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Welkomstwoord 
 

Welkom bij de Staatsrechtconferentie 2013, tevens het 5e jaarcongres van het 
Netherlands Institute for Law and Governance. De conferentie wordt dit jaar 
georganiseerd door de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Het centrale thema is 'integriteit in politiek en bestuur: de 
(on)mogelijkheden van het recht'.  

 
Bestuurlijke integriteit staat de laatste jaren volop ter discussie. Veelal vormen specifieke, in 
de media breed uitgemeten incidenten de aanleiding. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het 
declaratiegedrag van bestuurders, het combineren van verschillende functies en de hoogte 
van inkomens in de (semi-)publieke sector, maar ook om beschuldigingen van 
belangenverstrengeling en corruptie. 

De vraag is welke rol het recht speelt in integriteitskwesties. Welke belangen kunnen in 
besluitvormingsprocessen een rol spelen en hoe moet deze belangenbehartiging 
organisatorisch worden gewaarborgd? Is integriteit vooral een bestuurlijk of moreel 
vraagstuk - een kwestie van fatsoen of goede taakvervulling - of is er behoefte aan (meer) 
dwingende kaders en procedureregels? En is op dit terrein niet een grotere rol voor de 
staatsrechtbeoefening weggelegd? 

In het ochtendprogramma zullen verschillende vooraanstaande sprekers hun licht laten 
schijnen over de betekenis van het recht voor politieke en bestuurlijke integriteit vanuit 
juridisch, rechtsfilosofisch en bestuurskundig oogpunt. In de middagworkshops wordt door 
experts uit wetenschap en praktijk nader ingegaan op de vormgeving en effectiviteit van 
integriteitsonderzoeken, de bijzondere betekenis van integriteit voor 
volksvertegenwoordigers en de rol van de media bij het aan de kaak stellen van 
integriteitskwesties in het openbaar bestuur. 

Wij begroeten u graag op 13 december in Amsterdam en wensen u alvast een inspirerende 
dag. 
 

Namens het organiserend comité, 

Prof. mr. A.E. (Jon) Schilder 
hoogleraar staats- en bestuursrecht 
Vrije Universiteit Amsterdam 

 

De Staatsrechtconferentie 2013 wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van 
Algemene Zaken, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het 
ministerie van Veiligheid en Justitie. 
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Dagprogramma 
 
 
Hieronder treft u het definitieve ochtend- en 
middagprogramma aan. De links  
verwijzen naar de schriftelijke bijdragen  
in pdf  op de website.  

De conferentie vindt plaats op de eerste  
etage van het Crowne Plaza Hotel. Op de  
plattegrond hiernaast ziet u de verschillende 
zalen waarnaar verwezen wordt. 

Lunch en borrel vinden plaats op  
de begane grond. 

 

Ochtendprogramma 

09.00 uur Ontvangst en registratie, koffie/thee Foyer (1e etage) 

09.30 uur Welkomstwoord 

Prof. mr. Jon Schilder, dagvoorzitter (Vrije Universiteit) 

Zaal ‘Broadway’ 

(1e etage) 

09.35 uur Openingsrede  

Mr. Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam 

10.00 uur Integriteit in juridisch perspectief  

'Integriteit, bestuur en recht. Enige systematiserende en 

rechtsvergelijkende beschouwingen'  

Prof. mr. Raymond Schlössels (Radboud Universiteit Nijmegen) 

- Gelegenheid voor reacties 

10.45 uur Pauze met koffie/thee   Foyer (1e etage) 

11.05 uur    Integriteit in rechtsfilosofisch perspectief  

'De verleiding van doelregulering'  

Prof. dr. Pauline Westerman (Rijksuniversiteit Groningen) 

Integriteit in bestuurskundig perspectief  

'Bestuurlijke integriteit: tussen formele regels en sociale normen'  

Prof. dr. Ko de Ridder (Rijksuniversiteit Groningen)  

- Reflectie en discussie 

- Aankondiging Staatsrechtconferentie 2014 

Zaal ‘Broadway’ 

(1e etage) 

12.30 uur Lunch Restaurant  

‘One O One’ 

(begane grond) 

