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Vijf jaar na de herstructurering van het Koninkrijk der Nederlanden is het de vraag hoe het 
met de verhoudingen in het Koninkrijk staat.  
 

Dit jaar volgen er verschillende evaluaties van de herstructurering van het Koninkrijk, onder andere 
over de nieuwe vormen van samenwerking op basis van consensusrijkswetten en over de positie van 
de BES-eilanden. Bij het opmaken van de balans van vijf jaar staatkundige hervorming staat ook de 
mogelijkheid van invoering van een vorm van geschilbeslechting in de Koninkrijksverhoudingen 
opnieuw in de belangstelling, alsmede de uitvoeringspraktijk van de verschillende vormen van 
toezicht op de landsbesturen. Daarop aansluitend blikt deze staatsrechtconferentie terug op deze 
afgelopen vijf jaar, maar zij kijkt ook vooruit: hoe kunnen de verhoudingen binnen het Koninkrijk 
worden verbeterd?  
 

Programma 

10:00 – 10:30 uur:   Ontvangst  

10:30 – 10:45 uur:  Opening 

10:45 – 11:45 uur: Eerste plenaire deel met prof. mr. L.F. M. (Luc) Verheij en  

prof. mr. A.B. (Arjen) van Rijn  

11:45 – 12:00 uur:   Pauze 

12:00 – 13:15 uur:  Tweede plenaire deel met mr. J. (Jeroen) Recourt en  

mr. E.N. (Etienne) Ys 

13:15 – 14:15 uur:   Lunch 

14:15 – 15:30 uur:  Eerste ronde workshops  

15:45 – 17:00 uur:  Tweede ronde workshops 

17:00 – 18:30 uur:  Slot en borrel 
 

De sprekers in het plenaire deel zijn onder voorbehoud. 
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Deelname en aanmelding 

De kosten voor deelname zijn € 80,-. Voor studenten is deelname gratis (aanmelding is wel vereist). 

Op www.staatsrechtconferentie.nl vindt u het inschrijfformulier. Bij vragen kunt u contact opnemen 

met Wilma van Boven, secretaresse staats- en bestuursrecht, Radboud Universiteit, e-mail: 

w.vanboven@jur.ru.nl. Aanmelden is mogelijk tot en met 11 december 2015. 

Locatie en route 

De staatsrechtconferentie vindt plaats in het nieuwe 

Grotiusgebouw op de campus van de Radboud Universiteit 

Montessorilaan 10, 6525 HR Nijmegen.  

Onder het Grotiusgebouw is er een parkeergarage (P6). Een 

directe toegang tot het gebouw vindt u in parkeerlaag -2. 

Vanaf station Nijmegen en station Nijmegen Heyendaal rijden er diverse bussen (waaronder buslijn 

10 - Heyendaalshuttle) naar het Grotiusgebouw. Uitstappen kunt u bij de bushalte Spinozagebouw/ 

Tandheelkunde aan de Erasmuslaan. 

 

Zie voor meer informatie: 

www.staatsrechtconferentie.nl 
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