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Recht voor de burger 

VSR congres 2016 in de juridische hoofdstad  

 

Programma  

Donderdag 14 januari 

 

10.30 uur Aankomst en ontvangst  

Locatie: Auditorium, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Turfmarkt 147 
Den Haag 

11:00 uur Welkom  

 Keynote Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman  

Discussie 

12.15 uur Lunch 

 Locatie: Auditorium Ministerie van Veiligheid en Justitie 

 

Wandelen richting Academie voor Wetgeving, Lange Voorhout 62 (15 minuten lopen) 

Ontvangstlocatie: Contraseignzaal  

 

14.00-15.30  Workshops, 3 parallel 

Nieuw onderzoek in een notendop: 
Pitches  

Sandra Taal 

Locatie: Consideranszaal   
 

- Een veldonderzoek bij de sociale dienst in het kader van 
responsive regulation (Paulien de Winter)  

- Het rechtvaardigheidsoordeel van rechtzoekenden (Hilke 
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Grootelaar) 
- Betekenisvol rechtsbegrip van Nederlandse burgers vanuit 

taalfilosofisch perspectief (Jacobien van Dorp) 
- Hoe punitief zijn lager opgeleide burgers? (Marijke Malsch)  
- Hoe beleidsdepartementen wetgeving en beleid evalueren 

(Carolien Klein Haarhuis) 
- Kennisuitwisseling tussen rechters (Sandra Taal)   

 
Verdieping: napraten met twee pitchers van keuze (in groepen) 
 

Instrumentalisme van onderop 

Jeff Handmaker (organisator)        

Sanne Taekema (organisator en  
voorzitter)  

Cedric Ryngaert (voorzitter) 

Locatie: Notificatiezaal   
 

Interdisciplinair panel  

- De rol van internationaal recht in de bereidheid van mensen tot 
consumptief activisme (Fadi Hirzalla)  

- Made in Israel [Occupied Territory of West Bank]: Europese 
labels voor producten uit Israëlische nederzettingen (Cedric 
Ryngaert) 

- Legal mobilisation als analytisch kader voor de betrokkenheid 
van bedrijven bij mensenrechtenschendingen in de Palestijnse 
gebied (Jeff Handmaker)  

- Creatief met recht. Een rechtstheoretisch perspectief op het 
gebruik van recht door maatschappelijke actoren (Sanne 
Taekema)  

 

De aspirant-burger 

Djamila Schans  

Locatie: Dictumzaal  
 

- Niet-naturalisatie onder ‘pardonners’ (Djamila Schans)  
- De creatie van ‘uitzetbare’ langdurig, legaal verblijvende 

migranten (Betty de Hart) 
- Buitenlandse studenten: waarom gewenste aspirant-burgers 

met ondernemerszin toch niet mogen blijven (Tesseltje de 
Lange) 

 

15.30-16.00 Koffie/thee  

 Locatie: Contraseignzaal  

16.00–17.30 Workshops, 3 parallel 

 

De Europese burger: citizenship en 
burgerrechten 

Jos Hoevenaars 

Locatie: Consideranszaal   
 
 (voertaal: Engels)  

- European citizenship – origin and evolution (Tobias Nowak)  
- (Re)positioning the individual citizen in the European legal 

system (Jos Hoevenaars)   
- Risk regulation by strategic litigation (Elbert de Jong)   
- Measuring the impact of litigating violations of human 

rights and international humanitarian law (Frederiek de 
Vlaming) 
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Juridische professionals voor de 
burger 

Roland Eshuis 

Locatie: Notificatiezaal   
 

- Rechters beoordelen rechtshulp (Teun Geurts en Roland 
Eshuis)  

- Experiment resultaatafhankelijke beloning advocaten (Ben 
van Velthoven en Peter van Wijck) 

- Spiegelbeelden van de magistratuur (Albert Klijn en Marnix 
Croes)   

