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CURRICULUM VITAE MICHIEL VAN EMMERIK                                           

 

Michiel van Emmerik (1965) is sinds 1 november 2022 universitair hoofddocent bij de vaksectie 
staatsrecht van de Radboud Universiteit te Nijmegen.  

Hij studeerde van 1983-1989 Nederlands recht en Internationaal recht aan de Universiteit van 
Amsterdam. Na afronding van zijn studie was hij enige tijd griffier bij de kinderrechter van de rechtbank 
Amsterdam. Vanaf eind 1990 was hij als assistent in opleiding, respectievelijk universitair docent 
staats- en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden. In 1997 promoveerde hij op een 
proefschrift over Schadevergoeding bij schending van mensenrechten. Van 1999 tot 2005 was Michiel 
van Emmerik werkzaam bij de Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar hij zich onder meer bezig hield met wetgeving en 
advisering op het terrein van het bestuursrecht (in het bijzonder de (Vierde Tranche van de) Algemene 
wet bestuursrecht), de grondrechten en diverse andere staatsrechtelijke onderwerpen (zoals artikel 
91 lid 3 Grondwet, de goedkeuring van met de Grondwet strijdige verdragen). Van 2005 tot einde 2022 
was hij universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht bij de afdeling staats- en bestuursrecht van 
de Universiteit Leiden. Van 2005 tot 2011 was hij als lid van het Dagelijks Bestuur van deze afdeling 
verantwoordelijk voor de personeelszaken. Hij vervulde diverse coördinerende onderwijstaken en was 
als coördinator van de Leidse master staats- en bestuursrecht verantwoordelijk voor diverse 
onderwijsherzieningen. Ook was hij lid van de Faculteitsraad. Van januari tot eind april 2012 was 
Michiel van Emmerik als visiting professor verbonden aan Hastings College of the Law, University of 
California in San Francisco, waar hij onder meer een Introduction European Union Law verzorgde.  

Hij heeft veel ervaring met het verzorgen van onderwijs op alle niveaus (bachelor, master, PAO) en is 
al jarenlang een zeer gewaardeerd docent. Zo verzorgde hij de eerstejaarshoorcolleges Beginselen van 
de democratische rechtsstaat en thans de tweedejaarshoorcolleges Bestuursrecht. Hij was coördinator 
van het BAII-vak bestuursrecht.  

In zijn onderzoek naar de wisselwerking tussen internationaal en Europees recht (EU en EVRM) en het 
Nederlandse staats- en bestuursrecht, vormen grond- en mensenrechten de rode draad. Michiel van 
Emmerik heeft een grote kennis over de volle breedte van het staats- en bestuursrecht en beschikt 
over bijzondere expertise als het gaat om de doorwerking van Europese grondrechten en beginselen 
(onder meer evenredigheid) in het Nederlandse staats- en bestuursrecht (hij is coauteur van het boek 
Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht, nieuwste druk 2023). Hij combineert deze 
deskundigheid met ervaring in de praktijk (als rechter-plaatsvervanger en eerder als wetgevingsjurist). 
In dat verband vormt de rechterlijke integriteit (zoals de wijze van zaakstoedeling) een bijzondere 
interesse. Verder kijkt hij ook graag over de grenzen van het eigen vakgebied heen, zoals het strafrecht 
(onderzoek naar rechtsbescherming in het bestraffende publiekrecht) en het privaatrecht 
(overheidsaansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder bij schending van mensenrechten).  

Daarnaast verricht hij regelmatig onderzoek en advieswerk in opdracht (onder meer evaluatie van de 
Nederlandse Grondwet, toegang tot de rechter in de Grondwet, de Jeugdwet, kernwaarden van de 
rechtspraak, rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidsoptreden, normering 
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topinkomens). In 2019 was hij lid van de externe klankbordgroep zaakstoedeling die de Rechtspraak 
adviseerde over de uitwerking van een Code zaakstoedeling.  In 2021/22 was hij voorzitter van een 
begeleidingscommissie van een WODC-onderzoek naar het hoorrecht bij geweldpleging door 
politiefunctionarissen. 

Michiel van Emmerik publiceert regelmatig in toonaangevende juridische tijdschriften (onder meer 
NJB, AB, NTB, O&A, TvCR en Themis), levert bijdragen aan boeken en bundels en schreef diverse 
preadviezen (laatstelijk voor de NJV). Sinds begin 2023 is hij voorzitter van de redactie van het 
Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. Met collega’s verzorgt hij de jaarlijkse NJB-kroniek 
Constitutioneel recht en hij maakt deel uit van de Court Watchers waarbij voor Nederland relevante 
Straatsburgse uitspraken voor diverse tijdschriften worden ‘gespot’. Op internationaal niveau is hij 
actief in de Internationale Vereniging voor Rechtsvergelijking waarvoor hij regelmatig landenrapporten 
heeft (mee)geschreven. Hij leverde ook een bijdrage aan de laatste druk van het handboek Van Dijk & 
Van Hoof over The European Convention on Human Rights (2018) en aan de in 2023 bij de Cambridge 
University Press te verschijnen Engelstalige, bewerkte versie van het Handboek grondrechten. 
 
Hij is copromotor van Jerfi Uzman (Constitutionele remedies bij schending van grondrechten 2013) en  
Michal Diamant (Het budgetrecht van het Nederlandse parlement in het licht van het Europees 
economisch bestuur 2017) Daarnaast was hij nauw betrokken bij de promotie van Tess de Jong 
(Procedurele waarborgen in materiële EVRM-rechten 2017) en maakte deel uit van diverse 
promotiecommissies. 

