodzakelijk is om
zo snel mogelijk het Nederlands passief op uitstekend (in wezen Cl-niveau) te beheersen. De faculteit
zou op dit punt mime ondersteuning moeten bieden (waarschijnlijk is die reeds beschikbaar). Let wel:
een passieve beheersing op B2-niveau is onvoldoende om zinvol aan symposia, debatten en dergelijke
deel te nemen.
2. Tegelijkertijd wordt van iedere collega gevergd, het Engels minimaal passief op Cl of liefst C2-niveau
te beheersen. Wie Engels spreekt, zal dus altijd goed verstaan warden. Wij willen een twee talen-norm
uitdragen in die zin dat iedereen zowel het Engels als het Nederlands minimaal passief op Cl-niveau
beheerst. Zo kan iedereen zich ook bij wetenschappelijke bijeenkomsten vrij voelen om hetzij Engels,
hetzij Nederlands te spreken en zich ervan verzekerd weten dat hij door de aanwezigen verstaan zal
warden.
3. Schriftelijke communicatie vanuit de faculteit en vanuit SteR zou in beginsel wel steeds tevens in het
Engels beschikbaar moeten zijn, al is het maar om te voorkomen dat net aankomende buitenlandse
collegae de boot missen - 'in beginsel', want het kan soms disproportioneel veel tijd kosten om ieder
kattenbelletje in het Engels om te zetten.
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