  

http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Schlossels%20Timmermans%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-365041.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Schlossels%20Timmermans%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-365041.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Westerman_staatsrechtconferentie%202013_tcm22-365341.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/De%20Ridder_staatsrechtconferentie%202013_tcm22-365040.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Schlossels Timmermans staatsrechtconferentie 2013_tcm22-365041.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Westerman_staatsrechtconferentie 2013_tcm22-365341.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/De Ridder_staatsrechtconferentie 2013_tcm22-365040.pdf
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Middagprogramma 

13.45 uur Inloop workshopronde I  

14.00 uur Workshopronde I   

A. Integriteit en volksvertegenwoordigers  

Voorzitter: mr. Ine van Haaren-Dresens (Open Universiteit)   

‘Is het mogelijk een algemene staatsrechtelijke norm te stellen voor 

integer volksvertegenwoordigerschap? Een verkenning’  

Mr. Wytze van der Woude (Universiteit Maastricht)  

‘Lokale democratie geconfronteerd met belangenverstrengeling. De 

betekenis van het verbod van vooringenomenheid voor 

volksvertegenwoordigers’  

Dr. Richard Neerhof en mr. Solke Munneke (Vrije Universiteit)   

Zaal ‘Park 

Avenue’ 

(1e etage) 

 

B. Integriteitsonderzoeken: normering en effectiviteit 

Voorzitter: prof. mr. Frank van Ommeren (Vrije Universiteit) 

‘De toetsing van integriteitschendingen getoetst. Een onderzoek naar 

het bestuurlijk-juridische toetsingskader bij onderzoeken naar 

integriteitschendingen in de publieke sector’    

Prof. mr. Henk Addink (Universiteit Utrecht) 

'Vreemde ogen dwingen? Juridische controlevoorzieningen en integriteit 

van bestuur'  

Mr. dr. André van Montfort en prof. dr. Leo Huberts (Vrije Universiteit) 

'Laveren door een mijnenveld. Over integriteitsonderzoek naar politieke 

ambtsdragers en topambtenaren'   

Mr. drs. Benny van der Vorm (Universiteit van Tilburg) 

Zaal ‘Times’ 

(1e etage) 

 

C. De rol van de media in integriteitskwesties   

Voorzitter: prof. mr. Roel de Lange (Erasmus Universiteit Rotterdam)    

‘De rol van de media in integriteitskwesties. Het internationale 

perspectief’  

Prof. mr. Wouter Hins (Universiteit Leiden/Universiteit van Amsterdam) 

Mr. Thomas Bruning (Nederlandse Vereniging van Journalisten) 

Zaal ‘Square’ 

(1e etage) 

15.15 uur Pauze met koffie/thee Foyer  

(1e etage) 

  

http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Van%20der%20Woude%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366992.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Van%20der%20Woude%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366992.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Neerhof%20Munneke%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366991.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Neerhof%20Munneke%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366991.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Neerhof%20Munneke%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366991.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Addink_staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366483.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Addink_staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366483.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Addink_staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366483.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Van%20Montfort%20Huberts%20Dees%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-365343.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Van%20Montfort%20Huberts%20Dees%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-365343.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Zouridis%20Van%20der%20Vorm%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-367096.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Zouridis%20Van%20der%20Vorm%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-367096.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Hins_staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366484.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Hins_staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366484.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Van der Woude staatsrechtconferentie 2013_tcm22-366992.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Neerhof Munneke staatsrechtconferentie 2013_tcm22-366991.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Addink_staatsrechtconferentie 2013_tcm22-366483.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Van Montfort Huberts Dees staatsrechtconferentie 2013_tcm22-365343.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Zouridis Van der Vorm staatsrechtconferentie 2013_tcm22-367096.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Hins_staatsrechtconferentie 2013_tcm22-366484.pdf
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15.35 uur Workshopronde II  

A. Integriteit en volksvertegenwoordigers  

Voorzitter: mr. Ine van Haaren-Dresens (Open Universiteit)   

‘Is het mogelijk een algemene staatsrechtelijke norm te stellen voor 

integer volksvertegenwoordigerschap? Een verkenning’  

Mr. Wytze van der Woude (Universiteit Maastricht)  

‘Lokale democratie geconfronteerd met belangenverstrengeling. De 

betekenis van het verbod van vooringenomenheid voor 

volksvertegenwoordigers’  

Dr. Richard Neerhof en mr. Solke Munneke (Vrije Universiteit)   

Zaal ‘Park 

Avenue’ 

(1e etage) 

 