Toegang tot recht: gisteren  
vandaag en morgen  

Bernard Hubeau, Ashley 
Terlouw en Mies 

Westerveld 

Locatie: Dictumzaal   
 

- Algemene situering en actualiteit van het Access to Justice-
debat; gelaagdheid van het begrip (Ashley Terlouw en Mies 
Westerveld) 

- Laatste stand van zaken over relatie ICT en Access to Justice 
(Corry van Zeeland )  

- Access to Justice, kwetsbaarheid en de rol van de rechtstaal 
(Margot Van Leuvenhaege)  
 

- Commentaar door Bert Niemeijer  
- Vragen en discussie 

 

Wandelen richting restaurant Milu, Driehoekjes 15 (10 minuten lopen) 

18.00–19.00 Borrel  

19.00 uur Diner 

 

Vrijdag 15 januari 

Locatie: Raad voor de rechtspraak, Kneuterdijk 1 

9.00–10.00 Jaarvergadering VSR   

 Locatie: Kn-2.01  

10.00–11.30 Workshops, 2 parallel 

 

De rechtzoekende burger 

Marijke ter Voert 

Locatie: Kn-2.01   

- Drempels in de toegang tot recht (Marijke ter Voert)  
- Hoe ervaren burgers en rechtsbijstandverleners de 

bestuursrechtspraak? (Caroline Raat en Shanta Singh) 
- Onderzoek naar motieven en waardering voor hoger beroep 

(Bob van Waveren) 
- Juridisering van sociale normen ten aanzien van publieke 

ruimten, door burgers geïnitieerd (Danielle Chevalier) 

Klassieke  rechtssociologische 
theorieën revisited 

Rob Schwitters 

Locatie: Kn-1.14 

- Gary Becker en de efficiëntie van de handhaving (Peter van 
Wijck en Ben van Velthoven)   

- Het voorzorgbeginsel en 'reflexive governmentality' (Tobias 
Arnoldussen) 

- Het contract als commitment device in realistische (Elder-Vass) 
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vs. netwerktheorieën (Latour c.s.) (Robert Knegt)  

 

11.30–12.00 Koffie/thee  

   

12.00–13.00 Panel: Recht voor de burger in de lokale rechtsstaat 

 Locatie: Hal Raad voor de rechtspraak  

Panelleden:    Machteld de Hoon, Anne Martien van der Does, Sandra van de Merwe  
Inleider:  Bert Marseille 
Voorzitter:  Suzan Verberk 

 
Over de gezamenlijke uitvoering van de overheidstaak in het sociaal domein 
(Jeugdwet, Wmo, Participatiewet) door gemeenten en uitvoerende instellingen 
kunnen conflicten ontstaan. Ze betreffen zowel besluiten (is er aanspraak op een 
voorziening?) als de uitvoering daarvan (gebeurt wat is beloofd?).  
Waar kan de ontevreden burger terecht? Formeel-juridisch ligt het ingewikkeld. 
Afhankelijk van de aard van de handeling waar de onvrede zich op richt, zijn burgers 
aangewezen op een klacht- of bezwaarprocedure bij de gemeente of op een 
klachtprocedure bij de uitvoerende instelling. In het slechtste geval moeten voor 
één probleem drie procedures worden gevoerd. 
Gemeenten proberen geschillen uit hun laagdrempelige bezwaarprocedure te 
houden. Uitingen van onvrede worden als ‘klacht’ over de ‘uitvoering’ gelabeld, ook 
al betreft het eigenlijk een bezwaar tegen een besluit, en vervolgens naar de private 
instelling weggeschoven. In hoeverre gaat dit ten koste van de rechtsbescherming 
van burgers?  

 
13.00–14.00 Afsluitende lunch 

 Locatie: hal Raad voor de rechtspraak  

13:45-15:30 Rondleiding Eerste en Tweede Kamer   

Start 13:45 aan de Hofweg 1, ontvangstruimte Bezoekerscentrum 
ProDemos (naast café Dudok)  


