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Onderzoek 
Het onderzoek binnen de leerstoel is onderverdeeld in projecten waaraan Thorbecke-fellows werken. Zie 

voor een omschrijving van de projecten en de fellows de site Thorbecke-onderzoek op de website van 

de Faculteit Rechtsgeleerdheid. 

 

Project: experimenten in de lokale democratie. Fellow: Joost Westerweel 

In 2019 is het manuscript afgerond, is een promotiecommissie benoemd die het onderzoek vlak voor 

kerst toegelaten heeft tot de promotie. Promotie voorzien voor 18 juni 2020.  

 

Project: right to challenge. Fellow: Esmée Driessen 

In 2019 is het onderzoek naar de juridische aspecten van het right to challenge verder gebracht en zijn 

twee publicaties tot stand gekomen:  

Driessen E.M.M.A., Boogaard G. & Ouden W. den (2019), De wettelijke regeling van het right to 

challenge in de praktijk. Much ado about nothing?, RegelMaat: Kwartaalblad voor 

Wetgevingsvraagstukken 34(6): 415-429. 

Boogaard G., Driessen E.M.M.A. & Ouden W. den (2019), Een algemene regeling voor het Right 

to Challenge: over interfaces in het publiekrecht, Nederlands Juristenblad 94(38): 2860-2868. 

 

Project: juridische vragen in het sociaal domein. Fellows: Coen Modderman en Tim Robbe 

In 2019 zijn verschillende gesprekken gevoerd met professionals uit de praktijk en met beoogde auteurs. 

Inmiddels is de opzet gereed en worden de beurten verdeeld. Insturen bijdragen wordt voorzien voor 

augustus 2020. Publicatie van de bundel in 2021. 

 

Project: identiteiten in het huis van Thorbecke. Fellow: Gert Jan Geertjes 

In 2019 is een substantiële onderzoeksaanvraag voor een postdoc uitgewerkt en ingediend bij het Fonds 

Staatsman Thorbecke. Verwachte datum beslissing is maart 2020. 

 

Aanstaande projecten 

In 2019 is gewerkt aan het opstarten van drie nieuwe projecten: een promotieonderzoek naar onnodig 

recentraliserende rechterlijke rechtsvorming (beoogd fellow: Roel Becker), een promotieonderzoek naar 

raadsakkoorden (beoogd fellow: Lianne van Kalken) en een onderzoek/promotieonderzoek naar de 

politieke stijlen en de praktische wijsheid van het lokaal bestuur (beoogd fellow: Rogier van der Wal). 

 

Publicaties leerstoelhouder 

Boogaard G., Driessen E.M.M.A. & Ouden W. den (2019), Een algemene regeling voor het Right to 

Challenge: over interfaces in het publiekrecht, Nederlands Juristenblad 94(38): 2860-2868. 

Boogaard G., Napel H.M.Th.D. ten, Uzman J., Verhey L.F.M. & Voermans W.J.M. (2019), Kroniek van 

het Nederlands en Europees constitutioneel recht. Van drempels en dijken - het jaar 2018/2019, 

Nederlands Juristenblad 94(35): 2611-2620. 



 

 

Boogaard G. (2019), Staatsrecht en staatsmanskunde: Beschouwing naar aanleiding van R. Aerts, 

Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman Bespreking van: R. Aerts (2018) Thorbecke wil het. 

Biografie van een staatsman, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2019(5): 215-220. 

Boogaard G. (6 december 2019), Verwondering over rigide toepassing regels. Binnenlands bestuur.  

Boogaard G. (22 november 2019), De dramadriehoek van de ombudsman. Binnenlands bestuur.  

Boogaard G. (8 november 2019), 'Ik beroep mij op de wethouder!'. Binnenlands bestuur 

Boogaard G. (25 oktober 2019), Wie gaat er nog solliciteren in Den Haag?. Binnenlands bestuur 

Boogaard G. (11 oktober 2019), Hands up voor de lokale revolutie? Binnenlands bestuur 

Boogaard G. (27 september 2019), De Kaderwet decentralisaties: wie zal handhaven? Binnenlands 

bestuur 

Boogaard G. (13 september 2019), Ode aan het politiek relevante detail. Binnenlands bestuur 

 

Onderwijs 
Hoorcollegedocent eerstejaarsvak staatsrecht (waar decentralisatierecht onderdeel van is) 

Juridisch PAO: Right to Challenge 

Juridische tweedaagse VNG: Right to Challenge 

Begeleiding bachelorscripties en masterscripties op het gebied van decentralisatierecht 

 

Overige activiteiten  
Thorbecke-expertmeetings 

Op 11 oktober 2019 vond een geslaagde Thorbecke-expertmeeting plaats, in samenwerking met de 

Kircheiner-Leerstoel, over botsende democratieopvattingen. Zie de website voor een verslag daarvan. 

Een tweede Thorbecke-expertmeeting, over verwarde personen, is in voorbereiding. 

 

Externe optredens 

Keynote G1000-Univsersity  

Spreker Jaarvergadering Bestuurdersverenging CDA 

Lid VNG-expertiseteam Lokale politieke partijen 

Lid redactie Bestuurswetenschappen 
  