B. Integriteitsonderzoeken: normering en effectiviteit 

Voorzitter: prof. mr. Frank van Ommeren (Vrije Universiteit) 

‘De toetsing van integriteitschendingen getoetst. Een onderzoek naar 

het bestuurlijk-juridische toetsingskader bij onderzoeken naar 

integriteitschendingen in de publieke sector’   

Prof. mr. Henk Addink (Universiteit Utrecht) 

'Vreemde ogen dwingen? Juridische controlevoorzieningen en integriteit 

van bestuur'  

Mr. dr. André van Montfort en prof. dr. Leo Huberts (Vrije Universiteit) 

'Laveren door een mijnenveld. Over integriteitsonderzoek naar politieke 

ambtsdragers en topambtenaren'   

Mr. drs. Benny van der Vorm (Universiteit van Tilburg) 

Zaal ‘Times’ 

(1e etage) 

 

C. De rol van de media in integriteitskwesties   

Voorzitter: prof. mr. Roel de Lange (Erasmus Universiteit Rotterdam)    

‘De rol van de media in integriteitskwesties. Het internationale 

perspectief’  

Prof. mr. Wouter Hins (Universiteit Leiden/Universiteit van Amsterdam) 

Mr. Thomas Bruning (Nederlandse Vereniging van Journalisten) 

Zaal ‘Square’ 

(1e etage) 

16.50 uur Einde workshopronde II  

16.55 uur Plenaire afsluiting: stellingen 

Prof. mr. Sjoerd Zijlstra (Vrije Universiteit) 

Zaal ‘Broadway’ 

(1e etage) 

17.10 uur Borrel Bar/Lounge 

‘Manhattan’ 

(begane grond) 

  

http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Van%20der%20Woude%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366992.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Van%20der%20Woude%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366992.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Neerhof%20Munneke%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366991.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Neerhof%20Munneke%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366991.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Neerhof%20Munneke%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366991.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Addink_staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366483.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Addink_staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366483.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Addink_staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366483.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Van%20Montfort%20Huberts%20Dees%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-365343.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Van%20Montfort%20Huberts%20Dees%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-365343.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Zouridis%20Van%20der%20Vorm%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-367096.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Zouridis%20Van%20der%20Vorm%20staatsrechtconferentie%202013_tcm22-367096.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Hins_staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366484.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Hins_staatsrechtconferentie%202013_tcm22-366484.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Van der Woude staatsrechtconferentie 2013_tcm22-366992.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Neerhof Munneke staatsrechtconferentie 2013_tcm22-366991.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Addink_staatsrechtconferentie 2013_tcm22-366483.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Van Montfort Huberts Dees staatsrechtconferentie 2013_tcm22-365343.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Zouridis Van der Vorm staatsrechtconferentie 2013_tcm22-367096.pdf
http://www.rechten.vu.nl/nl/Images/Hins_staatsrechtconferentie 2013_tcm22-366484.pdf
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Auteurs, sprekers en voorzitters 
 

Prof. mr. G.H. (Henk) Addink is 
hoogleraar Bestuursrecht en goed bestuur 
aan de Universiteit Utrecht.  

Mr. T. (Thomas) Bruning is algemeen 
secretaris van de Nederlandse Vereniging 
van Journalisten.  

Prof. dr. M. (Martin) Dees RA is 
hoogleraar Public Auditing & Accounting 
aan de Nyenrode Business Universiteit. 

Mr. C.B.M. (Ine) van Haaren-Dresens is 
universitair docent Staats- en 
bestuursrecht aan de Open Universiteit.   

Prof. mr. A.W. (Wouter) Hins is 
hoogleraar Mediarecht  aan de Universiteit 
Leiden en universitair hoofddocent Staats- 
en bestuursrecht aan de Universiteit van 
Amsterdam. 

Prof. dr. L.W.J.C. (Leo) Huberts is 
hoogleraar Bestuurskunde aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam. 

Mr. E.E. (Eberhard) van der Laan is 
burgemeester van Amsterdam. 

Prof. mr. R. (Roel) de Lange is 
hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Mr. dr. A.J.G.M. (André) van Montfort is 
universitair hoofddocent Bestuurskunde 
aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Mr. S.A.J. (Solke) Munneke is universitair 
hoofddocent Staats- en bestuursrecht aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Dr. A.R. (Richard) Neerhof is universitair 
hoofddocent Staats- en bestuursrecht aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Prof. mr. F.J. (Frank) van Ommeren is 
hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Prof. dr. J. (Ko) de Ridder is hoogleraar 
Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. 