Ten slotte  heeft hij ruim vijftien jaar ervaring als rechter-plaatsvervanger op vrijwel alle terreinen van 
het bestuursrecht. Naast zijn internationaalrechtelijke en Europees grondrechtelijke expertise komt 
zijn algemene staats- en bestuursrechtelijke  kennis en ervaring (onder meer als wetgevingsjurist) 
hierbij goed van pas. 

 Relevante nevenfuncties 

• Rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland (afdeling bestuursrecht) sinds 
oktober 2015, daarvoor in de Rechtbank Amsterdam (vanaf juni 2007).  

• Vaste annotator AB (Administratiefrechtelijke beslissingen). 
• Gastdocent SSR (Opleidingscentrum voor de Rechterlijke macht). 
• Voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. 
• Medewerker NJB (Kroniek constitutioneel recht en rechtspraak EHRM) 

Enkele kernpublicaties 

• Europese grondrechten en het Nederlandse bestuursrecht. De betekenis van het EVRM en het EU-
Grondrechtenhandvest. Deventer: Wolters Kluwer 2023 (samen met T. Barkhuysen). 

• Repressief bestuursrecht, preadvies voor de NJV 2022 (samen met T. Barkhuysen). 
• Zorgplichten volgens de Hoge Raad en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: van 

Lindenbaum/Cohen via Kelderluik en Öneryildiz naar Urgenda?, in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis 
2019, p. 43-54 (samen met T. Barkhuysen). 

• Deference to the Administration in Judicial Review: the case of the Netherlands, in: L.P.W. van Vliet 
(ed.), Netherlands Reports to the 20th International Congress of Comparative Law, Fukuoka, Japan 
2018, Oisterwijk: WLP 2018, p. 23-35 (samen met T. Barkhuysen). 

• Samenloop tussen strafrecht en punitief bestuursrecht: zoeken naar evenredige bestraffing, NJB 
2018, p. 1094-1103  (samen met J.H. Crijns). 

• Staatsaansprakelijkheid voor rechterlijk optreden vanwege schending van het EVRM, O& A 2017, 
p. 101-106 (samen met T. Barkhuysen). 
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• Rechtstatelijke inbedding van hybride bestuursrecht, NTB 2016, p. 177-190. 
• Meer transparantie bij rechterlijke zaakstoedeling dringend gewenst, NJB 2016, p. 795-799 (samen 

met Y.E. Schuurmans). 
• Limitations on government debt and deficits. In: Morrison F.L. (red.) Fiscal Rules – Limits on 

Governmental Deficits and Debts. Berlin: Verlag 2016, p. 205-239 (samen met M. Diamant & G.J.A. 
Geertjes). 

• Evenredige bestuurlijke boetes, in: Boetes en andere bestraffende sancties, een nieuw 
perspectief?, Preadviezen VAR, VAR-reeks nr. 152. Den Haag: BJu 2014 (samen met C.M. Saris). 

• Adequate rechtsbescherming bij grondrechtenbeperkend overheidsingrijpen. Studie naar 
aanleiding van de agenda voor de rechtspraak. Deventer: Kluwer 2014 (samen met T. Barkhuysen, 
B.J. van Ettekoven, V. Mul V., R. Stijnen & M.F.J.M. de Werd) 

• Systeemwaarborgen voor de kernwaarden van de rechtspraak, Research Memoranda - de 
Rechtspraak nr. 2/2014. Den Haag: Raad voor de Rechtspraak (samen met J.P. Loof & Ymre 
Schuurmans). 

• Mandatory Balanced Budget in Dutch Legislation Following Examples Abroad?. In: Adams M, 
Fabbrini F, Larouche P. (red.) The Constitutionalization of European Budgetary Constraints. Oxford 
and Oregon: Hart Publishing. 249-271 (samen met M. Diamant) 

• Het Nederlandse budgetrecht in Europees perspectief, Tijdschrift voor Constitutioneel Recht 2013, 
4(2): 94-129 (samen met M. Diamant). 

• Verplichtingen voor de wetgever na Straatsburgse uitspraken op grond van het EVRM, Publicaties 
van de staatsrechtkring, Wetgever en grondrechten Vol. 12 (p. 129-160). Nijmegen: WLP 2008 
(Preadvies Staatsrechtconferentie).  

• De Nederlandse Grondwet in een veellagige rechtsorde, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2008, 
169(4), 145-161. 

• De eigendomsbescherming van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het Nederlandse 
burgerlijk recht: het Straatsburgse perspectief, Preadvies Vereniging voor Burgerlijk Recht, Kluwer: 
Deventer 2005 (samen met T. Barkhuysen).  

• Toepassing van het Kinderrechtenverdrag in de Nederlandse rechtspraak, NJCM-Bulletin 2005, 
30(6): 700-716. 

• De Grondwet en afwijkende verdragen. In: Wetten, woorden, wensen. Opstellen over constitutie, 
wetgeving en beleid. Den Haag: Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2002, p. 79-87 

• The Execution of Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National Legal Order, The 
Hague/London/Boston: Kluwer Law International 1999 (editor samen met Tom Barkhuysen & Piet 
Hein van Kempen).  

 

 

http://hdl.handle.net/1887/27142
http://hdl.handle.net/1887/27142
http://www.law.leidenuniv.nl/general/img/Preadvies%20MLvan%20Emmerik120208def_tcm11-60780.pdf
http://www.law.leidenuniv.nl/general/img/Preadvies%20Bark_Em_Ploeg_tcm11-19058.pdf
http://www.law.leidenuniv.nl/general/img/Preadvies%20Bark_Em_Ploeg_tcm11-19058.pdf