Prof. mr. A.E. (Jon) Schilder is 
hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Prof. mr. R.J.N. (Raymond) Schlössels 
is hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Mr. L.J.M. (Leon) Timmermans is 
docent-onderzoeker Bestuursrecht aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. 

Mr. drs. B. (Benny) van der Vorm is 
docent Strafrecht aan de Universiteit van 
Tilburg. 

Prof. dr. P.C. (Pauline) Westerman is 
hoogleraar Rechtsfilosofie aan 
Rijksuniversiteit Groningen. 

Mr. W. (Wytze) van der Woude is 
universitair docent Publiekrecht aan de 
Universiteit Maastricht.  

Prof. mr. S.E. (Sjoerd) Zijlstra is 
hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan 
de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Prof. mr. dr. S. (Stavros) Zouridis is 
hoogleraar Bestuurskunde aan de 
Universiteit van Tilburg. 
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Locatie en route 
 

De Staatsrechtconferentie vindt plaats in het Crowne Plaza Hotel Amsterdam South. Dit 
hotel bevindt zich aan de Zuidas, het financiële district van Amsterdam.  

Adresgegevens 
 
Crowne Plaza Amsterdam – South 
George Gershwinlaan 101 
1082 MT Amsterdam 
Tel. 020 504 3666 
Fax 020 504 3626 
www.hotelrestaurantamsterdamsouth.com  

 
Routebeschrijving 

Openbaar vervoer 
Het hotel ligt op vijf minuten lopen vanaf NS- en 
metrostation Amsterdam Zuid. Neem de uitgang 
Mahlerplein. Loop het plein over, steek daarna de straat 
over (Gustav Mahlerlaan) en ga rechtdoor. Vervolgens 
bereikt u de George Gershwinlaan. Ga linksaf en u ziet het 
Crowne Plazahotel voor u. De ingang bevindt zich aan de 
achterzijde. 

Auto vanuit Den Haag/Schiphol 
Snelweg A4 richting Amsterdam. Volg de A10. Neem 
vervolgens de afslag S108 en sla linksaf naar 
‘Amstelveenseweg’. Na 250 meter neem de eerste afslag 
links naar ‘De Boelelaan’. Na 800 meter sla linksaf op de 
‘Buitenveldertselaan’ en na 400 meter neem de 1e afslag 
rechts naar de ‘Gustav Mahlerlaan’. Sla rechtsaf naar de 
‘Leo Smitstraat’. Het hotel bevindt zich dan binnen 80 
meter. 

Auto vanuit Utrecht 
Snelweg A2 richting Amsterdam. Volg op het knooppunt 
‘Amstel’ de A10 richting Ring Amsterdam Zuid. Neem 
vervolgens de afslag S109 richting ‘Buitenveldert’. Na 500 
meter sla linksaf naar de ‘Europaboulevard’. Na 300 meter 
sla rechtsaf naar ‘De Boelelaan’ en na 800 meter sla 
rechtsaf naar de ‘Beethovenstraat’. Neem de 1e afslag 
links naar de ‘Gustav Mahlerlaan’ en na 160 meter sla 
linksaf naar de ‘Leo Smitstraat’. Het hotel bevindt zich dan 
binnen 80 meter.

 

  

http://www.hotelrestaurantamsterdamsouth.com/
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Contactinformatie 
 

E-mail 
Indien u vragen heeft van praktische of organisatorische aard, dan kunt contact opnemen 
met het conferentiesecretariaat op e-mailadres: staatsrechtconferentie.rechten@vu.nl. 
 
Website 
Actuele informatie over het programma, de schriftelijke bijdragen en alle praktische 
informatie over de Staatsrechtconferentie zijn te vinden op de conferentiewebsite: 
www.rechten.vu.nl/staatsrechtconferentie.  
 
Postadres 
Vrije Universiteit Amsterdam 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Afdeling Staats- en bestuursrecht 
T.a.v. Staatsrechtconferentie 2013 
De Boelelaan 1105 
1081 HV  Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Staatsrechtconferentie 2013 wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 
 

                

mailto:staatsrechtconferentie.rechten@vu.nl
http://www.rechten.vu.nl/staatsrechtconferentie
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